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%Áesšě, óáďíynzj

zářivé Hvězdě mořské, svítící v Obla
cích poutníkům, kteří se plaví k pří
stavu spásy,
na důkaz'nejvmucnější oddanosti a
lásky toto dílko _věnovano,
aby jím všechněm zbloudilým pravou
cestu ukázala,
věrným milost vytrvání až do konce
vyprosila „ _ _

a všechny bez'rozdílu k blaženému
cíli pozemského putování přivedla.

Na Velehradě, .ve svátek KřáloVny.svatého Růžence 1940.



POU "TNŽČE milý, k nebeské vlastí
který jdeš cestou bolů a strasti,
nechceš-lí zbloudít, vůdkyni mívej:
k hvězdě se dívej, Marií vzývej.

H led k svaté Panně.,..budeš-li v hoří,
andělů ona veselí. tvoří —
ve strastí,.v bídě, v zármutku zpívej,
k hvězděise dívej, Marií vzývej.

U trní 'proč hledáš nadarmo květy?
leden květ září nadevše světy —
hvězda to mořská, s ní v duchu bývej,
k hvězdě se dívej, Marií vzývej.

Plná jsouc lásky, vybízí tebe:
»Nemáš-lí matky, ve mně ji mívej,
[aojd' tedy ke mně, pojď se mnou v nebe —a
K hvězdě se dívej, Marií vzývej.

Lodíčka tvá-lí tone již taky
v života bouří, ty neumdlívej:
María hvězdou jest mezi mraky -—
k hvězdě se dívej, Marii vzývej.

(Uerdaguer; podle překladu S. :Boušky'.)



Ce sty s v e, Pane, račiž mi ukázat, a svým
stezkám mne vyučuji (Z 24. 4)
Pojdte, vystupme na horu Hospodinovu; p o
učí nás o cestách svých, i budeme
chodit po stezkách jeho (Is 2. 3), nebot vše
cky cesty jeho jsou pravda a spravedlnost.
(Tb 5. 2, Zj 15. 3)

Byl svátek Panny Marie bez poskvrny počaté —
Několik let potom, co jsem psal předmluvu k prvnímu
vydání — — ——Na Velehradě — — — Dříve, daleko
dříve, než domácí zvon budil celou kolej k“ rannímu
rozjímání, jsem byl vzhůru, a při prvním úderu jsem
spěchal do zahrady. Na nebi rozseto hvězd, měsíční
světlo jich třpyt nikterak netlumilo, bylt' právě nov —
a já zase zabloudil do širého vesmíru, na ty vzdálené
světy, mihotající se o závod na černé bání. Na západě
Orion . . . Již se silně skláněl k obzoru, přesto ještě celý
viditelný ——jeho nádherný pás, červená ohromná Be—
telgeuze, bílý žhoucí Rigel... Pod ním modrý Sirius,
jen jen zapadnout pod horizont, nad ním žlutá Capella,
rudý Aldebaran, a mezi nimi jako na návštěvě tentokráte
vzácný host, rudý Mars. Nebyl však sám, jenž přišel le—
tos zkrášlit noc před milým svátkem. Jupiter nablízku
jasného Regula v souhvězdí Lva, a jitřenka v souhvězdí
Panny... přišly najednou oslavit velký a svatý den —

Hvězda jitřní, zářící zlatožlutým svitem, vedle ní bě
lostná Panna, a naproti Panně neforemný Havran, sym
bol černého knížete temna, jako by se chystal na Pannu
se vrhnout. Duše mimoděk vzpomíná slov, která se cír
kev dnešního svatého dne po širém světě tolikráte
modlí v hodinkách: »Ona (vítězná Panna) potře hlavu
tvou, a ty úklady činiti budeš patě její . . .<(Bezděky po
hlédnu vzhůru; tam mezi Velkým a Malým vozem kroutící
se Drak (Had), jako by se plazil, a jeho špičatá hlava
u nohou Lyry; škoda, že alfa Lyry, bleděmodrá Vega
zářící na horizontu, jako by právě vycházela, nesvítí
zeleně, barvou naděje. Jako zpěv Iyry připadal praro
dičům záslib Hospodinův: »Ona potře hlavu tvou — —<<
A opodál, vlevo, mariánské souhvězdí, takřka mono
gram jména Maria (Kassiopeja), obráceno přímo k pe
kelnému plazu — — A věnčitá bledá Koruna blízko
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oranžového Arkturu jakoby chtěla říci: »Ano, vítězství
jest jisté, ale v dáli, v mlhavé daleké budoucnosti . . „<<

Sváteční rozjímání jsem tehdy konal pod hvězdna—
tým nebem, i přípravu k nejsv. oběti. Od těch obrov
ských světů k malé nepatrné hostil... Hvězdy, vesmír,
to vše hmsá tak výnuuvně Božírnoudrosn vehkost a
moc . .. A ta nepatrná hostie? Ta zase hlásá jeho lásku.
Kolik dalekohledů se tuto noc nořilo do hlubin hvězd
ného nebe, aby zpytovaly jeho taje a záhady — zdaž si
kdo na některé hvězdárně vzpomněl, že existuje také
Boží láska? O Boží moci k nim mluvila této noci daleká
slunce, ale zdaž vědí, že Tvůrce k nám mluví nejen
skrze přírodu, skrze“ tlumočníka? Též osobně,. docela
szzka,jako učnelk žáku,jako přnelk přneh? Zdahpak
někdo z nich, jak to Secchi a Heis dělávali, teď ráno,
když hvězdy blednou a hasnou, zajde k svatostánku,
aby srdce pookřálo na Srdci Páně, v lásce svého Vy-
kupitele, když je duch znaven pozorováním moci všech
světů Stvořitele?

Vědí na těch vzdálených světech o lásce Boží?
Snad i tam žijí tvorové rozumní jako my, snad plní svě
domitěji vůli Tvůrce než my, snad jejich zemi nestihla
kletba jako naši. Možná, že daleko víc chápou a po
znávaN Božírnoudrosti nku; pozorunce vznešené dHo
jeho pravice. Mají však alespoň tušení, že vedle dro—
bounké hvězdičky, kterou s námahou v dalekohledu
v roji ostatních světel pozorují a které my říkáme
Slunce, že vedle ní jest drobounký prášek, v dalekém
vesmíru neviditelný, prášek, kterému říkáme Země, a
že k tomu prášku se v nevýslovné lásce schýlil Tvůrce,
aby na něm ve viditelně podobě přebýval a za odboj
ného obyvatele jeho podstoupil smrt? S nebe sestoupil
do panenskéholůna,do neponšenéholůna,dojesHček
a na kHž,s kHže do-svatostánku,ze svatostánku do na
ších srdcí, tak ubOhých, tak nehodných — — Bo ž s ký
poutník————

Možná, že na oněch vzdálených světech neputují
k nebeské vlasti údolím slzavým jako my, ale nemají
téžčuntušenío nekonečnélásce Boží——nevědío KHS
tu, o Nazaretu, Betlémě, Gol'gotě, o sv. Panně — —

Pozorování hvězdného nebe, jako pozorování pří
rody vůbec, člověka ponnáší, 'ale rozjímání o Boží lás
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ce, kříž, Eucharistie, Maria duši rozněcuje. Studium pří
rody přináší světlo, rozjímání o Boží lásce přináší te p
lo _- a coplatno světlo bez hřejícího životodárného
tepla? Nemají na točnách půl roku neustále světlo?
A přec všude jen samý led, ztuhlost, smrt. Co by nám
byl platný celý veSmír, kdyby se nám nedostávalo Boží
lásky? Byla by propast mezi námi a Tvůrcem. Jedině
láska nás stžuje,jen ona pHvácHTvůrce k nánia nás
k němu, činí ho naším Otcem a nás jeho dítkami, vede
nás k pravému štěstí. Tvůrce“ činí víc než aby nám jen
na odiv stavěl svou moc tím, že rozhaluje před našima
očhna chy vesnňnijako páv krásu svých per Lásku
nám osvědčuje a projevuje, miluje nás... »Láskou
věčnou miloval jsem tebe.<< (Jer 31. 5)

MočnásnMMe?Protože násstvořH.»Nemáš
v nenávisti nic z toho, co jsi učinila (Md 11. 25) Matka
miluje své dítko, poněvadž mu dala život. »Zdaž může
matka zapomenout na nemluvňátkosvé? A byť i ona za
pomněla, já nezapomenu'tebe, praví Hospodina (ls 49.
15) Dítě, které nikdy neza'kusilo lásky... Kolikráte se
dveře žalářní kobky zavřely za provinilcem jedině pro
to,že bylvyděděnec HdskéláskylLásku Hdského sndce
nepoznal, k Srdci Ježíšovu a Mariinu ho nikdo nepřivedl.

»Sww nmL pojď ke mně,když H nebude
dobře...<< Slova Kristova (v Následování Krista), ji
miž nás zve i do exerciční samoty. Neviděl jsi nikdy
v kostele V'ústraní, snad před obrazem Bolestné Mat
ky,skHčenou dušise nmmunatnhatslusnené očWCo
by mohl Sv. Hostýn vyprávět! A nejen ztrápené; vše
chny, unavené břemenem dne i horka, toužící po od
dechu a osvěženL zve Pán na své Srdce do sanmny...

A netíží—li tě právě žádný kříž? Pak ti platí slova
žalmu: »Poiďte, synové, slyšte mne, bázni Boží chci na
učit vás.<<(Z 25. 12) Nevím, zda vědomky či nevědomky
začal podobnými slovy autor své dílo Orbis pÍCÍUST
»Pojd' sem, svnu, uč se moudrým býti.<<Týž nápis by
bvlo lze umístit nad exerciční dům. Nauč se moudro
sti ——pravé, praktické, nikoli“ papirové, teoretické,
jakou najdeš v přemnohýr—hknihách. Lidé, kteří pročetli
na'sta knih, studovali na několika universitách, mali snad
dva doktoráty, a nejsou k ničemu... Lékař,—jenžvše
chny zkoušky-složil s-vyznamenáním, 'a neví si rady, když
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k němu někdo přijde s bolavým prstem . .. Vychovatel
jako Pestalozzi, jenž napsal vzácné spisy o výchově,
čtené po celém světě, a sám musil zavřít všechny ústa
vy, jež založil . . . Dovedl o výchově moudře psát, a ne
dovedl sám vychovávat, zatím co prostá venkovská
žena dovede bez učených pedagogkkých spmů vycho
vattřeba dvě generace.

Exercicietě učí praktické,životní moudrosti:
jak máš být živ, jak zařídit svůj život, aby to bylo k tvé
mu dobnb bbhu a ůěsn,a když by bWa vůe BožL
i k blahu bližního. Sokrates potkává v athenské ulici ji
nocha. Hoch se mu zalíbil, zastavi ho: »Kde lze koupit
to a ono?<<Mládenec mu ochotně dává žádané odpo
vědi »A kde setNořídokonaHrnužové?a Mnoch se od
mlčel. »Tak pojď a nauč se tomu.<<A filosof získává jed
noho z nejoddanějších svých žáků, Xenotonta. Pán
oslovil nejednoho nadějného jinocha: »Poid' za mnou.
následuj mne.. .a Volá i nás do exerciční samoty.
»Pojo'te, učinlm vás dokonalými, učinlm z vás muže,
exemúje Woň žulové charaktery a dokonalé
křesťany“

Studuji-li plán a stavbu svatoignáckých exerčicií,
vzpomenu vždy na Dantovo veledíloý Nelze popřít, že
analogie tu jest, a to nemalá. V ieho Divina Commrv'ň.
chce poutnlk vystoupit na horu Boží'(Dilettoso monte),
symbol nebe, našeho cíle. Cestu mu zastoupl tři šelmv,
lev, pardál a vlk, symboly trojí žádostivosti (žádosti cti,
těla, očí) a Vůbec všech nezřízených vášní. Než se může
pokusit 0 výstup, musí se podrobit očistě duše; než jest
mu umožněn přístup do nebe, musí projít peklem a
sedmi kruhv očistcovvmi, a pak teprve se srdcem ve
skrze očištěným se může »vznésti k hvězdám“ (noslední
verš Purqatoria — očistce). Exercitant iest' též takřka
Doutník, vedený oravdami sv. víry (její personifikace
jest Beatricell. iež mu vysvětluje exercitátor, lépe a
dOkonaleii než Veroil. Vůdce... jako v Commedía se,
dal poutník ochotně vésti, tak i v exerciciích: na
dobré vůli a ochotě účastníka vše 7ávisl, a čím
učelivěišl iest, tím zaručeněíší úspěch. Cíl života — ne—
be, hora Boží. Překážky — hřích a nezřízené vášně. Na
před musi být z duše odstraněny — cesta očistná, prv
ní část duchovních cvičení ——a pak teprve jest možno
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Vzlétn0ut k nebeskému Sionu, k hvězdám ——cesta 0
Světná a spojení, druhá a třetí část exercicií. Pout
níkem'jest v jistém smyslu exercitant, poutníkem kaž
dý syn Adamův. »Zapřisahám vás jako poutníky a
cizince, abyste se 1. zdržovali tělesných žádostí,
a 2. vedli mezi pohany život řádný...<< (1 Pt 2.
11 n) Kolik vůdců se poutníku nabízí! »Já tě dovedu bez
pečněl<cHLjátě dovedu ijBVémU ůěsn,játě do
vedu k pravě verosn...a VůdcovésleraL cesn/ne
znalí, a při tom plni domýšlivosti... Povede-li slepý
mepěho,oba dojánw'padnou.(Mt15.15)Vůdcově ne
svědomití ——vědí, že cestu neznají, a nabízejí se
přece, majíce na zřeteli zisk svůj, nikoli dobro poutní
ka. Vůdce bez rozumu, .dráč vydírající mnohé. (Př 28. 16)
Vůdcové zrádní, 'o'bmýšlející přímo zlé a zavádějící
zúmyslně poutníka ve zkázu. »Jeden jest učitel váš, Kris
tus<<(Mt 23. 8), vůdce jistý, bezpečný, spolehlivý. »Já
jsem světlo světa . . „<<Jeho hlas zní v exerciciích a ve
de pouhnka k hvězdáni.„

Tato kniha jest psána především pro ty, kteří exer
cicie konali. Jest jakési repetitorium, zopakování sva
tých pravd, jež slyšeli, obnovou toho, co ve svaté sa
HKMěprožHia zakuáH,pnůvodce na cesnido prózy H—
vota, kompas na moři zrádného světa mezi útesy a
mělčinami. Krom toho jest určena všem, kdož neměli
ještě příležitost konat duchovní cvičení — těm má být
náhradou za exercicie a též průvodcem životní poutí.
Připomínat jim, že ne samým chlebem živ jest člověk
(Lk 4. 4), že ne samou prací se vyčerpává smysl života,
nýbrž že má vyšší cíl a že existuje vyšší a důležitější
práce než továrna, kancelář, škola. Horečná činnost mo—
denn doby pohknne kdekoho a nenechávárnu aninn
nuuipokdm aby se zamysm sám nad sebou.»Takový
neklid jest známkou churavěho ducha. Pokládám za
přední důkaz vyrovnané rnysH, dovedeJi kdo sehvat
_najednommístě a přebývat sám s sebou. Není nikde
ten, kdo je všude.<< (Seneka.) Proto je modernímu člo
věku mukou nesnesitelnou uzavřít se na chvíli v ústraní,
at" chrámoVěm, at' vlastního pokojíka, a trvat několik rni
rnn sánuse svýntTvůrcenm Horečný chvaL horečná prá
ce . .. jako by bylo pro vědu neb pro lidstvo ztrátou ne
nahraditelnou, kdyby nějakou minutu věnoval sobě, své
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duši, Bohu. Ampěr'e se neobával, že se svět zřítí nebo
že věda utrpí škodu, když opustil laboratoř a šel do
kostela modlit se růženec. Pasteur, Heis a jiní nemyslili,
že poškodí záhny vědy, když spěchan denně na nši
svatou, týdně k sv. svátostem. Lossen na vědeckých
cestách po Alpách se nebál, že mu rostliny zvadnou
nebo kaménky vyvětrají, když v neděli konal dalekou
cestu do nejbližší katolické vesničky na-mši- svatou.
»Najdisitéž cthku pro sebe!“(Seneka)

Tato knížka není psána tak, že by se dala číst jako
román, »na jedno posezení<<. Číst volně, když duch
všedních starostí prost nebo když po celodenní dřině
se chce a může věnovat sobě a Bohu. Číst kapitolu za
kapitolou, nikdy dvě najednou, a po přečtení uvažovat,
rozjímat, obracet svaté pravdy na sebe, konat praktická
předsevzetí. K tomu jsou exercicie, abychom poznali
sebe, jací ve skutečnosti jsme, jací být máme,
co konáme a co podle vůle Boží konat máme, co od
nás žádá Tvůrce, co nám ukládá ohled na naši duši, a
abychom podle poznaných pravd svůj život skutečně
zařídiH.Tedy i poznánísebe,2.nár>rava života,
to jest hlavní cíl duchovních cvičení. Jak široké pole se
rozevírá tvému zraku, kdybys chtěl zpytovat sám sebe!
(Bernard.) Člověk'návrat k sobě samu v bolestech (v sa
motěl) jen najít může. (F. Weber.)

Slyš nakonec něco z dopisů posílaných exercitáto
rům od těch, kteří prodělali ignaciánské execicie.
»V mnohém mé názory pozměnily, v mnohém prohlou—
bily.<<To ostatně nebývá ani vzácností ani hlavní věcí.
Proto jsou mi daleko milejší sdělení tohoto druhu
»Exercicie, den mého znovuzrození... Nedá se vylíčit
slovy, jakou proměnu v mém nitru vykonaly. Svou obli
benou, náruživost jsem zlomil, ba ani jediné neslušné
slovo jsem nepromluvil, třebaže jsem byl celý rok na
vojně...<< Nebo: »Jaký zmatek názorů a pochybností
dHV! Ted'jest v nhru kHd, v duši vhá, v srdci sHa.
Vaše slova o lidské bázni jsou až příliš pravdivá; ted
však mám tím více odvahy, čím více se na mne sá
pou. . .a 'Nebo: »Vžiljsem se zase do životní prózy, ale
chvíle ve vašem domě prožité mi ne'vymizejí z paměti.
Jako velký hříšník jsem k 'vám přišel, jako katolický
křesťan jsem-odešel'domůr. ;<<'" ' '
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To jest cílem duchovních cvičení sv. Ignáce. Ná
prava života, abys mohl říci jako pohanský básník
(Horác): »Nejsem již takový, jaký jsem bývala S do
konalou nápravou života zavítá do duše i pravá radost.
Bresciani vypravuje o dívce, která z rušného velkoměst
ského života římského se odebrala na venkovskou vilu
v Albano. »Jeji. duše, umdlelá v otráveném vzduchu
světáckého styku, ssála novou křesťanskou silu. Květy
se jí zdály svěžejši, vonnější, zeleň živější, nebe jas
nější a čistší, praménky jasnější a stříbřitější...<< Po
zdvihni se duše z prachu, zalet k rajským výšinám . . .

Pouť k. rajským výšinám... Rozepni, duše, křídla,
a vznes se_vzhůru!SHu budeš čenaatze svatých pravd.
Strom, který. vidíš obalený. květy a honosit se 'svěži ze—
lení, živí se podzemní úrodnou vláhou, vydávaje na po
vnji(ukamue na venek) co jemzv kořenu obsaženo,
tak i tvář člověka jest ozdobena vší radostí (zračí se
v ní klid a mirl),.když v srdci nedotčeném vinou necítí
obtíží. (Kassiodor.). Ale jako pláň nemůže být zu
šlechtěna vlastním výhonkem nikdy a nikdy, tak se
nemůže stát člověk lepším skrze náboženství, které
vyroste z něho„(přirozené! P. Klimke T. J.), tím méně
filosofií; moc a síla pravdy Kristovy, která sálá z igna
ciánských exercicií, je s to tebe přetvořit, jen když se jí
poddáš.Tavkj výhnijsou exerckje-——rududo nívho
dlš, čistý kov vyjde . . . to proto, že přetvořuj'í c e I é h o
člověka; neomezují se jen na poučeni rozumu, což samo
o sobě.bývájMané ——zušechůůíi me učitě háčet
ve šlépějích Kristových a připodobnit se- k přesvatému
Srdci Páně, pokud jest ubohým synům Adamovým možno-.
»Dosici plnosti ctností Kristových . . .<<(Ef 4. 15)

CeMa k výůnám... Naaoupnne tedy svou pouť
ve jménu trojjediného Boha, pod ochranou a s_požeh
nánlm nebeské vůdkyně putujících Eviných synů, Matky

\Ž/tělené'Moudrosti, zářné hvězdy na oceánu a vlnobitíivota.
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1. Na začátku pouti: odkud.?

První pohled: zpět.

Poutníky jsme před tebou a hosty,
jakož všichni otcové naši; dny naše
jako stín, bez zastavení po zemi míjí.
cí. (1 Par 29. 15)

A) Odkud svět? Odkud člověk?

»Zapřáhnu já sobě do vozu pohádky
čtyři bílé koně na zlaté oprátky, heja, heja, hej —
Sbohem, všední světe. . . dobře se tu měj!
Heja do pohádky v báchorkovém voze . . .
kdo je mysli stejné, at' sem na vůz skočí,
vás však, mladé oči, vítám nejraděj!
Koníci již hrabou zlatem, podkovami,
nuže, v jaro bájí Ieťme vlaštovkami . . .((

Tímtoúvodem Čechových Petrklíčů začal kdesi exer
citátor studentské exercicie. Nezazlíme mu, že »mladě
očí vítal nejraděja; jsou vystavení největším nebezpe
čím, potřebují nejvíce pomocí a ochrany, jsou budouc
ností vlasti. Ale hned upozornil: »Jest rozdíl . . . Nepove
du vás v říši báchorek a bájí, povím vám čirou prav
du. Jako v panorámě vám ukáží život — tak, jaký je,
v jeho skutečné próze a pravé podobě, nikoli
ověnčený květy a v růžovém světle mámení románové
ho vypravování. Ukážívám vaši vlastní tvář, ne však
v lichotivých barvách; postavím vám před očí zrcadlo,
zrcadlo, v kterém uzříte nepokrytou pravdu. Ale
jednu věc máme přece s básníkem společnou; dá
me sbohem všednímu světu, dále vale učeným Iogarlt

-mům a íádním gramatikám . . .a
Ano, na chvilku dej sbohem světu a nech ho běžet

i ty, jenž tuto knihu do rukou bereš. Začni vždy krátkou
modlitbou, a pak si pomyslí: »Tuto chvíli jsem na světě
jedině já a můj Tvůrce; dává mí tuto chvíli, abych jl
věnoval své nesmrtelné duši ...((

Stojíme na začátku cesty. Tvá životní pout' jest ona
cesta, kterou spolu projdeme a na níž učiníme několik

. zastavení. Napřed však dvojí pohled; pohled zpět, po
hled vpřed. Odkud — kam... Tvůj původ, tvůj cíl...
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A pak pohled na sebe -
V tomto rozjímání pohled zpět: odkud jsem —
Co jest člověksvým původem...
Odkud jest člověk na světě... Odkud jsi, pout

níče, přišel . . .
Otázka těžká pro nevěru, protože na ni odpovídá

bez Boha, a bez Boha se zodpovědět nedá.
Otázka důležitá pro každého z nás; proto

nelze se spokojit pokrčením rameny: »Nevíme a nikdy
nezvíme.a v této věci nám musí být jasno.

Touha zbadat, odkud která věc jest, je člověku vro
zena. Dítko, jež pitvá kolo'vrátek, aby vyzkoumalo, od
kud se ta muzika v něm bere, návštěvník v továrně, jenž
se ptá, jak se to nebo ono vyrábí, badatel, jenž pozoruje
neočekávanou reakci ve zkumavce nebo do rukou do
stane prastarou nepodepsanou listinu.

Jak odpovídají na naši otázku ti, kteří v Boha ne
věří? Přerozmanitě! Ten tak a onen onak, jen v jedné
věci jsou zajedno: »Rozhodně a jistojistě nebyl svět
stvořen od Boha.“ Učeně tomu řeknou: »SVět nemá
transscendentní příčinua, anebo: »Nelze jako původ
světa připustit transscendentní příčinu.“Jejích rozmanité
odpovědi, strakatější než šaškovy kalhoty, lze rozvrh
nout ve tři skupiny.

První odpovídá: »Odkud svět? Náhodoukc Na to
již dostali odpověď od starořeckého filosofa Demokrlta:
»Náhodou... tato řeč jest výmluva nevědomce.a Kdo na
rozpacích nechce doznat pravdu, kterou zná, nebo při
znat, že ji nezná, vymlouvá se na náhodu; cokoli si
správně vysvětlit nedovede nebo nechce, svede na
tohoto všeobecného světového činitele. Náhoda... »Ten
strom uschl náhodou, ty hodiny na zdi se zastavily ná
hodou, to okno se rozbilo náhodou . . .a Náhodou se na
světě neděje nic! Ani lístek se stromu nespadne náho
dou, všecko má příčinu.

Co vlastně jest ta jejich tak zvaná náhoda? Že ta
neb ona věc nemá příčinu? Naopak! To, čemu se říká
náhoda, jest shluk několika příčin “najednou, jenže od
nás nepředvídaný, a proto jejich výslednice či účinek
nás překvapí; proč? Poněvadž jsme ho nečekali! »Toho
náhodou zabila taška . . .a Kolik tu příčin! První, že taška
měla jistou sílu tvrdosti, druhá, že byla v"jisté výšce,
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třetí, že byla ve střeše uvolněná, čtvrtá, že nastal otřes,
at' větrem nebo hřmotícím nákladním autem nebo nešl
kovným pokryvačem, pátá, že nešťastník šel právě mi
mo, těsně podle zdi, šestá zákon tíže, sic by byla taška
letěla vzhůru... Kolik tu příčin! Jenže my.jsme jejich
shluk nepředvídali!

Jiní odpovědí: »SVět je sám od sebe.“ Vím
vím, klučina by také rád mamince namluvil, že ty hodiny
se zastavily samy od sebe, ale máti se podívá na židli,
na otisk střevíce, na nezbedníka, a malý diplomat vidí,
že jest prozrazen. Kámen se střechy nespadl sám od
sebe, peníz nezmizí z tobolky ani se do jiné nedostane
sám od sebe. Teplo neb zima v pokoji není sama od
sebe, nic na světě není samo od sebe, vše másvou
příčinu, byt' šlo o jediný prášek poletující vzduchem.
Tím méně kdo řekne, že dům je sámod sebe... a já
jim mám věřit, že celý vesmír. jest sám od sebe? Bez
božci ml vyprávěli báchorky (2 118. 85), nabízejíce mi
je místo věčné pravdy tvé.

Sám od sebe... Kdyby něco z věcí kolem mne
bylo samo od sebe, pak se táži, proč také to neb ono
není samo od sebe, na př. tisícovka v mé prázdné pe
něžence, stromy v mé ubohé zahradě, druhé, třetí, de-_
sáté poschodí (_vmém bídném domku, proč se nespraví
má roztrhaná střecha nebo roztrhané boty samy od
sebe. Nevěra odpoví pohrdavým úsměškem. Úsměšek
ještě není důkaz! Je-Ii jedna neb druhá věc sama od
sebe, pak by mohla a musila být každá věc sama od
sebe, t. j. bez příčiny, a my přec vidíme a víme, že
jest přemnoho věcí, které by být mohly, a nejsou —
prostě proto, že nebylo příčiny, která by jim existencí
dala. Není můj nový kožich, protože nebylo krejčího,
který by mu byl dal existenci, není v poledne na stole
koláč, protože se nenašel kuchař, který by mu dal
existenci.

Vzpomínám dětských let... Můj otec nemohl ani
slyšet, když jsme jemu nebo matce řekli: »Mně se roz
trhl kabát, mně se rozbil kalamář.. .(( »Nevytáčej se a
řekni po pravdě: já jsem roztrhl kabát, já jsem rozbil
kalamář...<< Ty soudíš právě tak! »Bouchly dveře...<(
Víš dobře, »že ne samy od sebe<<, že je přirazil bud'
průvan nebo nevycválaný kluk nebo dopálený domáci
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pán, Každý ví, že obvyklé rčení : »Na poli se urodilo .. .a
předpokládá, že rolník pole zoral, pohnojil, zasel — slc
by »se neurodiloa nic! Nula od nuly pojde! Není nalv
nější odpovědi“ nad tvrzení, že nějaká drobnost nemůže
být sama od sebe, bez příčiny, ale celý vesmír prý
ano. Každý klučina je poučí, že spíše spadne »sama od
sebea s hlavy čepice než dům, že spíš vznikne »sám od
sebe“ ve smetí nějaký hmyz než v pralese stádo slonů,
v peněžence papírová koruna než v poušti palác.

Třetí odpověď: »Nevíme.<< Učeně řeknou: »My
přijímáme a bereme svět jako datum.<<Ti-jsou alespoň
do jisté míry upřímní. Ale farlzeové dali jednou Pánu
touž odpověď, a pochodili zle! (Mt 21. 27) Nevíte...
proč nevíte? Protože nechcete vidět a vědět! Za
víráte před pravdou oči. »A oni uvažujíce sami u sebe
řekli si: Co odpovědět?... Řekneme-Ii ne, učiníme se
směšnými; díme-Ii »anoa, optá se nás, proč tedy nevě
říme...a Proto dali vyhýbavou, t. j. neupřímnou odpo
věď. Tak l naši učení páni. »Odkud svět?a Říci, že ná
hodou, jest nesmysl; říci, že sám od sebe, učiníme se
směšnými; co tedy zbývá leč říci, že od Tvůrce? Ale pak
příjde v zápětí otázka: »Proč tedy nejste věřící7a...
Vidíš, že jim nelze vytýkat, že myslit nedovedou, nýbrž
že myslitnechtějí. '

F. Weber líčí v eposu Klášter u třinácti líp scénu
v klášterní zahradě. Převor rozmlouvá s pohanským
šlechtickým jinochem o záhadách života; událost spadá
do r. 822. Jednou mu praví:

»Nad závratně hlubokými záhadami lehkovážně
skáče člověk, jako tančí vodoměrka na hladině.
Můžeš, poutníče, mi říci, odkud člověk a kam spěje?
Kčemu všecko utrpení? Proč se to neb ono děje?
Jsi snad jako vodní krůpěj, která vzniklá bez své vůle
z ničeho tam nad oblaky v nic se opět vrací dole?
Odpovíš ml? Odpověděl Thiatrim, váš velký mudřec?
Mluvil jeho bůh?A dal mu vysvětlení jaké? Mluv přec!
Jejich řeč jest šelest vánku, bublání jen hravé vlny;
pravdy dostalo se lidstvu se rtů dítka, plodu Panny. „<<

Tak a' podobně mluvil stařec v konventí zahradě;
když se mu však zdálo, že jinoch jest nevnímavý pro
jeho slova, povzdychl 'sl:
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»Slepý kněz prý kdysi kázal v poli, kde byl samý kámen;
domluvil, a kameny mu odvětily: Amen, amen.<(

Onen jinoch však nebyl ani nevnímavý ani lhostej
ný. Lhostejní, pravdě nepřístupní, před ní zavírají oči
i srdce ponejvíce ti, kteří tvrdí, že o jiného jim nejde
a jiného že nehledají leč pravdu. »Nevíme . . .(( Nezáleží
jim zhola nic na tom, aby zvěděli odpověď na nejzávaž
nější otázky a záhady života. »Přes záhady přehluboké
přehoupnou se s lehkou myslí, jako modré na hladině
vodní pavouk hravě tančí...<< Jaká řeč s člověkem,
kterému je »všecko jednou? Jiný zase (Du Bois Rey
mond) svým »Nevímea chce zakrýt svou neupřímnost
jako tarizeové tázaní od Pána. (Mt 21 27) Odpověděli
tak z politiky, vidouce, že upřímná odpověď by»je při
vedla, kam nechtěli. Pokrytci . .. Přišli s otázkou, a když
jim na ni chtěl Pán vyloudit odpověď z vlastních úst,
dělali nevědomé.

Skutečně nevíte? »Zeptej se tedy zvířátek, a ona
tě poučí, ptactva nebes se otaž, a ono ti oznámí, roz
mlouvej se zemí, a ona ti ukáže, ryby mořské ti vypra
vovat budou: kdož nepozná z toho všeho, že ruka Páně
vše stvořila?<< (Job 12; viz i knihu Moudrosti, kap. 13.,
Ve šlép. N. str. 23.) Řekneme-Ii, že svět jest od Boha,
jsme ztraceni. . .*.pak musíme uznat, že on jest pán vše
ho tvorstva, také pán náš, našeho jednání, našich
myšlenek, našeho života... Proto raději před pravdou
utéci, třebaže tvrdíme, že pravdu hledáme. P. Alb. Weiss
vypravuje z cesty po Bodamském jezeře o úsměšcích,
jež si dva. nevěrci tropili z víry v Boha. Kněz se táže
jednoho z nich: »Jsme na lodi, není-Ii pravda?“ »Ano.a
»A ta loď jest v pohybu?<< »0všemže.a »Ale nepřišla
v pohyb sama sebou, nýbrž jest hýbána strojem, jehož
zde na palubě sice nevidíme, ale o jehož existenci
jsme jisti?a Tu mu pošeptal jeho druh: »Řeknl, že ne 
sic tě dostane!<<

Ano, ano, každé proč má svoje proto. Nač prý sl
lámat hlavu věcmi, jichž nevidíme! Dosti práce, starostí
a bádání vymáhá tento viditelný svět, jejž hmatáme.
a zapomínají, že věda jest stále na honbě, aby objevila
zjevy a příčiny, jichž dosud neznáme, zákony a síly,
jichž nevidíme. Kdyby si byl Galvani při pozorování
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jistých zjevů řekl: »Odkud to je? Nevíma, byl by vědu
»zablla, nebyl by nikdy objevil galvanický proud, a my
bychom svítili loučí. Kdyby se nebyli jiní snažili zjistit,.
proč jantar za jistých okolností přitahuje drobné před
měty, nebyla by snad dodnes objevena elektřina. Kdy
by se nebyl Torricelli namáhal, aby zjistil, proč ve vzdu-
choprázdné trubici zůstává nad sloupcem rtuti prázdný
prostor, nebyl by vynalezl tlakoměr. Atd. atd. Jen lho
stejný odpovídá: »Tím já si hlavu nelámu.<<Pak ale sni
žuje sám sebe na úroveň němé tváře nebo v nejlepším
případě na úroveň divocha. Těm jde jen o to, aby Uko-.
jili hlad, aby se chránili před zimou, vedrem, deštěm
a pod., a jiným si »hlavu nelámoua. Kulturní člověk vždy
hledá vysvětlení, táže se po příčině, po účelu atd. Di-.
voch je spokojen, když je chlebovník plný plodů, člověk
kulturní pátrá, zkoumá, badá, odkud, jak, k čemu, co . ..
Divochjen konstatuje (»Je horko, pršía), dítě právě
tak, zvíře jen cítí (mráz . . .); badavý duch se okamžitě.
pozastaví, ohlíží, zkoumái »Odkud ta vůně, odkud na
jednou teplo v nevytopené místnosti?...a Při každém
zjevu tak jedná! Na širé rovině vidíš balvan. Sedlák jde
lhostejně mimo, badatel se zastaví: »Bludný kámen, od
kud se tu vzal?a v zahradě předčasně rozkvétá růže.
Fllolog, který má zájem jen o »ia a »ya, hlavu plnou
aoristů a koncovek, si jí nevšimne, sadař se táže: » ím
to? Proč právě v tom záhoně? . . .a ,

Na stole leží přede mnou astronomické dílo. Líčí
poutavě stavbu vesmíru, se zájmem jsem sledoval jeho
.vývody od kapitoly ke kapitole, až k poslední... ta
bude asi koruna celého díla! Skutečně, začíná napína
vým vypravováním, kterak jednou kráčel se starým toř
tem po zasněžených vrcholcích Harzu. Slunce již zmizelo
za řetězy hor, hvězdy jasně září a takřka závodí o prven
ství. .. »Vy jste tolik studoval o hvězdách, povězte mI
něco o nich...“ Autor se ujal slova a líčí... líčí tak
zajímavě, že starý tořt sotva dýchá. Líčí, jak vesmír byl
původně jediná velká mlhovina, jaké síly v ní byly čin—
né, jaké pochody prodělávala, jak se konečně ve ves
míru »narodilo<<první slunce, první hvězda, a po ní dru
há, třetí... Od kud se ona mlhovina vzala, o tom anl
slova. »Narozená hvězda jasně svítí bleděmodrým'nebo
bílým světlem, znamení mocného žáru. Ale žár chladne,
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bílá či bělomodrá barva přechází ponenáhlu ve žlutou.
oranžovou, červenou, jako železo vytažené : ohně, až
na konec zčerná, hvězda přestane zářit. Nitro jest ještě
žhavé, kůra jest chladná. Dostane-li se taková vyhaslá
hvězda do blízkosti jiné ještě svítící hvězdy (jak se
k ní dostane?? ...), může se na ní uchytit život, jak se
to na př. stalo na naši zeměkouli.a

Zivot... Tu učený astronom zvolnll trochu proud
své výmluvnosti..Odkud život? Odkud první
živoucí bytost? Mluvísem a tam, a nakonec jakž
takž doznává, že to věda »ještěa neví. s obnovenou vý
mluvností pak pokračuje, jak se život na takové hvězdě
vyvíjí, spěje výš a výš, až k nejdokonalejší formě. A po
tom, jak taková hvězda chladne a chladne, až vychladne
docela, a tim vymře i všechen život na ní. Dokonala
svou úlohu, jako mrtvý vrak pluje v moři nekonečného
prostoru. Přijde ta hvězda jednou zase k životu? Bude
slavlt vzkříšení? Astronom opět mluví sem a tam . . .

Nakonec se obrací k člověku. Co je člověk?
Co život? Co myšlení? Je v úzkých; mluvío tom,
že svět je plný záhad, a konečně praví : »Podstata světa,
původ světa, cíl světa (a rozumí se, že i člověka) jsou
pro lidské vědění nerozluštěné a věčně nerozluštitelné
záhady. O tom nám nemohou nic povědět ani vědy pří
rodní anl tllosotie. A ti, kteří věří (t. j. si namlouvají), že
o tom mohou něco určitého povědět, nevědí také nic.<<
Pán nechtěl otevřeně říci, že náboženství a sv. víra nám
na ty otázky také nemůže dát správnou a jistou odpo—
věď. »Nikdo neví . . .a Jenže ukázal, že jest člověk dvo
jího jazyka. Málo stran předtím mluvil o rýhách pozoro
vaných na Marsu (prohlašovali ,je tehdy'za kanály), a
praví výslovně: »Přírodní síly nemohly nikterak vy
tvořit ty pravidelné průplavy, protože síly přírodní samy
sobě ponechané působí slepě. Ony kanály jsou oči
vidný důkaz, že na Marsu žijí bytosti obdařené roz
umem . . .a

Tu je máme, ty učené pány. Objeví-li nějakou čáru
na Marsu, hned praví: »To nevytvořila slepá příroda,“
A o vesmíru se vší jeho krásou, souladem a životem
řeknou: »To je dílo přírodních sil a vývoje.“ Nic od nich
nežádáme, leč aby soudili vždy stejně a důsledně, po

'\ dle'- pravidel správného myšlení a podle vlastních zá
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sad, o vesmíru stejně jako o oněch rýhách. »SIIy pří
rodní působí slepě, proto nemohly soulad vesmíru vy
tvořit ony, nýbrž nějaká Inteligentní bytost.“ Jindy
spatřili dalekohledem na Marsu jakousi jiskřičku - mož
ná, že to byl optický klam - a nad tou tečkou byll ra
dostí docela bez sebe. »Obyvatelé Marsu se s námi
chtějí dorozumětla Jedna dáma věnovala hned 100.000
franků na účel, aby se toto dorozumění provedlo. (Za
pravdou Kristovou 344.) Že je nevěnovala na účel, aby
se jistí lidé dorozuměli s Tvůrcem! Ten k nim mluví ne
jedinou tečkou v dalekohledě, nýbrž celou přírodou,
celým vesmírem . .. řečí daleko výmluvnější a srozumi
telnější než ona nejistá tečka! Utíkají před Tvůrcem,
jenž se jim každým krokem zjevuje a jejich badavému
rozumu takřka vnucuje. Nebesa vypravují slávu Boží,
a dílo jeho rukou zvěstuje obloha. (Z 18. 1) Lidé dvojí
ho jazyka: jde-li 0 Tvůrce, mají docela jiné zásady, jiné
měřítko, jiné zákony myšlení. Před časem ve F. na Mo
ravě řekl při veřejné přednášce profesor: »Já mnoho
studoval a celou přírodu zbadal, ale nikde jsem Boha
nenašel.a Pane profesore, onehdy jsem celé své hodln
ky rozšrouboval a prohledal, ale hodináře jsem v nich
nikde nenašel!

B) »Věřím v Baha, Stvořitele nebe a zeman

»Dejte mi hmotu, a já vytvořím svět,<<prohlásil sebe
vědomě Kant. Ale kdo mu ji má dát? Chtěl říci: »Vvsvět
lím vám, jak nynější stav vesmíru vznikl, ale nežádejte
ode mne, abych vám řekl, odkud se vzala hmota, z níž
jest vesmír zbudována Ovšem, vždyťani nemůžeš pově
dět, co hmota jest! Já bych lépe mohl říci: »Dejte mi
kolečka, a já sestavím hodinky, dejte mi živoucí buňku,
a já oživím vesmír.“

Onen stařec odpověděl astronomovi: »Všechny zá

.M—w—cm

hady jste mi rozřešil, ale největší otázka, jaký jest 
cíl mého života (o tom později, kap. 3.-5.), zůstala ne
zodpověděna.<< Měl pravdu! Co mi platno vědět, jak
vznikly hvězdy a jaký budou mít konec, nevím-Ii, 'Odkud
jsem přišel a jaký konec budu mít já a co čeká mne.
Byl by na to odpověděl, kdyby nebyl zavíral oči, kdyby
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nebyl utíkal před Tvůrcem. »Dojte mi hmotu, a vytvořím
svět. .. Odkud hmota a svět je, nevím; ale jak se ves
mír »vyvinul<<,dovedl bych vysvětlit jakž takž...<< »U
znej Boha, a máš vysvětleno vše, zbuduješ si snadno
životní názor a rozřešíš si všechny záhady.“

Nepředpojatý (»zdravýa) rozum, jak už na str. 19.
řečeno, mi hlásá, že vše má svou příčinu. Vstoupíš-li
v Paříži do přírodovědeckého musea, spatříš ve velkém
sále obrovské kostry předpotopních živočichů; pak se
obrátíš ke zdi, a tam vidíš za sklem drobounké kostry
druhů žijících dnes. Při vší rozmanitosti vidět: vše dě
Iáno podle jednoho plánu. Kdo jest ten umělec, jehož
moudrost ten plán pojala a jehož ruka jej v takové
rozmanitosti provedla? Jdeš pak do jiného sálu, tam za
sklem drobné kameny, a při nich nápisy: »To jsou ka
menné sekery, nalezené tam a tam, tak hluboko v ze
mi... doklad, že tehdy již žil člověk.“ Kdo by při tom
nevzpomněl slov Páně k farizeům! »Když vidíte přichá
zet oblak od západu, řeknete: ,Bude pršet,' a skutečně
prší. A když věje vítr od jihu, pravíte: ,Bude horko,' a
skutečně přijde. Pokrytci, podle znamení na nebi a na
zemi dovedete posoudit počasí, a přítomného času po
soudit nedovedete'Ia (Podle mých skutků nedovedete
posoudit, zda jsem od Boha poslán? Lk 12) v přibrou
šených kamenech dovedou poznat dílo rukou lidských,
aiv celé viditelné přírodě, v oněch kostrách a všem, co
jejich museum chová, dílo rukou Božích objeví! a po
znat nedovedou! Nedovedou, protože nechtějí! Čím
složitější, krásnější, umělečtěiší dílo, tím dovednějšího,
moudřejšího, mocnějšího umělce předpokládá! Misionář
pozoruje Indiána u Niagary, jak se sklání čelem až k ze
mi... »Co tu činíš?<<»Klaním se onomu duchu. jenž tento
vodopád stvořil.<<0 témž vodopádě vypravuje Dickens:
»Tam jsem po prvé pocítil, co jest všemohoucnost a
velebnost, cítil jsem se svému Stvořiteli tak blízkým,
a v srdci nevýslovný klid.._<< Aristipp, řecký filosof,
dostane se ze ztroskotané lodi na břeh neznámého
ostrova. Jest pustý či obydlený? Rozhlíží se, najednou
vidí geometrické figury v písku. »Odvahu. přátelé. jsou
tu lidé.a Byli na Rhodu. Nač hromadit příklady? Každý
člověk za všech okolností soudí: »Kde účinek, tam pří
čina..., kde pořádek, tam intlellligena'tní příčina“
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Saký řád, jaká krása, jaký soulad ve vesmíru! Odkud
tedy vesmír se vším svým řádem, zákony, krásou a lad
nou harmonií? Čí ruka napsala tuto nedostižně krásnou
knihu přírody? Kdesi stařec . . . na kolenou má obrázko
vou knihu, a vnoučeti vysvětluje. »Staří mají také rádi
obrázky?“ »Ovšemže, a nejkrásnější obrázkovou knihu
má Pán Bůh sám.“

Co hlásá rozum, to dotvrzuje sv. víra. První slovo
Písma sv., první pravda katechismu, první článek apo
štolského vyznání víry, první exerciční rozjímání. »Na
počátku stvořil Bůh nebe a zemi ...a Tak čteme v prv
ním verši první kapitoly první knihy Mojžíšovy. »Věřím
v Boha Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,
všech viditelných a neviditelných věcí,<<modlí se církev
při mši sv. v Kredu. Stvořil jsi nás, zní slovo sv.
Augustina uvedené v záhlaví Ill. kapitoly. Člověk není
sám od sebe, což je samozřejmo. Kdyby byl sám od se
be, nemohl by mít začátek, nýbrž by musil existovat od
věčnosti, jako pravda 2 X 2 = 4 platí od věčnosti a
bude věčně platit, nemá začátku a nemá konce. Ale
člověk? Má počátek; ještě před nedávnem ho nebylo,
neexistoval, byl nic . . . Jak si může dát existenci to, co
není? Co nebylo a být začalo, má příčinu, musilo do
stat existenci od jiného. Od koho ji dostal člověk? Ni
koli od jiného tvora. Tvor může jen danou látku zpraco
vat, ne však něco z ničeho stvořit. Může být nanejvýš
pomocníkem Tvůrce, ne však sám tvůrcem. Krásně vy
jadřuje tuto pravdu m„atkaňggš_ggi_níkůw__mjk_ab_gjských _
(2 Mak 7): »Nevím, jak"—jš't=e“'byli v mém lůně vytvoření. *
Ne já jsem vám dala dech a život, aniž jsem já spojila '
ladné údy každého z vás. Tvůrce všehomíra to jest, jenž
dává každému člověku začátek, tak jako dává všemu
existenci . . . Dítě, pohlédni na nebe i zemi, hleď na vše,
co na ní jest, a uvaž, že Bůh to vše z ničeho stvořil, a že
i lidské pokolení má tentýž původ.a

Člověk je tedy od Boha; to jest jeho původ, to
odpověď na naši otázku uvedenou v záhlaví. »Jsme z ro
du Božího,“ prohlašovali hrdě pohanští básníci (Aratus
a Kleanthes; Sk 17. 28). Měli při tom na zřeteli veškeré
člověčenstvo? Či jen svůj národ, jako Římané a jiní, kteří
odvozovali svůj původ od některého božstva? Nevím;
ale apoštol pohanů přistoupil na to, co jejich vlastní

Původ člověka. 23



básníci pravili, a rozvádět v athenském areopagu (ná
rodním shromáždění) jejich výrok. »Jsme z rodu Bo
žího. .(( Jak docela jinak pojímá, může a musí pojímat
toto hluboké slovo křesťan! Jsme z Boha a od Boha.
Juan d'Austria, vítěziepantšký, si zakládal přenesmírně
na tom, že je synem Karla V., a umíraje mlád na vavří
nech své slávy přál si, aby byl pochován po boku svého
velkého otce; a přece víme, že byl synem hříchu! Jakou
ctí je tudíž pro nás náš vznešený rod, vpravdě vzne

;,šený! »Měj vždy na mysli svůj vznešený rod a nikdy se
:nezahoď! Buď pamětliv svých velkých předků, nepo
lskvrři nikdy jejich památku ani svůj erb nehodným cho
váním, nedůstojným potomka takových otcůla Tak na
pomínávai šlechtický otec syna na cestu do života,
do ciziny, napomínal i mladého rytíře z Lyoly jeho bratr.

Omne vivum ex vivo . . . omme divum ex divo . . . Vše,
co žije, pochází z živé bytosti (biologický zákon doká
zaný Pasteurem a Kochem), a vše, co jest božské (ne
smrtelná duše), pochází od Boha. Jako dítě jest podob
no rodičům, z nlchžto se zrodilo, tak člověk jest podo
ben Tvůrci, od něhož vyšel. »Učiňme člověka k obrazu
přirozenosti naší, <<zní doslovný překlad hebrejského
textu. (Gn 1. 26) Značkou, kterou na sobě má, hlásá
zboží, z které dílny pochází. Člověk ukazuje svým roz
umem, svobodou vůle a nesmrtelnosti duše,
jakého jest původu. Schópen a povolán, aby ovládal
veškerý viditelný svět, jako Bůh veškeren viditelný l ne
viditelný svět ovládá a řídí. Všechnu velikost a dů
stojenství člověka možno a nutno odvodit z jeho 'pů
vodu; z jeho původu vyvodíme i jeho _cíI,lak uslyšíme
ve III. kapitole, a jeho povinnosti... Daleko větší
mírou platí jemu uvedené slovo šlechtického otce:
»Měj vždy na mysli vznešený rod! . . .a

Z rodu Božího, z rodu královského. »Ktobě se obra
cí má řeč, kdožkoli neznáš vznešenost původu svého a
nevšímáš si práce a ceny vykoupení svého. Při prvním
stvoření svém jsi byl zahrnut slávou a ctí, při druhém
stvoření (t. j. vykoupení) milosrdenstvím a láskou, a to
proto, aby ses zarděl za nevděk svůj a celým srdcem se
obrátil k Stvořiteli svému. jenž všecko umění své vyna
ložil, abys krom něho nikomu v srdci vládnouti nedo
pustil. <<(Bonav. Amatorium.)
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Hospodine, Pane náš,
jak podivuhodné jest jméno tvé na širé zemi!
'l'y,jehož vznešenost velebí výšiny nebes
více než dokáže malátný člověka jazyk!
Když hledím k nebesům, k dílu tvé pravice,
k měsíci, ke hvězdám, jež ty jsi vytvořil,
ptám se: »Co člověk jest, že jsi ho pamětiiv,
a co syn člověka, že na něj pohlížíšh
Andělů o málo menšíms ho utvořil,
slávou a ctí jsi ho (6 Pane) ověnčil.
Nad dílem rukou svých vládcems ho učinil,
ano, ty všecko mu k nohám jsi položil,
ovce i skotu veškerá stáda,
nadto i všelikou zvířenu polní,
nebeské ptactvo i ryby v moři...
Hospodine, Pane náš,
jak podivuhodné jest jméno tvé po širé zemi!

(Žalm B.)

2. Co je člověk . . . (Žalm a.)

Druhý pohled: n a s e b e.

Všichni jsou poutniky a hosty
zde na zemi. (Žd 11. 13)

A) Člověk, prastará záhada.
Lohengrin, rytíř svatého grálu,1) přijíždí do Brabant

ska na člunu taženém bělostnou labutí, zachrání čest
i život Elsy, dcery brabantského vévody, a pojme ji za
chot' — s jednou podmínkou: že se ho nebude nikdy
tázat na jeho jméno ani na jeho původ. Princezna slíbí
— a jako v jiných pověstech a pohádkách neodolá zvě
davosti . . . Osudná otázka vyslovena, a Lohengrin musí
opustit manželku, vrátit se k sv. gráiu.

V exerciciích je tomu naopak; tam jsi vybízen: »Taž

1) Grál, podle legendy smaragdová miska (kalich),
v níž Pán při poslední večeři proměnil vino ve svou
krev. Byl opatrován na nepřístupné hoře Montsalvage.
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s e —<<Neštěstím jest, nechce-li se kdo tázat, je-Il kdo
lhostejný k otázkám: »Odkud? Kdo? Kam?<<Thébská
stingaz) dávala mimojdoucím tři otázky: »Jaký je smysl
(význam) lidského života? Kdo stojí nad životem? Co
přijde po něm?<<Na správném zodpovědění závisel je
jich život; sfinga totiž utratila každého, kdo ony tři zá
hady nerozřešil. Tato báje má hlubší jádro, než se na
první pohled zdá. Vpravdě život každého člověka, jak
časný tak i věčný, závisí na tom, zdali a jakou odpo
věď si dá na trojí otázku: »Odkud je člověk? Co je člo
věk, jaký jeho životní ůkol (povolání), jaký význam jeho
pozemského života? Kam jde člověk?<<Tedy otázka po
jeho původě, a na tu jsme dostali odpověď v předešlé
kapitole; otázka po jeho cíli (co ho čeká za hrobem . ..
kam se ubírá, případně kam se ubírat a přijít má), a na
tu dostaneme odpověď v kapitole příští; otázka, co
člověk jest a co má na světě dělat, a na to nám zčásti
odpoví kapitola tato, zčásti kapitoly následující.

Co jest člověk... Kdoneb co jsem já...
Nejvlastnějším studiem lidstva jest člověk. (Goethe.)
Co jest první a nejbližší předmět mého poznání,

ne-IEjá sám? Člověk se může odtrhnout od každé jiné
myšlenky - od myšlenky na svět, na bytosti jemu nei
dražší, na Boha, nikdy však od myšlenky na sebe. Ji
ných vzpomínek se může zbavit - snad teprve po úmor
né námaze s vynaložením vší energie, ale zbaví se jich;
jindy »sejde s očí, sejde s mysli...<< předmět, jenž
jeho mysl neustále zaměstnával! Ale myšlenka na sebe?
Vlastní já jest člověku v_ždy přítomno, kol něho jeho
myšlenky krouží neustále, někdy tak, že propadá ne
zdravému snění; stále se zaměstnává svým já, spřádá
si zbájené události, kde hraje první roli na způsob ro
mánových hrdinů. »Celý můj život byl fantasie...a (Vý
rok nevěřící dívky.)

Bez ustání člověk na sebe myslí, ale zdaližpak sku

2) Sfinga, báječná obluda s hlavou lidskou a tělem
lvím. Podle báje dlela na vrcholu blízko Theb a zadá—
vila každého, kdo nedovedl rozřešit hádanku: »Co má
ráno nohy čtyři, v poledne dvě, večer tři?<<(Člověk!
Dítě, muž, stařec s berlou.) Viz Sofoklova Oidipa! Jiná
verse hádanky podána nahoře v textu.
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tečně sám sebe zná? Co jest člověk? Pohanští
filosofové. si tuto otázku často dávali, a nikdo jl nedo
vedl zodpovědět. Herodot řekl: »Neštěstí samo.“ Pin
dar: »Stín snu.“ Filemon: »Příčina bídy.“ Aristoteles:
»Hříčka osudu, obraz proměnlivosti“ Heraklit se při té
otázce dal do pláče, Plato dal dvojí odpověď: »Člověk
jest hříčka, kterou si stvořili bozi, aby si jí hráli a krátlli
čas...“ Po druhé odpověděl tak naivně, že Diogen si
tropil : jeho odpovědi posměch. Svatá kniha uvádí od
pověď tehdejších belbožců: »Člověk i hovado stejně
hynou<< (Kal 3. 19), sama však soudí jinak: »Učinil jsi
ho málo menším než anděly.“ (2 8) Abraham a S. Cl.
praví: »Co je člověk? Kvítek, který k prsoum vineš ve
čer ještě, a který zítra ráno odmetává koště, struna,
která Iibě zní a za chvilenku praskne, měch, jenž hned
se nadouvá a hned zas splaskne, sklenka, z které zítra
střepy a dnes se mile leskne, hodinky, které hned jdou
a hned zas stojí . . .a

Člověk jedná podle toho, jak o sobě smýš
Ií.3) Z jeho jednání mohu soudit na jeho smýšlení a na
opak. Král, jenž si jest vědom, čím jest, horšil by se
na každého, kdo by ho sváděl k jednání krále nedůstoj
nemu. Tak učinil mladý Alexander Vel., odmítnuv s ne
volí pokušitele./T_itu_s, bratr Domiciánův, muž mravů ne
právě příkladných, změnil se rázem, jakmile se stal cí
sařem a uvědomil si, kým nyní jest. Jiným vládcům (Al
fonsu Portug.. Eduardu Angl., Jindřichu III. Franc.. Anně,
Alžbětě Ruské atd.) vydávají dějiny truchlivé svědectví,
že jejich důstojenství' jim nevlilo vznešenějšího pojetí
života, povolání a povinnostif)

Jaký vliv měly na život a na ocenění člověka po
hanské názory svrchu uvedené? Není pochyby, že podle

3) Armádní rozkaz kteréhosi generála: »VOjáci,
uvažte, čím jste, čim býti máte a čím být můžete.“ A
s tímto napomenutím je poslal v boj. Exercicie ti po
vědí, co jsi, co být máš a můžeš, a pak tě pošlou na
frontu - do boje s nepřáteli spásy.

4) Nejinak smutné, když kdo v exerciciích poučen
o své pravé důstojnosti, o svém vznešenem určení i cíli,
zůstane takovým, jakým byl, a neopustí nízkou dráhu
vášní a náruži'vosti, po níž se dosud bral.
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nich měřili cenu člověka. U Řeků byl hrdinou dne, kdo
byl nejlepší běžec nebo pěstní zápasník; nepomněli,
že zajíc předstihne jejich nejlepšího běžce z Olympij
ského stadia a medvěd jejich nejsilnějšího zápasníka,
jejž diváci zasypávali kvítím a Pindar oslavoval verši.
U Římanů byl člověk kusem státu, »jednotkoua, s níž se
počítalo při státních manipulacích jako s ovcemi ve stá
dě (»Sebral lid a spočítal jej jako berany, dvě stě tisíc
pěších a deset tisíc ozbrojencůa; 1 Král 15. 4) nebo
jako 5 kusy zboží v továrně.

Dnes se cení člověk podle toho, mnoho-Ii vynáší
(Aib. Weiss), zvláště v zemi největších »praktikůa. Při
zprávě o úmrtí neřekne Američan jako-věřící Čech: »Dei
mu Pán věčnou slávua, nýbrž: »Na kolik byl pojištěn?<<
Tam jest daleko většími tresty stíhána krádež než ob—
chod s dívkami. Před lety psala »Příručkabezbožeckých
bojovníkům »lidské tělo má tuku pro 7 kusů mýdla,
fosforu pro 2000 sirek, železa pro 1 hřebík, síry tolik,
co by stačilo, aby zbavilo blech 1 psa... Dohromady
všeho za tolik a tolik franků.“ U nás? Nemáme příčiny
se příliš nad ně vypínat. »Bude postup . . .(( X. půjde na
jinou (rozumí se: výnosnější) štaci, a pak automaticky
postupuje jeden za druhým . . . Kdo se při tom táže, kde
lze více vykonat pro Boha, pro duši, pro bližního?

Jaké ovoce přinášejí tyto názory! Jedni nevidí
v člověku více' než kus hmoty, jlní ho pokládají za vy—
vinuté zvíře, jak Darwinovi stoupenci podnes hlásají.
V říší zvířat se uplatní a vítězí jen »silní jedincia, co
slabé, jest právem odsouzeno k“zahynutí; slovo »se
lekcea (výběr) a »boj o života se stalo okřídlenou f_rází,
Darwinova nauka pobláznila celý svět. Uplvnulo několik
desítiletí; tvto zásady byly ponenáhlu přenášeny na
»neivyvinutějšího ssavcea, ze selekce se stal rasismus . ..
nejlepší rasa prý jest určena k tomu, aby vládla ostat
ním, »méně cennýma, z boje o život se stala druhá
světová válka, menší národy bvly rasismem určeny
!( vyhubení; jako silnější ledinci právem požírají slabší,
tak silnější národ má prý právo zadávít slabšího sou
seda. Nacistická hitlerovská literatura to nepokrytě hlá
sala! Krvavá setba přinesla krvavou žeň.

Co je tedy člověk? - Sv. Augustinuvádí v díle
o městě Božím pohanského filosofa (M. Terrentius Var
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ro), jenž vypočítává celkem 288 odpovědi daných na
otázku 0 cm a určení člověka. Od té doby uplynulo přes
dvacet staletí; kolik odpovědí přibylo? Hotové bludi
ště... Kdo nám z něho ukáže cestu? Je-Ii tak zvaný
»moderní člověka k těmto otázkám lhostejný (str. 17),
je to svědectvím jeho nízké úrovně. Pohané bloudili,
nenašli pravdu, ale aspoň ji hledali; »modernía lhostej
ný nebo nevěřící člověk se vůbec nenamáhá, aby po
pravdě pídil, je k ní Ihostejnější než skeptický judský
vladař, jenž na osvědčení a pozvání vtělené Pravdy
pokrčil rameny a obrátil se k božskému učiteli zády.
»Každý, kdo miluje pravdu, slyší hlas můj...“ Ti o ni
málo stojí! Mají jiné zájmy! Lehkomyslný se nestará
ani o zítřek, a ty ho chceš zburcoval z ospalosti k dů
stojnému životu myšlenkou na věčnost? Tomu leží pra
málo na srdci, aby věděl a zvěděl, co jest životním
úkolem člověka na zemi, tak jako líný žáček se sotva
bude namáhat, aby zvěděl, jakou domácí úlohu učitel
celé třídě uložil. »Kdybych si dal práci a zjistil, co člo
věk jest a co jest úkolem jeho pozemského života,
musil bych .se snažit svůj životní úkol svědomitě
plnit...a K tomu má právě tolik chuti, co líný student
k svědomitému vypracování domácího pensa! Jinými
slovy: »Musili bychom svůj život nadobro změnit...
Vést život člověka důstojný! Proto raději nemyslit a po
pravdě nepíditla

Není proto divu, že ,iilosol Jeronym Cardanus (t
1576) dělil lidstvo na tři třídy: někteří prý jsou podve—
dení, jiní podvodníci, a konečně .třetí třída obojí záro
veň .. . dali se od jiných podvést a sami teď jiné pod
vádějí. Tedy vědomí podvodníci, nevědomí podvodníci,
a ubozí podvedení. Krom nich ještě uznává několik
málo »moudrýcha, kteří nepatří k těm ani k oněm. Není
tak zlé, že lidé pravdu neznají, jako to, že před ní
zúmyslně oči zavírají. Vtělená Boží Moudrost přinesla
Adamovým synům pravdu, jenže většina ji přijala jako
Pilát, ne-li jako Kaifáš a jeho společníci. Ti pak, kteří
myslit chtěli a chtějí, ať už o pravdě evangelia vědí
či nevědí, se rozcházejí všemi směry. Tak různé odpo
vědi na otázku, co je člověk . . . Čím to? Tím, že myslí
cimu duchu byl člověk vždy záhadou. Poslyš různé od
povědi na naši otázku. »Na rukou-í na nohou spoutaný
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zde leží ten tvor, který má nad ostatními tvory vlád
nout; bláznivý člověk, který myslí, že jest narozen k pý
še. (Plinius.) Člověk je stvořen svobodným, byt' se
i v okovech narodil. (Schiller.) Nic na zemi tak mami
vého a tak nestálého jako člověk. (Homér, Odyssea 18.)
Raději zemřít než stále se dívat na hanebné skutky.<<
(Tamtéž 20.) Právník a komentátor Heřman Staub si dal
pořídit nápis na náhrobek: »Prach jsem byl a prach
jsem, to nepotřebuje komentářem Přítomnost jest faleš
ná, život lže. (Chamisso.) Celý život jest klam. (Seneka.)
Všechen život jest sen. (Calderon.) Mezi všemi národy
nejkrásněji život prosnili Řekové. (Goethe; prosnili —
a probili! Zda nejkrásněji, jest ještě otázka.) Život se
nám zmrzel, smrt nám nahání hrůzu. (Týž.)

Jiní dali věcnější odpovědi. Pascal, pozoruje v člo
věku souhrn protiv, praví; »Člověk je sám v sobě nej
větší div přírody, spojení ducha a hmoty. Není anděl,
není zvíře, z obého něco v něm vězí. I jeho bída jest
důkazem jeho velikosti, jestit' to bída sesazeného krá
le.“ Tak asi praví Pascal.

Souhrn protiv... Nejvznešenější ideály, a vedle
nich nejnižší chtíče; jednou prokmitne cosi božského,
jindy se v něm projeví znenadání cosi zvířecího. R 0 z
umem poznává jako anděl pravdu, krásno, dobro, a
naopak jest bezradný a tápe v nejistotě, jde-li o nejdů
ležitější otázky lidského bytí a života. Dovede mluvit
»o všech stromech, od cedru libanonského až k ysopu,
jenž roste na zdi, o veškeré zvěři, o ptactvu, jež se
hýbe v povětří, o plazech na zemi a rybách mořskýcha,
jak o Šalomounovi svědčí Písmo (5 Král 4), a vlastní
srdce jest mu krajinou neznámou a nezbadanou. Vůle
jest schopna hrdinských ctností, jde-li o právo, obětuje
se za přítele, za bratra, za vlast, nedbá proseb ani hro
zeb, dovede říci jako staří Římané: »Staniž se sprave
dlnost, zhyň při tom svět,<<v těžké chvíli je s to jednat
jak anděl, a jindy v nestřežené chvíli tak slabá, jedná
tak nízce, propadá takovým neřestem . .. Dovede zkrotit
šelmy, nedovede ovládnout vášeň; člověk přemůže celé
armády v boji, nepřemůže sebe, svůj hněv.

Mnoho na planetě zdejší temnou pohádkou je nám,
pohádkou však nejtemnější jesti člověk sobě sám.
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»Co jest člověk v podobenství?a tážeš snad se zvědavě.
Anděl-ve svém důstojenství... ďábel - ve své ohavě!

Jen si přečti oba verše Písma sv., uvedené na
straně 27 nahoře! Jeden hledí na důstojenství lidské
duše, druhý na ubohost jeho živočišného těla. Člověk . ..
Jest králem viditelně přírody, a musí se s ní rvát o ský
vu chleba, vydán jí na milost a nemilost. Honosí se svou
sllou a vidí přec, jak jest mdlý! Jako není růže bez
trnů, rybník bez ropuch a strom bez padanek, tak není
člověk bez chyby. (Abr. a S. Cl.)

Dánský král Sigur (v pověsti) jednou přemítá:
»Jsem starý král . .. Já mnoho se dřel a lopotil,
já dlouho spolu s lidmi jak člověk bloudil, žil,
své tělo sedřel k smrti, svou mysl sedřel též,
a přece ještě nevím, kdo jsem a odkud jsem.
Co stojí, lítá, teče, to vše si vysvětlím,
jen na jednu věc nevím, zda kdy si odpovím.
Co je člověk? . ..
Jest malý na Boha, a na červa zas velký,
Jest tvrdý pro kvítek, a pro kámen zas měkký . . .a
Jednou k němu přišel harleník; král se obrací k to—

muto potulnému starci, jenž jako mnozí jeho druzi býval
ztělesněná lidová moudrost... zda by mu snad nevy
světlll jeho pochybnosti. Harleník nakreslil na zem dva
kruhy a pravil:

»Z dvou částí jsi ty složen:
prach jest a v prach se vrátí tělo,
duch pošel ze světla, a k světlu zas se vrátí.<<
Co marně se snažil zbadat lidský rozum, to nám

sděluje svatá víra: »Učinil Hospodin Bůh člověka z hlí
ny země a vdechl ve tvář jeho dech života...a (Gn 1)
Tedy a) uprostřed mezi Bohem a hmotou je
člověk! Spona pojící nebe a zemi! Má viditelné tělo,
a to ho řadí do říše hmoty. Má neviditelnou duši, a ta
ho činí členem říše duchů, nebeských andělů. Jest z hlí
ny země, ale jiskra nebeského světla jest vložena do
jeho prsou, a ta ho činí povýšeným nade vše, co na
zemi se hýbe.

Ale odkud ten nesoulad v jeho nitru? Rozpor mezi
tělem a duší? Je-Ií pánem přírody, proč se proti němu
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splkia? Proč člověk člověku vlkem? Jménem sv. víry na
to odpovídá Augustin: »UčinllBůh člověka podle obrazu
svého. Takovou duši mu vdechl, aby rozumem vynikal
nade všechna zvířata na zemí, ve vodách i v povětří..
Doprostřed mezi anděly a živočichy ho postavil, aby
buďto poslušenosvého Pána a Tvůrce beze smrti přešel
do sboru andělů, nebo pohrdna pyšně přikázáním svého
Pána smrti propadl a jako zvíře živ byl, jsa otrokem
svých náruživostí a vášní . . . Tak dlouho žil člověk v ráji,
jak dlouho chtěl to, co chtěl Bůh. Byl šťasten, žil beze
všeho nedostatku, a bylo v jeho moci, aby ustavičně
tak žil. Měl po ruce pokrm, aby nehladověl, nápoj, aby
nežíznil, strom žvota, aby stářím nechřadl. Zádná nemoc
uvnitř, žádný úraz zevně, úplné zdraví v těle, naprostý
klid v duši; smutek ho neskličoval, únava ho při práci
neschvátlla.. .Bůh stvořilčlověka dobrého, ale on vlast
ní vůlí svou se převrátil, od Boha se odvrátil, a proto
spravedlivě jsa odsouzen, ted' hříšný jen hříšného může
plodit. My všichni jsme v onom jediném klesli, on pak
klesl ne že by špatná byla svobodná vůle, kterou mu
Bůh dal, nýbrž že své svobodné vůle špatně užíval. Tak
vznikl tento řetěz vší bídy a všeho soužení, a lidské
pokolení, takto 1 porušeného kořene povstalé, skrze
smrt první spěje ke smrti druhé. Adam svým hříchem
dříve sám Boha opustil než byl opuštěn od něho, jak
mu byl Bůh pověděl: ,Kteréhokoli dne mne opustíte
svou neposlušností, opustím vás já svou milostí'.. .a

Tedy b) vyhnanec z ráje jest člověk! Zde od
pověď na záhadu, o jejíž rozřešení se marně pokoušely
nejbystřejší hlavy. Zde vysvětlení rozporu, jenž jest
v jeho nitru, zde vysvětlení oné' tajemné touhy po lepší
vlasti, touhy, jež bez ustání souží vyhnance. Co vyhnalo
člověkaz ráje? Zapomněl na to, že jest tvor,
nedbal první a základní exerciční pravdy. První lekce,
smutná lekce, kterou svým synům dali prarodiče: nerad
no se vymknout z područí poslušnosti a podrobenosti
našeho suverénního Pána a Tvůrce! První lekce, kterou
nám dal nový pár, druhý Adam a druhá Eva: »Základní
povinnost člověka jakožto tvora jest poslouchat Boha.<<
Poslušný služebník Nejvyššího.. .Aj, služebnice Páně.

Byly doby, kdy všechno lidstvo bylo v hloubi duše
přesvědčeno jako o pravdě samozřejmé: země stojí
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uprostřed světa, a celičký vesmír se všemi hvězdami se
otáčí kolem ní. Geocentrický názor . . . Proč tak soudili?
Neznali postavení své malé země ve vesmíru! Dlouho
to trvalo, než je správně poznali! A my? Jako dítě, snad
ještě jako jinoch, jako dívka, se přemnohý též oddával
ilusi, že se' celý svět bude kolem něho otáčet. Dnes
soudíme jinak. Skutečnost a zkušenost nás už dávno
vyhojila z tohoto snu. Byli bychom rádi vše postavili do
služeb svého já, svých přání, tužeb a choutek, byli by
chom rádi mluvili jako Josef Egyptský: »Viděl jsem, jak
slunce, měsíc a hvězdy se mi kořily.a (Gn 37) Ach,
v mládí zdá se, že mezi hvězdy napsat jméno svoje je
vrchol všeho...5) (Zeyer.) Král Artigon, nazván od bá
sníka synem slunce, řekl: »Můj komorník neví o tom nic.a

Přišel Koperník, vyhodil zemi ze středu vesmíru,
kde se domnívala trůnit a kde viděla všecko kolem sebe
se točit, učinil ji hvězdou -— maličkou hvězdičkou —
jednou z mnohých. »Nepatrná oběžnice, žijící z milosti
slunce,<<tuto charakteristiku dostala do svého cestovní
ho pasu. Sněhová vločka, mizející ve vánici nesčetných
sluncí. .. Ale tím dopomohl lidem k pravému vědění a
k správnému nazírání na stavbu vesmíru. Podobně naše
první rozjímání: vyhodí člověka z jeho egocentrického
postavení a učiní ho jedním z nesčetných tvorů, a to
jedním z nejmenších k jeho vlastnímu dobru! Naučí
ho tím, aby správně nazíral na život, na svět, na sebe
samého, na svůj životní úkol a cíl, na pravé štěstí. Prav
da vás učiní svobodnými (lin 8. 32), byt' vám byla tak
málo po chuti jako tehdy v Evropě objev krakovského
kanovníka. Kdo se tenkráte proti němu tak vzpíral? Řek

něme: »Lidská pýcha.<<Snad by bylo lépe říci, že lidská
hloupost.“) Dnes hledíme s úsměvem na starou astrono
mii, na její přístroje, světové globy, ohromnou učenost

5) Turgeněv praví r. 1856 ve Faustovi: »Jednoho
přesvědčení jsem nabyl ze všech svých zkušeností, jež
jsem prodělal: život není žert ani hračka, není též uží—
vání, nýbrž práce, těžká práce, a jeho tajný smysl jest
odříkání, ustavičně odříkání. V mládí člověk myslí: ,Čím
svobodnější, tím lépe na tom.' Nu ano, mládeži budiž
dovoleno, aby se oddávala sebeklamua

6) Luther brojil proti »čertovskému točení země“.
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uloženou'v tolika knihách; ostrovtipem, jemuž není rov
no, vymýšlely nejbystřejší hlavy výklady jistých zjevů na
obloze, jež se jaksi nechtěly přizpůsobit jejich základ
nímu axiomatu: »Země je střed vesmíru.<<Koperník jim
pomohl, snadno a hravě: »Udělejte to obráceně: nechte
slunce trůnlt uprostřed soustavy, a roztočte zemi...<c
UčiňBoha sluncem všeho bytí, jímž skutečně jest, a věz,
že ty spolu se vším tvorstvem musíš kroužit kolem ně
ho . . . jej oslavovat, jemu sloužit . . .

Dlouho trvalo, než člověk poznal postavení své ze
mě ve vesmíru. Ještě déle by bylo trvalo, než by byl
poznal správně postavení svoje ve světě, a snad do
dnes by to nevěděl, kdyby Pán sám nebyl přispěl jeho
chabému rozumu na pomoc a nebyl ho o tom poučili)
Kdo jsem já? Co jsem svým původem? Odpověď jsme
již slyšeli (str. 23). Jsem tv o r, jeden v řadě tvorů, kteří
naplňují vesmír, a jako se svět neotáčí kolem žádného
z nich, tak se neotáčí a otáčet nebude ani kolem mne.
Jak oni jsou závislí na jiných, tak i já, a jak oni jsou
omezení, slabí a křehcí, tak i já. Byli mužové větší a
mocnější než jsem já, namáhali se, aby se jim jen je
den národ kořila na jejich povel se otáčel, a na čas se
zdálo, že dosáhli, co chtěli. Napoleon! A nakonec...8)

Člověk je tvor, slabý, bezmocný, křehký. Co
zmůže vůči svým spolutvorům? Co vůči bližním?
Je to někdy k smíchu: kníže, majitel velkostatku, nepro
sadí, aby v hospodě vedle paláce nehrála v noci mu
zika, ředitel továrny neprosadí, aby ze dvora zmizela

7) Pravda, že člověk je tvor, patří k tak zvaným
pravdám přirozeným, jež lze poznat pouhým světlem
rozumu, na rozdíl od pravd nadpřirozených (tajemství),
jichž nepozná žádný rozum stvořený, ani andělský,jestli
že mu je Bůh sám nedělí (nezjeví), Ale rozum člověka
byl Adamovým hříchem tak zatemněn, že ani tuto přiro
zenou pravdu nepoznal určitě a jistě bez přispění Bo
žího (bez zjevení).

3) Stojí kříž, kýmácí se svět... Koncem roku 1918
byly v jedné zemi vyhazovány ze škol kříže a nahrazo
vány jinými obrazy — místo Boha modly. Uplynulo sotva
20 let, a byly vyhazovány modly, aby učinily místo Tvůrci.
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psí bouda, celá osada neprosadí, aby tam a tam byla
poňzena dvňka...

Co zmůže člověkvůči přírodě nerozumné?
»Bude ti divoký tur ochotně sloužit? U tvých jeslí zdaž
v noci se položí? Zdaž ho provazem připřáhneš k plu
hu? Zdaž bude za tebou vláčeti brázdy? Zdaž se _naň
spolehneš, protože velkou má sílu? Zdaž jemu kdy po
.ručíš svou práci? Zdaliž mu rozkážeš, by svezl tvé zrní,
na humno shromáždil obilí tvoje? (Job 39) Lapíš-li
na udici velryba (krokodila)? Stiskneš mu provazcem ja
zyk? Zdaliž dáš kroužek na chřípě jeho, zdaliž mu há
kem probodneš čelist? Zdaž bude mnoho tě prosit, či
lahodně mluviti s tebou? Zdaž uzavře úmluvu s tebou,
abys ho přijal do služeb svých? Budeš s ním pohrávat
tak jako s ptáčkem anebo ho přivážeš (za hračku) dě
tem?“ (lb 40) Nic bídnějšího nad člověka, který chce
všecko a nemůže nic. (Mat. Claudius.) Jak se musí člo
věk bát...! Před jediným tygrem se někdy vystěhovaly
celé vesnice. Řekne se: »Dravec, nebezpečný životu...a
Víš, že se mnohdy musily v Africe celé osady vystěho
vat před opicemi, před mravenci, před pavouky? Víš,
že sto honců se vydalo na hon proti jedině lišce, a že
Nm múma?

Co jest člověk vůči Bohu? Stojím v Tatrách pod
mohutnou skalní stěnou, sleduji hřebeny hor vpravo vle
vo, jejích vrcholy mizející v oblacích... tu vypukne
bouře, kusy ledu padají z mraků . . . V takové chvíli cítí
člověk, co znamená slovo: »Jsme v rukou Božích.a Sil
nější vichřice by byla tehdy stačila, aby mne smetla do
propasti. Jindy v Alpách . . . po delším pochodu najed
nou se vynoří a proti mně z údolí imposantně se zdvihá
alpský velikán. »Pozdravte tvora Božího,<<vybízí mne
průvodce. .. Já hledím do rokle, tam na dně ohromné
balvany, skály, jež se při nějaké katastrofě utrhly s hory
a zřítily dolů... zachvěje námi, když si onu katastrofu
představíme . . . co je to vše vůči Bohu? »Hle, národové
jsou před ním jako krůpěj na okovu, co prášek na váze
platí před ním. Ostrovy jsou mu jako zrnko písku, jež
o'dmete... On trůní nad okrskem země, a obyvatelé
její jsou před ním jako kobylky ...a (ls 40)

Co je člověk, že ho jsízpamětliv? A co jest syn člověka, že na něho myslíš? ( 8) Slabý, bezmocný, nepa
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trný člověk . . . Je tvor, dílo rukou Nejvyššího, ale v tom
záleží i jeho velikost a důstojnost. Je tvor, to
to slovo ho uvádí ve tysický i etický (mravní) vztah
k Bohu, pramenu všeho bytí a vší velikosti; v tomto
vztahu však záleží a z něho plyne vznešenost člově
ka . . . podobně jako slovo princ vyjadřuje vztah ke
králi, slovo »Murillův obrazu vztah k mistru malířů, a tím
vyjadřují velikost prince jakožto králova syna, krásu a
cenu obrazu jakožto mistrovského díla pocházejícího
z dílny jednoho z největších umělců. Kdo mne od Boha
odtrhne, činí mne buďto středem světa — nemožnost
a iluse, na niž jsme si již odpověď dali; nebo mne činí
zvířetem — darvlnismus! Tím dostává člověk »morálkua
jako zvíře, t. j. neexistuje pro něho zákonodárce ani zá
kon, jenž by -ho ve svědomí zavazoval, platí pro něho
jako pro němou tvář boj o život, místo ctnosti neřest,
náruživost a hovění vášním a choutkám, misto práva ná.
silí, právo silnějšího . . .

Co je člověk . . . Ve Veroně čte turista na náhrobku
papeže Lucia III. (narozeného v Lucii, 1-1185) nápis: »Luo
cie, Lucia ti dala život, Ostia biskupství, Řím papežství,
Verona smrt. Nikoli! Verona tě zrodila k pravému životu,
Řím ti uchystal vyhnanství, Ostia starosti, Lucia tě učinila
smrtelným člověkem (zrodila tě k smrti).<<

B) Ty!
Poznej sám sebe!

Synové Adamovi probádali Výsosti nebes a hlubiny
moře, dovedou nám povědět, co se děje a jak to vy
padá na vzdálených světech i na dně oceánů, a nedo
vedou nám říci, co jest člověk. To proto, že nechtějí jít
do školy vtělené Moudrosti Boží a stát se jejími učeli
vými žáky. Lidstvo při vynaložení všeho ostrovtipu
uspokojivé a správné odpovědi nenašlo. A což ty?
Znáš dobře aspoň sám sebe? Ano? Pak náležíš
k těm nemnohým, kteří tvoří výjimku ve velkém davu.
Ale obávám se, že podléháš sebeklamu a že tvá odpo
věď jest ukvapená.'l(dybys věděl, jak mnoho sebekázně
je k tomu zapotřebí, aby kde dosáhl tohoto prvního
stupně dokonalosti, jímž označili už staří řečtí filoso
fové poznání sebe!
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Proč jest sebepoznání tak vzácné? Proč
lidé tak málokdy a tak maličko znají sebe, pravou svou
vnitřní podobu, své ctnosti i nectnosti? Ptej se, proč
divoch nezná vlastní tvář, neviděl-li ji alespoň v zrcad
lící hladině jezera nebo říčky! Nestalo se i tobě, že
ses nepoznal na fotografii. kde tě »chytlia z profilu,
se strany, kterou v zrcadle ani v okenní tabuli, známé ná
hražce u marnivých Eviných synů i dcer, dobře nevidět?

Před duši ti těžko zrcadlo postavit; k sebepoznání
ti může jiný jen napomáhat, ale dosíci ho jest úkolem
tvým, ovocem svědomitého zpytování. Uvažuj, co jsi,
kdo jsi, jaký jsi. (Bern.) Na první dvě otázky nám dala
odpověď věčná Pravda, zbývá tedy třetí; poznat, jaký
jsi... Takový jest každý, jaká jest jeho láska. (Aug.)
Markus Aurelius, filosof na trůně římských císařů, mluví
podobně: »Takovou má každý cenu, jakou cenu mají
věci, o které se vážně zajímá.<<o něco se zajímat, něco
milovat, to znamená mít něco rád... Těšit se z toho,
když to máš, toužit po tom, jestiže to nemáš. Je-li tedy
předmětem tvých tužeb a tvé lásky věc dobrá, jsi dob
rý, je-li jím věc špatná, jsi špatný, je-li věc malicherná,
jsl malicherný, je-li jím věc vznešená, jsi ducha vzneše
ného, je-li jím věc nízká, je tvůj duch nízký. Tu by už
byl první klíč k správnému pravému sebepoznání. Ne
měříme podle toho velikost nebo ubohost jiných? lan
Bosko . . . jeho jedinou snahou rozšíření království Kris
tova, O'Connellovou osvobození ujařmené vlasti a Kris
tovy víry, Windthorstovou a jeho společníků svoboda
katolíků v Německu, socialista Vilém Camelli si obral za
životní úkol pomoci chudině,'třebaže sledoval svůj cí!
po cestách nepravých. S nimi srovnej některé politiky
prospěcháře, naše kněze zakladatele nové sekty po
r. 1918, jichž jedinou tužbou a snahou byla ženitba,
v době, kdy šlo o bytí či nebytí církve v naší vlasti.
»Když Napoleon Litvě volnost nese, svět chvěje se, ty
dumáš o procesem (Mlck.) Čistě osobní titěrná záleži
tost mu stojí výš než svoboda vlasti! Pius X. měl hes
lem: »Všecko obnovit v Kristu.“ Pius XI.: »Pokoj Kristův
v království Kristově.<<Jak vysoce stoji nad těmi, jichž
heslo jest: »Vlastní prestiž a sláva v království Kristově“

Vzpomínka z dětství. Povídka... Autor nám v úvodě
představil jednající osoby, a hned i vykreslil jejich
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vnitřní velikost i ubohost; jak rozřešil svůj úkol? Místo
mnoha unavujících slov uvedl rozmluvu. Starší pán se
chystá k boji za vlast, mladší zamilován; onen ponořen
zcela ve společnou velkou a svatou záležitost všech,
tento myslí výhradně na své osobní potěšení. Uvádím
zlomek... A. hovoří se služebníkem, B. zároveň dik
tuje list pro svou nejmilejší. A. »Pomoz nám dobro
tivé nebe! Doufejme, že odměnou za naše oběti bude
krásnější budoucnost vlasti.a B.: »Vyřid'jí, aby najisto
přišla k tanečku.a A.: »Zítra se vypravíme, ne abys mi
osedlal starou nepotřebnou herkula B.: »Už ji v duchu
objímám...<< Rozumí se, že autor vykouzlil úsměv na
našich dětských rtech, ale dosáhl svého; naše sympatie
patřily tomu, pro kterého je chtěl získat.

Poznat, jaký jsi . . . K tomu především třeba poznat
a uznat své chyby a nedokonalosti. Neznáš-Il jich nebo
poznáváš-Ii je nesprávně, nepoznáš, zda miluješ dobrá
či zlé, zda se tvůj duch úpíná k vznešenému či malicher
nému cíli, a pak propadáš sebeklamu, jako onen biskup,
jemuž píše sv. Jan poslední list ve Zjevení (3. 17 nn):
»Pravíš: ,Jsem bohat a nemám nic zapotřebí', a nevíš,
že jsi bídný a nuzný a slepý...<< K dokonalému sebe
poznání, které vede k vypěstění dokonalého »exem-—
plářea a k vyplenění hříchů, patří i znalost kořenů,
z kterých tvé hříchy puči; tedy znát svůj temperament,.
sklony, nezřízené náklonnosti... Je nutno znáti ducha,
který tě ovládá a kterým se dáš při svých činech vést.
»Zkoumejte, je-Ii ten duch z Boha...“ (1 Jn 4. 1), na
pIňuje-li tě duch Kristův či vede-Ii tě bídná sebeláska.
Hus, Luther a všichni samozvaní mravokárci minulých
i přítomných dob, kteří se pokládají za povolané bičo
vat zlořády (prý) v katolickém táboře, byli ducha Kris
tova docela prázdni, plni sebelásky a pýchy. »Všechno
haní, velké, malé, zemi, nebe, a koho by měl nejvíc
hanět, toho chválí, totiž sebe.“ (Furch.) Kolik bláznov
ství mám podle tebe já, tolik rozumu zas chybí tobě.

Žádej od nich, aby znali, jací jsou, kdyžtě kolikrát
ani nevědí, kdo jsou... Kdyby to věděli, nevěřili by
lichotníkům, nezakládali by si na tretách, jako by něko
mu přidalo na výšce, když chodí po kothurnech. Uměle
a lacino vyrobené vysoké podpatky tě neučiní vyšším,
tituly a lichocení tě neučiní dokonalejším aniž změní
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skutečnost a pravdu. Parthský král se dal titulovat: »Král
králů, bratr měsíce a slunce.<<Cařihradský sultán se ho
nosil titulem: »Pán vody, vzduchu a oblaků.“ Východo
římský císař Justin II. se tituloval: »Naše věčnost.“ Malí
páni nebyli o mnoho lepší než tito velcí! Ve Francii míval
apelační rada titul: »Rada posledního soudu <<David
snesl, když mu povídavá Thekuanka zalichotila, že má
moudrost jako anděl Boží, ale na smrt nemocný Baco
Verulamský (1—1626),osloven od markýze Elfiata: »Vy
jste jako anděla, odpovídá: »Jste velmi laskav, že mne
srovnáváte s anděly; ale mé nemocné tělo mi hlásá
příliš zřetelně, že jsem jen ubohý člověk.<<Císař Jind
řich III. (1'1056) chodíval v předvečer velkých slavností,
o kterých přijímal hold velmožů, k sv. zpovědl, aby si
uvědomil, čím jest... ubohým hříšníkem... Císařovna
Adleta, manželka Oty I., si po takových slavnostech
tkala rubáš, aby pamatovala, že jest smrtelná jako kaž
dá Eviny dcera. »Když Eva předla a Adam kopal, kde
byl tehdy jaký titul?“ (Angl. přísloví.) Ludvíku XIV. při
pomněl trefně jeden nastávající šlechtic, že »praotec
nás všech byl za potopy zachráněn v arše. (( Sicilský král
Agathokles (? 289 před Kr.), syn hrnčíře. neměl na stole
po způsobu tehdejších vládců zlaté a stříbrné příbory;
hliněné talíře a nádobí mu mělo stále připomínat jeho
původ aby nezpyšněl.

Jak málo se známe! Allgemeine Zeitung psala 1.
května 1862: »My Němci, kteří jsme přec zřejmě nej
skromnější národ, který nikomu ani vlásku nezkřiví,
máme neštěstí vidět vzbouřené proti nám všecky náro
dy, že budíme žárlivost před oceánem a za ním, že jsme
od knownothings (»Já nic nevíma, přezdívka Angličanů
a Američanů) v Evropě i v Americe vykřičeni za barbary,
to jest známý zjev.(< Německý katolický historik Kralik
cituje tento výrok ve Světových dějinách nové doby
a dodává: »Tento zjev vysvětluje světovou válku
(1914).<<Já sám slyšel v letech 1943—45 mluvit věřící
Němce podobně: »My musíme zvítězit... Nezvítězí
me-Ii, pak není Bůh spravedlivý“ Když l věřící lidé tak
soudili, co se dalo čekat od neznabohů nacistů? Byly
ovšem výjimky; němečtí biskupové psali v pastýřském
listě-někdy r. 1942: »Utracování nevinných . . . německé
jméno je zprzněno před celým světem.“ Přesto soudili
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jejich krajané stejně jako dřív. Není většího bláznovství
než svádět a klamat sám sebe. (Aug.) Schillerovi se hnu
sil tento »pokaňkaný věku — nebylo by lépe říci »tento
sebeobelhávající věku?

'l'i lidé připomínají Ajanta v Shakespearově Troilovi;
vytýká Achillovi vady, kterých má sám nadbytek, k zá
bavě a kratochvíli ostatních hrdinů. Ajax: »Jak může být
člověk pyšný? Jak vzniká pýcha? Já nevím vůbec, co pý—
cha je.“ Nestor: »A je přec sám do sebe zamilovánla
Pak mluví Ulyxes, trefí Ajantovi do noty (zúmyslněl),
Diomedes: »Jak mlčky a uspokojen srká Ajax tuto chvá
lula Ajax o Achillovi: »ó toho nestoudného chlapiskakc
Nestor: »Jak věrně portretuje sebe sámla Ajax: »Ne
snesitelný člověk!“ Nestor: »Havran haní černou barvu.<<
Ajax: »Jeho choutkám půstím jednou žilou.<< Nestor:
»Lékařem chce být, a sám na to stůně.a Ajax: »Kdyby
každý smýšlel jako jala Nestor: »Pak by všecka roz
umnost už dávno vyšla z módy . . . ((

Myslíš, že takový Ajax existuje jen na divadelních
prknech? Kolik já jich už potkal na své životní- pouti!
Čeho zapotřebí k tomu, abys ty nevyrostl v podobného
hrdinu? Za prvé skromnosti a pokory, za druhé trochu
sebekritiky, které nabudeš svědomitým denním zpyto
váním svědomí a stálým sebepozorováním; abys při:tom
správně viděl, musis si za třetí vyprosit světlo Ducha sva
tého. Není tudíž divu, že ignaciánské exercicie toto se
bepoznání stále a stále mohutně zdůrazňují; důležitější
a povšimnutí hodnější jest, že k němu každým krokem
dopomáhají, a natom vše záleží. Poddej se síle této
nejpraktičtější a nejúčinnější životní školy, exerciciím
sv.- Ignáce, a zakusíš i ty na- sobě divy milosti Boží.
Příští meditace tě o tom přesvědčí jedna za druhou;
vyjdeš z této školy s docela jinými názory — na svět
i na sebe! »Poznej Boha, poznej sebe, podle toho po
znání jednej, a jsi na pravé cestě...<< A o to ti přec,
poutníče, jde!

»Ty kdo jsi?... Otázka krátká, ale pole rozsáhlé.
Kéžbys věděl a poznal, kdo jsi ty! To by ti prospělo
více než znát všecka umění na světě a vědět, co jest
obsažena ve všech knihovnách. Co ti prospěje znát po
hyby nebeských těles, léčivé síly bylin, vlastnosti zvířat,
znát celou přírodu a neznat sám sebe? Pečuješ 0 dům,
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o rodinu, o dobytče ve stáji, jenom sebe zanedbáváš!
Všem svým věcem věnuješ denně nějakou starost, a
sobě pražádnou, sebe máš za tak nepatrného a tak má
locenného, že tě ani nenapadne, bys sám sobě nějakou
péči věnoval! ó duše ubohá, rozdělená, po světě roz
ptýlená, venku se toulající, a sobě cizí a_ neznámákc
(Tom. Vill.; před ním podobně Aug., suppos. Bern., Bo
nav.) Mnozí mnoho znají, a sebe neznají, a přec poznání
sebe je největší moudrost. (Supp.\ Bern. Hugo a s. V.)

3. Stvořil jsi nás, 6 Bože,- po sebe! (Augustin)

Třetí pohled: vpře d —'_k cíli cesty.
Má člověk nějaký cíl?

Cestou béžíme,
po "vlasti toužíme. (Aug.)

Přes půldruhého tisíciletí je tomu. v severní Africe
žil jinoch, nadaný vzácnými dary ducha i těla, a jeho je
diná tužba — být šťasten. Ale jako většina lidí, hledal
i on štěstí na cestách zakázaných, hledal zdrojživé vo
dy na bezvodé poušti, hledal poklad v ssutinách opuš
těného hradu... Kolik už před ním jej tam hledalo —
nadarmo! Svým následovníkům nechali jen trosky, jež
planou nadějí vábily, a odstrašující příklad, jenž nena
sytnou tužbu neodstrašoval.

Tělesné rozkoše . . . Tagaste, jeho rodiště, Madaura,
Karthago, místa-jeho studií, byla i svědky jeho neváza
ného života. Našel v rozkoši hledané štěstí? »Dobrý
Bože, jakou žlučí jsi mi zkrápěl mé nezřízenosti,<< po
vzdechl po letech. Zkusil tedy jinde: ve slávě... Stal
se řečníkem a profesorem řečnictví. »Za moře! Do Evro
py, do Říma!<<Tam vyhlídky na nevázanost ještě větší,
a zároveň možnost sklízet vavříny: »vydělával si“ po
tlesk davu, jak sám o sobě řekl, ale štěstí tak usilovně
hledané před ním prchalo. Dobře — vrhne se tedy na
studium! Zbadat pravdu! Ji učinit svou' družkou! V tichém
pokoji za stolem nad spisy filosofů, tam najde duše klid
a srdce uspokojení, jež dosud-marně hledalo v omáme
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ní rozkoše a ve hřmotu potlesku a chvály. Prostudovat
všechny filosofy bylo mu při jeho nadání hračkou . .. a
výsledek? Poznal, že na tom nebyli lépe než on: pravdu
jen hledali, ale nenašli; kterak mu tedy mohli být vůdci
: bludiště? Ale existovala sekta, jež tvrdila o sobě, že
tajemství pravdy našla (Manichejci). Připojil se tedy
k nim, devět let u nich pobyl, ale kdykoli se vytasll se
svými otázkami a pochybnostmi, dostával jen odpovědi
vyhýbavé: »Počkej, až přijde Faustus, náš největší uče
nec, ten ti poví a vysvětlí vše.<<Vyhlížel jeho příchod
jako ztroskotaný plavec v dáli loď, jedinou spasnou zá
chranu; konečně se ho dočkal. Poslední naděje... Ne
zklame i ona? Zklamala! Velebený biskup jejich sekty
dovedl krásně mluvit, ale to, co mu podával . .. »Co to
bylo pro mou žízeň?<<Pro duchovní žízeň mé zmírající
duše? '

Konečný výsledek a suma všeho byl závěr: »Člověk
tedy pravdu na světě nenajde; v ní jsem se naposled
pokusil najít pravé štěstí — teď je mi jasno, že bláhový
jest každý, kdo v pravé štěstí doufám Touto tupou
apatickou resignací se hleděl spřátelit s tvrdým »osu
dema lidských synů a vpravit se do svých poměrů, jak
dobře se dalo. V takovém rozpoložení ducha odchází
třicetiletý zklamaný jinoch do Milána . . . z Říma, jenž se
mu do duše zprotivil. Na novém působišti se dovídá, že
katolický biskup, jenž často v katedrále káže, jest vý
tečný řečník. Tato věc pochopitelně našeho profesora
'řečnictví zajímala. »Toho bych si mohl poslechnout!<<
O křesťanství věděl, ale jako »vzdělanía dvacátého sto
letí předem je odmítal i on jako snůšku bludů a pověr.
Filosofy studoval, knihy evangelií se ani nedotkl. Ze ka—
zatel jest katolický biskup, mu nevadilo; chtěl jen vidět
a slyšet, jak si ten výtečný řečník počíná. Musil vskutku
uznat, že chvála, kterou o kazateli slyšel, nebyla bez
důvodná. Jeho sloh, přednes . .. Ale jsa přítomen jeho
promluvám, musil si chtěj nechtěj všímat i jejich obsa
hu. . . Pod Ambrožovou kazatelnou se Augustinovi ote
vřely oči. »Zde jest pravda, kterou jsem doposud mar
ně hledal! Chytal jsem v pu$tině kdejakou krůpěi, a
zde plyne plnými ručejemi z nepřeberného zdro'ela
Po letech napsal sám dějiny svého dlouholetého hle
dání, a začal je slovy »Stvořil jsi nás, 6 Bože, pro sebe,
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a nepokojné jest srdce naše, dokavadž nespočine v to
bě.((

Augustin hledal na zemi ztracený ráj, hledal štěstí,
a nemohl ho najít, proto a dotud, poněvadž a dokud si
nemohl dát odpověď na otázku: »K čemu jest člo
věk na světě?a Dej si správnou odpověď na tuto
otázku, a máš odpověď i na první: »Kde najdu pravé
štěstí?a

Který jest cíl člověka na světě — kam
se, poutníče, ubíráš — Zkus to, otaž se ve společnosti
vzdělaných: »Co jest život? Co naším životním úkolem?<<
Dostaneš okamžitě určitou a jasnou odpověď? Či spíše
hovor naráz utichne, a všichni budou na tebe s podivem
hledět? »Co ho napadlo rušit nás tak hloupou otázkou
v debatě o politice?a A ty jim poznáváš na tváří, že
o této věci jakživi nepřemýšleli. Neuvažovali nikdy o vě
ci, jež se týká každého, nás obou i jich i všech synů
Adamových.

K čemu jest člověk na světě . . .
Jaký jest jeho životní úkol, určení, cíl...
Tato otázka jest ještě důležitější než první dvě,

o nichž jsme jednali v kap. 1. a 2.; jest nejdůležitější
ze všech otázek a problémů, jež kdy zmítaly lidskou
hlavou, jež se kdy vtíraly badavému lidskému rozumu,
jež kdy obtěžovaly myslícího lidského ducha. Podle od
povědi na ni zařídí člověk svůj život; chce-li svůj život-'
ní úkol správně vyplnit, musí jej napřed znát.

»I( čemu ta věc je? Jaký má účel?<< Tato otáz—
ka se každému mimoděk dere na rty při pohledu na ne
známou věc. Dítě... Zaveď je po prvé do Prahy, jdi
s ním po Václavském náměstí . .. Na všem může oči ne
chat, bez konce tě zahrnuje otázkami: »Co to je? Nač
to je?a Zajdeš s ním do kostela, abys měl na chvíli po
koj, a dostaneš se z deště pod okap. »Pročpak má ten
andílek tam vlevo ruce sepjaté, a ten napravo ruce
zkřížené?a A teď mu to vysvětluj! Dítě se dovede více
ptát než deset moudrých stačí odpovídat .

Jenom dítě? Zavedu tě do fysikálního kabinetu,
ukazujl ti neznámé přístroje: »Toto je mikroskop, toto
elektroskop, toto spintariskop, toto jest nonius a tam
stojí tellurium . . .a Co jsou ti platna všechna tato učená
slova? »Pověz mi raději, k čemu ty věci jsou!“ Teprve,
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když ti vysvětlím účel přístroje, když ti povím, nač
je a k čemu se_ ho užívá, pak jsi jej „pochopil. byt'
.bych ti jeho jméno ani neřekl.

Člověk —
Má člověk nějaký cíl?

_ »Rozřešte mi záhadu života! _Mučivouprastarou zá
hadu! Povězte, co je člověk, odkud přišel, kam jde, kdo
bydlí nahoře nad zlatými hvězdamila Tak volal Heine,
když ležel osm posledních let na loži, sklíčen parály'šou
..míchy Ksvé otázce dodal: »Jen blázen čeká odpověď. ((
Když mu bylo dobře, říkal, že nebe »přenecháme andě
lům a vrabcům.<< K čemu žijeme my lidé? Kdybych já to
věděl! Přistaneme proti vlastní vůli na neznámém břehu,
projdeme ostrovem, zakoušíme žal a bídu, a do nezná
ma vyplujeme s protějšího břehu. (Spielhagen.) Tak
mluví nesčetní v tábbře protivníků, ve verších i v próze,
stále a stále, život je podle nich velká mašinerie, která
každého chopí a pohltí ve spleti svých koleček. V řec
kém bájesloví se vypravuje, že král Midas potkává boha
lesů Silena, průvodce Dionysosa, a táže se ho, co jest
pro člověka nejlepší. Silen dlouho otálí s odpovědí, ne
chtěje s barvou ven; na ustavičně naléhání královo ko
nečně odvětí: »Proč mne nutíš, abych ti řekl věc, kterou
'b'ys lépe neslyšel? Nejlepší jest nikdy se nenarodit,
nebýt, nic nebýt, a hned potom nejlepší jest co nej
dříve umřít.<<Forster k tomu podotýká: »Přirozenost se
brání dotěrné otázce rozumu p_o číli života; omamuje
nás klamy, abychom cíle její (porušené, tělesné přiro
zenosti) přijali za cíle své; avšak člověk se musí tázat
dál nemilosrdně, i když se hrozí nejstrašnějšího pouče
ní.<<Nejstrašnější.. . Sv. víra nedává na naši otázku
děsivou odpověď; za děsivou ji pokládá leda člověk
oddaný docela tělesnosti. »Říci bez obalu pravdu zdá
se mnohým lidem projevem zloby, protože zdrželivost
jejich polovičatosti pokládají někteří za povinnost lidu
milnosti (taktnosti, jako těžce nemocný čeká od lékaře
zatajení svého pravého stavu) a myslí, že je zlý, kdo
jejich hračku (mlhovou stavbu) rozbourá.<< (Schopen
hauer.) Proč obviňoval pohanský Řím křesťany 1 »ne
návisti lidského pokolenía?

»Co jsem? Co mám dělat? Co mohu věřit a doufat?
Na to se ve filosofii všecko redukuje“ (Lichtenberg)
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Jen ve filosofii? Není to životní otázka učeněho i pros-—
tého? Nezáleží či nemá na tom záležet každému, aby
zvěděl, jaký jest jeho životní úkol a cíl? __

a) Nevěra a'lhostejnost, jak již řečeno(str..
17), odpovídá: Neví m.<<Taková spekse mívá někdy
nátěr učenosti. Fanatická. nevěra odpovídá dokonce:
„Žádný cíl člověk nazemi nemá, nic není po tomto
životě.a Jak to můžeš. tvrdit? »Však se odtamtud ještě
nikdo nevrátill<< Právě proto viním tvou odpověď ze
smělosti, opovážlivosti a nevědomosti. Tvrdíš, že tam
nikdo nevidí, že tam nikdo nebyl a- nikdo že se odtam-—
tud nevrátil, a přece se-osměluješ tvrdit s naprostou
určitostí, že tam-nic není, jako bystam viděl nebo tam.
byll-Nevede-Ii z tvého pokoje žádné-okno do zahrady,.
nebyl-lis v ní sám,-nepověděI-Ii ti jiný, nemůžeš nikterak
říci, zda v zahradě něco jest nebo není, ba ani nemůžeš.
tvrdit, zda za tvým domem nějaká zahrada vůbec jest!
Právě tak nemůžeš ani o životě za hrobem říci,zda jaký
jest či není. Že já o tom mohu co říci? Protože mne
o tom poučila věčná Pravda! Jak? Slovy svaté víry!

My prozatím odezíráme od víry. Již přirozené svět-
lo našeho rozumu nás poučuje, že člověk nějaký cíl má
a mít musí. Myšlenka, že člověk nemá žádný cíl, jest.
nerozumná. Všecko ve vesmíru má nějaký účel:
každý lístek, každý prášek, každý atom. . . Špatně chá-
pané přísloví: »Ani kuře nadarmo (nikoli zadarmo) ne
hrabea znamená: »Ani kuře bezúčelně nehrabe.<r
Badatel objeví pod drobnohledem na noze včelky kar
táčky, na povrchu listu průduchy, na slupce švestky
drobounká zrnka vosku, na těle mřížovce vlásek, a hned
se ptá: »K čemu to je? Jaký to má účelu Ten účel
hledat-, najít, zjistit — stejně jako hledat a zjistit příčinu
— to jest úkolem vědy, to činí vědu vědou. Badatel
si musí“stále dávat otázku: »Proč;.. K—čemu...a Proč
mají listy tohoto stromu tento tvar, proč jsou kosti ptá—
ků duté, proč některé látky ve tmě fosforeskují (svě»
télkují)... Jakmile pokrčí ihostejně- rameny a řekne:
»Já nevíma anebo: »Mně je to fuča, přestává být věd
cem. Kdyby nebyl Francé na procházkách lesem zpyto-
val, jaký účel má to neb'ono zařízení u mechů nebo hub,
nebyla by vznikla nová věda, biotechnika, jež učí člo—
věka vědomě a systematicky napodobit účelná zařízení
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přírody. Věda pátrá nejen po příčině jevů (odkud to
„neb ono, str. 19 n); stejně usilovně pátrá i po jejich
účelu (cíli.. . k čemu to neb ono), a dosahuje doko
nalosti, zjistí-li obojí — pak teprve jest zjev vědecky
plně a uspokojivě vysvětlen. Otázka po účelu bývá
„obyčejně důležitější, proto usilovněji řešená; zjištění
cíle působí na myslícího ducha radostněji a uspokoji
věji; co mi platno znát »příčinua (původce) klínového
nápisu, jestliže mu nerozumím? Ze tento obelisk pořídil
farao Tuthmosis Ill., když nedovedu hieroglyfy na něm
přečíst? Milejší by mi bylo neznat »příčinua (autora) a
rozumět tomu, co napsal, t. j. vědět, k čemu to napsal!

Všecko 1. tedy má nějaký cíl, a člověk, koruna tvor
stva, král viditelné přírody, nejdokonalejší ze všech vl
ditelných tvorů, že by cíle neměl? Že by byl jen shluk
atomů, které po zhynutí těla se rozpráší do všech úhlů
světa? 2. U všeho pátrám po účelu, jen u člověka si
řeknu, že si »nebudu lámat hlavua otázkou, k čemu na
světě je?

b) Myšlenka, že člověk nemá žádný cíl nebo že ne
má vyššího cíle než němá tvář, jest ho nedůstoj
ná. Z pohanského Říma se nám dochoval náhrobek s ná
pisem: »Co jsem snědl, co jsem vypil, to jsem si vzal
s sebou, nic—víc.“ Tak může smýšlet jen hrubá duše.
Kdyby si vepř pořizoval náhrobek, nemohl by jej opatřit
jiným nápisem. Sami pohané by neprohlásili výrok ono
ho Quirita za důstojný člověka. Anaximenes často po
hlédl k hvězdám: »Tam jest moje vlast.“ Když tak smýš
lel pohan, jak by měl smýšlet křesťan? Výrok sv. Ignáce
jest známý: »Jak se mi hnusí země, když pohlédnu k ne
besům!a Magister Martin z Biberachu si složil nápis na
náhrobek: »Žlji a nevím, jak dlouho; usnu, a nevím, kdy;
odcházím, nevěda kam, divím se, že jsem tak vesel.<<
(11498) Já se ti také divím! »Když někdo ustavičně na
zem myslí, zemskými věcmi se obírá, o zemi hovoří, po
zemi baží, o zem se soudí, všecku naději v tutorzemi
skládá, rci o něm: Toho pohltila země.“ (Origen.)

c) Myšlenka, že člověk nemá vyššího cíle, jest ne
snesitelná, zvláště ušlechtilým duším. Jdi Prahou
a pozoruj ten zmatek a hon . . . Ve dny největšího smut
ku, když tolik očí slzelo... Student, se srdcem zlomeným
a krvácejícím spěchá ke svatostánku, aby tam našel
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útěchu, sílu a klid, aby se tam modlil za trpící, vzdále'
né... jde podle restaurace, velkými okny se řine na
ulici proud světla, a uvnitř společnost vesele tančí...
na stolech nadbytek delikates. .. A za rohem vidí stát
zkřehlou hladovou stařenu, prosící za haléř na chléb,
potkává známou dívku, s tváří rozrytou starostí, aby ne
přišla o místo ve státní službě . . . Jdi dál, potkáš vese-
lou svatbu; zabočíš do vedlejší ulice, a tam se ubírá
pohřeb. V sadě vidíš na hřišti děti vesele si hrát . . . ne
mají tušení, co právě hýbá světem a tisícerými srdci;
na lavičkách laškující párky, jakoby anl ony neměly po-
tuchy, co se děje; hned na to potkáváš kněze s Veleb
nou svátostí. .. Neměli bychom závidět tomu, k němuž;
se ubírá? Neměl pravdu šalomoun? »Blahoslavll jsem
mrtvé více než živé, a za šťastnějšího nad oboje jsem
pokládal toho, kdo se ještě nenarodil a neviděl zlé, jež
pod sluncem se dějem (Kaz 4. 2) Matatyáš, otec Judy
Makabejského, Iká podobně: »Zel, proč jsem se naro
dil, abych viděl zkázu lidu svého a zkázu svatého města
a přihlížel, jak jest vydáno v ruce nepřátel, a jak svaty
ně jest v rukou cizincůla (1 Mk 2. 7n.) A tato ubohá,
tolika bolestmi a starostmi obtížená země že by byla
naší pravou vlastí? Pro tento kraj bídy, strasti a žalu že
by byl člověk stvořen?

Kam vede myšlenka, že lidský život nemá vyššího
cíle? Buďto k omrzelosti života)) jež končí mnohdy zou
falstvím, zvláště, je-li kdo odstrčen od mísy, u níž vidí
jiné oplývat nadbytkem, anebo k tupé resignaci. K zou-v
talství... Před lety se otrávila v 0. dívka zaměstnaná
v kterémsi závodě. O chléb bylo tedy postaráno . . . co
ji přimělo k nešťastnému kroku? Neměla sličnou tvář,.

1) Seneka, vychovatel Neronův, schvaluje výrok kte—
réhosi filosofa: »Život není leč koloběh pití, přecpávání,
pohlavních slabostí . . .<<(Fráze o koloběhu hmoty není
tedy vymožeností 19. stol. Najdeme ji už v 2. kap. knihy
Kazatel, a tamže i výrok: »Nic nového pod sluncem!<<
1. 10.) Týž praví: »Vyčerpá-li člověk všechny rozkoše,
jež by ho mohly při životě držet, nelze mu najít již nic
nového, a život se mu zhnusí. Luza vypije chtivě pohár
až na dno, filosof nechá kvasnice na dně.<< (Odhodí
zbytek života!) Podobnou radu dává jiný pohan, Lukre
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nezakusila lásky, byla odstrkována . .. Místní noviny ten

"kráte poznamenalg: »Naplňte ty duše Bohem.. .a K'tupé resignaci... lověk se vleče životem jak soumar,
shrbený pod těžkým nákladem, hledí zapomenout, .že
jest na světě, zapomenout na život. . . nejlépe ve skle
nici na konci týdne utopit svou bídu. .. V obou přípa
dech mizí chut“k práci a radost ze života. Člověk žije
od dneška do zítřka azávidí rybce nebo skřivánkovl. . .
»Ti jsou šťastnější než jála »Jak vypadá budoucí život,
nevím; ale tento život je špatný špás.a (Voltaire.) Tímto
šibeničním vtipem podává neznaboh výtěžek svého lilo
sotování o cíli člověka!

Jak pěkně vyjadřuje tuto myšlenku princ Zikmund
v Calderonově dramatě Život jest sen! Od dětství od
otce vězněn v nepřístupné věži, poněvadž pověrčiví
hvězdopravci.předpověděli, že bude pro říši neštěstím.
Velký'španělský básník ho uvádí, jak v žaláři rozjímá:

»Lidských synů hlavní vina jest, že vůbec na svět přišli.
Ale pročpak právě na mně nebes soud tak těžce leží?
Jakou přednost mají jiní, že jsem jenom já tak bídný?
Vždyť jak já se narodili! Pták též přišel jak já na svět,
létající živý kvítek, vkusná kytice z per pestrých;
celý ether jest mu volný, nechybí mu klidné hnízdo,
a já, s nesmrtelnou duší, svobody mám méně míti?
Také dravec přišel na svět; jeho roucho koberec jest
štetcem mistra malovaný, v džunglích volně hledá kořist.
a já, s větším světlem v mysli, svobody mám méně míti?
Také rybka přišla na svět, živý člunek živých vesel,
volně pluje v širém moři sem a tam, jak se jí zachce,
a já, se svobodnou vůlí, svobody mám méně míti?

cius: »Jak můžeš na životě lpět? Když jsi se nasytil
(všeho užil!), jdi od stolu a lehni si (učiň všemu kor:ec)l<<
Viz následující kapitolu! — Jinde praví Seneka správ
něji: »Osmdesát let žil? Rci raději, že osmdesát let byl,
ledaže bys slovo ,žít' pojímal tak, jako o stromech se
říká, že žijí. Prosím tě, snažme se, aby náš život nebyl
dlouhý mírou, nýbrž těžký vahou. (Nepočítat léta, nýbrž
vážit obsahl) Mnozí rvou a sami jsou rváni, jeden dru
hému pokoj maří, a zatím, co druh druha nešťastným
činí, plyne život beze všeho užitku . . .<(
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Také potůček kdes povstal, loukou vpřed se volně bere,
bublá při tom milé písně kvítkům, jež se k němu kloní,
a já, živý tvor a vyšší, svobody mám méně míti?
Přitak divých bojích srdce jest mé nitro jako sopka,
div se bouří nerozskočí. Mně proč nebe odepřelo
to, co dává ptáčku, dravci, rybce, vlnkám bez života?<<

První paprsek světla a odevzdanosti do vůle Tvůrce
mu přinesla další úvaha:

»Byl kdys mudřec, praví báje;
vpravdě krušný život vedl,
bylinky jen lesní jedl.
,Dá se myslit těžší úděl?
Trudnější než můj jest život?'
Odpověď mu dalo nebe:
v jeho stopách bral se jiný
těžce vpřed a žbytky sbíral,
které on sám zahazoval . . .<(

Po ovoci poznáte strom. Sami doznávají — aspoň
jedna věc, ve které jsou důslední — že člověk jest nej
nešt'astnější ze všeho, co na zemi se hýbe, jak pravil
již starořecký básník. K takovým koncům vede jejich
nauka, že člověk nemá vyššího cíle.

4. Za bludičkami.

Honba za nepravým cílem, za domnělým blahem,
za klamným štěstím.

Poutníče, měj se na pozoru! (Viz Sir 11. SS.)
Z neznalosti pravého štěstí pochází veške
ren hřích. (Řehoř Nys)

A) Korunujme se růžemi . .. (Md 2.)

__ Nahlédl jsi, milý poutníče, že člověk nějaký cíl
jístě má. Jaký? Pro co nebo pro koho je stvořen?

Frant. Horák vypravuje ve svém Otčenáši o šofé
rovi . .. Přijízdě poloroval, že asi jede nesprávnou ces
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tou, a- v tom přesvědčení byl utvrzován, čím dále jel,
třebaže se řídil podle orientačních tabulek vedle cesty.
Nakonec přijel do městečka docela neznámého, v do
cela jinou stranu, a tam našel šolérů více. Všichni láte
řili — na uličníky, kteří přeměnili orientační tabulky!
Nezbývalo leč jeti zpět, a dalo jim mnoho práce, než
pravou cestu našli. Blaze bylo tomu, kdo měl s sebou
mapu a podle ní se řídil, nedbaje tabulek u silnice.

Často lze slýchat: »V tom nejsem správně (pravdi
vě . . . vůbec . . .) orientován.a1) Jest mnoho věcí v živo
tě, kde záleží nesmírně na správné orientaci. Někdy
omyl nebo blud, at' vlastní at' cizí (rádců...), někdy
zlomyslnost, podvod, lež (kniha, škola, výchova, společ
nost) zavlní nesprávnou životní orientaci, která má ná
sledky nedozírné.

Exercicie ti podávají orientaci v nejdůležitějších
otázkách životních, a to orientaci veskrze (»stoprocent
něa) a zaručeně správnou, v otázkách, kde správně
orientován být musíš, kde na správné orientaci na
nejvýš záleží. Tabulky podle silnice... podle tvé ži
votní pouti . . . udávající směr tvého putování . . . odkud,
a zvláště kam .. . který tvůj cíl . . .

Henrik Ibsen, narozený ve Skien (Norsko) r. 1828.
Básník, lékárník, politik, revolucionář, mnoho let trávil
v Drážďanech, Mnichově, Římě. Roku 1892 a 1899 vydal
dvě dramata, v nichž prohlašuje celý svůj život a pů
sobení za pochybené — stařec 70letý! Tak vypadala
bilance života muže známého celé Evropě! Muže, jenž
svými dramaty přispěl značně k rozšíření bezbožeckého
naturalismu — doklad, že duše nemající Boha vpluje
dříve nebo později do vod nihilismu, kde žádná útěcha,
kde žádný světlý paprsek neozařuje temnoty života.

Wiirtemberský vévoda Karel Eugen vedl se svými
milci hrabětem Montmartinem a plukovníkem Riegerem
pustý a rozmařilý život, po smrti manželky žil s Fran
tiškou z. Hohenheimu, kterou odvedl jejímu manželovi
(protestantská konsistoř z rozkazu tohoto katolického
vládce její manželství rozloučila!)... Na náhrobku si
přál mít nápis: »Příteli, užíval jsem světa do krajnosti

1) »V tom se nevyznám . .. o tom nejsem jasně po
učen . .. v tom si nevím rady . . „<<
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a slepě se dal unášet proudem. Jaký pohled, když se
mi otevřely očíla

Když se někomu otevrou oči teprve na hranicích!
Tam, kde se stýká smrtelnost s věčnosti! Lidé, kteří si
nedali včas otázku, k čemu na světě jsou, nebo kteří si
na ní pochvbeně odpověděli!

Vlzme napřed, co cílem člověka není.
Jisto jest, že není stvořen pro tuto zemi. Kdy

by pro ni stvořen byl, musil by na ní najít pravé,
dokonalé, trvalé štěstí. Ptáče, rybka, zvířátko... je
stvořeno výhradně pro tento svět, najde na něm vše,
co potřebuje, po jiném netouží, a zvláště vyšších tužeb
nemá; je se svým údělem dokonale »spokojenoa. Zdaž
také člověk? Co mu svět vůbec může dát? V čem hle
dají synové Adamovi blaho a štěstí?

Z největší částí v rozkoší... v tělesných rozko
ších jak onen světec, jehož výrokem jsme začali pře
dešlou kapitolu. Jako magnetová hora táhne rozkoš k so
bě silou, již nelze odolat — tak aspoň tvrdí ti, kteří vel
mi rádi se dají vtáhnout pod její železné jho. Horácův
výrok »carpe diem<<jest jejich heslem: »Užívej, co mů
žeš,“ Rozumný však se řídí jiným příslovím: »Cokoli ko
náš, konej rozumně a pamatuj na konecla Pamatuj
na konec. . . Goethe mluví jako chasník u muziky: »Ná
maha malá, legrace velká.<<Jiní soudí jinak! Anglický
básník Green, člověk pustého života, propadá násled
kem výstřednosti nezhojitelné nemoci, veselí spolu
hýřilové ho opouštějí, kterýsi obuvník se ho ze sou
strasti ujímá; na smrtelném loži píše své poslední dílo:
»Za haléř legrace, za tisíc lítosti...<< Za jeden haléř
rozkoše, nebe požívavosti a vášně, a co stojí ten haléř
hříšného potěšení? Milion liber lítosti! Za haléř legrace
dají přemnozí zdraví, čest, klid, dobré svědomí, ži
vot . . . Pouť životem není procházka polem!

Jdi po ulici velkoměsta . . . Se všech stran se ti cpe
do očí: »Užívej...a Od nejjemnějších forem (delika
tesy, koncerty...) až do nejhrubších: plakáty zvoucí
k maškarádě, do baru . . . Někteří lidé myslí, že jsou na
zemi jen k tomu, aby krmili (a vykrmili) své tělo. (Chrys.)
Nezáleží na tom, projde-Il tvým hrdlem sto nebo tisíc

gžbášnků; v tom l onom případě jsi měch (a ne člověk;en. .
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Užívat a užívat... Není to heslo většiny dnešního
lidstva? »Já nestojím o to, abych ve světě něco zname
nal, já chci užívat. . .a »Co jest největší života rozkoš?
Ženy a víno!<< (Perinet; praví »Iáskaa.) Jak nízký cíl!
Jak nízký duch! Nikoli orel, jenž vzlétá k oblakům, nýbrž
chrobák, jenž se hrabe v blátě. Ti, kteří byli vychová
váni v hedvábí, libují si v kalu. (Pláč 4. 5.) Proto však
není cesta správná, že po ní přemnozí jdou! Poživač
nost utluče v člověku vše, co vznešeného do jeho srdce
Tvůrce vložil. »Nebe na zemi!<<(Milton.) Jaké nebe! Ani
Epikur, starověký pohan, otec rozkošníků, se neodvážil
takto promluvit; pokřtěný Schiller, jeden z »lepšícha
nových pohanů, se neostýchal říci, jaké nebe by si na
zemi přál! Vracím se k uvedenému přísloví. »Pamatuj
na konec!<<Statistika udává, že největší počet sebevražd
u mužů připadá na pondělí a úterý... vystřízlivějí po
probitých dnech; nejmenší počet připadá na sobotu —
tu se ještě mají nač těšit. U žen připadá největší počet
na neděli, když muži hýří a nechávají rodinu v bídě.
U rozvedených jest více sebevražd než u lidí žijících
v manželství, a přec mají méně starostí! Hřích všech
dob: užívat... Před timto nerozumem nechrání stáří,
nechrání moudrost, nechrání svatý stav?)

Rozkošnictví, požívavost... Rozkoš může sic na
čas omámit, »oblažita, chceš-li toho slova užít, ale trva
lé štěstí? Toho nezjedná nikomu. Člověk jest jí brzo
přesycen, a pak mu nezbývá než jít dál — jednoho
vyssál, a u druhého se pokouší o nové požitky, až zrui
nován tělesně i duševně odhodí zbytek života. Tiberius!

1) Jaký lék podává Pán proti této epidemii? »Této
noci požádají duše tvé od tebe... Pamatuj na smrtl<<
Když smyslná choutka se ozve v srdci, nejlepší protijed
jest zajít si do nemocnice. Smrt a vzpomínka na ni jest
jako chlór: odbarvuje všechny látky, ať jsou zbarveny
jakkoli, a zbude jen šedý hadr. Vzpomínka na smrt zbaví
každou rozkoš všeho, co na ní vábného a svůdného.
Proč přicházíme z pohřbu domů tak vážně naladění?
Mnohdy ani kázání nedokáže, co takový pohřeb!

Anglický básník Jakub Nover líčí v románě »Velká
záhada<< egyptskou hostinu, jíž se zúčastnil i řecký filo
sof epikurovec Eudaimon. Všichni si labužnicky pochut
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Pohlavnědočela vysílen, tělo samý vřed, duševně skoro
blbý, na Capri tráví poslední dny svého bídného žití.
Celý svět nestačí, aby ukojil žízeň smyslnosti. (V. Huga.)
Proč radí jistí lidé, aby se člověk poněkud mírnil a ne
vyprázdnil pohár rozkoše jedním douškem? Protože tak
to by byl brzo hotov! Sami vydávají svědectví, že se
tyto věci zprotiví, znechutí někdy velmi rychle. .. Jirá
sek popisuje v Ráji světa, jak po bídách a hrůzách
dlouholetých napoleonských válek zachvátila kdekoho
horečka rozkošnictví a poživačnosti (každého, kdo ne
byl'pevně zakotven ve víře Kristově!). Dva umělci, čes
ký muzikus a francouzský malíř — dva různé protivné
světy . . . sláva i moc světa v její nicotnosti, a pracovitá
skromnost přinášející srdci blaho a klid!

Či snad ve statcích pozemských jest hle
dat cíl života? Věc méně nízká, méně ohavná, ale též
méně pochopitelná než tilosotie rozkošníků. V tom se
ani Augustin nepokoušel hledat štěstí. Materialistický
Američan je po té stránce příslovečný. Maryland (stát
v U. 5. A.) si obral za heslo: »Podnikavost je prostře
dek, nadbytek je výsledek.a Sotva co charakterisuje
smýšlení »strýčka Samaa jak toto heslo. Sřovnej je
s hesly velkých mužů! (Str. 37.) Jak nízké smýšlení! La
komec, jenž si chce vzít peníze do hrobu a žádá, aby
mu"je dali do rakve... Není samozřejmo, že jsou jen
prostředkem k dosažení jiných cílů? Jsou jedině
k tomu, aby si jimi člověk opatřil, co k životu potřebuje.
Jenže za peníze si 'lze opatřit všelicos, všeliká potěšení,
různé radosti. Můžeš “si jimi opatřit rozkoše, a tím se

návají na předložených lahůdkách. Tu přinesou otroci
Ženskou postavu černě zahalenou a posadí ji ke stolu.
Nehybně beze slova sedí, nekladou před ní pokrmy,
filosof se táže, kdo to jest, ale dostane znamení, aby
mlčel, hudba hraje ještě víc . .. Kdo je ta záhadná ci
zinka? V noci, kdy se' již všichni rozešli, vpliží se do
sálu, tajemná postava tu ještě sedí, odhalí zavoj...
kostlivec! Egypťané měli skutečně tento zvyk. Kostlivec
jim připomínal: »Pamatuj na smrt . . .<<Jenže místo co by
je naladil k vážným myšlenkám, vyvozovali za'věr: »Jez-
me, pijme, zítra zemřeme<<, jako bezbožníci v knize
M0udrosti (kap. 2.).
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vracíme k táboru těch, o nichž už byla řeč. Můžeš si za
ně koupit lidskou přízeň, potlesk, slávu, zařídit život
na zemi co nejpohodlněji . .. preto ta honba za pozem
skými statky! Neřest, jíž propadá lidstvo od chvíle, kdy
první peníz se objevil na naší zeměkouli, at' měl podobu
jakoukoli. »Kdo peníze má, na pána si hráa . .. Dítěti se
tato věc vštěpuj:e od nejútlejšího věku. Doma slyší jen
nářky na to, že jest málo peněz, vidí, jak matka lže pro
nějaký haléř, že si někdy i nepoctivě neb aspoň ne
čestně k němu pomůže. Peníze jsou modla. Když dítě
neposlechne, zalže, vysloví slovo nepěkné nebo něko
mu ublíží, snadno se mu trest promlne, ne však, když
ztratí haléř, ba naváděno samo pro peníze | ke lži. Vše
se měří podle peněz. Matka závistí pláče, když sou
sedka ulovila pro dceru bohatého ženicha — že k vůli
tomu odpadla od víry, nepadá na váhu té ni oné. »Ta
má krásný život...“ Rvačky 0 mandáty, o ministerská
křesla... kdyby nebylo těch závlděníhodných příjmů!
»Že peníze světem vládnou. . .<<bohužel! Peníze dělají
zrádce, jak jsme velmi trpce zakusili v letech 1939—45.

Kdyby alespoň v tom chladném žlutém kovu člověk
našel pravé štěstí! Najde ho? Londýnský milionář Rot
schild neměl ani hodinu klidného spánku. Muž, jenž svým
zlatem mohl dláždit celou Evropu, žil v neustálých oba
vách, že mu bude palác vyhozen do povětří od těch,
jež svými spekulaceml přivedl na mlzinu.

Kardinál Mazarin, státník ludvíka XIII. a XIV., na
hromadil bohatství asi na dvě stě milionů; jednoho
dne mu lékař praví: »Tak ještě asi dva měsice...<<
Smuten prochází svou obrazárnou, dá se obléci v kardi
nálský purpur a nosit zahradami, aby zapomněl na smrt.
»Tedy je to skutečně pravda? Musím to všechno opus
tit? S jakou námahou jsem to vše shromáždil! Jak bych
se mohl od toho bez bolesti odloučlt? Tam, kam idu,
nebudu z toho nic vidět...“ Jako by to nebyl věděl
dříve! (t1661.) Kdo je vpravdě bohat? Epiktet praví:
»Komu dostačí, co má.“ Sokrates: »Kdo dovede být
spokojen i s málem!<(

Těžko nést neštěstí, těžší nést štěstí. (Hólderlin.)
Když se lidem dobře vede, nemohou být nikdy syti.
(Herodot; »píchá je dobré bydlo.a) Užívat v světě bo
hatství a štěstí a být při tom prost pýchy je stejné,
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jako skrývat na prsou hada a nebýt jím uštknut. (Tomáš
Morus.) Slovo Ezechielovo platilo, platí a bude vždy pla
tit: »To byla nepravost Sodomy: pýcha, sytost chleba a
hojnost pokoje.<< (16. 49) Nadbytek nerodil nikdy čisté
pokolení! »Athéňané byli nejšťastnější ze všech Řeků;
jejich štěstí bylo jim však příliš těžkým břemenem, je
hož nedovedli nést.a Nebyla Paříž r. 1719 pravou Sodo
mou, když za ministra Lawa dosáhly akcie nejvyšší výše
a kdy chuďasi se přes noc stávali milionáři? Jednoho
nebo dva milionáře ještě Evropa snese, ale dej každé
mu nějaký millonek, a budeš mít Sodomu v nejširším
rozsahu; děkujme Prozřetelnosti, že nás toho chrání!
Praví-li Voltaire: »Nadbytek, věc velmi potřebnáa, od
povídá mu života znalý Shakespeare: »Nadbytek činí
z rytířů chůvy.a Nadbytek plodí bezpráví a jest otcem
zmatků. (Theodoret.)

Či je snad blahobyt cílem, za kterým se mají
Adamovi synové pachtlt, v němž mají hledat a v němž
vskutku najdou pravé štěstí? Tisícové tak soudí, tisícové
tak jednají, tisícové by půl života za to dali, kdyby ho
dosáhli. — Co pravím, půl života . .. celou věčnost rádi
by za to dali! — .

Vizme jednoho z těch, kteří tohoto cíle dosáhli
v míře, jako málokdo. Abderrhaman (Abd-er-Rhaman) lll.,
kalit kordovský, vynaložil vše, aby byl dokonale šťas
ten, a měl k tomu hmotných prostředků víc než nadprů
měr. Již jeho předchůdci téhož jména závodili s východ
ními Omalovci. Jejich kalifát založen r. 755, tedy 44 let
po bitvě u Xeres de la Frontera, kterou se dostalo Špa
nělsko do moci Arabů. Abderrhaman il. (1 852) trávil
všecky volné chvíle s učenci, školám opatřil dostateč
né příjmy. u velké mešity v Kordově byla škola pro
300 sirotků, pěstoval hudbu, stavitelství, psal hravě bás
ně, postavil mnoho vodovodů, vodotrysků, lázní, mešit,
zvláště v sídelním městě. Tak vypadala říše, když do
sedl na trůn r. 912 Abdu'r-Rahman lIl. Jak chudičká u po
rovnání s tím země, kde současně se chystal ujmout
vlády vnuk 'sv. ludmily!

Tento »vládce věřícícha, zvaný en Nasslr __(zachrán
ce, spasitel), Sám pečlivě vychován, pí.-"člivě"vychoval
l"svého syna a nástupce Hakema Il. Spolu s ním zastínil
všecky předchůdce. Domy tří vezírů byly jakési akade
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mie, kde se shromažďovali všichni učenci celé říše,
básníci, přírodovědci, matematikové. Kalit velkými dary
přivábil na svůj dvůr z Bagdádu lsmaila, zvaného div
učenců. Hakem nelítoval peněz ani námahy, aby pořídil
nejvzácnější knihy z Afriky, Egypta, Syrie, Persie, vy
držoval mnoho opisovačů, jeho palác Mervan byla je
diná ohromná, vzorně upravená knihovna, s překrásnými
nápisy; katalog knih sám byla maličkost — 44 svazků!

Vezírové následovali kalify. Ahmed shromažďoval
v svém domě denně po celou zimu až 40 učenců, vůně
kadidla a růžového oleje plnila vzduch, stůl s nejvybra
nějšími lahůdkami stále připraven, hovořili o poesii, trá
více tak krátké zimní dny a dlouhé večery.

Ale náš kalif, Abdu'r-Rahman III., jeho si Všimněme!
Jeho palác Es Sehra, pojmenovaný tak ke cti jeho mi
lenky, pět mil od Kordovy po proudu Quadalquiviru
v pohádkově krásné krajině plné jižních stromů s mír
ným podnebím... 12.000 dělníků, 1400 mezků a 400
velbloudů přiváželo denně materiál, krom kamenů su
rových dopraveno na 6000 otesaných, na výzdobu vě
nováno bohatství několika provincií velké kalifovy říše.
Se zahradami a umělými jezery pokrýval plochu 2160><
1100 m, tedy skoro 21/2 km2, stěny samé zlato a samý
drahokam, nádherné klenby nesené 4312 sloupy se zla
tými hlavicemi, -z nejvzácnějšího mramoru přiváženého
z Afriky, Francie, Řecka, Italie... Podlahy sálů z mra
morových dlaždic, stropy zlato a azur, uprostřed vodo

"trysk, stěny ověšeny koberci umělecké práce, záclona
mi nevyrovnatelné jemnosti a vkusu, malbami největ
ších mistrů, sochami . .. Největší sál, rozměrů asi 180><
100 metrů, jeho fontána celá z iaspisu, uprostřed ní
překrásná umělecká práce z Cařihradu, bělostkvoucí
labuť, nad ní se stropu se vznášela velká perla, dar
byzantského císaře Lva Vl. zvaného Filosofa. Vůkol pa
láce zahrady, umělé myrtové a vavřínové háje, umělá
jezera s cizokrajnými nevídanými ptáky, v jich hladině
se zrcadlila všecka pohádková krása Es Sehry. Na blíz
ké výšině, která ovládala kraj, měl kalit mramorový
letohrádek, místo k odpočinku po lovu. Uprostřed nádrž
tvaru mušle, z porfyru, naplněná rtutí, která uměle přité
kala a odtékala; když na tento div umění padly panrsky
hispánského slunce nebo úplňku, rozlévala se oslňující
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zář na všecky strany; když se rtut' v nádrži vlnila, uvá
děla optickým klamem v pohyb stěny, strop, celý vni
třek. . oko se marně namáhalo z kouzelného klamu se
vymanit a přenést se v prosaickou skutečnost. V zahra
dách Es Sehry mramorové lázně, jejichž osvěžující vý
znam dovede syn slunné Andalusie ocenit lépe než
obyvatel naší »chladnéa vlasti. Koberce a záclony se
tkány ze zlata a stříbra, vetkáni ptáci, zvířata, květy,
stromy, vše takřka živé . . .

Tohoto kalita, šťastného i ve válkách, obletovaly
roje dvorních básníků, lichotících a ve verších opěvu
jících jeho činy i jeho vítězství. Půl století vládl, do
r. 962, poslední rok se synem Hakemem. Nuže, tento
muž, jenž bydlil v pohádkovém paláci, jaký dovedl po
řídit jen arabský luxus, pravil před smrtí, že najde
v životě sotva 14 dní, kdy byl dokonale šťasten.

»Tu poznal jsem, podušky zlatý lem
a hedvábí že žalost neodnímá. .a (Čech.)

Před smrtí . . . Maně se mi vedralo v péro toto slo
vo . .. Kdybys v takovém luxusu žil sto let, přijde chví
le, že mistr 5 kosou tě požádá: »Udělej tomuto mís
to...<( A ty si budeš musit opakovat slovo Calderonovo:
»Lidský život je sen...<< Jako sen zmizela ta krátká
pohádka, tím kratší, čím krásnější . . .a Cokoli má-konec,
krátké jest. (Aug.)

Sotva 14 dní dokonale šťasten... muž, který byl
přes tři čtvrtě století 'živ... Co já znám mladistvých
duší, které jsou trvale spokojeny, a nehledě k chmur
ným chvílím, kterým se nevyhne žádný vyhnaný Evin
syn, napočítají přemnoho dnů, kdy byly i št'a.stné
před svatostánkem, u májového oltáře, v exerciční sa
motě, v náručí Ježíšově a Mariině . .. Laciněji se k své
mu diamantu, k pravému štěstí a pokoji duše, dostali!
Ale nepředbíhejme, sledujme dál cestu vyhnaných dí
tek Eviných za pravým štěstím.

B) štěstí, kde je štěstí? (Heyduk.)

Šumavský slavík praví doslova: »štěstí, co je štěs
tí?<<My se tážeme: »Kde . . .“ Hledáme tento kvítek sp'o
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Iu se syny tohoto světa a nikde ho nenacházímeš) Roz
koš, bohatství, blahobyt. . . Chybujeme, vytýkáme-li
chudobě, že nás činí nešt'astnýml; naše nenasytné tužby
nás činí nešťastnými! Byt celý svět nám byl k disposici,
nebudeme zbaveni neklidu, neozbrojíme-li rozum těmito
zásadami. (Epiktet, stoik za Nerona.) Vydal jsem se na
hledání košile spokojeného čověka, a našel jsem ji ve
írantiškánském klášteře. (Ltittwitu slovní hříčka; míní
škapulíř třetího řádu.) Jenom dvě věci mohou člověka
na této zemi uspokojit, 'dobré' svědomí a naděje v bu
doucí život. (Locke, osvícenec'.) Navštěvoval jsem kní
žecí dvory, měl jsem pozemských statků nadbytek, ne
chybělo mi požitků všeho druhu, ale teprve když jsem
všeho nechal, zakoušel jsem plnost božských darů a
vnitřní spokojenost. (Sv. Norbert) Zivot jest jak dravý
vodopád, který všecko pochová v nezměrném oceánu:
slávu, čest, rozkoše... (Budhistický román Josatat a
Barlaam.) Nejnešt'astnější básník Anglie (Byron) píše:
»ó svatý pokoji, 6 jen jednou mne navštiv a dej sou
citně skanout jen jedné krůpěji balzámu do mé vyschlé
dušela Týž básník dává radu: »Jest jediná cesta k po
koji, totiž pravda . . . Následuj jita (Proč ji tedy nenásle
doval sám? Proč jen své dceři ukázal cestu do kato
lické církve?) Reptání proti prozřetelností pochází
zprostředka hříšných radostí štěstí. (Bernardin de St.
Píerre.)

Přejdeme k ušlechtilejším cílům, v nichž synové lid
ští hledají blaho, nepodaří-li se nám aspoň na těchto

1) Autor Dědova odkazu pojal r. 1877 ve 42. roce
za choť svou bývalou žačku Emilii a žil ve velmi štast
ném manželství. Prvni ranou byla smrt sotva narozené
dcerušky r. 1878. Slunné dny se mu vrátily po dvou le
tech narozením druhé dcerušky, kterou blouznivě milo
val a pod jménem Lila čarokrásně opěvoval — smrt ji
zkosila v jejím čtvrtém roce! Aby zabránili duševní cho-
robě, poslali ho lékaři do Ruska, na Krym a Kavkaz, aby
pozapomněl. Ale doma mu zase vše připomínalo drahou
Lilu; kratičké veršované vzpomínky, jako na př. básnička
Trepky, jsou důkazem, že zakusil na sobě: »Štěstí, co je
štěstí? Muška jenom zlatá, která za večera kol tvé hla
vy chvátá . . .a
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pěšinách najít víc. Sláva . . . Může snad ona být cílem
člověka a zjednat mu pravé štěstí? Sláva, nesmrtelnost,
Ideál antiky, starých Řeků a Římanů, mužů, kteří vyšší
vlasti neznalí a neměli, vydávali však svědectví, jaká
touha na dně lidské duše dříme. Nesmrtelnost... ale .;
taková, jež jest přístupná a možná všem, nikoli výhrad-
ním privllegiem několika miláčků osudu! Nesmrtelnost, |
ale pravá, nikoli taková, jež sama může zpráchnivět a
zpráchniví! Hledáš i ty ve slávě lidské svou nesmrtel
nost a svůj cíl? Pak jsi závislý na milosti a nemilosti lldí,
mnohdy takových, kteří stojí hluboko pod tebou, a kia
deš své štěstí do rukou tvorů. A kdo by nevěděl, jak
nestálé a nespolehlivé jest lidské srdce? Každému jen
chvilku hrají . . . Ty stíne toho, co se býti zdáš! Ty modlo
hloupých ctitelů svých všech! (Shak.)

Torquato Tasso! Otec si přál, aby se věnoval studiu
práv, hocha však vábila jiná kariéra. Být básníkem ._..
za dob humanismu sen a tužba mnohého jinocha! Nej
skvělejší vyhlídky na čest, oblíbenost, slávu a potlesk
lidí! Bylo mu 18 let, když složil epos Rinaldo o 12 zpě
vech. Toto dílo vyvolalo takové nadšení po celé Italii,
že otec povolil. Oddat se nyní docela své milé poe
sil!. .. S nejrůžovějšími nadějemi nastoupil mladý Tasso
dráhu, jež mu připravila tolik trní. R. 1565 pozván na
dvůr vévody de Este do Ferrary, a tam zvláště od obou
sester vévodových zahrnován přízní. Ale kde přízeň,
tam l závist... světlý den to jest, jenž zmije láká.
(Shak.) Tasso, k melancholii beztak nakloněný, propadal
ponenáhlu těžké duševní nemoci. Každá urážka, každá
kritika jej nadmíru rozčilovala, a nadaný básnik se stal
téměř poběhlíkem. Kolikrát opustil terrarský dvůr v do
mnění, že se tam strojí úklady jeho životu, kolikráte se
zase vrátil, vždy od vévody přijat s největší laskavostí,
a zase utíkal. Duševně rozerván, pln úzkostlivosti, všu
de tušil nepřátele, všude úklady. Jeho duševní choroba
se stupňovala tak, že r. 1579 byl dán do ústavu pro
choromyslné. Po celé Italii se četl jeho Gerusalemme
liberata (Osvobozený Jerusalem), rybáři za hvězdných
nocí si zpívali na břehu řek nejpěknější eplsody jeho
velebásně, a on, autor, v temné komůrce jako v žaláři,
hrozně nešťastný. Konečně propuštěn. a zase se potu
loval s místa na místo, až přišel do Říma. Tarn ho vítá
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sám papež a chystá se udělit mu nejvyšší čest a Vyzna
menání, jehož se mohlo básníku dostat... ověnčit ho
vavřínovým věncem. Celý Řím se připravuje k slavnosti,
ale než k ní došlo, Tasso zemřel (25. dubna 1595, ve
věku 51 let), jako štvaný jelen, muž, jen zahrnován všu
de láskou, podivem, přízní, slávou, a kdyby byl chtěl,
i bohatstvím. Jak zvláštní, mnohdy Ikát že nad tím mu
síme, več jsme se nejhorlivěj hnali! (Shak.)

0 nemnoho lépe na tom byl velký krajan Tassův,
skladatel Božské komedie. Vozkové si zpívají jeho pře
krásné písně a netuší, že zasmušilý muž vyhublé tváře,
jehož potkávají, jest jejich autor. V klášteře Santa Cro
ce di Corvo vidí převor v ambitech procházet se muže
asi padesátiletého, zamlklého.. . »Co hledáš?<< »Po
koj . . .(( Dante, nešťastný, že nesmí do vlasti, do milova
né Florencie! '

Racine . .. Stojí na vrcholu slávy, zasypáván od celé
Francie kvítím a od Ludvíka XIV. přízni, téměř zbožňo
ván, odhodí péro, v duši rozerván chce se stát kartu
siánem; když jeho úmysl znemožněn, žije jen své rodi
ně, kterou si pak založil, a umírá žalostí r. 1699. Cti
žádost může být úspěchy uspokojena, ale spokojenosti
nezakusí. (Keil.) Moliére,'miláček téhož krále... celá
Paříž se směje při jeho veselohrách, a on trudnomyslný.
Nelson, vítěz u Trafalgaru (nad loďstvem nepřemožitel
ného Napoleona), pobíhá celé noci po londýnských uli
cích, rozerván — pro nezřízenou vášeň k Emě Hamil
tonové...

Anály královských dvorů jsou plny dokladů, jak
nenadále se ve lhostejnost, nemilost, nenávist proměni
la přízeň a láska mocných i malých tohoto světa...
nenadáleji než slunečný jas v deštivé počasí za dubno
vého dne. Aman, milec Artaiův, Colbert, velký ministr
a přítel Ludvíka XIV... V císařském Cařihradě patřila
tato věc k nejobvyklejším událostem. Ve francouzské
revoluci praví Pétion příteli: »| já jsem byl modlou toho
lidu, jenž dnes vám se koří a mne chce oběsil.“ Napo
leon při odchodu na Elbu mohl mluvit doslova jak on!
Kdyby se sešli všichni filosofové“ (Fichte, Schelling),
státníci a politikové (Miltiades, Themistokles, Scipio,
Bismack), básníci (Klopstock), řečníci (Cicero), zpěvač
ky, herečky, klnohvězdy, kteří byli modlami—dne a sami
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se dočkali, že přišli »z módy“ a zemřeli v zapomenutí,
jaké by to byla armáda! Vyjde nová hvězda, starou za
stíní, a sama co nevidět'bude klidlt týž osud. Buď musíš
patřit ty na západ mého slunce anebo já na západ
tvůj... (Shak.) Slavné jméno jest kiamná jen vidina,
mnohdy bez zásluh získáno, a bez viny ztraceno. (Týž.)

Fridrich II. Pruský praví: »Sláva, která nás neudělá
št'astnými, jest prázdné slovo.<< Zakusil sám. Schiller:
»Ze všech žití statků jest přece jen největší sláva.<<
Týž jinde: »Co jest marná sláva? Všecka sláva mne ne
chává chladným a nešťastným.<< A pak zase: »Jedlnou
pravou královnou je jen krása ženy.“ Zapomíná na str. 20,
co napsal na str. 10, a odporuje si každou větou. Těmto
lidem se svěř! Svou životní loďku! Nevědí, co by sami
chtěli, a tebe by chtěli vést!

Vábí snad i tebe potlesk davu? Demosthenes, jenž
železnou vytrvalostí dosáhl toho, že mohl vystoupit na
řečniště, zrazoval prý jinochy od politiky. »Kdyby mi
byl někdo na začátku mého působení ukázal dvě cesty,
jednu do národního shromáždění, druhou k smrti, a já
věděl předem, co starosti, strachu, závisti, pronásledo
vání, nadávek a hádek mi toto zaměstnání přinese, byl
bych bez rozmýšlení volil cestu k smrti.a Politika, epi
demie nynějšího lidstva, jediná věc, která dnes zajímá
990/0lidstva, pohlcuje tolik duševní energie a absorbuje
jako Moloch tolik duševní síly, které by se dalo využít
a vynaložit na vznešenější úkoly a cíle! Proč ji činíme
svým koníčkem a nepojímáme ji za nutné zlo, jímž ona
vskutku jest?

Či snad vláda a moc by mohla udělat člověka
dokonale šťastným? Leopold I., nejmocnější vládce své
doby, jehož voje vodil Eugen Savojský od vítězství k ví
tězství, v 17. roce korunován za krále českého, v 18.
roce za císaře římského, píše svému důvěrnému příteli,
kapucínu Aviedovi: »Nejchudší sedlák v mé říši je dale
ko šťastnější než já. Žel, že jsem se nenarodil v chudé
chyšce místo v královském paláci.“ Podobně mluvil Jan
II., kastilský král. Papež Hadrian IV. a Kliment XIV., oba
bývalí řeholníci, želeli trpce, že musili opustit svou
klášterní celu, a toužili zpět . .. Ludvík XVI.praví k Ma
lesherbesovi, když podal abdikaci: »Vy jste šťastnější
než já, vy se můžete vzdám Sulla syt moci a vlády, po
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níž tak toužll a pro niž tolik, krve teklo, pro níž zpusto
šena Italle a vylidněn Řím, skládá r. 79 před K. doživotní
diktaturu.. . Augustus, nejslavnější císař římský, byl ne
šťasten pro hanbu, kterou mu způsobila dcera Julie a
vnučka téhož jména, Karel V., nejmocnější vládce své
doby, se vzdal trůnu, protože na něm byl nespokojen,
Otto III., o němž svědčí dějiny, že bylo málo vládců tak
mocných a tak učených jako on, jínoch, kolem něhož se
otáčel svět, chce složit korunu a odejít do kláštera, ale
než k tomu došlo, zemřel ve věku 22 let. Dionysius
v Syrakusách, Cromwell v Londýně, carevna Alžběta
v Moskvě, všichni uchvatitelé trůnu, neměli jediného
spokojeného dne, nespali ani dvě noci za sebou v tém
že pokoji.

Kardinál Mermillod sbírá almužny pro stavbu chrá
mu Panny Marie v Ženevě, navštíví tehdejší královnu
plemontskou, najde ji uslzenou... »Věřte mi, že na
královské roucho padá více slz než na zástěru kterékoli
selkym Vévodkyně Argyllová rozeslala svého času do
tazník všem vládcům, královnám, princeznám, knížatům
a kněžnám: »Komu závidíte?a Většinou zněla odpověď:
»Každému, kdo není císařem, knížetem, královnou...a
Tak I František Josef, Eduard VII., Mikuláš II. Mainteno
nová, s níž Ludvík XIV. uzavřel morganatický sňatek a
která ho zcela ovládala, pravila: »Štěstí mi přálo, a přec
zanechalo v mém srdci strašnou prázdnotu, neklid, úna
vu, touhu po něčem lepšímu A přec její pobyt u dvora
nebyl poskvrněn hříchem jako u Lavalliěrové, která pak
hledala a našla spokojenost v kajícím životě klášterního
ústraní! »Nejnešt'astnější jsou ti, kteří zastávají v říšl
přední místa, a po nich hned ti, kteří jim závidí.(< To
proto, že »u lože králova číhá starost, podezření, zra
da.“ (Shak.) Nádherné paláce knížat jsou jen krásná
vězení urozených ubožáků. (Manard.)

Co země stojí, s nikým se neprovozovala v Evropě
taková modloslužba jako s Fiihrerem; po té stránce do
stihl a snad l předstihl čínského »syna nebesa a pe
runáské lnky, »syny sluncea, a rozkazoval většímu úze
mí než korsický dobyvatel 140 let před ním — od
Severního mysu ve Skandinavli až k Sahaře, od ústí
Loiry k Volze, od Pyrenejí ke Kavkazu — a jak spěšné
utíkal z života on l celá jeho kamarilla, aby mu k tomu
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kroku nepomohll jiní jak jeho kolegovi od 'l'lbery, jenž
byl ještě déle než on modlou, třebaže menší, a pánem
vlastí Caesarovy! Kdo jsou štěstím nadutí, stanou se po
směchem lidu, když se karta obrátí. (Abr. a s. Cl.)

A jíní? Mocný Mikuláš I. se zúmyslně nachladil, aby
nemusil přežít pád Sebastopolu a uzavřít pokořující mír,
Josef II. umírá s povzdechem: »Ach, cesta s trůnu do
rakve, ó jak jest hroznála

»Tak bolestně 'se tělo s duší neloučí,
jak s námi velikost, když mizí, zapadá . . .((

(Shak., Troilus.)
»Když velikost jest opuštěna štěstím,
jest vbrzku opuštěna také lidmi,
a ten, kdo padl, vidí v cizích očích
svůj zřetelněji pád než sám ho cítí.
Neb lidé jako motýll nám obletují čelo
jen v Ietě štěstí; každý z smrtelníků
ctl požívá pro krásu, stav neb zlato —
vše věci, jež jsou mimo nás, a častěj
dar náhody než zásluh odměna.
Jak vratké! Padnou-Ii, pak padá těž
l láska s přízní, o ně opřená;
tak strhne jedno druhé pospolu
a všecko v pádu hyne, hroutí se . . .((

(Shak. Troilus.)
Ale pozoruji, že jsem věc vzal za nepravý konec.

Vypočítávat ty, kteří v moci a blahobytu nenašli pravého
štěstí . . . Měl jsem raději uvést ty, kteří na trůně šťastni
byli! Jenže krom mužů, kterým se dostalo ctl oltáře a
kteří tedy měli Boha, jako byl sv. Václav, Ludvík atd.,
nenapočítal bych jich mnoho. Alžběta Anglická a Kate
řina Il. Ruská by mezi nimi rozhodně nebyly a o Dlo
nysovi syrakuském neb Cromwellovi to ví každý chla
pec.

Co máme od světa, leč bol a žal?
Já byl bych, myslím, věru přeštasten,
bych nebyl víc, než prostý pastevec.

' (Shak., Jlndřlch VI.)
Nemohla by snad láska člověka trvale oblažit?

Mám na mysli čistou lásku, nikoll románovou a ještě
méně hříšnou. Kdož se nemllují v Bohu, zakusí brzo, že
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jejich vášeň se jim promění v pelyněk a žluč. Pierre
l' Ermite vypravuje o pařížské dámě, jež z nezřízené
lásky k nevěřícímu manželovi se dala připravit o víru
v Boha, ale přese všecko byla v manželství šťastná, jak
sama tvrdila. Tu přijde na to, že jí muž podvádí . .. ja
ko by byl s to zachovat věrnost manželce ten, jenž ne
zachoval věrnost Bohu! Její láska se rázem proměnila
v odpor, a když se manžel marně pokoušel o smír, obrá—
til se k jejímu bývalému duchovnímu vůdci, prose za
zprostředkování. Ten jí napsal: »Vaše chyba byla, že
jste se docela opírala o tvora. Opíráte-Ii se jedině
o tvora a ne o Boha, musíte být připravena, že tvor se
pod vámi může zhroutit, buďto že vám ho vezme smrt
nebo že se stane to, co vám. Jestliže se pak pod vámi
zhroutí, zhroutíte se vy s ním. To jest logické, to jest
důsledné, to jest nezbytné.“ Abaelard a Heloisa . . . Co
hořkosti jim vypučelo z jejich lásky, která jim podle
vlastního doznání připadala nad med sladší, takže se
rajským blahem jen rozplývali! Ubozí milenci z 11. sto
letí zakusili, že pravé a trvalé štěstí nelze najít ani tu.
Dante, který viděl v Beatrici anděla, a nedosáhl jí, ne
stala se jeholž) Což, 'když láska není docela čistá!
Mirabeau a Žofie, oba dva již vázáni... Čtěme dopi
sy, jež si posílali, on jí ze žaláře, kam ho krutý otec
uvrhl, ona z klášterní vazby! Vášnivou láskou se chvěje
každé slovo . . . Konečně se po letech sešli . .. Čekáme,
že se vrhne jeden druhému do náručí, a zatím se zasy
pávají výčitkami. .

Čl máme snad hledat cíl lidského života v huma
nitě? V dobročinění? Není pochyby, že Smiles má
pravdu: »Můžeme-Iiučinit sebe a jeden druhého o něco
lepším, světějším, šlechetnějším, pak vykonáme snad

'2) Šťastné manželství jest s to na zemi trvale obla—
žit. Paetus a Arria z dob pohanského Říma jsou typic
kým dokladem. Ale okolnost, že takové svazky jsou
převzácnou výjimkou a tudíž málokomu dosažitelné,
upevňují nas v našem přesvědčení podle pořekadla, že
výjimka potvrzuje pravidlo. Jinými siovy: »Málokomu
dosažitelné, proto nemohou být cílem života — ten
musí být dosažitelný všemia V Anglii podle jisté statis
tiky takové manželství jednou za sto let.
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největší věc, kterou vykonat možno.a Mohl k tomu po
dotknout, že to jest posláním katolického kněze; a
kdyby to byl podotkl, byl by si uvědomil, že bez víry
v život budoucí by i tento životní cíl byl malý a nedo
statečný; co jiného by znamenalo, učinit sebe i jiného
lepším, leč učinit sebe i jeho snesitelnějším a méně
škodným členem lidské společnosti? Na několik let, co
budeme pospolu žít? Tedy jen jakýsi snesitelnější »mo
dus vivendia! Humanita bez víry v budoucí život za prvé
neučiní docela šťastným ani největšího lidumila. Rabín
blahopřeje židovskému baronu Hirschovi: »...a nadto
jste svou štědrostí setřel tolik slz s očí svých bližních.<<
»Kéž bych těmi dary mohl setřít l slzy svojela A za dru
hé, humanita bez Boha nemá trvání. Přijde nějaký filo
sof jako Nietzsche, prohlásil lidumilnost za bláznovství,
mluví o nadčlověku... »K čemu se ujímat ubožáků?
Odstřelit je! Jsou na obtíž a na překážku! Nemohou-li
sami užívat, ať nejsou v cestě nám, kteří užívat může
me a chcemela To je podle nich pravá »humanitaa:
po smrti není nic, a ty z lidumilnostl k jiným se zastřel,
aby mohli těch několik málo let nerušeně užívat sami!
Rasismus, nacismus, hitlerismus jest dokladem, kam to
dopracovala Evropa se svou bezbožeckou humanitou!
I lidumilnost musí být tedy posvěcena vyššími .motivy
a vznešenějším cílem — nemůže být sama cílem po
sledním a nejvyšším!

Se svatým Augustinem učiňme poslední pokus: viz
me, zdali snad ve vědě nenajde člověk pravé štěstí.
Kdo se mohl vědeckému bádání věnovat nerušeně-jí než
Humboldt, velký geograf, jenž se dožil 89 let a zahrno
ván slávou od celé Evropy po půl století! Slávy měl
mnoho, víry málo... Ke konci života píše: »Přál bych
si, abych raději nevězel ve své kůži. V této rozervanosti
svého života, beze vší útěchy a radosti, v této poušti
jsem neschopen sebrat své vzpomínky... Celý život
jest velký nesmysl. Kéž bychom aspoň věděli, k čemu
na světě jsme...“ Leverrier bádá celý život ve hvěz
dách, a na konec života si postaví na pracovní stolek
kříž, hledaje v něm klid duše, jehož nenašel ve hvězd
ných světech.

Nač hromadit příklady! Uvedené dostačí. Proč jsem
volil příklady? Protože řeč skutečnosti jest výmluvnější
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Fakta necht' mluví!Skutečnost a život sám nechat pout
níka poučí! Při tom ještě nezapomeňme, co praví Sha
kespeare: »Což nikdy nepřichází štěstí, obě ruce plné?
Což píše pěkná slova vždy jen pouhým písmem? Dá
chuť a zdravý apetit, a k jídlu nedá nic, jak vidět u
chudáků; neb vystrojí ti stůl a chuť zas odnímá, jak zřít
lze u boháčů <<Máš něčeho v hojnosti, a jiného se ti zase
nedostává! Rachel byla sličná a od manžela milovaná,
a byla nešťastná, že neměla dítek. Její sestra Lia měla
dítek dost, a byla nešťastná, protože nebyla sličná a že
muž ji neměl tak rád jako sestru. Robert Zbožný (11031)
byl mocný vládce, a byl nešťasten v rodinném životě.
Ludvík XVI. byl doma šťasten, a jako král nešťasten.
Jeden dosáhne místa, po němž toužil, a jest nemocen,
druhý jest zdráv, a nemůže zaměstnání najít, třetí má
obé, zdraví i místo, a naříká, jak jest od šéfa šikanován.
Málokdo je št'asten. (Plato.) Nikdo není docela šťasten.
(Plinius.) Egyptský král Ptolemej Filadelíos, jenž 38 let
šťastně a mocně panoval, hledí na žebráky u palácové
brány a závidí jim, že sám nikdy si na královském obě
dě tak nepochutnával jak oni na zbytcích. V každé ra
dosti jest krůpěj pelyňku, praví přísloví; někdy i dosti
značná dávka pelyňku.. . Nezraje žádné blaho pod
sluncem. (Schil.) »Mně zamčena je štěstí brána,“ lká
v d. Vogelweide

C) Velikost pravá a nepravá.

Historie dává jistým lidem příjmí »Vellkýa: Herodes
Vel., Ludvík, Petr, Fridrich (II.) Vel. . . . V čem byli velicí?
V tom, že se jim egoismem málokdo vyrovnal, že do
vedli obratně využít situace a vykořistit jednotlivce
i národy, svoje i cizí, aby ozdobeni svatozáří slávy osl
nili svět! To že jest pravá duševní velikost? Jak vysoko
nad nimi stojí Milosrdná sestra, jež opustila v květu
miádí vše, aby se věnovala trpícím, nebo misionář, jenž
spěchá do Paraguayské redukce a tam v ustavičném
nebezpečí života křtí indiánské děti, vyučuje dospělé
a činí z divochů kulturní lidi! Zdaž nebyl šťastnější v chu
dé chyšce než vrah nemluvňátek v Herodionu, mohut
ném paláci v sousedství Betlema, mučený neustálými
obavami o trůn a bičovaný „výčitkamisvědomí?
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P0utníče!v tom že zá-Ieží pravá velikost,abys
sloužil tvorům a byl vydán na milost i nemilost rozmarům
lidského srdce, nestálého jak dubnové odpoledne? Bla
hoslavený, jenž nesloužil nehodným sebe. (Sir 25. 11.)
Kdo se honí za rozkošemi, musí za ně žebronit, kdo za
slávou, musí se kořit někdy velkým tohoto světa, někdy
malým... Jakým odporem naplňuje studenta, když v kla
sické literatuře se dočítá, jak urození patriciové oděni
bílou elegantní togou (řízou) chodili po Římě, osobně
prosili za hlas každého pobudu, lichotili nejnižší spodině
lidu, aby jeho pomocí se vyšinuli. R. 1907 kandiduje na
Valašsku do vídeňského parlamentu pražský universitní
profesor; sbírá po vesničkách hlasy, leckde od chasní
ků : hospody vyhozen, zfackován... To že jest cesta
k pravé velikosti? Oč výše stojí duševní velikost bosé
ho kapucína, jenž bez »velkých aspirací,<< bez haléře
v klášterní cele pracuje pro Boha nebo sbírá almužnu
ne pro sebe, nýbrž pro trpícího bližního. Vpravdě velké
aspirace má on: nikoli znamenat něco v očích světa,
nýbrž v očích Božích. Nikoli pochlebovat que, nýbrž
sloužit Tvůrci.

Což ti, kteří pochlebuji velkým tohoto světa, aby
se jejich pomocí vyšinuli? Co hrubství musí při tom
mnohdy spolykat! Co si musil dát líbit kardinál Fesch
od Napoleona (»Vy jste nevědomec...a), aby zůstal
pařížským arcibiskupem! Milcové Alžběty Angl. musili
přízeň »Její Milostia draze platit, někdy dostali od nej
milostivější královny facku před celým dvorem. Jací
velikáni vůči nim Edmund Kampián a ostatní mučedníci!
Raději upadnout v »nejvyšší nemilost,“ raději žebráckou
hůl, muky a smrt než zradit Boha, víru, zásady. Jak soudí
potomstvo o těch, jak o oněch! Mučedníkům neupře
úcty anl nepřítel . . . “

Záleží snad pravá velikost v tom, aby byl člověk
genius? Zdálo by se, avšak mimořádné nadání jest
pouze dar nebes — velký dar, za nějž nutno děkovat,
ale neužívá-Ii ho kdo k dobrému, sám sebou ho velkým
neučiní. Leckdo může být genius v oboru diplomacie
jako Cavour, byl proto velký muž? Člověk prohnaný, jenž
se neštítil žádného prostředku, ani nejhoršího, jen když
vedl k cíli. Může být genius v oboru umění jako Goethe
— velký básník, ne však velký muž... jeho mravní
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zchátralost nemohou omiuvlt-ani jeho ctitelé. Může být
genius v oboru válečnictví jako Žižka nebo švédští ge
nerálové v třicetileté válce — prohlásí je někdo za vel
ké muže? Garibaldi a jiní —-velcí generálové, ano, ale
jinak bezcharekterní Iupičové, vrazi, nepoctivci, jimž ne
bylo svaté žádné právo, božské ani lidské, kteří po
všem právu šlapali a na jejichž slovo se nemohl nikdo
spolehnout. Někdo může být geniální dobyvatel a vý
bojce a při tom lotr jako Pizarro; geniální státník jako
Richelieu, Pombal a jiní lidé, a při tom zločinec a pirát;
geniální vynálezce, badatel a učenec světového jména
jako Baco Verulamský nebo Cook, a při tom úplatný
nebo zloděj atd. atd. A byl existoval státník, jenž by
vodll celou Evropu na provázku jako Kounic, u jehož
dveří by se tísnili knížata jako u dveří Napoleonových,
a k němuž by hleděli králové jako k Wilsonovi; tím vším
není nikterak řečeno, že jest velký muž. Co jsem si přál
po mnoho let, život mi nikdy nenadělil; za to mi dal
naučení, bláznivým přání že bylo mé. (Geibel.) Věro
lomného Filhrera, jenž nikomu v slově nestál a neostý
chal se pod temnými perutěmi noci, ochránkyně zlodějů,
přepadnout pokojné sousedy a zabrat jejich území bez
jediného rytířského mávnutí mečem, mohli pokládat za
velkého jen jeho zfanatisovaní lidé, neznabozi, kterým
účel posvěcoval i banditské prostředky.

Tyto dva kvítky, čtyřlístek štěstí a palma pravé veli
kosti, nerodí se na naší chladné ubohé zemi, jež plodí
jen trní a bodláčí. Každému přichystal osud nějaký osten.
chceš-ii mluvit raději o osudu než o Bohu a jeho pro.
zřetelnosti. Znáš pohádku o košili spokojeného člověka.
Méně známo jest, že jedna francouzská vévodkyně po
přečtení oné pohádky si řekla: »Já to zkusím, zda bych
nepochodila lépe než onen perský šach v pohádce.<<
Zkusila, a výsledek byl týž. Tu dostane z italské fronty
(r. 1859) dopis od bývalé přítelky, hraběnky, teď Mi
losrdné sestry. Z každého řádku vane nebeský klid...
»Ta jest jistě šťastná, učiním poslední pokus.<<Našla ji
v kterémsl polním Iazaretě, táže se jí, a když se do
vídá, že jest úplně spokojena, sděluje jí, proč přišla
a co by od ní ráda dostala. »Poslední kus prádla, jejž
jsem měla, jsem rozstříhala na obvazy pro nemocnému
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Nač ptát se mnoho po zlatě a statcích? Jen když jest
klid a spokojenost v srdcích! (Jan M. Míiller).

Tělo se nenasytí vzduchem, a duše se nenasytí
věcmi stvořenými. — Lakomec neřekne nikdy: »Mám
dost,“ a nečistý? Viz Př 50 16 (os vulvae!) Pohádka
o zlaté rybce, jež prosí rybáře, aby jí ušetřil, a vybízí
ho, aby si za to vyprosil, cokoli chce . .. Dobrosrdečný
ji daruje život a nechce nic, pak ale přinucen nenasyt
nou manželkou se vrací na mořský břeh, žádá to, žádá
ono, přichází zase a zase, jeho žena chce víc a víc, až
nakonec ztrácí vše... Věrný obraz nenasytné lidské du
še! Každé přání, když splněno, dostane okamžitě mladé.
(W. Busch.)

Všechno na zemi k nám volá: »U nás marně štěstí
hledáš, vzhůru pohlédni, nad nás se pozvedni...a TI
lidé jsou jako Kartagiňan Bassus, o němž vypravuje Ta
citus v Annálech XVI.Jest přesvědčen, že na jeho poli
se skrývá poklad, vyžádá si od Nerona dělníky, kopá
a kopá, prohrabe celé pole svoje a pak i sousedů, ne
najde nic, a zklamán nakonec z života utíká. Moudrý se
znenáhla naučí _neočekávat mnoho od života ani od
těch, kteří ho obklopují. (Smiles) Jen semeno mv lidé
kladem v osudu ruce; zda štěstí, neštěstí-ll vzklíči, po
učí konce. (Schil.) Pozemské štěstí bývá hlavní příčinou
nešlechetností a největší podnět I lakadio k hříchům
podle Př 1. 32: »Štěstí bláznů je zahubí.“ (Dion. Kart)

A dejme tomu, že něco na světě by nás mohlo uči
nit šíastnými — zdaližpak jest v moci každého člo
věka, aby toho dosáhl? Mnohý by se rád ohřál, ale
nemůže ke kamnům. Kdyby tato země byla cílem člově
ka, kdvby na ní mohl najít pravé štěstí, musil by být svět
tak zařízen, aby na_něm mohl svého štěstí dosíci každý.
Jaký smysl by mělo, prohlásit blahobyt za cíl člověka,
a jen několika málo vyvoleným, miiáčkům štěstěny, do
přát, aby se ho domohli! Jen »hořejším desetitisícům,a
jak řekl r. 1844 v New Yorku Parker Willis. Slunko svítí
a hřeje všem, nikoli několika vyvolencům! Které nábo
ženství neklade dosažení tvého cíle a tvého štěstí do
moci tobě, jest nesprávné, nepravé, falešné. Jest v tvé
moci lidská sláva, blahobyt, statky pozemské? »My jsme
pomíjející a nestálé, ty máš duši nesmrtelnou; nemůže
me ji nasytit, nemůžeme tě trvale obšt'astnlt, nemůžeme
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být tvým cílem.“ Kdybys měl moudrost Šalomounovu,
sličnost Absolonovu, sílu Samsonovu, bohatství Kroe
sovo, štěstí Augustovo a dlouhý věk jako Henoch (nebo
třeba i Methusalem), co ti všecko to prospěje, bude-li
tělo jednou odevzdáno červům a duše ďáblu? (Jeron.;
rci triviálně: »Tělo červům, duše čertům.<<)

Několikráte jsme již vyřkli slovo trvalé štěstí.
Není pochyby, že tato vlastnost jest k pravému štěstí
nezbytná. Či tě snad dokonale uspokojí blaho, jež bude
trvat několik okamžiků. několik minut, hodin, dnů... ně
kolik týdnů, měsíců, třeba i let? U Marmontela si po
vzdychl světák: »Minuly krásné svátků dny!<<Drsně ver
šuje N6thig: »Štěstí podobá se kluku, který v noci u
tvých dveří zvoní; ty spěchášotevřít, a kluk už dávno
pryč, a tebe zlost se zmocní.<<Jemněji Calderon: »Nic
věčného nám štěstí nemůže dát, neb jesti věru prchavý
jen sen.“ Nic není všestranně blažené. (Horác; podobně
Schiller.) ó, mnohdy osud nejblažší chvilku vyčíhá, by
střelu záhubnou nám zákeřnicky uchystal! (Čech.) Často
velcí mužové skrze darebáky padnou. (Shak.) štěstí, to
je lehké děvče (Dime), nedlí rádo na témž místě.
(Heine; zato »neštěstí jest pravý opak, nemá nikdy pří
liš naspěch; posadí se k tvému loži, punčochu tam klid
ně plete-a) Věčné ověření člověčenstva jsou slzy.
(Schil.; »a tento cizinec, jenž nezná slz, jen nepochopi
telným nedorozuměním zabloudil sem mezi nás.<<)

Co jest na světě trvalého? Nic — zvláště ne tak
zvané štěstí. »Květnaté věnce nejlehčí vánek odnese
s hlavy, korunu z trní nestrhne s čela ni orkán divý.a
(Hebbel.) Ač ti Pán Bůh dal, přece neuosal. V dětských
letech nám působila kratochvíli písnička: »Kdvž si náš
dědeček babičku bral . . .<<Nedovedli jsme vyjádřit, co cí
tíme, ale tušili jsme: »Rychle odkvetl snoubencům jejich
mája... Kdo hledá na zemi trvalé štěstí, podobá se to
mu, jenž staví dům na zamrzlém rybníku jako rybáři na
Michiganském jezeře své zimní chaty. Led tak silný, sot
va možno jej prosekat! Jen počkei, uplyne několik tý
dnů, a prolomí se sám... vrstva, jež dnes odolá i seke
ře! A co bude potom s tvým domkem? Co s tebou? R.
1904 zemřel v kterési newyorkské nemocnici žebrák. a
byl v hadrech pochován do nádherného mausolea. Kdo
mu je pořídil? On sám! R. 1873, tehdy daleko šlroko
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známý milionář Johnson! Ale nač chodit do Ameriky a
do paláců! Do vlastní zkušenosti sáhni! Ty dáváš dnes
chudému chléb, zítra ti ho může dát on! (Michaelis.)

Alfons X. Kastilský »Moudrýa, zvaný »pěvec nejsv.
Pannya, zvolený i za císaře římskoněmeckého, potíral
šťastně Maury, odnímal jim provincii za provincií, a ne
mohl zdolat vzpoury vlastních poddaných. Od syna San
cho sesazen r. 1282 uprchl k svým nepřátelům. Maurové
mu poskytli v Seville útulek, a tam jako uprchlík ve vy
hnanství, vzdálen otčiny a zbaven koruny, zemřel po
dvou letech — on, velký astronom a zakladatel kastilské
literatury! V největším štěstí nejméně si dovoluj. (Sal
lust; in maxima fortuna minima lícentia.)

Protějškem k T. Tassovi (str. 59) budiž umělec z čes
ké krve.-Josef Mysliveček, syn pražského mlynáře, po
stoupil po otcově smrti mlýn bratrovi, aby se mohl
oddat celé své »Iáscea, milované hudbě. Nemaje ani
30 let odebral se na královský dvůr do Neapole, a rá
zem se stal slavný. »" divino Boemo — Božský Čech..
Řím, Turin, Milán, všechna čeiná italská města byla
svědky jeho triumfů, tvořil operu za operou, zpěvačka
Kateř. Gabriela Cuochetina šířila jeho slávu po Evropě,
i mimo Italii zpívány jeho arie, »Venatorini<<,jak jeho
jméno zitalštěno, byl snad populárnější a slavnější než
sám pruský král, který po obou slezských a sedmileté
válce odpočíval na vavřínech vítěze. R. 1777, 40Ietý,'
pozván do Mnichova, a hned zase zpět do své druhé
vlasti, do drahé Italie, která mu sypala jen samé květy
na životní pout'. Slavný, bohatý . . . Ale rychlejší než jeho
vzestup byl jeho pád. Neúspěch za neúspěchem, opera
propadala za operou, místo potlesku,a volání »Evvivaa
se rozléhalo divadlem pískání a projevy nevole, a za
necelé dva roky zemřel 1781, 44letý, zapomenut a v bídě
v Římě ve svém paláci, vydrancovaném od věřitelů.
Jeho žák, Angličan Barry, mu vystrojil prostý pohřeb,
a teprve po jeho smrti byla jeho díla vydána.

Baimat, jenž první stanul na vrcholu nejvyššího
evropského velikána, alpské Bílé hory, vrací se dolů
s lékařem Paccardem, kterého tam zavedl z vděčnosti,
že mu zachránil po narození dítka manželku. Zvony jeho
rodného městečka ho vítají radostným hiaholem, rány
moždířůho pozdravuji, lid s jásotem vede »vítězea nad
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nedostupným vrcholem slavobranami do kostela — Po
skončení slavnosti se vrací domů, a najde uslzenou
manželku nad rakví své dcerušky — skonala právě ve
chvíli, kdy on dostoupil Mont Blanku! »Mont Maudit —
Hora zlořečenáa, pojmenoval ji . . . Z té rány se nevzpa
matoval nikdy, nezhojil ji ani šlechtický stav, do něhož
byl pro svůj výkon povýšen, ani dvacet louisdorů (du
kátů), které obdržel. Život mu zhořkl nadobro.

Co jest lidský život? Řada známostí, jež kdysi byly
a už nejsou. Jak pevné pouto nás s jinými pojilo! Čas
je uvolnil, okolnosti je přetrhly; nějakou dobu pluly naše
životní loďky vedle sebe, pak musily od sebe, přl lou
čení padla nějaká slza, možná i že jich bylo hodně, do
pisy pak měly nahradit přátelské společenství. Ale ty
dopisy byly řidčí a kratší, vzpomínky bledší a bledší, a
dnes? . ..

Pomíjejícnost a nestálost, typická známka a vlast
nost všeho pozemského. Všecko do času, jenom Bůh
na věky. Dým pomine, skála zůstane. Jedno naučení
z toho všeho si můžeš, poutníče, odnést: tato země člo
věku opatřit pravé štěstí nemůže, protože mu nemůže
zajistit trvalosti. Jak málo potřebuje člověk k spokoje
nosti, jen když má Boha! Neposkvrněná Panna byla
šťastná v betlemském chlévě, protože nebyla bez Boha.
Abaelardovi nestačila sláva a potlesk celé Evropy, a
na konci života našel spokojenost v chudé cele clugny
ackého kláštera. Synové Eduarda IV., Eduard & Richard,
uvrženi do žaláře — hoši byli šťastni, že jsou ted' po
hromadě a že si mohou hrát. Rostopčin byl nevýslovně
šťasten v rodinném kroužku na venkovském statku Wo
ronovo, zatím co ,Napoleonovi byla celá Evropa malá,
a Hitlerovi by snad nebyla stačila celá zeměkoule.

Je třeba větší sebekázně a pevnějšího charakteru,
aby kdo snesl spíše štěstí než neštěstí; šlechetné po
vahy se stávají přl rostoucím bohatství Iidumilnějšími,
ale jest mnoho lidí, na které bohatství takový vliv nemá.

Když ie tomu tak, pak nezbývá leč učinit poslední
závěr a důsledek: cíl člověka jest mimo tuto zemi.
Buďto člověk pravého štěstí nenajde — on, jediný ze
všeho, co na zemi žije a dýchá —.-anebo je musí hle
dat mimo tento svět — —

72 Nepravý cíl.



5. Maják ve vlnobití.
Poutníkovakotva — pravý cíl života.

V čem záleží pravá velikost —
kde pravé štěstí —
co pevnou kotvou v bouřích života —
jediná pravá a bezpečná cesta.

Co je ti do cesty Egypta (bezbožců), abys po ní
kráčel? Tažte se po stezkách pravých, vedoucích
k spáse, a kráčejte po nich! (Jer 2. 18, 6. 16)

»Stvoiil jsi nás, 6 Bože, pro sebe... Jsme stvořeni
pro tebe, a poznali jsme již dokonale, že nepokojné
jest srdce naše, dokavadž hledá štěstí ve tvorech a
nespočine v tobě.a Správně soudící rozum dojde k to
muto závěru. Zkusili jsme všechny cesty, na nichž lidé
štěstí hledají, a z jejich vlastních úst jsme slyšeli nebo
aspoň sami na nich viděli, že bloudili. Tedy: buďto člo
věk nenaide štěstí nlkde, nebo je najde jedině v Bohu.
(Viz Tomáš Aq., Summa contra Gentiles, III. 27 nn.) Dá
bel praví: »Zničím tě.“ Tělo praví: »Zradlm tě.<<Svět tl
řekne: »Opustím tě.“ Bůh tl slíbil: »Oblažím tě.“ (Aug.)

Sv. víra dotvrzuie, co rozum pracně poznal. »Vše
chno pro sebe stvořil Hospodin.<<(Př 16. 4; »l bezbožní
ka ke dnu zlémua, k spravedllvé odplatě; ib.) Bůh stvo
řil svět k s v ě s l á v ě, t. j. aby ukázal (»zj e v i |<<)svou
moc, moudrost, krásu, dokonalost. Komu jl chtěl zje
vit? Nikoli sobě... též ne andělům, protože andělé po
znávají vellkost Nejvyššího jinak, nikoli viditelnou pří
rodou; ta jest jedině k tomu, aby o velikosti Boží po
učila bytost složenou z těla a d u š e. Z těla, aby tě
Iesnýma očima mohla přírodu pozorovat, čehož není
schopen anděl. z duše, aby pozorováním viditelné pří
rody se mohla povznést k poznání neviditelného jejího
Tvůrce, čehož není schopna němá tvář. Když se tudíž
Bůh rozhodl, že stvoří viditelný svět, musil stvořit i člo
věka; jinak by tu byla kniha přírody, napsaná prstem
Nejvyššího, a nebylo by tu čtenáře, jenž by v ní četl.1)

1) Bohužel, v životě je to jak ve škole: někdo se
vůbec nikdy nenaučí pořádně číst, někdo zase čte jen
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Stvořením zjevil Bůh nejen svou moudrost a moc . ..
zjevil i svou dobrotu a lásku. Tu zakoušet mohou
jen bytosti živoucí — kámen, jenž necítí, není scho
pen rados'ti ani zármutku. Ale zvířátko, byt' nejmenší,
jest »rádo na světěa, těší se z života, byt' mu bylo usou
zeno jen několik hodin. Nejvíc tuto dobrotivost Tvůrce
může zakoušet bytost, jež jest schopna být bez konce
živa, ačli ji Stvořitel věčně na živu nechá. A to jest
v tvorstvu viditelném pouze člověk. Jest obdařen
nesmrtelnou duší, jež je schopna věčného života, a
Tvůrce skutečně se zavázal, že jí život věčně ponechá.
Člověk tedy stvořen nikoli, aby se z života těšil krátkou
chvíli, nýbrž aby byl věčně živ, a to blaženě živ. Ale
s jednou podmínkou: že se sám ze všech sil přičiní,
aby tohoto věčného blaha dosáhl . . . že si ho s“pomocí
Boží vlastním přičiněnímvydobude. Bůhstvořil studnu,
ale ne okov. Bůh tě k věčnému blahu povolal a zve, ale
do nebe tě nedonese.

»Takto mluví Hospodin, Stvořitel tvůi: Vykoupil jsem
tebe, povolal tě jménem tvým: můj jsi ty.<<(Is 43. 1.)
Celého tě vymáhá pro sebe, jenž celého tě učinil. (Aug.)
»Člověk je stvořen, aby Boha oslavoval, jemu slou
žil, a tak spasil svou dušia (tak dosáhl věčného
štěstí). Tak zní první slova exerciční knížky sv. Ignáce.
Krátce, jasně a jadrně jimi vyjádřeno, k čemu na světě
jsme. Dosažení tohoto cíle jest v naší moci . .. v moci
každého, komu doopravdy o to jde, aby ho dosáhl.

Svůj životní cil si však nemůže člověk určit sám,
tak jako vojín, četa nebo pluk nemůže ve válce nebo
v bitvě určit sám sobě své stanoviště nebo svou váleč
nou operaci, jako plíce nebo oko nemůže »přidělit<<
samo sobě neb dokonce si »vybrata úkol v tělesném
organismu, jako služebník nebo dělník nerozhoduje
sám o své práci a o svém místě v továrním provozu,

prabídně. Kolik lidí, kteří též neumějí číst v knize příro—
dy! Učenci světového jména, badatelé naslovo vzatí
v ní číst dovedli a četli v ní s radostí a pochopením...
poznali autora této krásné knihy, poznali jejího Tvůrce,
začínaje skladatelem žalmů v 10. stol. a pohanským
Aristotelem ve 4. stol. před K. až k Pasteuroví a Marco
nimu za našich dnů.
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jako člen orchestru nemůže říci: »Já tentokráte chci a
budu hrát toto aneb ono — podle vlastní nálady nebo
libovůlea, ledaže by kapelník i publikum bylo spoko
jeno s tureckou muzikou. Cíl . .. Vlakvedoucí v lokomo
tivě, kapitán a kormidelník i námořníci na lodi si neur
čují sami; všichni jsou povinni sledovat cíl jim určený
—-od toho, kdo má právo jim ho určit.

Kdo tedy určil člověku cíl a úkol, jejž má na zemi
vykonat? Ten, kdo mu dal život! Člověk si nemůže sám
za životní úkol určit nebo vybrat, co by chtěl, jak to je
dnes v jistých kruzích módou. Cíl svého života poznat,
ano; ale sám si ho vyrobit? Aristippovi bylo Sok
ratovo učení příliš přísné, proto si je přistřihl a upravil,
aby se sneslo s jeho rozpustilým životem. Dnes jednají
podobně ti, kteří se honosí, že mají také náboženství
—- totiž vyrobí si sami takové, s nímž se jejich náruži
vosti docela dobře snesou, s nímž si svět »rozumía,
proti němuž vášně neprotestují.

Dnes doba »raclonelní velkovýrobya; jaký div, že
vidíme i velkovýrobu všelijakých »náboženstvía! Buďto
si vyrobí každý nějaké sám, a nedovede-Ii, leží jako
housky na krámě celá řada věr, vyrobených od chytřej—
ších. »Vyber si, co se ti zamlouvá . . .a Pána Boha si rádi
»představujía jako starého dobrého tatíčka, dědouška
výměnkáře, který se složenýma rukama a s dobráckým
úsměvem přihlíží k nezbednostem vnoučat a který po
dle náhledu capartů je stvořen k tomu, aby se jich proti
trestající ruce zastal, když jejich nezbednosti přesahují
meze a míru. »Vždyt' my jsme nebyli lepší...<< Takový
Pánbíček se jim zamlouvá a hodí, v takového věří —
chyba jen, že si ho sami vyrobili, že takový ve skuteč
nosti není!

Mohu si vyrobit násobilku? Musím přijmout tu, jež
jest jedině pravá a co taková poznána. Umělec,at'
básník nebo malíř nebo virtuos, jest odkázán na jisté
směrnice — jsou mu směrodatné, nezávisí na jeho
libovůli,a musí se podle nich přesně řídit, ačli chce
vytvořit dílo umělecké. Nesmím figurami na šachovnici
pohybovat nebo na klávesy udeřlt, jak bych chtěl. Tvůr
ce mi dal život a spolu s ním i cíl a životní úkol; já pak
se musím snažit, abych jej poznal a svědomitě do po
sledního písmene vyplnil. »Divadlem jest země tato,
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herci v něm jsme lidé my: ředitel jest Bůh a dává roz
ličné nám úkoly.“ (Jablonský.)

Nezáleží na tom, kterou roll kdo hraje, nýbrž na
tom, jak ji hraje. Režisér (ačll rozumný) přidělí každé
mu tu, pro kterou se nejlépe hodí a kterou nejlépe se
hraje — ačli chce! Ačli ze vzdoru, že nedostal »lepší<<,
nebo z nedbalosti svou úlohu ledabyle neodbude a tím
nezmaří dojem celého kusu. Bůh... nejen že nejlépe
naše schopnosti zná — on je i udílí!

Bůh, náš Tvůrce, suverén a pán. .. Vzpomeneme-Il
přirovnání nahoře uvedených, chápeme dobře, co zna
mená vojínovl, četě, pluku neb armádě její velitel a
generál, co továrně a jejímu personálu šéf. Jsem člo
věk, člověk je tvor, a jakožto i protože tvor, naprosto
závislý na Tvůrcl & jeho majetkem i poddaným, jemu,
svému nejvyššímu pánu a suverénu, v každém směru
podroben. Krom toho jest podle jeho zřízení a vůle čle
nem společnosti . . . Členové orchestru, které jsme
uvedli, si mohou doma hrát každý, co chce — jest sám,
nevázán ohledem na celek. Ale v orchestru? . . . Člověk
není ani minutu osamocený kámen v bludišti! Jest vždy,
po celý život, členem velké lidské rodiny, a v ní má své
určité místo, povolání, úkol, který si sám zvolit nemohl!

Ale napřed o společné povinnosti a společném cíli
nás všech. Člověk, jak řečeno, je stvořen k oslavě Bo
ží... Příroda oslavure Boha nevědomě, jako obraz malí
ře. Člověk je schopen a má povinnost oslavovat ho vě
domě... tím, že ho cti a jemu slouží. Ctít... »Jsem-li
otec váš, kde jest má čest? A jsem-Ii pán váš, kde bá
zeň má?<<(Mal1. 6.) Sloužit, t. j. plnlt vůli Boží...
To jest povinnost každého tvora rozumem obdařeného:
člověka na zemi ! anděla v nebi. Z této všeobecné zá
vaznosti není vyňat nikdo: nebyl jí prost vůdce nebe
ských vojů lucifer, nebyla ji zbavena Neposkvrněná
Panna, nebyl z ni vyňat ani vtělený Syn Boží, pokud byl
člověkem. »Můj pokrm jest, abych plnil vůli toho, který
mne poslal (Jan 4. 34) . . . nehledám vůll svou, nýbrž vůli
toho, jenž mne poslal (5. 80) ...sestoupll jsem s nebe,
ne abych plnil vůli svou, nýbrž toho, kterýž mne poslala
(6. 38). Vůle Otcova mu bvla ve všem směrodatná, vtě
lený Syn Boží se neodchýlll ani o jediný krok od cesty,
kterou mu určil Otec. To je tedy náš jediný, pravý, nej
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vyšší, výlučnýživotní cil: sloužit Bohu, oslavit Bo
ha životem i ve smrti. Bez Boha ani přes práh noha. Ne
po našem chtění, ale po Božím dopuštění.

Kterou cestou se ubíráš nebo budeš jednou ubírat
životem, milý poutníče, ty? Nevím. Snad se spoléháš na
své síly, máš podnikavou povahu, práce tě těší, život
je ti snad otevřen, kyne ti kariéra . . . Možná, že věda je
tvým potěšením, a ty se vidíš sklánět se nad knihou, na
jejímž titulním listě tvé jméno... nebo v parlamentě,
na táboru lidu, obklopen zástupy, kteří poslouchají tvé
nadšené řeči ..... Nebo necháš svět běžet a budeš své
štěstí hledat u domácího krbu, v lásce několika věrných
duší . .. Buď jak bud', ale jednu povinnost budeš mít
jistě, povinnost společnou se všemi Adamovými syny:
sloužit Bohu, plnit jeho vůli. To náš program, a ten mů
žeme i musíme plnit vždycky, všude... ve
zdraví i v nemoci, za dob radostných i za dob trudných,
v královském purpuru i v dělnické haleně, osamoceni
v poustevně na poušti nebo v milionovém zástupu vel
koměst. Bůh, první a poslední činitel v našem životě,
první a poslední pohnutka našeho jednání.

»Aj, služebnice Páně...<< Toto slovo nejbl. Panny
jest soujem a dokonalé vyjádření našich závazků, na
šich povinností, našeho poměru vůči Tvůrci. Jsem tu,
abych plnil jeho vůli, řídil se ve všem jeho pokyny, dal
se od něhovést... ato k svému vlastnímu dob
ru! Dítku jest blaze a jest na bezpečné cestě, dokud
se od rodičů vésti dá. Jen ta cesta vede k nebi, k cíli,
k pravému blahu, po níž mne vede Bůh. Být ho poslušen
a jemu podroben za všech okolností, v kterémkoli sta—
vu, sloužit mu poslušně, naprosto, ochotně, radostně,
bez váhání. Nikdo nemůže dvěma pánům sloužit (Mt 6.
24), nemůže sloužit Bohu a mamoně (Lk 16. 13), nemůže
své srdce rozdělit mezi Boha a svět.

K vlastnímu dobru . Goethův sekretář a přítel Ek
kermann praví: »Nikdo neslouží druhému dobrovolně;
jen když ví, že tím slouží vlastně sám sobě, činí to rád.“
Také, když jde o službu Boží? Není pochyby, že tímto
stupněm se začíná. »Činím to k vlastnímu dobru . . . Bůh
bude mým odplatitelem...<< Ale šlechetný duch na tom
to stupni nezůstanei Postoupí výš, a ponenáhlu se po
vznese na takový stupeň dokonalosti, že slouží Bohu z
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lásky, nemysle na svůj prospěch. Matka se věnuje
(»sloužía) dítku z lásky, nemyslíc na to, že bude jednou
klidit ovoce svých námah; služba vlasti uvádí ve svých
análech ne samé prospěcháře, její korunu zdobí neje
den ohnivý rubín — život jí věnovaný a za ni obětova
ný z čisté lásky bez naděje v odměnu. Přede mnou leží
na stole pohrobní vzpomínka na jinocha 22 letého,
gymnasijního absolventa... Měl snoubenku, prostou čis
tou dívčinu; za bojů počátkem května 1945 se připojil
k obráncům vlasti, ač tušil, že tím obětuje svůj život a
životní štěstí dvou bytostí. Padl jako obět' německého
teroru... Takové květy rodí služba vlasti, ke které se
nejeden odhodlal z čisté lásky; služba _Tvůrceže by po
té stránce byla chudší?

Jedno jest přesto nepochybno a jisto; byt' kdo slou
žil Pánu z nejčistší nejnezištnější lásky, přec jest jedině
on tím, který přijímá, a Bůh ten, jenž dává. Sv. Ignác,
jenž volal: »Všecko výhradně ke cti a slávě Boží,“ jeho
druh, František Xaverský, jenž prosil: »Jen duše chci od
tebe, Pane, nic jiného,“ ti oba a všichni jim podobní a
rovní by musili souhlasit s tím, co odpověděl Pánu svě
tec z Akvina na otázku, co si přeje za své práce pro
něho: »Jen tebe, Pane, nic jiného.a. Jen tebe... Je to
snad málo? Dostat v odměnu za věrnou službu samého
Boha... Dostává ho každý vyvolený, a tím dosahuje nej
větší odměny, jíž se může komu dostat. Mám připome
nout prince z pohádky, který za všecky své nadlidské
námahy nechtěl jiného leč princeznu? Nikoli poklady,
nikoli trůn... Ale s ní dostal všecko, třebaže mu o to
nešlo; bez ní by ho ani království neučinilo šťastným,
s ní bude šťasten kdekoli.

Tak činí št'astnými i nás Bůh, když nám dá sám se
be. Velký král Fezu, historická osoba, jehož obrácení
k pravé víře zpracoval dramaticky Calderon, zřekl se
vlády nad mohamedánskými poddanými a rozhodl se
vstoupit do řádu T. :|., aby jako misionář přinesl nadpři
rozené statky těm, s kterými ho kdysi pojila víra ve
falešného proroka. Jeho výrok: »Více jsem získal zde,
nežli oč přišel doma.a v témže dramatě uveden na je
viště sv. Ignác. »Boží služba jesti jiná, jiné rytířství ji
zdobí; v paláci kdo míní sloužit, musí mlčet, všecko
chválit...<< Služba Boží služba radostná, služba světa
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služba nízká a otrocká, služba těla služba svinská a špi
navá. (Bone.) Kdo se dá obsluhovat? Kdo sám si pomo
ci nemůže, jako děcko neb nemocný, anebo kdo jest
pohodlný a může si zaplatit, jako velcí páni. Bůh se ne
dává obsluhovat, protože z naší služby nemá prospěchu
on. (Týž.) Bůh nepotřebuje našich služeb, ale my potře
bujeme jeho přikázání. (Sulpitius Severus.) Aby zamezll
zlo, prokazuje dobro. (Týž.)

V Mlltonově Ztraceném ráji praví anděl satanu:

»Ty vzbouřenče, bez konce bloudící,
jenž cestu pravdy jednou opustils,
zveš křivě robslvím tomu sloužiti,
jejž pánem tvorstva Bůh sám učinil. (Kristu.)
To proto, že z všech nejhodnější jest!
Jen tam jest otroctví, kde nehodným
se slouží, jak tvá rota tobě ted',
jenž proti hodnějšímu vzepřel ses . ..
Sám nesvoboden, vlastní otrok svůj,
si troutáš tuplt naši služebnost?
Ty vládní v pekle ve svém království
a nech nás v nebi Bohu sloužiti . ..
Však okovy, ne vládu čekej tam!“

Bohu sloužitl je svoboda. (Seneka, pohan.) Bohu
sloužit znamená kraloval. (Slova církve.)

Služba Boží, zdroj a záruka našeho blaha, časného
i věčného... Ne sama sebou, že by Bůh byl povinen
naše služby odměnit, dokonce věčnými statky, převy
šujícími všecko lidské pochopení. Z čisté lásky a pouhé
dobroty nám chystá za věrné služby to, co oko nevidělo
a co na mysl lidskou nevstoupilo, sám sebe, a v sobě
vše dobro a nekonečné blaho. Přitom všem korunuje da
ry své, odměňuje to, co v nás vykonala jeho milost...
co bychom bez jeho pomáhající milosti nedokázall. K
tomu upínáme pozornost, když uvažujeme o cíli člověka.
V kapitole 37. zvíme, že zachovávání Božích přikázání
jest l základ, záruka i podmínka vezdejšího blaha celé
společnosti. »Kdyby všecky národy přikázání Kristova
slyšely a jiml se řídily (jich dbaly), byly by státy na ve
zdejší zemí šťastné;ale většina je těch, kteří přátelí více
s nepravostmi zle lahodícími než se ctnostmi prospíva
jícími, třebaže drsnýmí.<<(Aug.) Proto tolik bídy a zla na
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světě! :lest velml hluboká myšlenka ve slovech preface:
»Hodnoa spravedllvo jest, slušno a spasitelno, aby
chom tobě vždycky a všude věrně sloužili...<( (Gratias
agere, díky vzdávali... tebe oslavovali věrnou službou!)

Řada let tomu. Dostal jsem dopis od členek své
dívčí družiny, dětí sotva čtrnáctiletých. Každá si dělala
plány, co bude a kam půjde, až po několika měsících
dá sbohem učebně, někdy tak tísnivé a rmutné . . . Milé
děvušky, nemáte ponětí, co jest život, co boj o exis—
tencí! Myslíte, že je to jako ve škole, kde po prázdni
nách nová třída už připravená, kde vás již čeká vyhra
žené místo v lavici, obrazy na stěně, nová učitelka
Nevíte, že svět jest bezohledný sobec, jenž si málo
z toho dělá, když pošlape a do prachu zdeptá štěstí
mladé duše. Co dělat? Nebude i čtyřlístek vašeho štěstí
udupán? Hledejte své štěstí v Bohu! P. Weninger T. ].
se plaví do Ameriky; na lodi uprostřed oceánu ho jed
nou v neděli žádají, aby k nim měl kázání. Káže o “cílí
člověka, mluví celou hodinu, a končí slovy: »Vy všichni
se plavíte za moře hledat a najít tam štěstí... bohat
ství. . . Mějte se na pozoru, ať nepřijde jednou hodina,
kdy své domnělé štěstí budete proklínatlaí')

Vůle Boží — to jest neochvějný bod...
veřeje, v nichž se musí otáčet celý náš duchovní život.
Byt' vše v nás i mimo nás se rozpadlo v trosky, byt' se
všecky naše naděje zhatily, celý svět proti nám se spik'l,
a na pohled i nebe nás opustilo: vůle Boží jest po
slední pevnost, jež padnout nesmí, děj se co děj
— proti vůli Boží nesmíme ani prstem hnout. Toto po

2) V klášteře, jejž jsem znal, se zúčastnily exercicií
| služebné kláštera. Mezi nimi dvě: jedna přišla k exer
citátorovi klidná, druhá uslzená. Obě studované dívky,
jedna učitelka, druhá úřednice, obě bez místa. Rodiče
je nutili k hříchu, jednu k odpadu, druhou ke *sňatku
s neznabohem. Nechtěly vyhovět, byly vyhnány z domu,
a nemajíce kam jít, přijaly místo služebných; v klášteře
se sešly. »Byl by to hřích... Pán Bůh to zakazuje..
šlo přec o mou duši. . nesměla jsem. . << Pracovaly
a čekaly, až se jim podaří najít místo. Zvláště druhé

bylo těžko, že musila od rodičů odejít. Ale Boha slušíse poslouchat více než lidí — —
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znání, přesvědčení a předsevzetí jest ovoce první
ho exercičního rozjímání — to si musíme od
nést, sic už "základ exercicií a duchovního života jest
vratký, zpuchřelý — stavěli bychom na písku — a než
stavět na písku, raději nestavět vůbec — sic naše stav
ba se zhroutí při prvním nárazu bouře a nás pochová
ve svých ssutinách. Nikdy nic proti nejsvětěj
ší vůli Boží — byt' se i zdálo, že tím obrátíme ce
ličký svět. Bůh nechce naše věci, nýbrž nás; dáváš-Ii
almužnu a při tom hřešíš, dáváš své věci Bohu, a sám
sebe d'áblu. (Aug. sup.) At' déšt' prší neb sníh věje,
nechť se Boží vůle děje.

Nelitovals nikdy v životě, že ses od vůle Boží uchý
lil, přestoupil jeho svatý zákon a jednal podle hlavy své?
(Někdo by snad řekl: »Podle svého srdce?<<)Já viděl z
tohoto důvodu mnoho uslzených očí, mnoho ztrápených
tváří. »Mně to bylo tehdy tak hrozné těžké...<< A daleko
těžší je ti nyní, že musíš nést následky svého činu! Klet
ba přestoupeného zákona Nejvyššího! Nejčastěji při
tom jde o šesté přikázání; ale i jiná mohou na tvou hla
vu uvést těžkou kletbu a hrozně se ti vymstít, když jich
nedbáš a je přestoupíš. »Taková maličkost... Kdyby
každého mělo za to stihnout, co mne . . .a Věz, že kdokoli
si zahrává se střelnou zbraní, kdo skáče přes propast,
riskuje zdraví i život. Ty chybuješ tím, že hledíš na ty,
kteří odešli se zdravou kůží, a ne na ty, které stihla po- 
hroma a zkáza.

»Vládcové jsou bozi na zemi,
a zákonem jest jejich vůle i jich činy;
Jovišovi kdož se osmělí
kdy odpírat a vytýkat mu jaké viny?<<
»ó vy svedeníló bláhoví! Všech králů Král
dal zákon: ,Nezabiješ!' A vy po zákoně
božském chcete šiapati a lidský rozkaz splnit?
ó běda, běda těm, kdo svatý zákon Boží
svévolně se pokoušejí porušit . . .a
Tyto dva Shakespearovy výroky v jedno spojené

zřejmě osvětlují hledisko světa a pojetí víry. Světu
neznamená vůle Boží mnoho nebo vůbec nic, věřícímu
jest vším. ! kdyby nebylo truchlivých následků dopada
jících zle na přestupníky, musila by nám velebnost
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a vznešenost Tvůrce vlévat takovou úctu k jeho svato
svaté vůli, že by nám nikdy ani na mysl nepřišla mož
nost ji Ignorovat, tím méně proti ní jednat. Makedonské
mu králl Antigonovi l. pravil Iichotník: »Vůle králů jest
norma spravedlnosti.“ »Nikoli,spravedlnost jest normou
(směrodatnou) pro krále.<<Jiná verse upravuje tento
výrok takto: »Králům jest všecko dovoleno.<< »Ano, krá
Iům barbarů; nám však jen to, co je dobré a spravedli
vé.(< Křesťan by řekl: »Co dovoluje zákon Boží.“ Týž
král řekl po těžké nemoci: »Tato nemoc mne upamato
vala na to, že jsem smrtelný.<<Nejsem svým pánem . ..
pánem svého života — ani svých činů!

Sloužit Bohu, a tak vyplnit své životní poslání, dosáh
nout cíle, pro nějž jsme stvořeni... Co bídy kolikrát
v jediné krátké větě: »Nedostál svému poslání, nesplnil
naději v něho skládaných, nevyplnil úkol, který byl na
něho vloženla Benedek, poslaný proti Prušákům r. 1866!
Výsledek? \Výsměch u těch, kteří ho před tím zbožňo
vali. A on sám? V poslední vůli ustanovil, aby byl po
chován v občanském oděvu. Nechtěl ani za žlva nosit
ani po smrti být oblečen v uniformu, jež mu připomí
nala jeho porážku i jeho hanbu před světem a k níž se
pojily truchllvé vzpomínky. A přec jeho neždar nebyl
zaviněn jím! Ale hříšník? Který mohl nebe vybojovat a
nechtěl?... Svět je tak hořký, a přece je milován.
(Aug. sup.) Teď nakonec teprve chápu, že jsem bloudil
jen, vší radosti prázden, slovo štěstí zní jak sen. (Par
žival.) Co si naši sousedé slibovali a co čekali od svého
»vůdce<<! A kam je nakonec zavedl! Kdyby si byl dal
on a jeho lidé otázku: »Je to podle vůle Boží?<<,byl by
ušetřil je i celou Evropu tolika hrůz. Vůdce, který vedl
národ v neštěstí, protože ho nevedl a vést nechtěl po
cestách Božích —-—-—

Všichni (věřící) hledíme ve světle víry k tomu, co
jest (t. j. věříme ve věčný život), ale nezdá se, že by—
chom stejně po tom bažili, jako bychom byli navnaděni
sladkostmi tohoto světa. Odevšad se nám cpe a vnucuje
láska světská se svými radostmi či lépe se svou bez
radostností. Ale ducha, světskými tužbami pohlceněho,
čistá radost od nich odvrací . .. Vše pod sluncem je dři
na a bolest a marnost a sklíčenost ducha. V čem vlastně
z těch všech věcí doufáš najít něco útěchy nebo po
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moci? Hledáš-Ii v sobě, najdeš jen ubohé prázdné srd
ce, ode všech zapomenuté. Hledáš-Ii pod sebou, na- 3
jdeš porušitélné tělo své, jež duši k zemi táhne. Hle
dáš-li kolem sebe, i toto pozemské obývání tíží mysl
mnoho přemýšlející. (Md 9) Hledej tedy nad sebou!
Přenes se přes nepravosti tyto, bdělé velmi a ostražitě
neúnavně, aby jim nikdo neunikl do onoho města Božího.
I kdyby tě přepadly, byť i zranily, zanech jim v rukou
plášť, zanech i spodní roucho své (Gn 39. 12, Mar 14. 52)
a třeba bez šatu unikni rukám jejich... (Bernard.) Kdo
chce vidět Krista, nechat' hledí k nebi, odkud je Kristus,
nikoli k zemi, odkud je zlato. (Petr Chrysolog.)

V královském zámku mnichovském jest serie obra
zů ze života Odysseova od Schwantalera. Jeden výjev:
loď se ztroskotala, všichni zahynuli, jen Odysseus se za
chránil. Ale z ostrova, k němuž přistál, nemůže pryč,
Kallypso ho zdržuje a chce, aby byl navždy její. On však *;
touží po vlasti . . . sedm let ostrým kamenem vydlabává '
kmen, až jest hotov. Člun se vznáší na vlnách, Odysseus
vstoupí, chce uvolnit provazy, tu ho víla překvapí, prosí
a zapřisahá, slibuje, co nejlepšího má, věčné mládí, věč
né štěstí, okouzluje ho svou krásou . .. pokušení je sil
né, ale král“pohlédne k otčině, přetne rázem provaz,
a větřík nese jeho člun k Ithace. Duše, v pokušení po
hlédní k vlasti, k nebesům! Nedej se zlákat! K vyšším
věcem jsem já narozen, ne abych se stal těla otrokem!
(Heslo sv. Stanislava Kostky.)

6. Slunce životní pouti.

Tvůrce a tvor — Bůh a já.

Před Bohem chceš uprchnout a ne
|< němu jít? Najdi si, kam, & uprchni!

(Aug-)

Z pravd uvedených v předešlých kapitolách plyne
pro tebe, poutníče, řada důsledků a závazků, jež ne
smíš ignorovat. Dovíš se později (kap. 16 nn), jak ža
lostně se ztroskotá každý, kdo ignoruje tyto svaté, na vy
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sost důležité pravdy, jež mu podle vůle Tvůrce mají být
vůdčí hvězdou na moři tohoto života.

Jsem od Boha ——Bůh mne stvořil, dal existenci,
— jsem tudíž »jehoa a mám vůči němu povinnosti,
daleko závažnější než dítě vůči rodičům, od nichž do
stalo tělesný život; povinnosti, jež mne víží vždy a všu
de, jež nepominou věkem jako u dítěte, když dospěje,
nepřestanou v cizině jako u občana, když překročí hra
nice vlasti; povinnosti, z nichž se nevyzuji nikdy, od
nichž mne neosvobodí nikdo, jichž mne zprostit nemůže
ani Bůh, můj Tvůrce.

Jsem na Bohu zá vislý, naprosto a ve všem. Fy
sicky: jako mi svobodně a dobrovolně život dal, tak
mi ho může každým okamžikem zase vzít; nechává-li"
mne na živu, činí to opět dobrovolně, svobodně, a ni—
kterak si to nemohu od něho vynutit, ani já aniž kdo jiný.

Jsem na Bohu závislý i mravně, t. j. mám povin
nost být mu podrioben, být ho pos-lufšen. Ale
právě zde kámen úrazu. Kdyby náboženské pravdy byly
čistě teoretické (spekulativní) jako matematické poučky
(2 X 2 = 4), málokdo by proti nim něco namítal, nikdo
by proti nim nebojoval. Jenže náboženské pravdy jsou
praktické, t. j. plynou z nich závazky pro mravní život,
závazky ne lehké, vášním velmi nepohodlné a nemilé,
příčící se lidským choutkám.

Kolik kněží by vůbec kdy odpadlo, kdyby nešlo
o sebezápor spojený se slibem ustavičné čistoty? Viz
1 Tim 5. 11 nn! Byl by vznikl východní nebo západní roz
kol, nebýt pýchy — tam cařihradských patriarchů, zde
protipapežů? Byli by knížata běželi za Lutherem, nebýt
vyhlídky v uchvácení církevních statků? Poznáváš trojí
žádost — těla, cti (pýcha života) a oči? Ta jest příčinou
nevěry, příčinou boje proti víře, příčinou, že naše vý
vody 0 cíli a o určení člověka, tak jasně dokázané, jsou
popírány.

A) Jest Bůh nade mnou?

Celý chór nevěrců odpovídá: »Není<<. . .
Písmo. svaté praví: »Blázen pravi v srdci svém: Není

Boha.“ v srdci svém... namlouvá si, že není Boha.
Dodejme: »Pokrytec hlásá okázale: Jsem jist, že
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není Boha.“ Voltaire na toto slovo odpověděl nezralému
tilosoloví: »Pak vám blahopřeji (k vaší jistotě), já ještě
tak daleko nedospěl...<<

Já si dovolím jen otázku: »Jste-li v hloubi duše pře
svědčeni, že víra v Boha jest iluse, proč ji nenecháte
na pokoji? Proč pořád tak urputný boj próti ní? Boju
jete proti mohamedánským báchorkám? Proti bramín
ským (indickým) bájím? Proti pohanským nesmyslným
pověrám? Proč jenom proti učení Kristovu?<<Čti knihu na
psanou od věřícího autora, a nezavadí o náboženství
neb o nevěru ani jednou. Píše knihu nevěrec, a musí do
náboženství, do víry, do církve zarýt, at' píše detektiv
“kunebo gramatiku, román nebo cestopis, mysliveckou
latinu nebo dějepis . . . Revue čistě vědecké, na př. ná
rodopisné nebo přírodovědecké, musí občas zarýpnout.
Věřící profesor nevysloví jméno náboženství nebo Bůh
za celý rok, a jeho kolega nevěrec o Bohu (t. j. “proti
němu) mluví hodinu co hodinu, při mluvnici, při matema
tice, při logice, ve íysice... Kdo stále a stále mluví
jízlivě o nevěstě svého přítele, prozrazuje se sám: »Ri
val, konkurent, sám by ji chtěl...a byt' bezpočtukráte
tvrdil: »Já bych si takovou nevzal.(< Odvedl ti ji! Nemů
žeš se zbavhilnyyenky na nN Už za Augusuna by"
lidé, kteří tak odporně »o Bohu proti Bohu<<filosofovaii.

Proč vší silou se namáháte připravit lid o víru?
“Z lásky k »nevědomémua-lidu? Z lidumilnosti, abyste
zaplašili tmu a rozsvítili ubohým světlo? To lze věřit jen
katolickým misionářům, kteří opustili z lásky k ubohým
všecko a s velkými obětmi je vyhledávají, jich se ují
mají, jim prokazují skutky tělesného a duševního milo
srdenství. Ale o těch dobrodincích íldstva, kteří »roz—
hánějí tmu<<,není slyšet, že by byli stejně horliví v jí
ných projevech Iidumilnosti. Jeden z nich (Schopenhauer)
srazil se schodů a zmrzačil ubohou švadlenu. Jen jediné
»dobrodinía prokazují lidstvu: snaží se je oloupit o víru.

Nemocné oko nenávidí světla, a přece jest oko pro
světlo stvořeno. (Aug.) Jest cosi ďábelského v jejich '
počínání. Sami bez Boha, chtějí o něho připravit jiné,
chtějí, aby nebyli nešťastni sami, kdyby peklo přece jen
báchorkou nebylo. »Vy z otce ďábla jstea (Jan 8. 44),
vy v Boha věříte, ale bojíte se ho a nenávidíte ho!
Jste ve službách satana — to jest důvod vašeho boje!
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Tu umírá nemocný a prosí, aby mu udělali radost a za
volali mu kněze. Uškodí to někomu? Vám nebo jemu
nebo jinému? Když k němu kněze nepřipustíte, tím ho
v poslední chvíli na svou stranu neobrátíte! Proč tedy
tak zarytě, přímo tanaticky bráníte, a to v t. zv. století
tolerance? '

Pravého bezvěrce, jenž skutečně jest přesvědčen,
že Bůh není, poznám podle toho, že nechá Boha, víru
a věřící na pokoji. »Když věříš, je to tvá věc, tvé pri
vátní potěšení.<< Nerozčiluje se nad Číňanem nebo Ja
poncem, jenž uctívá předky, je mu lhostejná víra Inda
o stěhování duší, nevšímá si Turka, jenž se těší na své
turecké nebe, nevytýká mu jeho omývání jako židu ne
vytýká, že se zdržuje všeho, co není »kóšera, a že jde
do synagogy, aby světil šábes. Rozčíluje-li se však nad
katolíkem, jenž v pátek žádá postní pokrmy, jenž jde
v neděli na mši sv., jenž se pokropí svěcenou vodou,
prozrazuje se sám. Není sl nikterak jist! Do kupé vstoupí
pastor, a nikdo o náboženství ani nezavadí; vstoupí ra
bín, a nikoho nenapadne tropit si posměch z falešného
židovského Mesiáše; vstoupí katolický kněz, a do jis
tých lidí jakoby elektřina vjela... pohled na něho pů
sobí jako červená barva na krocana. »Obtížný jest nám
pouhý pohled na něho“ (Md 2. 15), protože připomíná
Boha, věčnost... protože zjev katolického kněze zbur
cuje nemile svědomí, jehož hlasu marně se kdo snaží
uniknout.

Svědomí vám nedá pokoje... lépe by bylo říci:
»Bůh, jehož popíráte, vám nedá pokoje!<<Jako vzduch
vniká všude, každou skulinkou, i do nejskrytějších zá
hybů tvého tělesného nitra, tak Bůh do hloubi tvé duše.
Marně před ním utíkáš; v nitru tvého srdce jest a působí
ten, jehož ty popíráš, a tak jsi sám dokladem, že exis
tuje ten, v něhož prý nevěříš. Kdo má orgány zdravé,
nevzpomene si na ně celý den. Mluví-Iikdo stále o ža
Iudku neb plících, prozrazuje se sám, že tyto orgány
v pořádku nemá. Věřícím musíme domlouvat, že na Bo
ha myslí příliš málo. Nevěrec na něho myslí a o něm
mluví bez ustání, proti své vůli. Každé proč má svoje
proto . . .

Bezvěrci ovšem tento důkaz nestačí. Dobře, vezme
me to »učeněji<<.
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Jakýs inteligent chtěl ode mne důkazy _proexistenci
Boží. Do omrzení jsem mu vysvětloval: K tomu do
stačí, abys na viditelný svět aplikoval »ve velkém“ tři
věty, kterých v každodenním životě užíváš v »m'além<<:

»Kde příčina, tam účinek. (Str.15n,22)
Kde pořádek, tam pořadatel.
Kclezákon,tamzákonodárcem(mn9Z)
Pořádek . . . Vejdeš do knihovny a postřehneš na

první pohled, že knihy vzorně seřazeny podle velikosti
a obsahu, byť jen v jediné příhradě; připíšeš to na vrub
náhodě? Proč Josefovi bratří tak žasli, když neznámý
jim vladař Egypta je u stolu posadil podle jejich věku?
Jen deset jich bylo! Nevěřili, že to je »náhodoua, tak
jak tomu nevěří nikdo z nás. 0 tak zvané náhodě už
byla řeč. (Str. 15) Naši protivníci se stále honosí, že
jejich »moderní vědaa pracuje jen metodou pokusnou,
odkudž prý pramení její jistota. Uznávají prý jen to, co
se dá změřit, zvážit, zjistit pokusem, pro co se najdou
zřejmé a určitě doklady. Budiž, souhlasíme s vámi, a
obrátíme vaše vědecké zásady a metody i na náš pří
pad. Jinými slovy, obrátíme jejich zásady proti nim a
porazíme je jejich vlastními zbraněmi: »Udejte nám do
klad, že někde v přírodě vznikl pořádek náhodoula Už
pohanský filosof Cicero tím vyvrátil tvrzení tehdejších
nevěrců. Jeho důkaz podáváme v rozšířené formě.

Náhoda . .. Rozlož své jméno na písmena, a ze sáč
ku jedno za druhým na slepo vytahuj. Obsahuje-li šest
různých písmen (Martin, Božena), může se ti někdy po
dařit, že »náhodou<<: nich své jméno sestavíš. Budeš
k tomu potřebovat přibližně 720 pokusů. Obsahuje-||
sedm různých písmen (Metoděj, Ludmila), budeš potře
bovat pokusů 5040, a obsahuje-Ii různých písmen devět
(František), sotva se ti to kdy v životě podaří. Třetinu
milionu pokusů nemůžeš na toto »hranía vynaložit.

Slova »Zdrávas Maria“ nebo »Zdrávas Královnou
nesložíš tímto způsobem nikdy; k prvnímu pozdra
vu bys potřeboval skoro 80 milionů pokusů, k druhému
přes 160 miliard pokusů. A přec jde jen o 12 nebo
15 písmen. A my máme nevěrcům věřit, že všecky
atomy vesmíru, kterých jest v jediné krůpěji na tríliony,
se shlukly v příznivé složení náhodou! A to dokonce
slepými silami přírodními! Slepé síly ti nikdy neudělají
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pořádek, naopak, z pořádku nepořádek. Jen rozhoď na
stůl pět písmen jména Maria a otevři dveře i okna, aby
ti vítr ta písmena srovnal! Každý ví, že i srovnaná by
rozmetal. Vydej je na pospas větru na poli! A dejme to
mu, že by ti je jednou uvedl v řád — v nejbližším oka—
mžiku je zase rozmetá, a to nadobro a navždy.

Z toho plyne další věc. Dejme tomu, že by »náho
daa, t. j. slepé síly přírodní, sestavily všecky atomy
vesmíru v řád. Tím ještě nemá nevěra vyhráno. Svět
jest už miliony a miliardy let »v chodua, jest velmi slo-—
žitý stroj, který bezvadně funguje nesčíslná tisíciletí..
To nelze bez zákonů, které jsou do hmoty vlože
ny. Co znamená v přírodovědě slovo zákon? 0 záko
ně mluvíme, když tytéž jevy se opakují v témže sledu
(den a noc... jaro, léto, podzim, zima...) nebo když
na tentýž podnět vznikne vždy tentýž zjev (po bles—
ku zahřmění, po zasetí vzklíčení, po nárazu pohyb,
když teplem led vždy taje, hlína tuhne, tělesa se roz
tahují...). Jde-li o seskupení atomů, mohou si ještě
jakž takž pomáhat z úzkých svou všemohoucí »náho
doua, chytajíce se jí jako tonóucí stébla, třebaže jim
pomůže ještě méně než stéblo tomuto ubožáku. Ale zá-—
kon? Odkud se vzal? Také náhodou? Zde jim jejich vše—
mohoucí náhoda selže docela. Každý přec ví, že klu—'
čina může náhodou najít korunku; ale »najde-Iia po celý
rok den co den cestou do školy dopoledne i odpoledne
desetikorunu, budeš věřit, že to vždycky »náhodoua?

Takový asi byl obsah mé rozmluvy s oním inteli-_
gentem. Ale mluv s člověkem, který rozumět nechce!
Marně oslu na lyru hraješ. (Jeroným.) »Nu ano, ale ...(c
Chtěl ode mne stále »jistějšía a »přesvědčivějšía dů—
kazy; žádný mu nestačil, a já nakonec viděl, že vlastně
by rád Pána Boha ohmatal. Vzpomněl jsem divocha,
kterému dokazovali existenci elektřiny. »Pohleď přec,
že pohnu háčkem kapesní baterky nebo vypínačem na
stěně, a ta i ona žárovka svítí... Prozkoumej kapesní
baterku skrz na skrz, že v ní nejsou sirky ani knot...<c
»lnu, ano, ale když já bych rád . . .a Žádný důkaz mu ne
stačil; ale odpustíme mu, omezený dlvoch »věřil jen to,
co viděla, a protože elektřinu nemohl ohmatat, nechtěl
a snad ani nedovedl ji poznat; existence a vůbec pojem
neviditelné síly byl nad jeho chápavost.
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Mně se z duše protiví lidé, kteří tvrdí: »Já bych
rád věřil, ale nemohu.<<Řekl jsem mu: »Nemůžeš . . . To
může mít dvojí důvod. Buďto mluvíš jako nemocný, kte
rý řekne lékaři: ,Já bych se rád potil, ale nemohu';
mluvíš jako lenoch, který tvrdí, že »pro to<<(pro práci,

' pro studium) nemá »buňku<<.Anebo chceš tím říci, že
mé důkazy pro existenci Boží nejsou dosti přesvědčivé
& dostatečné.a Rozumí se, že se rozhodl pro druhou
alternativu. Rád by prý věřil, kdyby mé důkazy byly na
sto procent přesvědčivé. »Dobře, když. ti nestačí, co
jsem ti právě řekl a vysvětlil, pověz mi sám, jak si před

stavuješ důkazy pro existenci Boží, aby přesvědčivé
byly? Jak by musily vypadat, aby tě přesvědčilyu Tuse
odmlčel... Ostýchal se doznat, že zbývá ještě jediná
možnost, Pánbíčka vzít do rukou nebo aspoň pod drob
nohled.

Nakonec se vytasil s otřelou výmluvou; uvěřil by
prý, kdyby uviděl zázrak. Stará historie. Už za dob Krista
Pána byli takoví. Farizeové... Napřed chtěli od- Pána
nějaký zázrak (ln 2, 18), a když jich vykonal bezpočtu,
chtěli znamení s nebe (Mt 16. 1), a když se jim dostalo
i toho (In 12. 28), zůstali nevěrci, jací byli. Pod křížem
naposled osvědčovali: »At' sestoupí s kříže, a uvěříme
v něhOa; a když jim dal znamení daleko větší, vstav
z hrobu, setrvali zatvrzele v nevěře. »Kdybych viděí zá
zrak...<< Ví dobře, že mu Pán Bůh nebude na zavolání
zázraky dělat, ví, že já dar zázraků nemám, „tedy po
hodlná a laciná vytáčka.

Já ovšem nemlčel. »Lurdy. . .a To prý jest sugesce.
»Náhlé uzdravení zlomené kosti nebo rozežrané kosti
žerem?a »To se tam nestalo.“ Vzal jsem do rukou knihu
&ukazoval mu fotografie, Roentgenovy snímky takových
uzdravení... »Nevěřímla »To jsem chtěl od tebe sly
šet! Nechceš věřit, nemáš dobré vůle..<< A pak
jsem připojil několik slov o tom, že provozoval se mnou
nedůstojnou komedii, chtěje důkazy a jsa předem od
hodlán neznabohem zůstat, jakož i o tom, že nemám
pražádné chuti probíjet drahocenný čas s lidmi jeho
ráže, kdyžtě mám na práci i na starosti věci důležitější
než naplano mlátit slámu. Pokrčil s velkopanským ges
tem rameny: »Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili“
»Trojnásob blahoslaven ty, protožes neviděl Husa, Žiž
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ky, Chelčického, Australii, jižní točnu, druhou stranu mě
síčka, a přece věříš, že Hus byl upálen, Žižka mnichy
vraždil, že za mořem jest Australie, domovina kloka
nů...a Na ta slova zrudl a skončil rozhovor; tušil, že
bych mu nyní mohl jako z rukávu sypatdoklady, že věří
v tisíceré věci, které neviděl a nevidí, nehmatal a ne
'hmatá, a které přec existují — na posměch jeho zása
dě: »Věřím jen to, co vidím.<<

B) Je-li Bůh nade mnou, má právo mi poroučet?

Zde je těžiště celé otázky. Odpovíme-li: »Nikolia,
'pak jest situace zachráněna. Nemá-li Bůh co poroučet,
dobře, budeme žít v míru - on nechá na pokoji nás, a
'my necháme na pokoji jeho, jako všechny ostatní bohy
a bůžky. Nová sekta řekne: »Boha si můžeš představit,
jak chceš, věřit o něm můžeš, co chceš, sloužit mu mů
žeš, jak chceš, uctívat ho můžeš, jak chceš, nebo také
nemusíš,a a pak se chlubí: »Naše náboženství může při
jmout každý, žid, turek, nevěrec<<..., t. j. každý,
kdo chce být nevázaně živ! Čepice, hodící se na
každou havu! Pámbíček, jenž nechá každého dělat, co
chce — kdo by mohl proti němu co mít! Fridrich II.,
bystrý pozorovatel, pravil: »Filosotové jednají s Bohem
jako se služebníkem, protestanté jako se sobě rovným,
katolíci jako se suverénem<<,vládcem, králem a pánem
všeho světa i našeho života a našeho srdce.

Někteří chtějí »smlouvata, jako s židem v krámě.
»Něco slevím já, něco slevíš ty.<<Pravda není dražba,
kde se »přihazujea, ani kramářství, kde se »slevujea,
anl špinavá politika, kde se dělají ústupky a sjednávají
kompromisy, jak situace velí nebo radí a na jak
dlouho k nim nutí, na měsíc, na rok. »Buďto pravdu
mám nebo nemám; zde přestává všecko ,handlování'.<<

Slyšme však tyto »handlířea, a vizme jejich nabíd
ky: »Já jsem ochoten Boha uznat, ale pouze jako bu
dovatele vesmíru,ne všakjako ředitele. Bůhjest
podoben hodináři, jenž důmysný orloj vyrobí a pak se
o něj nestará... důmyslný mechanismus (»sílya) pra
cuje sám bez něho.“ Obejde se skutečně vesmír bez
ředitele? Asi jako lokomotiva bez strojvůdce! Co pla
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ten sebedůmyslnější stroj, je-li ponechán sám sobě!
Auto bez řidiče, jenž »slláma v něm působícím určí
směr, nezaveze tě nikam.

A dejme tomu, že by příroda hmotná se bez ředite—
le obešla, obejde se bez něho člověk? Dostači, aby hos
podář byl jen stavitelem statku, ne však jeho ředitelem?
Liné a nepoctivé čeládce by to ovšem bylo vítané:
hospodář at' složí ruce v klín a nechá je hospodařit, jak
chtějí. Nechtěl-Ii Tvůrce, aby se rozpadl vesmír, který
on stvořil, musil mu dát zákony, a sice takové, podle
nichž by se bezvýjimečně řídil, celičký, od obrovských
sluncí až do posledního prášku. Nechce-li Tvůrce, aby
lidská společnost vzala za své, musí i jí dát zákony,
podle nichž se musí řídit každý syn Adamův, od vládce
na trůnu až k poslednímu žebráku u cesty. Nebýt těch
zákonů, nemá člověk směrnice, jež by jeho jednání
spravovala a řídila.

Říše hmoty ovládá zákon přitažlivosti, v říši duchů
vládne vůle Boží. Svou vůli nám zjevuje Tvůrce pře
devším v desateru, a na těchto deseti zákonech patrno,
že by lidstvo vzalo za své, kdyby se zrušilo jediné
z nich. Přestane-Ii platit »Nezabiješa, lidstvo se vyvraž
dí, jak by bylo stihlo náš národ, kdyby byli nacisté
mohli provádět nadále v »nové Evropěa svou lidumil
nou politiku; škrtneš—Iišesté přikázání, lidstvo shnije,
jako hnil a shnil Egypt, Babylon, Tyrus, Sidon, antické
Řecko a Řím; zruší-Ii se »Nepokradeš<<, vymře lidstvo
hlady, jak jsme už také zažili a viděli.
- Neplatí-li osmé přikázání, není možný společenský
život, nemožno se spolehnout na dané slovo, podpis, na
to, co čteme v knize atd.; odstraní-Ii se třetí přiká
zání, vymře dělnická vrstva lidu; s druhým přikázáním
souvisí veřejné právo . . . nelze-li se spolehnout ani na
přísahu, jak zjistí soud pravdu? Padne-Ii čtvrtě, zhyne
lidstvo ve všeobecné anarchii, a padne-Ii první, padají
s ním všechna ostatní. Revoluce 1789—95! Jaký byl teh
dy ve Francii život! University zavřené, pole ležela Ia
dem, radost ze života zmizela, hlad všude, při tom vraž
dění bez konce.

Kant prohlásil: »Dvě věci mne naplňují obdive'm:
hvězdné nebe nade mnou, a mravní zákon ve mně.<<
Tato slova novověkého filosofa se často uvádějí, ale
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„málokdo ví, že totéž vyslovil tři tisíce let před ním pro
rok. »Nebese vypravují slávu Boží (Ž 18, 2), ale podivu
hodnější a krásnější než hvězdné nebe jest zákon Páně,
mravní zákon vepsaný do našeho srdce.<<(lb 8. nn)Mrav
ní zákon, hlas svědomí... Sokrates byl první pohan,
jenž vyslovil, ale ne první, jenž cítll, že v jeho duši
mluví tajný neznámý hlas, sv. Pavel vysvětlil, odkud po
chází (Ř 2. 14 n), Kant se tomuto hlasu obdivuje, ale
netáže se, odkud pochází — nechápe: jako pozorování
hvězd, tak i mravní zákon v lidském nitru může člověka
přivést k poznání Tvůrce. Zapomněl na dvě
věci: a) Kde zákon, tam zákonodárce. b) Kde zákono
dárce, tam poddaní, a ti jsou povinni jeho zákonů dbát,
jeho vůle a příkazů poslouchat.

Mravní zákon (svědomí) káže věci, jež se na
šim náklonnostem protiví, proti nimžse někdy
vzpírá veškerá naše přirozenost — věci, o nichž
hoch od rodičů snad ani slova neslyšel (tajné hříchy!);
vymáhá neúprosně věci, jichž od nás žádat nemůže ni
kdo na světě (vyhýbat se blízké příležitostili; zakazuje
neúprosně věci, o nichž vědět a pro něž nás stíhat ne
může žádný člověk pod sluncem, na př. hříšné myšlenky
a tužby. Matka svádí ke lži, šéf ke krádeži, stát k odpa
du, a svědomí rázem se opře: »Nesmíš, není dovole
no . . .(( Zločinec je osvobozen ve všech instancích, po
dle spravedlnosti lidské vyhrál na celé čáře, a svědomí
toho nedbá: »Vinen. .. bídník . . .a Jaký je to hlas, jenž
stojí výše než autorita rodičů, státu a vůbec kterákoli
autorita na zemi, jenž ruší rozsudky nejvyšších instancí?
Není pochyby: to může být jedině hlas svrchované
ho pána a vševědoucího “soudce. Neměníse
jako veřejné mínění, dnes tak a zítra onak; nedá se
podplatit, nedá se ošálit, nedá se uspat, nedá se za
strašit a tím méně utlouci. Jako Jan volá k mocným to
hoto světa: »Není ti dovoleno...<< Není možno utéci,
není možno ho zničit; bičuje a pronásleduje vinníka až
k šílenství. Ani tyranové jako Herodes mu nemohli unik
nout. Rachmanová vypravuje o inženýrovi, jenž užil svo
body zákona a zapudil manželku, s níž žil 30 let, a vzal
si děvče 18Ieté, jež mu opatřila místo. Mluví zoufale,
jak sáhl i na cizí (manželčin) majetek, a praví nakonec:
»Soudruzi zrušili vše, i Boha, ale jednu věc zrušit ne
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mohli: svědomí! Kdybyste věděla, jak mne mučí a drá—
sá . .. na štěstí jest ještě jeden prostředek proti tomu:
lahvička vodky...<< Že neřekl lahvička jedu! Vodka ho
uspí jen na chvilku — Zlé svědomí a katů tucet, jim
zhola jest nemožno utéct. (Abr. a S. Cl.)

Co jest svědomí? Úsudek praktického rozumu,
soudící naše mravní činy. Rozum soudí o lecčems, a zů
stane chladný. Čteš o nové vládě, o škandální aféře,
o výbuchu v továrně nebo o bitvě a zničených životech,
a zůstaneš chladný. Okradeš žebráka o haléř, svedeš
dívku, a chladný zůstat nemůžeš.

Svědomí jest nad tebou, a ty to cítíš! Braň se,
jak chceš, tato moc ovládá tebe a je s to tebe i roz
drtit. Stojí vedle _tebe při všech, i nejtajnějších činech,
ne jako divák, nýbrž jako dozorce a soudce. Provází tě
po celou životní pouť, a na smrtelném loži se ozve na
posled, hučí a hřímá hlasem hromu. Aby mu unikli, vrhli
se někteří raději přímo do pekelného jícnu . . . jak straš
né muky, když neviděli jiného východiska! Před málo
lety psaly noviny o děvčeti, jež falešným udáním při
vedlo úředníka do vězení a zničilo jeho rodinné štěstí;
po čase se samo udalo. Že to není případ ojedinělý,
netřeba snad ani podotýkat. Viz marnotratného syna! Co
nezmohla láska otcova, to dokázalo svědomí —

Hvězdné nebe a hlas svědomí... V srdci vepsaný
zákon... Od koho? Kde hledat onoho vševědou
cího neoblomného zákonodárce a soudce? Po
zemský zákonodárce vykonává pravomoc jen nad ome-r
zeným okrskem, ale ten, jenž svůj zákon vepsal do
srdce lidí všech? Jeho pravomoc sahá tak daleko, jak
daleko sahá vína a hřích. Týž zákon 5 touže závazností
v srdci kulturního Evropana a polodivokého Indiána
v Andských údolích nebo v rákosových chatrčích na“
březích Orinoka, v srdci prohnaného Kytajce (Číňana)
a dobrosrdečného Samojce, v srdci Eskymáka žijícího
v ledových boudách i v srdci černocha někde na Kon
gu, opáleného paprsky slunce, Egypťan z čtvrtého tisíci
letí před K., věřící v posmrtný soud, Peršan ze šestého
století před K., hrozící se lži a zrady, Francouz z 19. sto
letí po Kr., hledající na ostrově sv. Heleny omluvy pro
obhájení úkladné vraždy, ti všichni cítili sami na sobě
moc tohoto »věčného zákonaa (Aug.).
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Svá práva vůči jiným člověk pochopit dovede.
nuže, nechť chápe i práva Tvůrce vůči sobě! »Já si před
stavuji Boha jako dobrotivého otce...a Ani my si ho
nepředstavujeme jako pašu, jenž podřízené šikanuje a
týrá; i my v něho věříme jako v otce plného lásky
k nám, ne však jako slabého otce! Otec, jenž pone
chává dítěti zvůli a svou opičí láskou je rozmazlí, mu
tím naprosto neprospěje! Nějaký cukrový tatínek sotva
vychová ze syna řádného muže! Tím přistupuje ještě
jeden moment: Bůh má na zřeteli naše dobro, když
nám co poroučí nebo zakazuje. A krom toho, Bůh má
nejen právo nám dávat zákony, nýbrž i povinnost
— musí nám ukázat cestu, jež vede k cíli, k spáse,
protože my sami bychom ji sotva poznali. Musí nás po
ní vést, poněvadž sami bychom na to nestačili. Chce-li
naše dobro, musí nás řídit jako rodiče dítko; blazeldí
těti, když se od moudrých a dobrých rodičů vésti dá!

\

C) Káže-Ii mi Bůh, jsem povinen ho poslechnout?

Tuto otázku vyslovit znamená na ni odpovědět.
Nevím, nevím, není-Ii snad i mezi věřícími čtenáři

této knížky nejeden, “jenž musí své pojmy o Bohu do
značné míry »přepracovata. Přečti si, co řečeno na
str. 50! Jak si »modernía člověk, pokud ještě v Boha
věří, svého Tvůrce »představujea, to jest po česku,
jakého Boha si vyrábí! Svatý František Xaverský neužil
v Japonsku pro pojem Boha některého jejich japonské
ho termínu, nazýval ho portugalským výrazem »Deosa.
Pročpak asi? Protože jim chtěl vštípit vědomí nekoneč
né velebnosti a vznešenosti našeho nejvyššího Pána a
svrchovaného Vládce a suveréna. K tomu se nehodily
japonské terminy, kterými označovali své nicotné bůž
ky; domorodci na víru obrácení by nebyli s to spojit
s těmito výrazy pojem jediného nejvznešenějšího Pána,
kterým křesťanský Bůh jest. Křesťanský Bůh, »náš Bůha
— toto slovo sem vlastně nepatří. Jest jediný Bůh, jest
nepřípustno mluvit o křesťanském, židovském, turec
kém, pohanském Bohu. Uvedená věta měla přesně znít:
»Pojem jediného nejvznešenějšího Pána, kterým Bůhjest
a o němž člověka správně jen křesťanství poučuje.<<
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Bůh, nejvyšší Pán . . . Pak ale musíš uznat a doznat,
že má práva vůči svým tvorům, jak se na nejvyššího
Pána přísluší. Jsme jeho poddaní, jeho služebníci, jeho
tvorové, jeho dítky... Lidé, kterým jest samozřejme,
že generál má právo postavit vojáka, kam chce, že za- ';
městnavatel smí poručit zaměstnanci, co chce, že otec
může dítku dát příkaz nebo zákaz, jaký chce, nemohou
pochopit, že totéž smí i Bůh. »Bud' to Bůh nevěděl, že
Saul padne, a pak není vševědoucí; nebo to věděl a
nezabránil tomu, pak není nejdobrotivější.a Odpovídám:
»Věděl to, ale nebyl nikterak povinen tomu předejít,
na př. tím, že by ho nebyl stvořil nebo ke královskému
důstojenství povolal nebo se zdržel dát mu onen roz
kaz, uložit mu onen úkol, jenž byl příčinou jeho pádu.<<
(Viz kap. 17) Kdo by tak soudil, činil by Boha otrokem
našich rozmarů. »Toto mu nesmím poručit, on by ne
poslechl a tím na sebe uvalil trest . . .a Zkus něco tako-
vého namluvit otci! Smrtelnému člověku! Anebo hospo—
dáři, šéfovi, vojevůdci! Bůh má právo mi uložit cokoli,
přikázat nebo zakázat, co se mu líbí, aniž by byl povi
nen udávat důvody; důvodem jest jeho svrchovaná
vůle, které jsme povinni se podrobit. Dá-li schopnosti,
může mi rozkázat, co za dobré uzná... může též na
mne dopustit, cokoli chce, může mi vzít, co mi dal, může
mne postavit, kam chce, do jaké situace chce, a já mám
za všech poměrů, 'vždy a všude, povinnost a možnost,
Boha a jeho přikázání být poslušen. Možnost... Tu mi
nemůže nikdo vzit, vždy mohu být Bohu podroben, na
trůně, v okovech, v nadbytku, ve zdraví, v nemoci,
o hladu, i na popravišti, kdyby to dopustil.

Že Bůh vůči nám suverénní práva má, o tom ne
může být nejmenší pochyby pro nikoho, kdo v osobního
Boha věří, jen když dovede myslit a domyslit. Zdali
na svoje suverénní práva reflektuje či nic, zda jich
užívá či zda se jich vzdal, zda nechá lidstvo dělat, co
koli by chtělo, či zda je řídí jako moudrý vládce, zda
dává člověku zákony či zda v mravním ohledu ho po
nechává anarchii, na to jsme již odpověď slyšeli. V říši
hmoty by anarchie znamenala rozvrat . . . v mravním ži
votě by měla následky strašnější! Moudrost, svatost a
láska Tvůrce brání, aby se svých práv nevzdal, naše při
rozenost a naše dobro vymáhají, aby je uplatňoval.
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Jsme na světě, abychom plnili vůli Boží. Nic jasněj
šího nad tuto pravdu, jsem-Ii přesvědčen, že Bůh jest
nade mnou. Ale právě tento důsledek jest vášním ne
pohodlný; hledí se vyzout z jeho železné závaznosti,
a poněvadž nemohou, popírají Boha. Zde jest pramen
nevěry! Nikoli pro premisy (»Jest Bůha), nýbrž pro dů
sledek, jenž z nich plyne: »Je tedy nezbytno Boha
poslouchat.<< Kdyby se mohlo říci: »Jest sice Bůh, ale
netřeba jeho vůle dbát,<<nebo kdyby Bůh nekázal nic,
co se vášním příčí, pak by neměli nic proti víře v něho.
Jsou-Ii nevěrci upřímní, doznají to sami. Diderot, nezna
boh, si ztropll žert z filosofa, jenž byl nevěrec »z pře
svědčenía. »Dobrá, když v Boha nevěříte, nevěřte, ale
žijte tak, jako by Bůh, věčnost a peklo skutečně bylo.<<
»Přítell, právě o to mi jde! Proto Boha popírám, že ne
chci být živ, jak on kážela Najdi ml neznaboha, jenž byl
čistého života!

Řekl to již božský Učitel. Co bylo příčinou, že židé
v něho nevěřili? Jejich neřestný život! »Nenávi
rděli světlo a nešli ke světlu, protože jejich skutkové
byli zlí! (Jan 3. 19 n) Přišel jsem ve jménu svého Otce,
a nepřijali jste mne. Přijde-li “jiný ve jménu svém, toho
přijmete“ (5. 43), jen když nebude vystupovat proti va
šim nepravostem, jen když se nedotkne vašich vášní.

Nikdy nic proti vůli Boží — to první exer
ciční zásada. Jedná-Ii tvor proti ní, zasahuje do práv
Nejvyššího, prohřešuje se proti své nejsvětější povin
nosti, a obojí se na něm vymstí. Bohu sloužit, jeho vůli
plnit, v životě, ve smrti, po smrti, uzná-li Tvůrce za dob
ré ponechat mu existenci i za hrobem. To je tedy jeho
životním úkolem. 0 žádně věci nelze říci, že by ji byl
člověk povinen neustále a vždycky konat, a to každý
člověk... jen o této jediné: Boha poslouchat, jemu
sloužit. Vášeň se vzpírá . ..

Druhá zásada: dostačí a musí dostačit, když
vím, co Bůh chce, že toto chce nebo nechce. Zda
se mi to líbí nebo nelíbí, na tom zhola nic nezáleží. Na
nádraží nebudu hledět na to, jak vůz vypadá; jen když
mne doveze k cíli! Jako děti jsme Iitovali, že otec nás
nezavedl do vlaku na sousední koleji, jenž měl připja
tou tak pěknou lokomotivu... Vím-li: »Bůh toto přika
zujea, dobře — vím, co mám konat, jsem na dobré ces
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tě; je to cesta, jež vede k cíli, k spáse, k nebi. Proč
to přikazuje, jest jeho věcí; mnohdy sice zřejmé i nám,
mnohdy však tajemství jeho nevystlhlé prozřetelnosti.

7. Zastávka na cestě.
Rekapitulace — ještě jednou pohled vpřed — k cíli.

Blahoslavení, jejichž cesta jest bezúhonná,
kteří kráčejí v zákoně Páně! (Z 118. 1)

Labyrint světa . . . Také poutník a pout' . . . Komenský
přečetl Kebesovo dílko »Obraza, rozvedl je, upravll, &
tak vznikla jeho knížka.1) Svět je skutečné bludiště, la
byrint — a mnohý jde životem s brejlemi mámení. Hle
dí-li poutník na život očima světa, klame sám sebe. Taž
se světa, co jest cílem života, a odpoví: »Hleď, aby ses
uplatnil, vyšinul — hleď abys mnoho měl — hleď, abys
užil —<<Žádost cti, očí, těla! Sobectví, bezohledný
egoismus, pocházející ze společného kořene všech ne
řestí, ze sebelásky, jenž se rozvětvuje ve dva: pýchu
a smyslnost. Falešný, domnělý cíl života — vášně se
netaž, chceš-li vědět, co je tvým úkolem na zemi. Co
koli konáš, konej rozumně a pamatuj na konec! Vášeň:
nikdy neřekne: »Pamatuj na konec“ —-její řeč jest pra-'
vý opak: »Zij, užívej a ne mysli při tom na konec.<<'
V labyrintu Mámil poutníka opouští, když chce vidět a
vědět, co čeká člověka za hrobem. »Jdu, abych viděl,
co jest údělem mrtvých.<<Mámil brání, a když stojí pout
ník na svém, mizí . . „

Věř, pracuj, žij, maluj pro věčnost. (Seneka.) l( ne
smrtelnosti! (Heslo pařížské akademie.) Křesťan by se
neostýchal stát za pohanem a za světskou institucí?

Stojíme nad rakvi dítka, ještě poupátka, začalo
sotva do školy chodit. Květ, předčasně zlomený, ještě
nerozvitý... a přec i to dítko mělo svůj životní úkol:
jeho domácí a školní povinnosti tvoří-obsah jeho žlvo

1) Kebes, přítel & žák Sokratův, pocházel z Theb.
Jest o něm řeč ve Phaidonu — má tam podíl na rozmluvě
o nesmrtelnosti duše. Jeho dílko má název nívaš
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ta, a před věčným Soudcem se odpovídalo, jak své po
vinnosti plnilo. Tvůrce mu vyměřil šest, sedm let . .. bylo
dítě, mělo povinnosti dítěte, Pán od něho více nežádal,
ale stál na tom, aby je plnilo svědomitě. Z tohobude
či bylo souzeno, podle toho vypadne aneb vypadla od
měna nebo trest. Jak vážná věc jest život a povolání,
když i školní dítě se z něho odpovídá a z něho jest
souzeno!

Úmrtní lože jinocha... Právě dokonal studie, po
slední státní zkoušku; život se mu otvírá, teď bude
moci uplatnit své vědomosti, ted' jeho dlouhé studie
přinesou užitek jemu i bližním — a on umírá dříve, než
své povolání může vůbec započít! Nadějný jinoch, od
něhož si tolik slibovali! Alois, několik měsíců před při
jetím svatých svěcení, r. 1908 novosvěcenec po primici,
r. 1928 primiciant po prázdninách . . . A přec i ten jlnoch
měl svůj životní úkol. Ještě jedna zkouška ho čeká, a ta
bude skutečně poslední, a zároveň nejdůležitější, nej
těžší; dopadne-Ii dobře, pak navždy vyhráno. Večer vy
dává nejkrásnější vůni vše, co jsi pěstil. (Leisewltz.)
Jak jsi konal studie? Svědomitě? Ne ke škodě duše? Ne
zvlažněl jsi? Málo na honě chytit, nic nechytit. (Basll.)
Neprobíjels otcových peněz? Studoval medicínu ne
dbale, takže by bylo neštěstím pro bližního, kdyby byl
začal praxi? Odhodil víru, takže by bylo neštěstím pro
žáky, kdyby se byl stal profesorem?

Dívka, nevěsta... vše připraveno k svatbě, a na—
jednou... Měla takové vychovatelské nadání! Byla by
vzorem matky, a její rodina vzorem křesťanské rodiny!
Pán ji odvolal na věčnost před samým sňatkem; byla
povinna uchovat si liliový věnec neporušený, a to bude
nyní zevrubně zkoumáno. Uchovala? Pak dostála životní
mu úkolu, který jí Tvůrce dal, pak jest zachráněna, zů
stala-Ii ovšem věrna křestní úmluvě.

Ve světle těchto pravd nabývá život neobyčejné
vážnosti. »Každý z nás má úkol prožít (nikoli probítl)
život, krátkou píď času mezi dvěma věčnostmi; na věky
nám nebude možno ještě jednou o to se pokusit.“
(Carlyle.) Kněz na konci prázdného kněžského života,
věřící na konci zmařeného života... 2 maličkostí se
skládá suma života (Dickens), jako z kaménků mosalka
a z krůpějí oceán. Každá, i nejmenší práce našeho po
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volání, bude jednou položena na vážky a bude mít vliv,
zda miska půjde nahoru či dolů.

Každlčký den mne přivádí Bohu a věčnosti blíž,
i tento den... Dnešek mi Bůh dává, nikoli nejistou bu
doucnost . . . dnešek, abych zase uběhl kus cesty k nebi,
nikoli abych uběhl kus cesty od nebe dál -— tím, že _
stojim na svém místě a konám, co mi ukládá Tvůrce.
Vítězství, spolková práce, koncert, divadlo... všude
jest úspěch zaručen jenom tehdy, plní—likaždý úlohu
svou. »Nestarej se o jiné, nehled' na souseda, hraj,
co máš v nohách ty...<< Zij řádně, dokud jsi na živu;
jak dlouho, to svěř Bohu. (Milton) Nemůžeš svůj život
prodloužit, ale můžeš jej prohloubit. Trojím krokem se
bere čas; váhavě se blíží budoucnost, jako šíp nás
míjí přítomnost, věčně tiše stojí minulost. (Schil.) Ale_\
praví-Ii týž autor, že »žít znamená snít,va moudrým být
znamená příjemně sníta, ptám se ho, proč klade dívce
na rty slova: »Já užívala pozemského štěstí, já žila a
milovala, a teď marně po tváři kane hořkých slzí.
proudu? Protože místo Boha milovala troud! Někdo
svůj život prospí, jiný ho prolumpačí, třetí proplje,
čtvrtý prosní, pátý propláče, šestý prohubuje (Abr. a
s Cl.), málokdo racionelně využitkuje.

SloužitBohu... a sice ve stavu a povolání,
které mi určil a kam mne přiedl on, at' cestou mimo
řádnou, at' samozřejmými okolnostmi. Osudný sebeklam:
být nespokojen ve svém stavu a se svým povoláním,
mařit čas neužitečným vzdycháním, co mohlo být a jak
to mohlo být. Vyplň dny svého života svědomitou služ
bou Boží! K čemu neustálé plané toužení po jiném! Ci
cero, nadaný řečník, uchvacoval lid a byl téměř jeho
miláčkem. Ale nešťastná ctižádost! »Jen výš...<< Chce
se stát konsulem (presidentem) stůj co stůj, a konečně
jím byl zvolen na r. 63. před K. Den jeho volby zname
nal konec jeho štěstí. Nebyl politik, dělal chybu za chy
bou, odvrátil od sebe mocné i lid. R. 50 byl imperator
(vůdce armády), r. 49 slavil triumf, r. 43 přišlo jeho jmé
no na listinu proskribovaných a jeho hlava padla, když
prchal z Říma.

Byl Cicero jediný? Kolumbus touží po místodržitel
ství v objevených zemích, po úřadě, k němuž se učený
zemězpytec a dovedný kapitán nehodll, císař Maxmi
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lián l., vdovec, myslí docela vážně na papežství, savoj
ský vévoda Amadeus VIII.přijímá tiaru nabídnutou roz
kolnými sněmovníky basilejskými (protipapež Felix V.),
nešikovný hrabě Gyulay přijímá velitelství nad rakous
kou armádou r. 1859, Zimní král se uchází o českou ko
runu, nemaje schopností k vládě za mírných dob, natož
aby svěřenou loď šťastně řídil na vlnách tak divě
vzbouřených jako r. 1618 atd. atd. Je to »v malém“ lep
ší? Ten chce být stůj co stůj předsedou, onen »pánema,
třetí virtuosem, čtvrtý stůně po divadelních prknech,

Ěátý »musí<<být starostou, poslancem, ministrem...ekneš: »Chybí jim autokritika, sebepoznání...a Do
dávám: »Nejsou spokojeni s nízkým (snad domněle níz
kým) místem svého povolání.“ Čtu ve vychovatelské
příručce: »Některé inteligentky (studentky) si utvoří
z knih tak vznešenou představu o životě, že po ná
vratu domů jsou z prázdnoty a plochosti života zoufa
lé...<< Vznešenou představu o životě že si utvořily?
Myslímspíše, že falešnou! Vznešené pojetí života
zjednává a vlévá svatá víra! »Poznej, člověče, co jsi,
proč jsi se narodil, k čemu jsi na tento svět přišel,
k jakému úkolu na tomto světě jsi stvořen, pamatuj
na své povolání, a buď tím, čím jsi učiněna (Isidor.)
Nehnije srdce, které se pozvedá k Bohu. (Aug.) Běda
těm, kteří jsou rozštěpeného srdce, zčásti sloužíce Bo
hu a zčásti otročíce ďáblu (Aug.) nebo své sebelásce,
ctižádosti, mamonu, vášni . . .
_ Zamkni se dnes při večerním zpytování svědomí

do komnaty svého srdce a zamysli se sám nad sebou . . .
Nedělíš snad i ty život na dvě části? »Napřed povin
nosti stavu... jsem přece hospodář, nemohu pole za
nedbávat . . . a když jsem hotov, také si na Boha vzpo
menu.“ Také na Boha vzpomeneš... Bůh a tvá duše
dostane jen to, co zbude, ačli vůbec co zbude. Nábožný
Ienoch se zase vymlouvá, že nesmí duši odstrčit, a mís
to práce vysedává v kostele. Oba chybují. Bohu sloužit
a zároveň o své spáse pracovat tím, že plním své
povinnosti z lásky k Bohu! Cokoli konám s čistým úmys
lem, protože to tak Bůh chce a jak to chce, jest zásluž
né. »Bud'to že jíte nebo pijete nebo cokoli děláte, vše

-, konejte ke cti Boží.<<(1 Kor 10. 31) O starověkém králi
“»vypravovala báje, že proměnil ve zlato vše, čehokoli
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se dotkl. Věřící může proměnit ve zlato zásluh každý
skutek, každou práci, které se dotkne (t. j. kterou po
světí) dobrým úmyslem.

Vše ke cti a slávě Boží... Aby ve všem byl osla
vován Bůh (1 Pt 4. 11) . .. Vyššího a vznešenějšího cíle
Tvůrce člověku dáti nemohl. Sloužit Králi všech králů . ..
Jisto jest, že tobě svět sloužit nebude, a ty máš jen na
vybranou, komu chceš sloužit sám. Legenda o sv. Kriš
totu (titulní obraz!)... Hledal nejvznešenějšího pána,
aby vstoupil do jeho služeb! Nakonec vstupuje do slu
žeb Ukřižovaného, když vidí, že před jeho obrazem
prchá, jehož pokládal za nejsilnějšího. Zdaž i v životě
se neměří důstojenství podle toho, v čí službách kdo
jest? Sloužící u rolníka, služebník králův, sluha oltáře . ..
není platný titul »důstoj ný pána, ačli jeho povolání
pojímáme nadpřirozeně zrakem víry! Bohu sloužit zna
mená kraloval... kdo nechce sloužit Bohu nejvyššímu,
musí otročit nízkému světu. A přece víme, že tu jsme
jen dočasně! .

Víme... ale zdaližpak si po číná me jako pout
níci, kteří spějí do vlasti? Svět jest odjakživa zrádce,
jeho štěstí trvá krátce . .. Víme to všichni, a přece...
Nepočínají si vyhnaní Adamovi synové, jako by se tu
chtěli zařídit na věčné časy? Stále a stále se pokoušejí
o pravé štěstí zde na zemi, my denně vidíme, jak tisí
cové jsou oklamáni, ošáleni, zrazeni, a přece do téže
pasti běžíme za nimi jako muška za muškou do pavuči
ny; honíme se za pozemským štěstím, a nakonec i my
padneme jako ptáče s polámanými křidélky na své po
hřbené naděje. A dá-Ii mi svět přece, po čem jsem tou
žil? Pak mne zase o vše obere — ne-Ii dříve, jistě ve
chvíli, až se s ním a s životem budu loučit.

Člověče, nemiluj, oč můžeš přijíti;
co ti svět jednou dal, zas toužíodníti . ..
Jak krátkým svátkem jest světa čest všeliká!
Veškeren její lesk jako stín zaniká.
Vede jak bludička člověka na scestí,
o nebe okrádá, přivádí v neštěstí . ..

(Jacopone da Todi.)
Tato pojetí života jediné jest pravé, člověka dů

stojné, plodné, vznešené , . . Na omylu jsou ti, kteří sou
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dí, že tímto pojetím člověka a jeho cíle jest vezdejší
život podceňován a zbaven všeho obsahu. Pravý opak
jest pravda! Tím, že sv. víra poukazuje na onen svět a
prohlašuje vezdejší život za p ří p r a v k u na život vyš
ší, dodávámupravého a hlubokého obsahu.
Hoch, jenž ví, že co nevidět vychodí školu a pak již
nikdy její práh nepřekročí, sotva bude pojímat učení
příliš vážně. Brzo vše skončí, proč by se namáhal! Ale
hoch, jenž ví, že obecná škola jest mu přípravkou pro
školy vyšší, chopí se učení docela jinak; chcet' přec
udělat přijímací zkoušku, k té je třeba důkladné při
pravy! Tak i my. Kdo si řekne, že tímto životem vše kon
čí, žije podle logiky bezbožců Starého Zákona, probíjí
a utlouká život, jak se dá. Kdo však ví, že vezdeiší život
jest přípravou na přijímací zkoušku do »vyšší školy
u všech svatýcha, chrání se probít byt' jedinou minutu.

»Nikdy jsem se neobíral malichernostmia. (Franz
v Schillerových Loupežnících.) Mluvíš pravdu? Pak ti bla
hopřeji. Bohužel, i my, vzdělaní ve škole pravé veli
kosti, v ignaciánských exerciciích, postřehneme hned
tu, hned tam v koutě duše nějakou malichernost, i když
by se ráda skryla. Tak ubohý je člověk! Což, kdo v této
škole velikosti vzdělán není? Tam to teprve vypadá!
»Kde není místa pro velké zájmy, tam věci malé se
stávají (v našich očích) velikými; týmž Iopocením myslí,
kterého se mohlo prospěšné užít ve skutečných potře
bách života, se marně plýtvá v mallchernostech, jaké se
rodí v nezaměstnané hlavě.<<(Prof. Stanley.) Obrat'me
jeho slova na náš předmět! »Na světě se prohání mno
ho lidí, kterým čteš na čele, že nevědí, co si mají v ži
votě počít.“ Rceme: »Nevědí, co s životem počítla

Zivot pokládají jedni za tančírnu, jiní za Iumpárnu,
třetí za lichvárnu. Žádost těla, lidská zloba. žádost očí.
Jedněm jest komedií, druhým tragedií, třetím loterií.
Kolik jest bohužel těch, kteří patří k této třetí skupině!
»Píl jsem zdatně, rval se statně, světem šel dost ne
obratně; prasklo-li mé žití na to, zaplatil jsem; stálo
za tota Zaplatil . .. ale jak! Písmo nás učí pojímat život
iinak! »Zivot jest boj...<< Rceme: »Život jest p|avba.<<
Namáhavá plavba po moři tohoto světa! Plavec nemusí
znát všecky přístavy celé zeměkoule ani všecky hvěz
dy na obloze ani kdekterý útes pod hladinou; ale pří
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stav, k němuž spěje, cestu k svému přístavu, polární
hvězdu, která ho vede, znát musí. Musí znát skaliska,
útesy a víry, které ho cestou ohrožují, musí znát i prou
dy, které jeho plavbu podporují nebo zdržují. Nejinak
my na své plavbě k přístavu spásy. Tys poutník, tvůj
život není projížďka na zábavním parníku, jak uslyšíš
v příští kapitole, tvé žití jest pouť, namáhavé putování
přes hory a doly, vedrem a zimou, křovím a pouští,
mnohdy proti proudu, přes dravé vody a kameny, a
každé klopýtnutí tě musí učinit pro budoucnost opatr
nějším, každý krok mimo cestu ti má být výstrahou:
»De'j si po druhé pozor. . .<(

Zábavná projížďka... Ze zahrady našeho kláštera
v D., ležící těsně podle trati Brussel—Ostende, jsem
pozoroval o letních nedělích zábavní vlaky; každých
deset minut, všecko k moři; zdaž si jediný z těch pasa
žerů vzpomněl, že tisíce lidí nemá co do úst vzít?
U nás v proslulém lázeňském místě pozoruji lavice v _Ie
sích, sadech, u cesty, v altánech a pavilonech, všecky
popsané samými milostnými verši; patrno, že ta tisíco
vá lázeňská společnost nemá skutečně nic na práci, leč
utloukat dlouhou chvíli milkováním a utrácením peněz.
Mezi hloupými výlevy unylých srdcí bylo lze na jedné
lavici číst: »Nikdo neví, co je život, kdo neprodělal, co
my dva; ubíráme se pěšky ze Slovenska do Čech, bez
jediného haléře v kapse, za skývou chleba; cestou si
musíme nocleh a chléb vyprošovat od dobrých lidí . . .<<
Nezdá se, že by ty řádky byly kterého lehkomyslného
a k cizí bídě lhostejného hosta příliš dojaly; hned za
nimi zase jakéhosi zamilovaného Don Juana.

Třemivětami se dá krátce vyjádřit a shrnout obsah
dosavadních rozjímání:

&)Můj životní cíl... Varuj se špatných učitelů!
Nevěry a bludu! Oba jsou agenti satanovi! Pros Ducha
svatého, aby tě svým druhým darem, darem rozumu,
osvítil, bys chápal, co o tom učí sv. víra, a svým pátým
darem, darem vědění, uschopnil, bys rozeznat pravdu
a blud!

b) Cesta k cíli... Jsem-li pro nebe, musí mi
někdo cestu ukázat; netreíím tam sám! Musí mi být
i nápomocen, nedostanu se na nedostupný vrchol
nebeského Sionu vlastní silou! Ale varuj se špatných a
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zrádných vůdců! Hned jako bludičky přivedou na scestí
— talešná věda! Maskuje se a vydává za učitelku prav
dy a pravého vědění . .. Nebylo to pokušení Evy? »Bu
dete vědět dobré i zlé...<< A bláhová se dala oslnit.
Hned zase jako Sirény líbezně zvou — v záhubu! Ne
zřízené vášně, hlavně tělesnost! Jindy opět se k tobě
blíží jako vlci v rouše beránčím, jako démoni přestro
jení v anděly světla — falešní proroci! Tedy zase ne
věra a blud, vydávající se za tvého pravého přítele.
Když slepý slepého vede, oba v jámu padnou! Pros
Ducha svatého, Ducha rady, aby ti byl rádcem ve zmat
cích života a na rozcestí i křižovatkách tvé životní
pouú.

c) Znáš cíl, znáš cestu k němu, dal sis ji od svaté
víry ukázat, co ještě zbývá? Nastoupit ji! Rozhodně
a pevně, přese všecky obtíže, ne llknavě jako hlemýžď
se plížit vpřed. Varuj se špatných pomocníků a rádců!
Svěř se ochraně a pomoci církve! Líná duše, která krá
čí co noha nohu mine, ta se jistojistě svého cíle mine!
Vytrvale a nebojácně! Pros Ducha sv., Ducha statečnosti
a síly, abys jeho pomocí překonal kdekterou obtíž!

Poslední úsek církevního roku, poslední neděle po
sv. Duchu, mají v sobě cosi vážně dojímavého. Ve
všech mešních formulářích upírá církev neodvratně a
pevně oko k cíli, k němuž se kvapným krokem bere.
Druhý příchod Páně . . . Přijde si pro nás ve chvíli smrti,
pro každého z nás zvlášt' . .. Přijde si pro všecky „spolu
v den soudu.;. Poiímat život ve světle tohoto dvojího
příchodu Syna Mariina! V jak vážné podobě by se nám
jevil, jak opravdově bychom jej pojímall! Duch svatý,
Duch bázně Boží, kéž tě naučí tak jej pojímat! Dejme
tomu, že se dočkáš 70 nebo třeba i 80 let. Jak asi bude
vypadat tehdy tvé rozjímání v den tvých narozenin? Ži
votní úkol, jejž jsi před 70 nebo 80 lety dostal, máš sko
ro celý za sebou; jak jsi jej vyplnil? Jak jej posoudíš ty,
jak tvůj Soudce? Několik možností se naskýtá. Buď jej
tvůj božský Učitel roztrhne a hodí k nohám jako žáčko
vl nedbale vypracovanou úlohu, nebo v něm zatrhne
červeným inkoustem tolik chyb, že úloha bude vypadat
jako Rudé moře, nebo bude začátek bezvadný a konec
docela pochybený, a tím celý úkol znehodnocen, nebo
se ukáže, žes po prolumpačeném jaru a létu života te
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prve na podzim se jakž takž vzchopil a dal Pánu pouhý
zbytek. Či ti dá věčný Soudce svědectví, že ses snažil
svůj úkol- p'lnit svědomitě vždy a všude?

Procházíš-li mešní formuláře od sedmé neděle po
sv. Duchu až do podzimního kvatembru, můžeš postřeh
nout, že skoro v každém stojí proti sobě dva světy,
dva tábory: tělo a duch, duch světa a duch Kristův, sy
nové světa a synové světla... Církev vybírá vhodné
úryvky z epištol sv. Pavla i z evangelií; jak apoštol, tak
i božský Mistr mluví tutéž řeč, kazatel k Římanům,
Korintským a Galatským obyčejně vysvětluje slova Pá
ně a vyvozuje z nich praktické důsledky i aplikace pro
všední život křesťana, epištola připojuje k evangeliu
takřka »prováděcí nařízením Základní myšlenka těchto
nedělí: »Život z víry<<.Světec z Tarsu učí: »Tak a tak
uvádějte zásady Spasitelovy v praxi.<<

Slyšme na př. slovo Páně: »Napřed hledejte krá
lovství Božího...<< To jest tak vznešené pojetí života,
že hmotařský člověk mu "neporozumí a ho nepochopí.
»Nepracujte pro tento svět . . .a Dá si otázku: »Pro koho
tedy?<< Nemluvím o lidech svaté víře nepřátelských;
mám na zřeteli ty, kteří mají jakousi toleranci a prý
i »porozumění<<pro »náboženské cítění Ildua. Nábožen
ství pokládají obyčejně za soukromé potěšení, kněžský
stav, jak mi řekl jistý inteligent, velmi tolerantní:
»Proč by ne, když ho to těší...<< Asi jako jiného těší
sbírat poštovní známky! On sám jest lhostejný k tomu
i onomu. Jiný inteligent, vyšší policejní úředník: »Úkol
kněžského stavu stejně jako našeho povolání jest, aby
chom drželi jistě živly na uzdě, abychom brzdilí rozje
tou káru lidské vášně, a v tom jest nesporně velký jeho
význam a důležitost jakož i prospěch a užitek pro spo
Iečnost.<<Tak vypadá pojetí vzdělaného a s námi sym
patisujícího muže! Takoví samozřejmě nechápou, jak
jeSt možné, že student eminentista se věnuje kněžské
mu s'tavu, kdyžtě se mohl stát universitním profesorem,
že dívka zůstává dobrovolně svobodná, kdyžtě se o ni
ucházel muž společensky stkvěle postavený. Nerozumějí
nám, a my nerozumíme jím. My chápeme slovo božské
ho Učltele: .))Blahoslavení, kteří opustili všecko ?. lásky
ke mně,<<a oni při pohledu na blahobyt praví: »Blaho—
slavený, třikrát blažený, komu se toho dostalo.<< (Z 143.
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15) Nepřiměješ jich, aby podle slova Páně hledali na
před království Božího, tak jako nepřiměješ papeže,
aby se stal protestantem, nebo nás, abychom se stali
Hitlerovci nebo Turky. Slova Páně jsou paprsky z jiného
světa, z oblastí jim docela clzích; pozastavuji se nad
naším životem, podle těchto zásad upraveným, jako
někdejší čistokrevný Číňan nad životem Evropana, kte
rý mu platil za »západního bláznaa. Záliba ve věcech
nebeských, kterou nám vlévá Duch moudrosti, a protože
sami jsou tohoto prvního daru Ducha sv. prosti, nemo
hou mít zálibu v tom, co jest radostí světců a blahem
andělů.

*

Stále a stále v nejrozmanitějších obměnách opaku
jeme a rozvádíme myšlenku: »Člověk je stvořen pro
Boha, pro nebe...a Nuže, jak pojímáme tuto skuteč
nost a tento fakt? Nepochybuji ani dost málo, že i mezi
čtenáři dobré vůle se jistě najde nejeden, který pro
čítaje tyto stati jest podoben charakternímu poctlvci,
který se dovídá, že má vzhledem k někomu jisté zá
vazky, nemalé a nelehké, zkoumá důvody pro i proti,
prostuduje archivy, a nakonec si řekne: »Bohužei, je to
tak, soupeř jest v právu, a můj charakter ode mne vy
máhá, abych svým závazkům dostát“ Člověk stvořen
pro Boha, pro nebe, v tom nejvyšší omilostnění, v tom
kořen a zdroj jeho zušlechtění, to jeho šlechtický dip
lom, a my, synové pozemské hroudy? Místo co bychom
se tohoto taktu radostně chopili, pilní vděčnosti a
lásky k tomu, jenž nás tak omilostnil, pojímáme své
povolání a povznesení jako neúprosnou tvrdou nezbyt
nost, které se nelze vyhnout, a ve skrytu duše se nám
ozývá hlas nesmělé touhy: »Kéž by to nemusllo být . ..
kéž by to bylo jinak! Bohužel, není vyhnutí...a Jako
princ, kterého mrzí, že jest povolán ke království, jež mu
znemožňuje pustý život . .. byl by se raději narodil jako.
chasník, aby se mohl bez překážky oddávat radostem
ve společnosti nízkých ženštin. Byli takoví! Nejeden! . ..

Užijme dvou obrazů, které nám vnesou světlo vět
šího sebepoznání. Vojín. . . jeho povolání bojovat; po
volán — povolání mu spíše vnuceno, proti jeho vůli,
pokládá je za břímě, někdy snad za tíživé, nesnesitelné
břímě; bojuje, protože ho k tomu přiměje bázeň před
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trestem (kap. 20), je-Ii otrocký charakter, nebo vědomí
povinnosti a cti, je-Il ušlechtilý charakter. Jeho dřinu
a oběti mu někdy ztrpčuje a těžšími činí vědomí, že
bojuje pro zájmy cizí, jak tomu bylo u našich vojínů
v první světové válce, a může-li, s výskáním odhodí
pušku a shodí uniformu: »Adié, už se neuvidíme...c<
Druhý obraz, dívka... jejím povoláním z největší části
jest mateřství, život v rodině; to povolání ji těší a bla—
ží, s radostí se na ně připravuje, ochotně se ho chápe,
láska k povolání ji činí lehčími i oběti, bez nichž se ne
obejde nic na této pusté zemi, a za své štěstí v povo
lání dovede být Dárci všeho dobra i vděčná, vynasna
žujíc se, aby ho svědomitým plněním stavovských po
vinnosti co nejvíce uspokojila. Který z obou obrazů vy
stihuje naše pojetí životního povolání, nám od Tvůrce
daného, a pojetí cíle, pro nějž jsme stvořeni? Z těch
28.000 účastníků, kteří prošli mými exerciciemi, se na
šel nejeden, který mi po těchto úvahách řekl: »Zivot
není hračka, zamyslil jsem se doopravdy nad vašimi
vývody, a vidím, že nutno svůj úkol životní vážně pojí
mat...<< Ale kolik jich ke mně přišlo a mluvilo s jásá
ním jako sv. Pavel? »Bratři, nejsme syny otrokyně,
kteří otročí světu, jsme synové svobody, kterou nám
zjednal a k níž nás povolal Kristus! Nedejte tudíž na
sebe zase vložit jho pozemského otroctví. Spějme
k nebi, k tomu, jenž slíbil: Kdo vytrvá věrně a pevně
u mé korouhve, toho posadím vedle sebe na svůj trůn
a bude mít podíl na mém kralování...a (Srov. Gal 4,
Zj 2. 27, 3. 12) Radostné vyslechnout tyto povznáše
jící pravdy sv. víry o'našem vznešeném cíli a životním
povolání, radostně a ochotně se podeimout práce
o dosažení cíle, dát se proniknout vědomím pravé
vznešenosti a důstojnosti, které se nám tímto povolá
ním dostalo, a počínat si slovem i skutkem, jak se sluší
na syny královské, na kandidáty věčného kralování! . ..

Jsou právě milé svátky, posvěcené něhou a kouz
lem betlemského nemluvňátka a jeho panenské Matky.
Krátké, vánoční slunko již zmizelo na druhém konci Hané
pod obzorem, a jápřecházím po-pokoji. hledím na za
sněžené lesy a přemítám, jak v exerciciích, které zítra
začnou, vštípit mladým duším hluboko v paměť vědomí :
»Kdo jsi ty, kdo jest Bůh.a Ty tvor, ty služebník, on tvůj
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Tvůrce a svrchovaný Pán. Tak nás o tom přesvědčuje
sám rozum, bez nadpřirozeného osvícení sv. víry. Ale
nebude to mé pojetí příliš jednostranné? Neslušelo by
se jim povědět, co jest člověk ve světle svaté
víry? Božské dítko... Spousty lidí přišly na posvátný
vrch, podívat se na jesličky. Děti chodí od jeslí k jes
Iím, .ve velkoměstě z kostela do kostela, zde do okol—
ních vesniček a k nám, na Sv. Hostýn; jejich zájem se
soustředí na ovečkách, pastýřích, Herodově hradě s tru
bači, vojáky a hlídači, všimnou si oslíčka u jeslí, a
ovšem poněkud i Jezulátka. Největší přitažlivost pro
jejich dětskou pozornost a vnímavost mají ony vedlejší
trety, rybník s husami, rudě osvětlená okna hradu...
A co dospělí? Jsou rozumnější? Chápou lépe betlem
ské tajemství? Na očích jsem jim viděl, že nejsou
o mnoho lepší než maličcí. Vánoce . .. Prázdniny, dárkv.
blahopřání, podívat se na jesle a posoudit. je s umě
leckého stanoviska, to je vše. Zamyslí se někdo nad
božským dítkem v jesličkách? Uvažuje, proč se dalo
do nich položit? Co k nám jeho zjev vólá a co nám
připomíná?

Včera půlnoční, trojí mše sv., radost a ples kněž
ských hodinek, rozjímání; tím vyplněn svatý den. Dnes
rozjímám dál. Božské dítko v jeslích... Za málo dní
Zjevení Páně... Včera jsme rozjímali, že Syn Boží
skrze Marii se vklínil ve strom lidského rodu; den pří
chodu králů z východu, na východě oiicielní termin sv.
křtu, nám připomíná, že vírou a křtem jsme my vklíněni
ve vinný kmen. v Ježíše Krista. Včera se on stal skrze
Marii dítkem lidským, ve svátek Zievení se my křtem
stáváme dítkami Božími. On synem lidské panenské
matky, my syny věčného Otce. To nám připomíná svatá
noc, betlemské nemluvňátko.

Člověk svou přirozeností služebníkem svého Tvůr
ce, mílostí dítkem věčného Otce. Betlémské dítko nám
toto omilostnění jednou svou krví zaslouží, křestní
úmluvou se nám ho dostane. Křestní úmluva, rytířská
přísaha... Jí jsme neodvolatelně včlenění do rodiny
nebeského Krále, ji mám vykázán životní úkol, jí se nám
dostalo i vznešeného důstoienství, jakož i povinnosti.
snažit se ze všech sil, abychom se ho ukázali hodnými
celým životem. Duch svatý svým šestým darem, darem
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pobožnosti, nás učí vidět v Bohu vždy otce a jako otce
ho vždycky ctít.

Jsme dítky Nejvyššího... Jaký rozdíl mezi tím,
když řeknu »dítkOa a když pravím »služebníka. Obyčej
ně lze číst: »SIužebník může dát výpověď nebo být
propuštěn, u syna vyloučeno to i ono.<<Toto pojetí není
naprosto správné. V našem případě se slovo »služeb
nika (servus) musí pojímat po starověkém způsobu, kdy
byl právně majetkem pánovým, buď že si ho koupil
nebo zdědil nebo že se narodil 1 jeho služebné; o ně
jaké »výpovědia nemohlo být řeči, a pán nebyl povinen
za jeho práci mu dát mzdu; pouze co bylo k živobytí
naprosto nezbytné. »Chléb, práci, kázeň . . .a (Sir 33. 25)
A co se propuštění týče, vydědit může otec l dítě, je-Ii
nezdárné. Rozdíl musím hledat v něčem jiném. Dejme
tomu, že by byl některý pán svého otroka přijal (adop
toval) za syna; co z toho pro přijatého plynulo? Za
prvé, dostal jméno svého pána, nyní otce. Srovnej slo
vo Páně: »Křtěte' je ve jméno Otce...<< (nikoli »ve
jménua, jak má latinský překlad, Mt 28. 19). Za druhé,
dostalo se mu práva na dědictví s ostatními syny. Za
třetí, tato adopce byla pro něho neslýchanou a neza
slouženou milostí a ctí. Za čtvrté, co dříve konal z po
vinnosti., byl nyní povinen konat z vděčnosti a lásky. Za
páté byl povinen tak žít, aby byl svému jménu a tudíž
rodině, do které byl včleněn, i otci, který ho za syna
přijal, po každé stránce ke cti.

Do našich filosofických úvah, kde slyšíme neustále
jen slova »Tvůrce, tvor, Pán, služebník, povinnost,“ vrhá
svatá víra první paprsky lásky, a jaké lásky! Vánoční
epištola nám to překrásně vysvětluje a nás o tom po
učuje: »Zjevila se dobrotivost a lidumilnost Boha na
šeho, který nás spasil ne pro skutky spravedlnosti,
které jsme snad konali my, nýbrž pro své nekonečné
milosrdenství a lásku k nám, vyliv na nás přehojně sva
tého Ducha svého skrze Ježíše Krista, Spasitele našeho,
abychom ospravedlnění jsouce milostí jeho stali se dě
dici života věčného, jejž v naději očekáváme.<< (Srov.
Tit. 3. 4 nn) v ignaciánských exerciciích rozjímáme o lás
ce Boží až později; nicméně již první úvaha, pojmeme-Ii
ji všestranně, jest ozářena paprsky lásky Boží, a tato
láska nás nutká, abychom lásku láskou spláceli, a co
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konat nám ukládá povinnost, abychom konali z čisté lás
ky, jako Tvůrce z čisté lásky nás omilostnil a ze služeb
níků přáteli učinil. Myšlenka na tuto lásku nechat nás
»bezděkya, latentně, inkognito, jakoby neviděna, ne
dávajíc se poznat, provází k dalším úvahám. Ani tam
nebudeme ještě o lásce Boží slyšet, „ale budeme si
vědomi, že stojí v pozadí, za námi, rozpínajíc nad námi
tiše a něžně své perutě jak orlice nad svými mladými.

Duch sv., jehož jméno jsme několikrát vyslovili,
Duch lásky . .. Spojuje nás s Otcem a vede nás k tomu,
abychom žili životem dítek Božích, abychom viděli v Bo
hu spíše otce než pána a sloužill mu z lásky. Horllvější
pěstování pobožnosti !( Duchu svatému by nám vneslo
více světla a hlubší pochopení těchto svatých pravd.

Svatá víra život nikterak neznehodnocuje. Kdežto
bezvěrec a bezbožec neví, kam jde a co ho čeká, má
věřící na očích určitý cíl, jistý, velký a vznešený cíl,
a jeho dobytí jest vloženo v jeho ruce. Kanárské ostro
vy, zvané kdysi »Št'astné ostrovya, protože uprostřed
bouří a příbojů oceánu požívaly naprostého klidu, ob
dařeny bohatou úrodou a neobyčejnými krásami přírod
ními Tak v moři nevěry duše věřící, jež ví, na čem
jest, odkud přišla a kam jde. Od Boha, pro Boha...
Z jeho tvůrčích rukou vyšla, k němu se má vrátit. Kolum
bus mluví často o tom, jak krásné počasí bylo na Atlant
ském oceáně za pokročilého podzimu. »Jako balzámová
dubnová jitra v Andalusii... jen tlukot slavíka ještě chy
bí, aby podoba byla dokonalá.<<(V Andalusii jest duben
totéž, co u nás máj.) Las Casas mluví podobně. »Vzduch
plný milé lesní vůně... daleko krásnější než na jakou
jsme zvyklí v dubnu v Andalusii.a Jak je to možno? Od
kud ta vůně? Není pochyby, že z tropických lesů Jižní
Ameriky. Ale vítr, severovýchodní pasát, vane od Evro
py! Věc je tak: vonný vzduch amerických pralesů stoupá
vzhůru, vánek nese jej obloukem na západ, sever, se
verovýchod, a jako severovýchodní pasát se vrací zpět
k břehům, odkud vyšel. Tak člověk: od Boha vyšel, jeho
loďka spuštěna na moře života, víra jí ukazuje cestu,
milost Boží jako vánek duje do plachet a žene jl zpět
k Bohu, aby v něm jako v bezpečném přístavu na věky
spočinula. Stvořils nás... stvořlls nás pro sebe, a ne
klidné je srdce naše, dokavadž nespočine v tobě...
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8. Kterou cestu zvolíš?
Duše s Bohem — duše bez Boha.
(Palmová alej — bezvodá poušť.)

Kladu před vás cestu života a cestu smrti.
(Jer 21. 8)

Cestu nepravosti ode mne vzdal, zvolil
jsem cestu pravdy. (Z 118. 29 n)

A) Obsah života.

V pařížské kavárně Café du Dóme sedí dopoledne
skupina — pět malířů... Utioukali čas, jak se daio;
utráceli peníze, když jaké měli,“pili na dluh, když ne
měli . .. s věže dó'mu bije jedenáct . .. »Už je čas, aby
chom se zvedli...<< v tom k nim přistoupí mladý ele
gantní muž: »Amerlčan Newfork... Pánové, přišel jsem
do Paříže, hledám přátele, hledám muže, kteří by svou
osobností dali mému životu nový obsah...“ Hledí na
něho — podle všeho mladík, ale má vzezření starce;
oči mdlé, matně, vyhaslé, přesycenost životem bylo lze
v nich číst. »Kolik je vám let?“ »Třiadvacem prohodil
s úsměchem, a dodal: »Zvu vás na večeři do Café An
glalsa —- do jedné z předních pařížských restaurací. ——
Tam po večeři omámeni šampaňským všichni mlčí.

»Pánové, abychom neusnuli, povím vám krátce děj
svého života. Jsem syn miliardáře; nikdy jsem si nemusii
nic _ode'přít, vše se mi dařilo podle přání, ale šťasten
jsem nebyl. Ve svém patnáctém roce jsem vykonal prv
ní cestu kolem světa, a pak ještě dvakráte. V sedm
náctém roce jsem pořádal pro své přátele a příteiky
hostiny na našem velkostatku na Floridě; procestoval
jsem Egypt, viděl jsem polární zář na Špicberkách, trá
vil jsem celé měsíce v Andách, hrál jsem tennis, chodil
do divadla, s nejednou pěknou slečinkou jsem navázal
poměr, užíval jsem a užíval, mužové i dámy se o mé
přátelství drali — nevím, zda k vůli mým penězům či
k vůli mé osobnosti, ale štěstí jsem při tom nenašel.
Před několika týdny jsem přišel do Paříže. Je to po
slední pokus najít štěstí. Poslední pokus . .. víte, co to
znamená? Ale myslím, že i ten poslední pokus selhal.
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Procházel jsem obrazárny a musea, a musím doznat, že
mi nedaly, co jsem v nich hledal. Víte, co znamená
zprotivit si život až potud?a A učinil posunek nad hlavu.
»Víte, co znamená mít navenek všecko a uvnitř být
prázdný? Ale pojďme.<<

Před hotelem žádá jednoho: »Rád bych vás ještě
jednou viděl; přijďte ke mně zítra v 11 hodin.<<Druhého
dne krátce před jedenáctou vytáhl browning, posadil
se, napsal několik řádků. Přesně v jedenáct ohlašuje
lokaj: »Nějaký pán si přeje s vámi mluvit.<<»Prosím,
aby počkal v čekárně.<<Náš malíř tedy čeká, vtom slyší
ránu, vrazí do pokoje, vidí Američana zvráceného
v křesle a na stole lístek se svým jménem. Čte: »Příteli,
byl jsem bohat, a při tom nešt'asten. Z omrzelosti jdu
ze živoření, jemuž se říká život. Snažte se své štěstí
čerpat z jiného zdroje než já. Cena a smysl života nezá
leží v bohatství a užívání...a (Hoffnung)

»Hledám muže, kteří by dali mému životu ob
sah...<< Jak mu ho mohli dát, když ho sami neměli!
V duši prázdno, pusto, po kavárnách utloukali čas, a ne
bylo nikoho, kdo by ubohému ukázal cestu k tomu, jenž
jedině mohl jeho životu obsah dát. — Namítneš snad:
»Jest mnoho lidí, kteří žijí jako on bez Boha, a neskončí
jako on.<<Máš pravdu; jejich štěstím'jest, že svět jim
nedá vše, co by chtěli. Hodí jim nějakou kost, na ní
hryžou, a mohou se stále těšit, že jim dá víc. Komu však
svět dal vše, co dát mohl, kdo už nemůže od něho více
čekat a doufat, ten přesycen a omrzen odhodí svůj
prázdný pustý život. Koho svět hýčká, tomu chce hodit
provaz na krk.

Goethův Faust praví: »Takhle dále žít by nechtěl
ani pes...a Týž, jenž se pyšnil: »Mne nemučí jemné
úzkostlivé svědomí aniž pochybnosti jaké, já nebojím
se pekla, a z ďábla nemám strachu také.“ Jinde míní
týž autor, že »život je zajímavý, chyt' jej s kterékoli
strany.a Týž se šibeničním humorem: »Nám je tak kani
balsky blaze jako pěti stům sviním.a Vznešené pojetí
života, není-Iiž pravda? Jinde však praví o sobě, že mu
jest jako otrávené kryse, která se zmítá sem a tam.
Arnim, Brentanův švagr, vzdychá: »Jen truchlivost a bo
lest jesti lidské bytí, ach, všude, kam to boží slunko
svítí.<<Heine: »Co na světě nejhoršího a nejhloupější
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ho, to jsem v srdci nosím Schiller: »Ach, kéž bych
z hlubin toho dolu mohl jaký východ najít! Hle, vidím,
jakýs člun se blíží, žel, že na něm vůdce chybí!<<Týž
jinde: »Mezi štěstím vášně, mezi mírem duše lidským
synům zbývá smutná, smutná volba <<Nezdá se ti, že
i tito oslavovaní hledají pro svůj život obsah? Jaký ob
sah mnohdy! A nadarmo! »A jestliže v hrob jednou
klesnu, pak mne, prosím, nebuďte!a (Byron.)

-»0bsah mému životu...<< Užiji přirovnání trochu
drsného; kdo má hlad, má jedinou touhu: dát svému ža
ludku obsah. Prosi, žebrá... v nejhorším případě mu
dá náhražku, jak jsme zakusili za světové války, a žalu
dek se na chvíli uklidní. Ale tělo pozná, že nedostalo,
co mu patřilo,aachřadne. .I své duši dávají lidé ná
hražky: »Nám věda nahradí náboženství. .Nám práce
nahradí náboženství. .a Tupé povahy: »Nám Venuše a
Bakčhus, špinaví řečtí bozi, nahradí křesťanského Bo
ha. <<Na jak dlouho? Dříve nebo později duše cítí vlastní
prázdnotu, a tento vnitřní duševní hlad vtiskne často
zoufalému do rukou sebevražednou zbraň. „

Vzpomeňme řecké mládeže v době rozkvětu antiky.
Dát životu obsah, a to co “možná člověka důstojný —
Hrdinové Iliady jí byli vzory: vyniknout hrdinskými člny.
Později moudrost, kterou »prodávalia (výrok sv. Augus
tina) sofisté, tehdejší učitelé »moudrostia. Jak se
k nim se všech stran mládež hrnula, jak se tísnila kolem
nich, jak vysoké sumy jim platila! Řím v době rozkvětu:
vyznamenat se ve službách státu. . Křesťanské říše
v dobách rozkvětu: Portugalsko ve stol. 15.,16.. .Tehdy
dívka nepodala jinochovi před oltářem ruku, dokud ne
vykonal něco velikého pro vlast, at' doma, at' za mořem.

Jaký obsah dávali svému životu za dob úpadku!
Jak a čím vyplňovali svůj život! Když se římské ulice
rozléhaly voláním luzy: »Najíst se a bavit se! Chleba
a cirkusla Dnes? Malthus praVí docela vážně: »Posta
rejte se, aby každý měl v poledne na stole pečeni a
láhev vína, a bude rozřešena sociální otázka <<Což je
člověk zvířátko? »Postarejte se, aby mělo plné korýtko,
a bude spokojeno.<< V tomto výroku se věrně zrcadlí
smýšlení a aspirace dnešního lidstva!

Vždyt' i v oněch lepších cílech, jsou-li čistě po
zemské jako nahoře uvedené (str. 59), se musíme tázat:
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Je to jediný nebo nejvyšší obsah, jaký mohu životu dát?
Učiní můj život vpravdě lidským a cenným? Pohanům se
nedivíme; vyšších cílů než pozemských mít nemohli, a
: ušlechtilých si vybrali ty nejlepší: vlast, věda, přiro
zená ctnost. Ale křesťan? Vezměte život, jenž podle
úsudku všech, přátel i nepřátel, byl největším dobrodě
jem lidstva, život božského Spasltele. Čím svůj život
naplnil on? l nepřátelé doznávají: »Učll lidstvo |ásce.<<
Jeho přátelé dodají: »Přinesl, učil a hlásal pravdu.<<Vě
říci ještě přidají: »Vykoupil nás, otevřel nám nebe . . .(c
My však se zeptáme nikoli přátel ani nepřátel, nýbrž:
Spasitele samého. Pán sám na konci života podává bi
lanci svého působení: »Otče, já jsem tě oslavil na
zemi; dílo jsem dokonal, které jsi mi uložil; zje
vll jsem jméno tvé lidem . ..a (Jan 17.) Tři slova, trojí
vyjádření životního úkolu každého člověka:

»Oslavll jsem tě na zemi...<< Hlavní, první a
poslední, bezpodmínečný cíI všeho tvorstva, rozum—
ného l nerozumného: oslavovat Boha . . . Vše je stvoře
no ke cti a slávě Boží... to jest cíl andělů na nebi
a lidí na zemi, k tomu jsou hvězdy na obloze a květinka
na louce, brouček v trávě a orel na výsostech.

»Dílo jsem dokonal, které jsl ml ulo
žil...a To jest cil tvorstva rozumného, andělů a
lidí: Bohu sloužit, jeho vůli plnit.

»Oznámil jsem jméno tvé "dem...“ Kris
tus byl »misionářa . . . to byl stav, který mu Otec určil —
vtělený Syn Boží osvědčuje, že i své stavovské povin
nosti svědomitě do posledního písmene vyplnil.

V očích světa byl Kristus rabbi, obyčejný rabbi,
učitel Zákona, jakých za jeho dob v národě israelském
bylo na sta. V očích světa nevykonal mimořádného nic.
Skutečně? Zda vykonal či nevykonal nic velkého a mi
mořádného, ukázalo se po jeho nanebevstoupení. Ale
jisto je: rozruch jeho vystoupení a tříleté působení ve
světě rozhodně nezpůsobilo. Velcí současní dějepisci
mají o něm nepatrnou poznámku — Tacit, Sueton, Fla
vius. »Původce onoho náboženství jest jakýsi Ježíš
: Nazareta, jenž byl pověšen za vladařství Pontia Pilá
ta. . .a A přec nebylo života tak drahocenného, života,
jenž byl kdy lidstvu tak velkým požehnáním jako život
Kristův. Jak vypadá bilance mužů, kteří sloužili sebe
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lásce nebo světu? Šalomoun: »Marnost nad marnost . . .a
Umírající Ludvík XIV. svému pravnuku a nástupci: »Ne
následuj mne.<<Josef II.: »Napište mi na náhrobek: Zde
odpočívá muž, jemuž se nezdařil ani jeden jeho pod
ník.(<Tento nápravce mohl též říci: »Kéž dovedl jsem
pomoci, jak jsem reformovat uměl.“ (Podle Shak.)

Dát životu obsah neznamená vykonat něco ná
padného a neobyčejného. Student se ubírá ráno
z maškarního plesu, hlavu plnou nočních dobrodružství,
a na schodech svého domu potkává Milosrdnou sestru
- ošetřovala celou noc chudého opuštěného nemocného
v podkrovní světničce. Při pohledu na ni se zastydí do
hloubi duše sám před sebou: »Čím vyplnila tuto noc
ona, čím já...“ Onehdy se zastřelil v Paříži milionář,
protože nevěděl, co dlouhou chvílí dělat. Zastřelila se
někdy Milosrdná sestra? A přece život v klášteře jest
až příliš jednotvárný! Nebo stařena, jež vychovává už
druhou generaci, stále mezi drobotlnou, a nezdá se, že
by se nudila! Duchovní správce, jenž se věnuje oveč
kám snad už půl století na zapadlé horské štaci, a ne
naříká si, že život je tak fádní . . .

R. 1930 zemřely dvě ženy. V Reichenhaliu 86Ietá
vdova po dřevorubci Berneggerová, jež kromě svých
dětí vychovala 48 cizích; ujímala se opuštěných a vy
chovávala je až ke vstupu do života. V Londýně 80letá
Walterová, jež se dvěma muži utratila 5,000.000 K a pak
žila jako žebračka. Která dala svému životu obsah? Slič
ná dívka v R., jejíž ruce se nikdy práce netkly . . . »Ta
kové bytosti nesmějí býti pojímány jako užitečný nebo
neužitečný člen lidské společnosti, nýbrž jako obraz
v galerii, při němž se netážeme, zda jest užitečný, nýbrž
zda jest krásný.“

Exercicie tl praví: »Pojď, naučím tě žít.“ »To já do
vedu ! bez tebe!<<Podle toho, jak se to vezme! Čemu
říkáš žít? Ráno se probudit, vstát, jít po práci, když to
musí být, potloukat se po ulicích, když to »nemusí býta
(totiž práce!), jíst, pít, a pak se vyspat, abys druhého
dne začal nanovo? To znamená žít? Jaký je potom roz
díl mezi člověkem a zviřátkem? »Zádný, já se držím
Darwina, já věřím, že člověk jest nejvyšší druh kmene
obratlovců, třídy ssavců...a Pak ovšem chápu, připo
juji gratulaci, a domluvil jsem. Za takového předpokladu

Obsah života. 115



mezi námi k dorozumění nedojde. Exercicie nejsou pro
lidi tvé ráže!

Komenský začíná své dílo Orbis pictus (Svět v ob
razech, str. 9) slovy právě uvedeným podobnými: »Pojd'
sem, synu, učí se moudrým býti.<<Knížka veskrze cenná
a zdařilá, ale když ji přečteš, vidíš, že jde jen o přiro
zenou moudrost, spíše o vzdělání než o moudrost. »Uč
se ode mne mnoho vědět a znát. . .“ Nikoli dát. obsah
svému životu, nýbrž svému vědění!

Docela jiný pojem máš při čtení knihy Moudrosti.
Hned v prvním verši oslovuje krále, a poněvadž člověk
jest králem viditelného tvorstva, lze její slova obrátit
na každého. »Učte se, kteříž vládnete končinám zeměl
Vám byla od Pána propůjčena moc, a vláda “od Nejvyš
šího, jenž bude vaše skutky zkoumat a úmysly zkoušet.
Vy však, ačkoli jste" jen služebníci jeho říše, nesoudili
jste správně, nezachovávali jeho zákon a nežili podle
vůle Boží. Kvám tedy, knížata, řídímsvá slova, abyste se
naučili moudrosti a nepřišli ku pádu... Začátek moud
rostl jest upřímná touha po ní, touha po ní vede k lásce
k ní, láska k ní se jeví zachováváním jejích přikázání,
zachovávání přikázání zajišťuje nesmrtelnost, nesmrtel—
nost přivádí k Bohu, spojení s Bohem přináší věčné krá
lování. Važte si tedy moudrosti, abyste na věky kralo
vali.<<(Kap. ó.) Jaký kontrast k těmto slovům závěr první
kap.: »Nehoňte se za smrtí po bludných cestách svého
života, nepřivolávejte zkázu skutky rukou svých! Bez
božní přivolávají smrt slovem i skutkem a stravují se
touhou po ní, jako by byla jejich přítelkou, a uzavírají
spolek s ní; proto zaslouží, aby byla jich údělem.“

Lidé, orientovaní čistě pozemsky, t. j.' žijící jen pro
tento svět a nemající smyslu ani porozumění pro ctnost,
pro vyšší život, pro vznešené cíle! Jakýobsah mohou
ti svému životu dát! Kterak mohou chápat poutníka, kra
čejí'cího po cestách“ Kristových! »Zde platím barbarům
za barbara, protože mi nikdo nerozumí,“ píše vzdělaný
Říman (Ovidius) z vyhnanství na pobřeží Černého moře
do Říma. Jako jemu, tak“ se vede nám. On si nemohl
rozumět s nekulturními lidmi, kteří měli docela jiné- zá
j-my a'jiný »vkusa než on, a my bychom se divili, že
nám, vychovaným've škole Kristově, svět nerozumí &
že nás nechápe? Platíme “muza bláhovce . .. 
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Fridrich II. Hohenstaut zve do svého paláce .v Bari
sv. Františka z Assisi; chce mu ukázat nádheru svého"
polosaracenského dvora, jako kdysi Kroesus Solónovi
své bohatství. Třitisíce saracenských rytířů tvoří špalír,
jímž světec veden do paláce, v sále hoří na sta svic, .
rytíři, knížata, biskupové obklopují císaře, sta maur-.
ských jinochů ho vítá při vstoupení stříbrnými trubka
mi, maurské dívky provozují kulový tanec, přeskakujív
s koule na kouli půvabně a lehce jako víly neb rusalky,
bardové se předstihují zpěvy a hudbou... U stolu se
táže císař světce: »Co o tam soudíš?<<»Myslím na brat
ra Bernarda, jak je tuto chvíli šťasten, an"sedí mezi dět
mi a vyučuje je katechismu, a na bratra Aggea, jenž
v Kremoně ošetřuje malomocné . . .a Císař zklamán"pro
pouští světce, ale první milostný pěvec králův, od něho
při korunovaci prohlášený za krále zpěváků, jde za
Františkem a stává se jeho žákem. Chce dát svému ži
votu dokonalejší obsah než mu mohl dát na královském
dvoře . . .

B)Duše bez Boha.

Nevím, zda je na mnichovském hřbitově ještě vidět
náhrobek s nápiSem: ' ' '

»Nelítostně rozlomí příroda své dílo,
sotva kdo kdy vzpomene, že tu kdysi bylo;
co tu je,'vše pomine, sil a hmoty dílem:
měnit, tvořit, měnit zas, přírody jest cílem.a,
Jméno na náhrobku zvěstovalo návštěvníku, že tu

:odpočívá Mořic Wagner, ředitel ethnologického musea
“v Mnichově.

Kdo byl ten zesnulý? Velký cestovatel, zeměpisec,
národopisec, přírodovědec. Jako mladý muž přišel do
Vídně; »Iepšía společnost brzo na něho dštila chválu
.a vyznamenání, drali se o jeho přízeň, a on? Z duše
vším pohrdal. Matce píše: »Stal jsem se modlou dne . . .
za to vděčím nikoli svým pracím a studiu — tomu ti páni
zhola nic nerozumějí, ba ani o nich nevědí — nýbrž ně
kolika svým článkům v novinách.<<Zůstal modlou i v Mni
chově; do klína se mu sypalo, po čem se jiní do úmoru
pachtí: přízeň, sláva, úřady, přátelé, bohatství. Přesto
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přese všecko stal se mu život nesnesitelným. Proč?
Scházela mu útěcha sv. víry, která sílí a blaží věřícího
ve štěstí i v neštěstí a otvírá mu nový lepší svět, když
znaven stykem se všedním světem touží po oddechu
v jiných čistších krajích. Náš učenec byl přesvědčen,
že člověk docela dobře »beze ztrátya s životem »vy
účtujea, i když je víry prost. Doufal, že jednou mravnost
a vědomí povinnosti dosáhnou v lidstvu takové výše,
že učiní docela zbytečnou »všechnu přítěž náboženstvi.<<

Očekával tedy spásu od společnosti bez Boha. Spo
lečnost bez Boha... Toto slovo dostačí. samo tomu,
kdo má oči k vidění. (Za pravdou K. 234, 496 n.) Nesli—
bovali si to Voltairovi žáci před revolucí? Netěšilí se,
jak krásné to ve Francii bude, až zmizí »pověraa, t. j.
víra a Bůh, a až bude vládnout jen náboženství rozumu
a filosofie? Napoleon, ve víře tak vlažný, řekl sám:
»Člověk bez Boha? Však jsme viděli, jak vypadá...
v letech 1792 až 1795.. .a Největší ničemové si podali
ruce a prolévali krev... napřed věřících, pak ale se
začali rvát mezi sebou a požírali druh druha — ti, kteří“
se včera objímali. Člověk bez Boha . .. dravý proud bez
hráze, divý kůň bez uzdy, nezkrocená vášeň bez pevné
opratě Božího zákona, utrpení bez balzámu nebeské
útěchy, blahobyt bez plnosti vyšších statků.

Tak zůstal beze vší opory muž, vynikající nevyrov
natelnou učeností, ale nezakotvený vírou v Bohu. Kde
kdo mu závlděl, jemu však nicotnost a prázdnota světa
bez Boha zprotivila život do krajnosti. Byl již stařec
75|etý, r. 1887. Posledního máje, kdy v mnichovských
chrámech věřící lid pln nebeského blaha a svatého nad
šení se shromažďoval kolem oltářů Královny májové,
kdy se prostorami chrámovýml rozléhal zpěv milých
mariánských písní a duše všech se nesly k nebesům,
k lepší vlasti, v niž náš učenec nevěřil, toho dne učinil
konec svému prázdnému životu, složiv napřed ještě
nápis, jejž jsme slyšeli, nápis zpola zoufalý, zpola tupě
resignovaný.

Před lety spáchala v Londýně sebevraždu 89Ietá
miss Walkerová. Našli ji v jejím nádherném zámku
ráno bezduchou, a na stole dopis: »Nemám děti, nemám
nikoho na světě . . .a Mohla ještě připojit: »Nemám Bo
hafa Proto utekla : života! V Paříži taktéž před lety
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20letá Viktorína Dukierová. Služebné slyší ránu : revoi
veru, vrazí do komnaty, vidí svou paní ověšenou día
manty a perlami, oblečenou v hedvábí a samet, jak
se právě vrátila z bálu, ležet v krvi na zemi. Nepopřála
si ani času, aby odložila šperky nebo se dala sviéci.
Měla nádherný dům, ekvipáž, zvala vybranou společnost
k večírkům a hostinám, mohla si dovolit jakýkoli pře
pych, protože její »přitela, milionář, všecko platil, kaž
dé přání se jí splnilo, a přec život ve hříchu a luxusu
ji šťastnou neučinil. »Jsem mladá, sličná, bohatá, milo
vaná, ale život se mi protiví,a četli na lístku na stole.1)

Duše bez Boha... Nemá Boha, hledá tedy náhraž
ku. Sama cítí svou prázdnotu, a protože ji nechce vy
plnit Bohem, vyplňuje ji tvory: jeden chce svému životu
dát »obsah<<stykem 5 druhy nebo s »přítelkamia, druhý,
jemnější, hledá u manželky, dítek, v práci, ve vědě,
v umění to, co mu schází a co může najit jedině v Bohu.
»Duševní tulácia (Alb. Weiss) . .. jako Kain se potloukají
světem, jeden po krčmách, druhý. v lázních, třetí po
museich, čtvrtý po knihovnách, pátý po cestách . .. zou
tale hledaji jakés takés vyplnění života. Duše stvořena
pro Boha, a když jí ho nedáš, musíš jí dát modlu, leda
že by v sobě utloukla poslední jiskřičkulidského cítění
a žila jako zvířátko.

Duševní tuláci... Bylo by lze též říci: »Duševní
žebráci . „(( Byt' měli jakoukoli, na pohled sebevzneše
nější náhražku za Boha. Francouzská šlechtična de Se
vigné píše r. 1692: »Hynu bídou na hromadách obilí.<<
Měla skutečně přes 10.000 hl obilí, a při tom bídu...
Nemohla je totiž prodat, a tudíž v kapse ani haléře na
nejběžnější výdaje! Lidé, kteří mají v hojnosti vše, co
skýtá umění, věda atd., a mají prázdné ruce, jde-li o to,
aby svému srdci dali, co potřebuje pro nejběžnější po
třeby, pro chvíle zármutku nebo bolesti.

Mužové, jež jsme uváděli, žili namnoze v blaho

1) O Wielandovi >>kováři<<vypravuje pověst, že v za
jetí mu provrtali nohy, aby nemohl ze žaláře u'téci; on
si však ukoval křídla a jimi uletěl z těsné žalářní kobky
na světlo, k svobodě . . . Duše přikovaná k zemské hrou
dě sebepevnějí nemůže v sobě utlouci touhu po vyšším
cíli, po hvězdách . . .
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bytě. Kdyžani v blahobytě se duše bez Boha neobejde,
„co si počne v utrpení, bolestech, pohromách, ranách
osudu! Stoikové... honosili se9 že jsou povznesení
nade všecku bolest — a dovolovali svým lidem skončit
život, kdyby utrpení jim bylo nesnesitelné! Tím popřeli
sami sebe, vlastní nauku! Doznali, že bolest jest někdy
silnější než oni, pyšní filosofové;.; Ne někdy, nýbrž
velmi často jest silnější než člověk, a jen když Bůh jest
jeho pomocníkem, je s to ji snést. V Pittsburku (U. 5. A.)
byl kolem r. 1890 z pomstychtivosti od druha křivě na
řčen z vraždy jakýsi horník a odsouzen k žaláři na dva-—
cet let. Dvacátý rok se již blíží ke konci, když žalobce
před smrtí doznal svou nešlechetnost. Uvězněný pro
puštěn... »Jak jste dokázal, že jste snesl tak hrozné
bezpráví? Tak dlouhá léta? Že jste se z toho nezbláz
nil?a Ukázal jim beze slova růženec. Těžké rány osudu
buď vženou duši zpět do náruče Boží,nebo ji vženou do
zoufalství. Kdo obětuje život za vznešený cíl, jest hrdl—
na; kdo jej probije pro nicotnost, jest blázen. (Grill—
parzer.)

Vizme problémy, jimiž si dnes lidstvo láme hlavu:
problémy sociální, politické, mezinárodní, otázka evrop—
ského míru, pokojného spolužití občanů, problémy ná
rodohospodářské, školské atd.... Různé návrhy, někdy
velmi duchaplné, ale jedna věc jim vadí: že se totiž
bez Boha uskutečnit nedají. Odzbrojovací konference
v Ženevě před lety! Společnost bez Boha ...1)

Ze všech tragedií moře není truchlivější a více skli
čující než pohled na vrak nesený vlnami, od mužstva

1) Vypravuje—liprofesor dějepisu ve škole, jak těž-
ce na náš národ dolehla ruka vítěze bělohorského, ne
opomene velmi důrazně připomenout, že to byl katolic
ký vládce, jako by víra, kterou vyznával, a církev, k níž
se hlásil, byla příčinou našeho národního neštěstí. Proč
teď, stejně důrazně nepřipomínají, že naši ujařmitelé
r. 1938—45 byli lidé bez víry, nepřátelé kříže Kristova?
Že Pius XII. v encyklice důtklivě se zastával práv
»malých národů<<, práva na existenci, na národní své—
ráz atd.? Za celou dobu našeho >>kato|ického<<ujařmení,
od r. 1620 až do probuzenské éry, tedy bezmála 200
let, neteklo tolik nevinné české krve jako v krátkém
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opuštěný... Hluboko ve vodě trup sotva nad hladinu
vynikající, bez plachet, bez stěžňů, jen málokde ještě
vidět zbytek ulomeného stěžně s cárem urvané plachty..
Snad již celá léta putuje -—zjištěno, že vrak Cummings
za 587 dní vykonal dráhu přes 9000 km, vrak Wolsten za
4 roky asi 17.000 km — unášen a zmítán proudy a vichry,
vlny přes něj se valící pokryly bílou pěnou omšený
trup .. . Vše obraz pustoty, zkázy, smrti. Patří k největ
ším nebezpečím na moři: blíže se bez hlesu, neslyšen,
neviděn, neupozorní na sebe v mlhách nebo v temno
tách signály jako cizí loď nebo úskalí, nedá se zjistit
jako blížící se ledová hora; první známka jeho zkázo
nosné přítomnosti je praskání lodi, která se s ním sra
zila. Obraz duše bez Boha, bez víry, bez cíle . . . Běda,
kdo se s takovou na životní pouti sejde! Co by mohl
takový vrak vypravovat! Kolik utrpení, bojů, hrdinství,
zoufalství! . . . Jak až do poslední chvíle zápasili, jak se
na lodi drželi, než naskákall do záchranných člunů! Jenže
duše, která opustila Boha, je pravý opak tohoto hrdin
ství: v její moci bylo držet se pevně záchranné kotvy
víry, ona však ji zbaběle odhodila. —

Jsou-Ii upřímní, doznají nepokrytě, že nám závidí.
Kdyžse ve francouzské akademii jednalo o kandidatuře
Antonína d'Abbadie, namítali někteří, že jest horlivý
katolík. Astronom Arago na to odpověděl: »Do jeho ná
boženského přesvědčení nám nic není; zde jde jen oto,
může-li se vykázat vědeckou zdatností. Co mne se týče,vv,
závidím těm, kteří ven.“ Tento výrok lze častěji slyšet!

šestiletí nacistického >>bezbožského<<ujařmení! Fijhrer
nám bral vše, národnost, svobodu, kulturu, majetek, ži—
voty ——i víru. Mám si namlouvat, Že tento vrah našeho.—
národa, šířící temno a potlačující světlo tiskovou cen
surou, jíž obdobné v dějinách nenajdeme, chtěl nevě—
rou, kterou nám vnucoval, dat nám světlo a přivést
k svobodě? Tedy jediné dobrodiní, které Hitler našemu
národu prokazoval, dobrodiní >>neocenite|né<<,v kterém
ho následují a v jehož díle pokračují ti, kteří se snaží
jako on vyrvat našemu lidu ze srdcí víru a kříž! Na—
cistické běsnění jest ilustrace slov: »Společnost bez
Boha.<<Smečka dravců, uchvátivších vládu . .. Od moru,
hladu, války a bezbožecké vlády vysvoboď nás, Pane!
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Učinil jej i zesnulý historik Pekař. i mně se nejednou
stalo, že člověk bez víry mne oslovil: »Čím to, že vy
jste tak spokojeni a klidni?a/Vždyt' bys i ty mohl být
spokojen jako my, jen kdybys chtěl k Bohu! Humboldt,
jehož výrok jsme slyšeli (str. 65)... ve stáří ho upo
zorňuje přítel-z daleké Ameriky, že by bylo na čase
pamatovat na duši a na věčnost. Učenec připsal k do
pisu: »Pokus o obrácení z Ohioa, a uložil jej k své ko
respondenci. Tito lidé by mohli najít klid — ale jedině
v Bohu, a k tomu se takový nechce odhodlat; raději
vzdychá beznadějně jako Lenau, když odhodil víru a
Boha a po letech polozoufalý volal: »Bez lásky, bez
Boha, celý svět je smutný až k.zoutání.(< Jinde lká:

.»Já procházel se kdysi rájem víry,
kde o Bohu nám mluví každý květ,
kde projevem nám jeho lásky blahé
jest rosy krůpěj, vánek, celý svět.
Já bláhovec! Já na cesty se vydal
a opustil ten božsky krásný ráj,
a nyní? Radosti vší z žití pozbyl,
když odhodil jsem víry šťastný máj.
Kříž Kristův, před nímž v blahých dobách kleče
jsem šťasten často dětské ruce spjal,
ten kříž jsem zlomil... Pekelnou pak mukou
hned kníže temna duši moji jal.<<

»Ve své duševní prázdnotě chci mluvit s tvory, ti však
přirazí přede mnou vždy dveře a volají: Bez víry,
bez Boha . . .a (Týž.) Ví, co mu schází, zná lék pro svou
rozervanost, ví, kde najde lékaře — a nejde k němu!
Zaslepenost, již bez vlivu ďábelskěho si nikterak nevy
světlíme... o níž muví již Isaiáš: »Vidouce nevidí, sly
šíce neslyší.“ Kolikje lidí, kteří se v žití pro ďábla bijí!
(Bonav.) Nevědomky! Tím, že jejich život nepatří Bohu,
čímž roste bez ustání konto satanovo. Lenau hledal klid
duše až u niagarských vodopádů — a přec byl tak blíz
ký ten, jenž mu ho mohl dát, jen kdyby byl zaklepal a
poprosil. Co platno, že oko zíralo na úchvatný dlv
přírody, když duch neviděl nebo vidět nechtěl toho,
je'nž za ním skryt a skrze něj k němu mluvil! Jako snou
benec, jenž navštíví snoubenku, vidí její nábytek a nád
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herný pokoj, nespatří však její tvář! Nešťastný básník
vrací se od Niagary a jeho kroky zaměřily nakonec do
ústavu pro choromyslné, kde bez Boha dokonal.

Jiná duše bez Boha, Schopenhauer: »Svět na všech
stranách zkrachoval, život jest kšeft, jenž nekryje vy
dání.a Heine se prochází po luxusních pařížských boule
vardech, vidí děti vesele si hrát pod kvetoucími kaštany
a prchá do Louvru. . . v koutku obrazárny se dá do plá
če. Náš básník husita, Čech, líčí v jedné povídce (Druhý
květ) vlastní prázdnou duši. Nevím, je-Il známo, že i on
prosil »nebesaa, aby mu vrátila víru jeho dětství. Ana
tole France, jeden z největších básníků francouzských
poslední doby, přítel Renanův a Taineův, vyznamenán
Nobelovou cenou a zahrnován slávou, muž zbožňovaný
a bohatý, jehož každé nové dílo kritika s uctivostí při
jímala, Francie obdivovala. přátelé opěvovall, pravil
k Broussonovi: »Není tak nešťastného tvora na zemi ja
ko jsem já; nebyl jsem ani hodinu šťasten.a Muž bez
Boha! Čím to, že tolik umělců (básníků, hudebních skla
datelů, herců a hereček, zpěvaček, kinohvězd, tanečnic)
skončilo buď v ústavě choromyslných nebo sebevraž
dou? Jemnější duše, přesycená slávou, snad i jinými ra
dostmi, a při tom bez Boha . . .

Ve všedním životě že by bylo jinak? Sáhni do po
kladů vlastní zkušenosti! Onde se'zastřelí bohatý a vy
soce postavený muž, když mu smrt vzala jediné dítě,
dospělou dceru, jinde nápadník pro děvče, bankéř pro
nezdařenou spekulaci . . . muž, protože žena mu nechtěla
dělat vejce v tomatové kaší, a proto prý život pro ně
ho pozbyl vší ceny... děvče, protože lékař jí zakázal
nosit prolamované punčošky a střevíčky, jež právě byly
v módě... Když srdce prázdné Boha lpí na jediném
tvoru — a ten mu může být vzat!

Utíkají z života... Kdo to nezakusil, nemá ponětí,
co znamená krátké slovo: »Duše prázdná...a Nemá
Boha, nemá ani náhražku za něho, t. ]. nějakou modlu,
a byť i měla, uspokojí ji jen na chvilku, a jak řečeno,
může jí být každým okamžikem vzata; a potom? . .. Ve
de-Ii tělesný hlad k sebevraždě, co říci o duševním
hladu? Lidé nemající Boha nemohou pojímat život
s vyššího hlediska; není, kdo by jich sílil, není, co by
jich povznášelo. Vezdejší život jlm nedal, co od něho
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"žádali nebo čekali, v lepší budoucí život nevěří neb
o něm nevědí, jaký pak div, že se jim život na zemi
stává nesnesitelným a že jej odhalují? Co jiného jim
'IbýVá?

Bez Boha . .. Dítě se bez něho ještě jakž takž obe
jde. Jeho celý svět jest dětská jizba a školní učebna,
jeho jediné starosti školní úlohy a vysvědčení... Jak
mile se však 1 _dítěte stane jinoch nebo dívka, mohou
již p_řijítprvní boje, těžké boje... Není tak k smíchu,
vyslovím-Ii slovo »nešt'astná Iáska<<.Pro mnohou mla
dou duši to znamená první bolest, a s tím musí každá
mladá duše počítat, že jí nebude dopřáno uzavřít trvalý
svazek s _tím,komu zadala srdce, a co potom? »SIunce
mi zčernalo za bíla dne, obloha semi žatměla ..... <<
Nemá Boha, o něhož by se opřela, nemá Krlsta, v jehož
kříži a na jehož srdci by hledala útěchu a sílu, a proto
s životem zlikviduje.

Rachmanová vypravuje o ošetřovatelce v infekční
tyfové nemocnici. Jmenuje ji Fenlčka. .Svými dlouhý
mi vlasy se zalíbila kterémusi hochu„ale její chudoba!
»Nabídla jsem se za ošetřovatelku; až si našetřím tisíc
rublů, vrátím se domů. .<<Jednoho dne lékař u ní kon
statuje vysokou horečku, 400. Pochopitelno, že myslil na
tyfovou nákazu, a ted' podle předpisů musily vlasy do
lů. Zmítala sebou, naříkala. »Nikdyjsem neslyšela nikoho
tak zoufale plakat <<Nic naplat.. . Druhého dne však
teplota klesla na 370, lékař se tváří rozpačitě — zjevno,
že se mýlil. čtvrtého dne ani stopy po horečče. »Vstaň
te, jděte po práci!<<»Nač bych pracovala, teď už si mne
můj X. nevezme. .<<Zádumčivá chodí celý den po do
mě, večer ji našli.

Duše bez Boha. .Jde to, dokud nenastane nějaká
»poruchaa. Ale přijde maličkost ——nebo i věc, která pro
ni není maličkost, jako v příkladě posledně uvedeném

, ——a duše se hroutí. »Nemohu to vydržet . . .<<Štěstí bez
' Boha, mlmo Boha... Voltaire praví: »Když přemýšlím

o tom, zda jest duše, zda jest nesmrtelná, tápu v ne
ustálých pochybnostech. Na tyto otázky čekat ode mne
odpověď je tak, jako kdyby slepec slepce se tázal, co

2) Rachmanová sděluje ve svém deníku nejednu
instruktivní historku. Pod korouhví K. 504.
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je světlo. Právě tak otázky, zda jest věčnost a odplata.
Tovše jsou věci, o nichž dnes něco tvrdím, zítra o vlast-
ním výroku pochybuji a pozítří jej popírám. Každý den
se mýlím a bloudím, a všichni filosofové, kteří se mnou
upřímně mluvili, doznali, že se jim vede stejně. Přistaň,
kdo můžeš!a

To je ta oslavovaná osvěta! Osvěta bez Boha!
Přistaň, kdo můžeš... Chce říci: »Já nemohu...
moje Iodice, zmítaná vlnami a vlnobitím, v přístavu prav
dy a spásy nikdy nepřistane.a Jak šťastná duše pevně
zakotvená v Bohu a ve sv. víře!

»Místo majáku, kde jiným na sta bludic hoří,
tobě v temnu Hvězda mořská září démantová,
lodí tisíce kde bídně ztroskotalo v moři,
tvoji pevně třímá víry kotva ocelová . . .<<

Tak píše Sládek F. X. Dvořákovi, když přečetl jeho
meditace. Vycítil štěstí duše, jež má ve své víře blahou
a neklamnou jistotu. Kdo by se nedržel pevně její
kotvy! ó světe nešlechetný, ty svých přátel neoblažíš
jinak leč že z nich Boží nepřátele činíš. (Bern.)

Don Bosko mluví s posledním králem neapolským
Františkem Il. »Vrátím se zase do svého ztraceného krá
Iovství?<<»Nechme myšlenek na pozemské království a
hledejme raději nebeském Tak volá k nám sv. víra:
»Nech země, povznes se k nebi.<<

Na konečné štaci elektrické dráhy velkoměsta vy—
stupuje dívka. Za poslední haléř si koupila lístek, teď je
za městem. Kolonií dělnických domků se pust-í do polí
— kam? Bez haléře, bez cíle, vše prohrála, vše otráve—
no: tělo, duše, srdce. Chladný déšť se snesl na krajinu,.
ona v lehkém šatě se chvěje zimou, na smrt unavena se
posadí... Zavadí o jakýsi předmět, sehne se... vy
mačkaný citron! Vzpomíná . . . dětská léta, dětská nevin—
nost, víra dětských let.. . všecko pryč! 'A se vším tím
i její štěstí, a teď cítí, že to s ní jde ke konci. Co jí
pravil farář při loučení! »Velkoměsto jest nebezpečné!
Nevěř Iichotivým řečem! Zapletou dívku do osidel, a
pak ji odhodí jako vymačkaný citron.\Drž se Boha, drž
se; svaté Panny!a Spustila se jich brzo, velmi brzo...
Druhého dne našli pod stromem ztuhlou dívku, v ruce
vyssátý citron... (Hoffnung 191.)
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C) Duše s Bohem.

Za občanské války ve Spojených státech americ
kých r. 1862 pozoroval kterýsl generál, že Indiáni se bez
kompasu vyznají v preriích, ohromných loukách, kde trá
va sahá mnohdy nad hlavu a kde lze snáze zabloudit
než v hlubokém lese. Jak se orientovali? Podle jedné
květiny, jež pak dostala jméno kompašový květ (Iocika).
Má široké listy, a aby nebyly vystaveny účinkům žhou
cích slunečních paprsků, jsou obráceny plochou k vý
chodu a západu, hranou k severu a jihu.

Společný rys všeho živoucího: touha po světle.
Vstup večer na louku od východu, a uzříš málo květů.
Vstup na ni se strany, kde před chvilkou slunce zapadlo,
a hlavlnky všech ti kynou vstříc. .. jako by konaly ve
černí pobožnosti a loučily se se slunkem... usínají
s tváří obrácenou k slunci, prazdrojl světla. P. Kirchner
T. ]. si sestavil v pokoji originelní sluneční hodiny, a to
na korku: doprostřed desky postavil slunečnici . . . květ
se neustále otáčel za sluncem, a podle toho i stín kvě
tiny označoval denní doby. 0 této květině sl staří vy
pravovali báji: nymta (víla) Klytie toužila horoucně po
bohu slunce, až byla proměněna v heliotropickou kVě
tinu, ve slunečnici, jež stále zirá k předmětu své lásky.
Pěkný obraz duše toužící po Bohu, zdroji života, světla
a blaha! V tropickém pralese, kde hustými korunami
stromů nepronikne sluneční paprsek k zemi, žene se
všecko vzhůru, k světlu. Orchideje a jiné popínavé rost
liny drží se kořínky kmenů, ssají vhko i potravu místo
z půdy ze vzduchu, jenom když mohou k slunci. Stromy,
stojící těsně při sobě, proplétají větve ratolestmi sou
sedů, jenom vzhůru, ke slunku . . . pravá rvačka o světlo!

Co světlo květině, to Bůh duši. Nahlédli jsme ubo
host a bídu duše, jež Boha nemá.-**)Všimněme si štěstí
a bohatství duše, jež Boha má. Ráj na zemi nebyl nikdy.

3) Touha po vlasti . .. rceme: po ztracené vlasti . ..
Ve východních Sudetách roste zvonkoviná květina Carn
panula barbata, pocházející z Alp. »Hlavinku stále sklo
něnou, jako by snila o své milé domovině, odkud se do
stala sem . .. o domovině, kde vrcholy korunovány věč
ným sněhem, kde roste protěž, kde slyšet jódlování, kde
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Přece však nelze popřít, že lidstvo bylo přemnoho
šťastnější za dob žlvé víry než dnes, v době vynálezů,
technických pokroků a všemožného komfortu. Čtěme jen,
jak vypadaly na př. italské státy středověku! Benátky,
Janov, Florencie, Pisa, Parma, at' republiky nebo vévod
ství nebo jakéhokoli státního útvaru. Jak popisuje Dol—
cini život v Bologni, jak Ambrož Leo život v Nole, jak
líčí Antonín Galateo Otranto, jak Gomisius španělské
provincie! Jako bychom Morovu Utopii četli, s tím rozdí
lem, že Utopie Morova nikde neexistovala a neexistuje,
zatím co tlto líčí to, co skutečně viděli, namnoze jako
cizinci 'a hosté. Spokojenost, prostý život i v rodinách
milionářů, smíme-li tak tehdejší bohatce nazvat, žádné
spory, žádné úplatkové a korupční aféry. (Viz Sbírku
příkladů, kap. 11.)

Kdo jest více ušetřen křížů a bolesti, duše věřící
či duše bez Boha? Jedni odpovídají: »Věřící.a Jiní

“ tvrdí : »Bezbožci.a Oba dva odpovídají nerozumné a ne
smyslně. Odezíráme-Ii od utrpení a žalů, které si půso
bíme a zaviňujeme sami (hřích v rodinělj, nutno podle
pravdy doznat, že hořké vody bolesti zkrápějí životní
pouť stejně věřícímu i bezbožci, jako při dešti padají
krůpěje stejně do moře jako na vyprahlý kraj. Jako
dědičný hřích a smrt, tak jest i utrpení smutné dědic
tví po praotci, odkaz, který dědíme všichni. Epidemie
nebo všeobecná nouze zachvacuje nejen vyvolené, ný
brž i neznabohy (»od moru, hladu a války...<<), vše
obecné pohromy (»od blesku a bouře, od metly země
třesení . . .a) dopadají a postihují ty i ony. Ve velké re
volucl krváceli pod guillotlnou nejen duše Bohu oddané,
nýbrž i ti, kteří proti němu brojili, na dlouhou bolestnou
nemoc umíral svatý Kamil l neblahý Kalvín, ukrutník a
krvežíznivec Herodes i »čínská světicea, děvčátko Ta
žun, krutě byl umučen pro Krista sv. Bartoloměj, a týmže
způsobem sprovozen ze světa od pohanského perské
ho krále Sapora I. pronásledovatel křesťanů, císař Va
lerlán (r._259).Ve válce oplakávají otce a bratry rodiny
věřící i rodiny bez víry. Atd. atd.

k nebi blíž . . .<<Ve Frankfurtě v zoologické zahradě měli
svého času mravenečníka, jenž neustále podrýval půdu
u západní zdí . .. chtěl do vlasti, do své Ameriky!
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Na čem tedy záleží? Na tom, jak kříže snášíme. Na
Sv. Hostýn přišla dívka asi 21Ietá, ve smutku; v tváři
jí každý četl hlubokou žalost. Při rozhovoru se dovídá
jeden z poutních kněží, že má před sebou nikoli dívku,
nýbrž mladičkou'vdovu. Hitler ji připravil o manžela,
sotva rok po svatbě. Nedočkal se ani dítka. »Přišla
jsem na Svatý Hostýn požalovat nebeské Matičce svůj
žal.“ Přišla zdaleka! Duše bez Boha by byla hledala a
našla jiné východisko a jiný lék! V Ukrajině za nepo
kojů po roce 1918 byla přepadena a spálena jedna ves
nička, mužové odvlečeni nebo pobiti; nad jedním spá
leným statkem stojí žena, obklopená třemi dítkami, bez
manžela. .Dlouho asi zírala na spáleniště, _dlouhotam
její srdce krvácelo a oči slzely. Konečně se vzchopila,
vzala nemluvňátko do náručí, druhé dítko za ruku, ho
šíkovi dala do rukou kříž, jediné, co ze spáleného
statku zachráněno, a pustila se přes zamrzlý Don do
ciziny . . . až do Berlína se protloukla, a tam se uchytila.
Byla by takového hrdinství schopna duše bez Boha?
(Hoffnung, II. řada.)

Kdo Boha má za pevný hrad, nic nemusí se zlého bát,
i v bouři může kliden být, neb nad ním Bůh svůj drží štít.
Zlých úklady a zlobný čin jak sítě tkané z pavučin
on jedním dechem zpřetrhne a v záhubu je uvrhne . . .
On zná i každou naši tíž: čím přítel dál,“tím on jest blíž;
on setře každou slzu s řas, a noc on změní v jitřní jas . ..

Víra,a sice víra skál'opevná, neochvějná, jest duši
pramenem útěchy, jež zmírňuje všechny trampoty
vezdejšího života .. . útěcha čerpaná z vědomi, že Bůh
dopouští, ale neopouští, útěcha pramenící ze svatých
Písem, ze svatých svátostí, z Eucharistie, z vědomí, že
máme Matku na nebi, Matku milosrdenství, jež neosiy
šela nikoho, kdo se k ní s důvěrou utíkal, útěcha pra
menící z kříže Kristova. V Čechově Dagmaře odevzdává
matka mladičké nevěstě při loučení před odchodem
do daleké ciziny křížek:

»Přijmi tento božský symbol umučení...
Až se kolem tebe shluknou roje péčí,
křížek ten je spasným rozeplaší svitem.
Až ti duše zalká v nitru žaly zrytém,
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křížku toho síla zázračná ji zléčí.
On tě bude sílit pokušení dobou,
on tě bude chránit před nepřátel zlobou.<<
Královna matka věděla, že královský háv není pan- '

cíř, jímž nepronikne žádný žal a žádná bolest! Ale vě
děla též, kde hledat lék —

Naděje jest jí vzpruhou a provází ji na všech
cestách životem, naděje ve věčný život, kde nebude
již smrti ani bolesti ani Ikání, naděje, bez níž by naše
vyhnanství bylo peklem, jak jsme zřejmě na uvedených
příkladech vlděll.

Láska jest jí předtuchou nebeských slastí.
Ať si jak chce moře zmítá člunek mého života,
at' ho stíhá bouře lítá, živlů vztek a mrákota:
směle Bohem uloženou podnikaje výpravu
spěchám duší nezhroženou k blaženému přístavu.
Zjasňujíce temné nocí ve tříhvězdí tajné moci
nade mnou se vznášejí víra, láska s nadějí.

(Čelakovský)

9. Každodenní občerstvení na pouti.

Známé jsi mi učinil cesty života. (Z 15. 11)

P. Josef Deharbe T. ). začíná svůj katechismus (po
prvé vydán r. 1847) otázkou: »K čemu jsme na světě?<<
Dnes, po 100 letech, začíná i náš český katechismus
touto otázkou. Vydavatelé pochopili, proč nutno násle
dovat příkladu starého jesuity. .Otiskněme odpověď a
zkrácený výklad, který k této otázce podává sám autor
P. Deharbe. '

»Jsme na světě, abychom Boha poznávali, jej milo
vali a jemu sloužili. Bůh jest věčná Pravda, pročež na
še povinnost ho poznat. Bůh jest nejvyšší a lásky—
nejhodnější dobro, nejdokonalejší bytost, pročež naše
povinnost jej milovat. Bůh jest Tvůrce nebes i země,
náš svrchovaný pán, pročež naše povinnost jemu
sloužit. Poznat ho, pokud ho poznat můžeme a pokud
se nám poznatl dal. Nedokonale nás o něm poučuje při
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rozené světlo našeho rozumu, daleko dokonaleji nad
přirozené světlo svaté víry. — Sloužit mu, i. ]. plnit
jeho vůli; svou vůli nám Bůh vyjádřil sám v přiká
záních. — Milovat ho a láskou s ním být spojeni; ke
spojení s ním však napomáhají a jsou nezbytné pro
středkyspásy, předevšímmilost a svaté s'vátosti.
Jsme tedy povinni 1. věřit vše, co Bůh zjevil a co svatá
víra hlásá, 2. zachovávat Boží přikázání, 3. užívat pro
středků spásy, přijímat svaté svátosti, vyprošovat si
modlitbou potřebné milosti. Lze tedy krátce říci: jsme
povinni v Boha věřit, podle víry žít a milosti ke křesťan
skému životu nezbytné si opatřit. O tom všem jedná
katechismus“ K tomu lze připojit slovo Augustinovo:
»Bůh ti přikazuje ne co by ho obohatilo, nýbrž co by tě
k němu přivedlo.a l'edy cíl a zároveň ovoce života
vpravdě křesťanského jest naše vlastní blaho, záležející
ve věčném spojení s Tvůrcem. »Bůh mne nestvořll
k trestu.“ (Aug.) * ' '

Na str. 66 n. jsme si řekli, že velikost člověka se
zjistí a zároveň i měří podle toho, čemu platí jeho veš
keren zájem. Nestačí pouhé nadšení; záleží na tom, pro
co jsi nadšen. Malým ten, kdo má jen malý cíl. (Čech.)
Ale ani nejsmělejší a nejodvážnější duch, neosvícený
světlem shůry, nikdy ani nepojal myšlenku, že by člověk
mohl být stvořen pro věčné spojení s Bohem. Největší
duch starověku, Aristoteles, učitel Alexandra Vel., praví
asi toto: »Přátelství mezi bytostmi velice sebe vzdále
nými, mezl příliš vznešeným a příliš nízkým (nepatrným),
na př. mezi Bohem a člověkem, jest nemožné.“ Pouhý
rozum nás poučí, že naším cílem jest Bohu sloužit; ale
že za věrné služby nás Tvůrce oblaží svým věčným přá
telstvím, takový cíl nám mohl ve své lásce dát a jeho
poznání zjevením umožnit jedině on sám, jak již řečeno.
(Str. 74.)

Pro Boha — Ne v tom smyslu, jako když řeknu:
»SIužebník jest pro pánaa, totiž aby mu byl k užitku.
Spíše by vvstihlo smysl našich exercičních pravd jiné
přirovnání: »Símě jest pro stromu — aby se totiž vyvi
nulo ve strom a tak dosáhlo nejvyšší sobě možné doko
nalosti. Clověk pro Boha — aby jednou k němu přišel,
s ním byl na věkyspojen, a tak dosáhl nejvyšší
všestranné — zvláštěmravní— dokonalosti, již
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tvor jest schopen... naprosté svatosti bez skvrny hří
chu, dokonalého poznání bez stínu omylu, úplného a
neomezeného štěstí bez krůpějí hořkosti a bez obavy,
že jednou vezme za své.

Velký, vznešený cíl. Jest ubohý člověk s to, aby
takového cíle, veškeré pomyšlení přesahujícího, též
i dosáhl? Vlastními silami jistě nikoli! Důkazem jsou po
hané; onen, jenž hlavní povinnost člověka správně vy
jádřil slovy: »Následuj Bohaa ——a nedokázal to! Tím
méně Boha,dosíci! Ten cíl nazýváme nadpřiroze—
ným, a to ze dvou důvodů: člověk a vůbec žádný tvor,
ani anděl, na něj neměl práva, a když mu jej Tvůrce
z pouhé lásky dal, nedosáhne ho nikdo z vlastních sil.
Jako kdyby ptáče chtělo vzlétnout až k slunci .. . Ubo
žátko! Tvá křidélka tě sotva povznesou nad prach ze—
mě — ani k oblakům nevzlétneš, tím méně k zdroji

_světla, jenž na obloze září! Jinými slovy: ten, jenž tvoru
tento cíl dal, musí mu i umožnit, aby ho dosáhl, musí
mu k tomu účinně pomocí a dát mu k tomu sám přl
mě'řené prostředky. Tvůrce musí sám člověka
k jeho cíli vést — a skutečně ho vede — ale jenom
vede! Netáhne násilím,“nestrká automaticky, nýbrž ve
de — jak? Ukazuje mu (poučuje ho), co nutno dělat,
aby cíle dosáhl, a podporuje ho svou milostí, tak
jako vzduch drží a podporuje ptáka, aby se mohl vznést
—-byť měl sebemohutnějši křídla, nezvedne se se ze
mě, schází-Ii mu tato opora (vzduch). ,

Tím, že Tvůrce dal člověku cíl nadpřirozený, ukázal,
že ho chce ve svém království pokládat za něco více
než za pouhého služebníka. Chce, aby s ním byl spojen
a měl podíl na jeho věčné blaženosti, chce mu tedy být
Otcem a pokládat ho za dítko. Jak stoupá při této ú
vaze v našich očích naše vlastní důstojnost! »On bude
mi synem, a já iemu budu otcem . . .cc (1 Par 22. 10; 28.
6.) láska a vděčnost k tomu, jenž nás tak omilostnil, a
úcta k nám samým, kteří jsme tak omilostněni... »Ne
zahazuj se! Projev se a osvědč se hodným takového
vyvolení — důstoiným životem!<<Listy sv. Pavla jsou to
ho plnv. Stále a stále připomíná věřícím, že skrze Krista
(zásluhami Kristovými) a podle Krista (k podobenství
jednorozeného Svna Božího) byli působením Ducha sv.
(Ducha lásky)-učinění dítkaml 'Božími, zbaveni služeb'
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nosti, a tak připůštěnl k účasti na všech právech, jež
má v královské rodině syn. Jenže člověk misto co by
si svého omilostnění vážil a si je chránil, vynucuje z úst
Tvůrce výtku: »Syny jsem si vychoval a je vyvýšil, oni
však pohrdli mnoua (Is 1. 2) i svým povýšením.

Exercicie nám mají krom jiného užitku přinést i ten,
abychom byli proniknutí vědomím: »Jsme dítky nebes
kého Otce, dědici jeho království a spoludědici jeho
jednorozeného Syna.<<Tedy přijati za členy rodiny ne
beského Otce! Zařídlt tedy život tak, aby byl v souhlase
s tak velkým důstojenstvím, a abychom — podporováni
milostí Boží a vynakládajíce sami veškeré úsilí — své
vznešené povolání nezmařili, nýbrž cíle došli.

Milost Boží a vlastní přičinění.. Jako u ptáčete,
které chce vzlétnout: 1. vzduch je drží, ale 2. krom toho
musí užít křídel, jež mu Tvůrce dali Praktický účel exer
cicií vymáhá, že sv. Ignác věnuje větší zřetel druhé slož
ce, totlž našemu přičinění. Hlavně dva prostředky nám
dává Pán, abychom svou pouť k nebeskému Jerusalemu
šťastně a jistě dokonali: zachování přikázání a modlitbu.

Cesta Božích přikázání: »Konej dobré, varuj se zlé
hola Student, jemuž rodiče umožnili vzděláni — bez je
jich pomocl (»milostia) by nebyl s to. .Aie pak slyší:
»Konej svou povinnost (studium), varuj se zahálky!...
Jen tak můžeš dosíci cíle, k němuž jsme tě určili, a
povolání, jež jsme ti vytkll.a O tom již byla řeč. Proč
zachovávat přikázání? Protože 1. jest naše svatosvatá
povinnost Bohu sloužit, 2. se tak připodobňujeme Tvůrci,
!. vedou 'nás k Bohu. jako značky podle cesty ukazují
poutnikovi, kudy se má brát. Zachovávat přikázání zna
mená neustále uznávat suverenitu Tvůrce a jeho svrcho
vaná práva vůči nám, a to ne pouze slovy, jež bývají
mnohdy planá (»le tento ctí mne ústy, ale srdce jeho
daleko jest ode mnea Mt 15. 8), nýbrž skutkem —
osvědčování, iež nemůže být nikdy plané a jalové. Celý
život se stává nepřetržitým holdem našemu Tvůrci, ne
přetržitou bohosiužbou, a poněvadž naše porušená
přirozenost se jí jako jhu vzpírá, je takto náš život i ne
ustálou zápalnou obětí. Krom toho, máme-Ii na zřeteli,
že pokušitel stále se snaží odvést nás s pravé cesty,_
jsou přikázání Boží i kompas a pevná kotva v bouřích.
PřikáZání Boží plnit a tedy" pravě Cesty se držet může
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poutník vždy a všude, za všech okolností, at' nastane
situace jakákoli (str. 77)... velitel v čele armády a
v lomozu zbraní i mnich v tiché cele, veřejný činovník
na kolbišti života i nemocný na lůžku, král na trůně, vě
zeň v okovech, dítko ve školní lavici, v mládí i ve stáří,
v životě i ve smrti.

Plnít vůli Boží... Jak docela jinak pojímáme ve
světle exercičních pravd toto slovo, nám již z katechis
mu známě! Nikoli jako tíživou povinnost, naopak, jako
podmínku vší naší vznešenosti a velikosti, jako záruku
našeho věčného štěstí. »Plnit vůli Boží — toto právo
si nedám vzít, jako generál si nedá vzít vojenskou
službu, protože jest mu cestou do královské služby, na
královský dvůr, ke králi . . . jako kněz si nedá vzít právo
sloužit mši sv., jako rolník si nedá vzít své políčko a
právo je vzdělávat — z lásky k rodné hroudě. v naději,

_že mu přinese úrodu a tedy zajistí existencí, z ušlechtilé
touhy dát svému životu obsah . ..

Druhý prostředek, jenž vede poutníka k jeho vzne
šenému cíli a jejž jsme v záhlaví nazvali denním občer
stvením na jeho pouti, jest modlitba.

M0 ctI i tb a . . . Najdeme ji u všech národů, byť je
jich náboženství bylo nejnižší úrovně. Podobně jako svě
domí vydává svědectví o Bohu, o jeho věčném zákoně,
o naší závislosti na něm. Svědomí se hlásí k slovu, i když
nechceme, ba i tehdy, kdy bychom je rádi umlčeli a při
kázall mu perpetuum silentium (věčně mlčení) — nedá
se umlčet, projevuje svou přítomnost jako kamének v o- “
buvi nebo trn v noze, a svědčí nám, že nad námi bdí
oko, jež čte naše nejtajnější úmysly a myšlenky, jež má
naše nejskrytější činy, byt' byly tajny kohokoli, a již
předem nás soudí — dříve než nás soudit bude sám
věčný Soudce. (Str. 92 nn.) , :

Modlitba? Ta se sice neo'zývá'sama a vždy, ale při
jdou chvíle, že v duši, jež o Bohu něco ví, se ozve hlas:
»Sepni ruce k modlitbě . . .a Když však chceme, můžeme
se jí věnovat kdykoli a bez ustání. Modlitba jest tvé
právo — právo, obrátit se k Tvůrci — a—to bezpro
středně. Poutníče, i tobě se může stát, co onomu v po
dobenství: můžeš upadnout mezi lotry, mohou tě o vše
cko obrat, co nazýváš svým, mohou tě spoutat, do ža-r
láře uvrhnout, svobody navždy (t. j. pro krátkou dobu
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tvé pouti) zbavit, přístup k eucharistickému stolu ti za
mezit, zpovědníka v poslední hodině ti odepřít, mohou
tě mučit, očl ti vyrvat, ale dokud dýcháš, jedno ti vzít
nemohou: právo a možnost, obrátit se k Tvůrci a s ním
hovořit, vyžádat si u něho kdykoli audienci. A tvůj Pán,
jako by nebylo tvora krom tebe, věnuje ti pozornost a
slyší tvá slova, jak dlouho s ním rozmlouváš.

Čte-Ii tyto stránky někdo z těch našich drahých
krajanů, kteří zakusili hrůzy koncentráku a za které jsme
my kněží po celých šest let vysílali denně k nebi tiché
vzpamínky při nejsv. oběti, tiché prosby, našimi" utla
čovateli neslyš'ené, tím více slyšené u trůnu milosti —
chápe tyto řádky lépe než jiní, tak jako tehdy chápal
lépe Getsemanskou zahradu, jejíž smrtelné úzkosti
snad prodělával. Náš božský Mistr se tehdy uchýlil
k modlitbě — modlitby se jako záchranné kotvy v pří
bojl zoufalství chápali i ti, kteří snad už léta ruce
k prosbě nespja!i, a od zlomeného kříže hleděli ke
kříži Kristovu i ti, kteří kdysi pomáhali vyhodit jej ze
škol. Jak dlouhá kapitola by se dala vložit sem! Listy
psané z místa beznadějnosti byly někdy takové, že by
se daly s kazatelny předčítat. Všecko jim bylo vzato a
znethožněno, jenom ne přístup k Tvůrci v ůtěchyplné
modlitbě. Aspoň jediný doklad. Absolvent gymnasia

, K. S. 1 Násedlovlc píše 14. listopadu 1944: »Moji nejmi
“Iejší a drazí! Pán a Bůh náš kyne rukou a volá, abych
složil počet ze svého života. Dnes ve čtyři hodiny do
konám pod sekerou kata. Jsem mlád, jsem zdráv, mám
chuť žít, umírám dříve, než jsem žít mohl; tím těžší
myšlenka na smrt. Mo'dllljsem Se denně růženec k Pan
ně Marii, chtěl jsem'se stát služebníkem oltáře zde na
světě, Kristus mne však volá k sobě. Jsem odevzdán
do vůle Boží, on řídil mé kroky, ještě dnes budu u ně

. Odpouštím všem...“ Toto poslední stovo bylo
snad našim drahým umučeným a povražděným nejtěžší,
odpustit českým udavačům, vinníkům jejich smrti. Jen
modlitba Páně jim k tomu mohla dodat síly: '»A odpusť
nám, jakož i my.

Mocné jest volání viry, praví s'v. Ambrož. Co tělu
pokrm, to duši modlitba — modlitba jest studánka, od
kud mučednícl čerpali sílu, vyznavači neohroženost, u
čitelé církve moudrost, panny čistotu, věřící pomoc a
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radu ve starostech denního života a v boji proti moc
nostem temnoty. Modlitbou vyhovujeme celé řadě po
vinností: oslavujeme Boha, uctíváme světce, pomáháme
budovat království Boží na zemi, pomáháme bližním na
tomto i onom světě, kterým jinak pomoci nemůžeme.

Jaký tedy nerozum a nedůslednost, jaký nedostatek
živé víry, míti tak mocný prostředek, tak vznešenou vý
sadu, takové právo a moc v rukou, a ubírat se životem,
aniž ho kdy užijeme? Jediný den nemáme nechat uply
nout, nepouživše tohoto práva. | kdybychom v milosti
a blahobytu žili! My však žijeme v blahobytu málokdy, a
milost? O ni můžeme přijít každou chvíli! Kdo se do
mníváš, že stojíš, hled', abys nepadl! (4 Kor 10. 12) Mod
litba jest pro život křesťana to, co péro hodinkám —
chod celého stroje závisí na něm. Správný chod . . . Bez
modlitby duchovní život zakrní tak jako bez slunečního
světla a tepla život v přírodě.

»Pane, nauč nás, jak se máme modlit . . .(( (Lk 11. 1)
Pán neodmítl jejich prosbu— nebeský Mistr jest též
učitelem správné modlitby. Ne dlouhý kurs, jen několik
slov, ale ta dostačí . . . jsou plná útěchy a plná nebeské
moudrosti . . .

»Nebuďte jako pohané, kteří myslí, že musí své
bohy o svých potřebách poučovat a že budou vyslyšení,
když toho mnoho napovídají. Váš nebeský Otec přece
ví o vás, ví, co potřebujete! Modlitba není tudíž k to
mu, abyste ho poučili —-on, Vševědoucí, jest plnost po
znání! Ví o vás, ať se modlíte nebo ne. Naléhá-Ii přec
na to, abyste k modlitbě spínali ruce, činí to z jiného
důvodu než aby musil být poučen nebo prošen — ve
vaší modlitbě vidí vyznání a osvědčení vaší viry a na
děje v něho, vaší důvěry a lásky k němu, vaší pokory
a odevzdanosti, vidí v ní projev ducha synovství, a na
těchto ctnostech učinil závislé své dary.a Jest rozdíl
v tom, dám-ll někomu co neprošen, a dám-Ii mu co na
jeho prosby. Hospodář, otec — o kravičku se stará a dá
jí, co potřebuje, poněvadž vůbec nedovede prosit, a
o nemluvňátko pečuje, protože ještě nedovede prosit.
Od dospělého dítka žádá, “aby prosilo — často ví on
sám lépe než ono, co potřebuje. Podobně nebeský
Otec — Šatí lilie polní a havrany nebeské . . . k nim se
chová jako Tvůrce, jehož prozřetelnost nade vším bdí,
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ať jsou si toho vědomi či nic. K nám však se chová jako
otec k dítkám, jež mohou prosit, smějí prosit, mají pro
sit... jako otce chce, abychom k němu v modlitbě
pozvedali srdce i mysl, s vděčností za dary minulé, s dů
věrou v dosažení budoucích. Tím respektuje Pán naši
důstojnost. »Nemůžeš-Ii si milosti zasloužit ani prací vy
dobýt, učiň alespoň, co v tvé moci — vypros si je —<<
Není přednost dítka v kolébce, že dostane vše bez pro
šení, zatím co dospělý syn jest povinen prosit.

Sv. Tomáš Aq. má o modlitbě obšírnou stat'. (2. 2.
q. 883) Hlavní myšlenky ve volném překladě uvádíme:

»Trojí druh lidí bludně zavrhuje modlitbu. Jedni pro
to, jelikož podle jejich nauky prozřetelnost Boží neřídí
sv'ět, pročež plané jest k Bohu se modlit a jeho ctít.
Jiní soudí, že život lidský podléhá nezměnitelnému osu
du; pak jest ovšem modlitba bezvýznamná a neužiteč
ná. Jiní konečně v Boží prozřetelnost sice věří, ale

_ tvrdí, že její úradky jsou nezměnitelné, a proto jest prý
zbytečno se modlit, jako jest nerozumno chtít modlitbou
změnit ustanovený řád světa. Těmto odpovídáme, že se
modlíme, ne abychom změnili Boží ustanovení, ale aby
chom dosáhli od Pána milostí, které učinil závislé na
naší modlitbě, abychom prosbou došli toho, co nám od
věků ustanovil Bůh dát jen v případě, když pokorně se
pneme ruce. Pamatujme však, že Pán nám přikazuje ne
jen prosit za to, co žádáme, nýbrž jen věcí důstojných
sobě žádat; naději ve vyslyšení můžeme mít pouze
tehdy, když jen věcí dobrých si žádáme a správně za
ně prosíme.a1) Jako otec vůči dítku: »Dostane — ale
jen když poprosí, a nebude-li prosit za tretu.<<

1) Doklady k tomuto odstavci: »Neztra'cej čas mod
ienimla (Pohan Ovid) »Nemohu-li obměkčit bohy, vzbou—
řím pekelné moci.<<(Vergil, pohan, citovaný Bismarckem
1864) »Zakony fysické jsou nezměnitelné; jest neroz
um konat prosebné průvody na přivolání deště.<< (Pro—
testant Jan Tyndall.) Pilně síti, pilně plíti lepší nežli se
modliti. (Německé přísl.) Docela jinak české přísl.:
»Modli se a pracuj! Od Boha si můžeš mnoho vyprosit,
ale nic vyvzdorovat.<< Práce bez modlitby nebe bez
hvězdičky, bez jádra ořech, bez vina soudek, zlato bez
třpytu, bez rybky v rybníku.“ (Abr. a S. Cl.)
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»Otec váš...a Proč neřekl božský Spasitel »Bůh((,
jak bylo zvykem ve Starém Zákoně? Proč Otec? A to
důsledně, kdykoli o modlitbě mluvil? Poněvadž modlitba
není pouze prostředek k vyprošení milosti, jak ji někteří
pojímají. Kromě modlitby prosebné jest ještě modlitba
chvály a díků, a jak právě řečeno, Tvůrce naše po
třeby zná. — Hlavní účel modlitby jest jiný — totiž, aby
v nás udržovala ducha synovství! Přečtisi,
co nahoře řečeno (str. 131)! Kdyby nám nic nechybělo,
kdyby nás žádné pokušení neobtěžovalo a žádná strast
neskličovala, přec bychom byli povinni se modlit, po
něvadž dítě si musí občas na otce vzpomenout &na ně—
ho promluvit. Vtom jest jakási podoba s Eucharistii. Proč
přistupujeme ke stolu Páně? Někdo, aby čerpal útěchu,
jiný, aby nabyl síly, avšak hlavni účinek této převelebné
svátosti jest naše posvěcení, a proto. nám její přl
jímání Pán ukládá, at“ síly a útěchu potřebujeme či nic.

Je tedy zřejmo, že kromě přijímání svatých svátostí
není vznešenějšího úkonu nad modlitbu.Protože
posledním cílem našich modliteb, ačli jsou takové, jaké
být maji, jest dosažení milosti a věčně blaženosti, což
může jedině Bůh udělit, jest zřejmo, že jedině on může
naše prosby splnit. Proto každá modlitba jest úkon
bohopocty a přichází do rukou Nejvyššího, at' mu ji
podáváme přímo nebo prostřednictvím vyvolených; tito
jsou jen naši přímluvci a prostředníci, kdežto splnitelem
našich proseb jest jedině Bůh. (Podle sv. Tomáše Aq.)
Spojuje nás s Bohem, zušlechťuje, povznáší. . . Býváme
tomu rádi, najdeme-Ii někoho, s nímž si rozumíme, jehož
přátelství nás činí lepšími a šťastnými. Jaký vliv má asi
na nás přátelský styk s bytostí nejdokonalejší, nejsvě
tější, nejmoudřejší, nejdobrotivější, lásky nejhodnější?
Přátelství se světcem... Jak asi bylo Ribadeneirovi,
když jako stařec klečel u oltáře a sypal kadidlo na uhlí
při pobožnosti ke cti bl. (tehdy) Ignáce, svého někdej
šího vychovatele, učitele, přítele, duchovního otce! Jak
bylo rodné sestře sv. Terezičky, když se téhož dočkala
v Lisieux! Jak posledním žákům Boskovým při jeho sva
tořečení! Závidíš jim snad? Ledaže nechápeš, co zna
mená být přítelem božského Srdce Ježíšova! Přátelství
s mocnou osobou nám činí přístupným její vliv — mod
litba nám zjednává přístup ke všem pokladům nebes!
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Všechny zásluhy Kristovy se stávají našimi! Využij tedy
k vlastnímu prospěchu jeho moudrosti (osvíceníl), moci
(prosba za pomoc!), svatosti (své zdokonaleníl). Jenže
— jak řečeno, mnozí nechávají ležet Iadem.2) *

Což modlitba za bližního? Láska vymáhá, aby
chom přáli a' chtěli dobré nejen sobě, nýbrž i bližnímu,
pročež jest povinností lásky i za něho se modlit. Za
sebe se modlit nutká nás nezbytnost, za bližního pro
sit povzbuzuje nás láska. Bohu příjemnější jest modlit
ba, která 'plyne ne z nutnosti, nýbrž z lásky. (Chrys.)
K tomu nutno poznamenat, že výrok světcův nesmíme
vykládat tak, jako by výsledek modlitby za jiné byl
naprosto. neomylný a zaručený. Záleží přemnoho na dis
posicích toho, za něhož prosíme. Milost Boží klepe na
bránu jeho duše mocněji, ale neotevře-li, nepřerazí
milost závory násilím. Aj, stojím u dveří a tluku; jestliže
mí kdo otevře, vejdu k němu . . . (Zj !. 20)

Ještě jeden pokyn nám dává nebeský Učitel: »Když
se chceš modlit, zavři se do pokojíku svého . . .(( Pře
dešlé pokyny se týkaly disposice vnitřní, tento
se týká zevnější. »Vzdal.se ze světa a jeho hluku,
jenž rozptyluje a nedopouští, aby se duše soustředila a
věnovala výhradně sv'ému Tvůrci! Modli se ve chrámu.
v krásné Boží přírodě, kde nejsi rušen, modli se doma,
modlí se za večerního ticha, projevuj uctivost vůči Tvůrci
držením těla, řečí atd.“ Co vlastně mysl rozptyluje? Ne
zřízené náklonnosti, nepřemáhané vášně... Vrhnou se
na tebe právě v okamžiku, kdy se chystáš k audienci :
u Krále všech králů, hlásí se k slovu, když hovoříš s 80
hem, jako by neměly jindy kdy, jako by nemohly ani
chvilku posečkat, až budeš hotov, jako by nad hlavou É
hořelo. Starosti velké i malé, někdy tak malicherné —
a sotva jsi hotov s modlitbou, jsou hotovy i ony — ne- i
mělyť jiného v úmyslu leč jen tě rušit! Spěch moder- '
ního života, těkavost, zvědavost, jež se stále vším mož
ným zabývá, lenost, jež se nechce namáhat, vlažnost,
nekontrolovanost myšlenek, jež necháme vždy běžet,
kam chtějí . ..

2) Smíme prosit Nejvyššího i za časná dobra?
Pojímáme—lije správně jakožto prostředky k dosažení
věčné blaženosti, ano. Viz kap. 11.
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Učme se od synů tohoto světa! Ten má týdně dvě.
tři i více hodin hudby, onen tolikěž hodln trancouzštl
ny... Účel jest pochopitelný. Jde-Ii ti vpravdě o du
chovní život, 0 jeho pěstění a zdokonalení, jest nezbyt
nou podmínkou každodenní »hodinka<<modlitby — ho
dinka, jež nemusí trvat hodinu, ale zato musí být vroucí,
jak se sluší na dítko vůči Otci. (Ve šlépějích N. 13-21)
Nemožno, aby kdo prospíval ve službě Boží, není-li
mužem modlitby. (Frant. z Assisi.) Chudého, jenž se ne
modlí, věčná chudoba čeká. (Bonav.) Tím více se modli,
čím více dobrodiní jsi obdržel. ('I'ýž.)

Co říci o modlící knížce? Kdo dovede rozmlouvat
s Pánem »jako přítel s přítelemu (Tomáš Kemp ), není
odkázán na knížku — ač i jemu se tu a tam stává, že
není s to, aby sebral myšlenky, a pak nezbývá než užít
modlitební knížky jako opory. Vhodná knížka ti bude ne
rozlučnou společnicí a družkou na tvé pouti, ve všech
situacích žlvota, ba může tl být i vychovatelkou a učitel
kou duchovního života. Dodnes vděčně vzpomínám své
modllcí knížky, jež mne provázela po celou dobu studií
až do bohosloví. Kromě ní bych rád viděl v tvě příruční
knlhovničce ještě několik knížek, které bys často čítá
val — nemnoho, ale vzácné. Nový Zákon nebo aspoň
evangelia, Následování Krista, Bohumilu sv. Františka
Saleskěho, nějakou exerciční knížku (snadná a každému
přístupná jest P. Jaroše Zivot podle B. Srdce Páně), a
možno-ll, l misálek. Kdo by chtěl více, tomu bych radil
ještě Písmo sv., Výklad katechismu, Vyznání sv. Augus—
tlna, zdařilé Zivoty svatých, Duchovní boj (Scupoll).

10. Výbava na cestu.

Zapřisahám vás jako poutníky a cl
zince, abyste se zdržovali tělesných
žádostí. (1 Pt 2. 11)
Budeš-li s pohrdáním hledět na po
zemské smetí, s radostí budeš tou
žit po nebeském štěstí. (Aug.)

Přes tři sta let tomu. V severní Italii žil jlnoch, vyni
kající rodem, statky, nadáním . .. skvělá budoucnost mu
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kynula. On však od nejútlejšího mládí byl proniknut zá
sadou, o níž jedná první exerciční rozjímání: »Stvořilí
jsi nás, 6 Bože, pro sebe . „(( Jsme stvořeni pro nebe.
nikoli pro tento svět, nemáme zde stálého bydliště (Zd
15. 14), jsme tu jen dočasně, poutníci, cizinci . . .

Poutník má jedinou starost: »Budu brzo u cíle? Pů
jde se mi takto rychleji? Jen žádnou zbytečnou přítěž!a
Tak náš jinoch. »Co mi to prospěje pro věčnosti,“ Tuto
otázku si vždy kladl, jl učlni! svou směrnicí, svým život
ním heslem. »Budeš bohatý, budeš jednou vládnoucím
knížetem, pánem mnoha statků . . .(( »Co mi to prospěje
pro věčnost?a A volí stav duchovní. Otec pochopltelně
to nechce prvorozenému synu dovolit a brání mu, seč
může. Konečně povolí. »Staneš se jistě biskupem a kar
dinálem, možná, že ještě víc...<< »Co mi to- prospěje
pro věčnosth-A sděluje otci, že se rozhodl pro život
řeholní. Po dlouhém odporování a zdráhání otec svo
luje a určuje mu řád, do něhož by měl vstoupit. »Tam
se nezakazuje členům přijímat církevní hodnosti, tam se
můžeš stát též biskupem nebo kardinálem...<< »Co mi
to prospěje pro věčnost? Kdybych hledal hodnosti, ne
šel bych do kláštera! l'y mám ve světě iisté! Nač o
pouštět jisté pro nejistém Volí chudý řád, jenž zakazuje
členům přijímat církevní důstojenství. Po dlouhém ur
putném zápolení přemohl otcův odpor. Vlády a statků se
zřekl ve prospěch mladšího bratra, sám odchází do'
Říma, kde sbírá po městě almužny, a v domě koná prá
ce jako poslední řeholní bratr.

Znáš tohoto knížecího syna? Každé katolické dítě
ho zná. Alois z Gonzagy... A jeho bratr, pán ohrom
ných statků? Nevím, zda všlchnl čtenáři mé knížky ho
znají aspoň podle jména. —

První roziímání nesmí exercitant opustit, dokud není
veskrze proniknut přesvědčením: »)sem pro Boha, pro
nebe, ne pro tuto nízkou zem . . .a Je-Il duše touto prav
dou proniknuta, možno postoupit o krok dál. »:lsl tedy
hotov odtrhnout se od čehokoll, byt' tvé srdce k tomu
sebevíce Inulo, poznáš—Ii,že ti to dosažení cíle (Boha a
nebe) znemožňuje?a Zde to mnohým trhne . .. »Nečekal
jsem, že to půjde tak do živého, a k tomu tak brzo! To
je třeba si rozmyslitkr Milý příteli, zde není rozmýšlení!
Buď anebo... Buď jsi o naší první exerciční pravdě
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skutečně přesvědčen, a pak jest zjevno: musíš pryč od
toho, co by tě o Boha připravilo a dosažení cíle zne
možnilo; nebo nejsi o ní přesvědčen, a pak nezbývá leč
exercicie opustit. Jaký smysl by mělo v nich pokračo
vat? Jest nerozumné a nedůstojné kulhat na obě strany,
chtít sloužit Hospodinu I Bálovl. Polovičatou zbožnost
zamítám. (Řeh. Naz.) Polovičatost je příčina mnohého
neštěstí a nezdaru, polovičatost též příčina, že mnohé
exercicie vyzněly naprázdno.

Člověk je stvořen pro Boha. V Bohu má na věky
spočinout, jedině Bůh sám ho může plně a trvale obla
žit, jen on může naplnit jeho duši. Tu se však derou do
srdce tvorové jako vzduch do vzduchoprázdného pro
storu, jako voda kdekterou štěrbinou do lodi, chtějí
sami zaujmout místo, které patří Bohu, hledí ho před
stihnout, jako by i tu platilo známé rčení, že dřív mele,
kdo dřív přijde, a volají k člověku: »J—átě obiažím. já
tě plně upokojím, otevři ml pojď ke mne...“ Čio
věk uvěří, poslechne, a zklame se. 'i'u přijde druhý,
vede stejnou řeč, a člověk, nepoučen první škodou,
uvěří znovu a dá se ošidit po druhé. Přijde třetí, čtvrtý,
a zas tak, a člověk sedne na Iep po třetí, po čtvrté .. .
Přichází jeden za druhým, jeden za druhým slibuie a
klame, a člověk se dá od nich vodit... po celý život.
i osel zmoudří, ne-li první, aspoň druhou nebo třetí ško
dou (zkušeností); jenom člověk jest po této stránce
»siepotou poraženýa; tvorové mu stále slibují, stále lá
kají, stále lžou, a on se dá stále podvádět. Ne a ne
zmoudřit, ne jimukázat dveře; teprv když sami ho ne
chají, osmdesátiletého, přijde k rozumu. Anděla mníš
zbožňovati, opici-však zbožňuješ. (Cerv.)

Jako Samson . . . Třikráte se přesvědčí o faiši zrád
né Daliiy, tříkráte zapomene a zůstává s ní, až prohnaná
sama zrádně opustí podvedeného, který ji-bláznivě rni
Iovai a který od ní nebyl nikdy milován, od prodejné
iilištínské hospodské ve Vinném údolí.-(Sorek, Sd 16. 4)
Jako tam jeho úhlavní nepřátelého hleděli do moci do
stat a skutečně dostali skrze tuto podvodnou ženskou.
ke které nerozumně lnui, tak nepřítel naší spásy hledí
podvést a do moci dostat nás skrze tvory, ke kterým
nezřízeně ineme, podvodnou krásou a lahodou tvorů,
a dílo se mu vpravdě daří, 'ještě- lépe než tehdy Filiš—
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(anům. »Oklamej ho . . .a Stále a stále dotěrně naléhala,
nedávajíc mu pokoje, takže až k smrti byla jeho duše
znavena (zemdiela, v. 16); ale odehnat ji nebo sám se
od ní odtrhnout, k tomu se odhodlat nedovedl, dávaje
se otrocky spoutat svou hříšnou a nepříčetnou náklon
ností k špatné ženštině. »Prohlédla, teprve když byl
oslepen, okovy na rukou, v žaláři, u ručního mlýna,
práce to otroků. Kdy prohlédneme my? Snad až bude
me hledět v tvář věčnosti . . . potom teprve si řekneme:
»Co mi vše prospělo pro věčnost?a Vše, po čem jsem
toužil, bažil, se pachtil... '

Rozjímání, k němuž přistupujeme, jest zkušební
kámen, zda to myslíš se svou spásou doopravdy; je
to nejdůležitější rozjímání první triady (trojlístku: Bůh,
duše, tvorstvo »Svět a život ve světěa). Vznésti se
k Bohu, k výšinám... Proč je to tak nesnadno? Vě cl
s tv o ře n é jsou vinny! Ty se věsí na křídla duši, jež by
ráda vzlétla k hvězdám, a táhnou ji do prachu země.
Rozum uzná bez obtíží pravdy, o nichž jsme uvažovali;
ale vůle! Ta vycítí rychle, že v pozadí tohoto rozjí
mání stojí jako přízrak postava, jíž se děsí více než
smrti: oběť, sebezápor, přemáhání sebe... Vzdát se
svých »přítelkyňa, t. i. stvořených věcí, jež tak oslazuji
naši pozemskou pouť. Je to sice jedovatá sladkost, ale
to vůli nevadí, po případě »nechce to vědět“ . . . Člověk
nemiluje, leč co ho rozkoší naplňuje. (Řeh. Naz.) Proto
se vůle vzpírá, když má v praxi provádět, co právě
slyšela. Vůle, ke zlému nakloněná a v područí vášně
sténající vůle . . .

Není pochyby . .. Životní zásada světce z Gonzagy
jest jen důsledek první exerciční pravdy. ]e-li člověk
skutečně stvořen pro nebe, je-li jedině Bůh jeho cíl, pak
jest veskrze důsledné a rozumné, když si při všem dává
uvedenouotázku.Co mi to prospěje pro věčnost.
Jsme poutníci . . . ve světě, ale ne pro svět. Jak si máme
tedy počínat vůči .tvorům, kteří nás obklopují, nás po
celou naši vezdejší pouť provázeli, s nimiž se musíme
denně stýkat, na něž jsme namnoze odkázáni a bez
nichž se člověk, z duše a hmotného těla složený, ne
obejde? Dvojího je zapotřebí:

a) umět každou věc správně ocenit;
b) umět ji podle její pravé ceny upotřeblt.
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Přicházíme k úvaze veskrze praktické, na výsost dů- “
ležité, zasahující hluboko do našeho každodenního ži
vota, do našeho jednání 'a konání. 2 teoretické úvahy
o cíli člověka plynou důsledky pro praktický život. Žel,
že jest až příliš obvyklý zjev: člověk, s teorií důkladně
obeznámený, v praxi nebývá k ničemu; nedovede vzít
žádnou věc na pravý koneca, nedovede svých vědo
mostí prakticky využít. Ned oved e... jde-li o mravní
život,nechcel...

A) Umět každou věc správně ocenit.

K čemu jsou věci kolem nás? V předešlých statích
jsme slyšeli, že v nich pravého a trvalého štěstí ne
najdeme. Proč je tedy Bůh stvořil? Proč nás jimi obklo
pil? Jaký mají účel? Aby nám pomáhaly do nebe!
To jest jediná správná odpověď.

Člověk, jak právě řečeno, jest bytost ne pouze
duchová jako andělé; složen z duše a těla, a tělo má
též své požadavky, rceme »svá právaa. Všimněme si,
jak jednal Tvůrce s prvním člověkem! Postavll ho do
ráje, a dal mu celý k disposici. »Ze všeho stromoví
rajského smíš požívat.<<Užívej ráje a všech věcí stvo
řených, mnoho-li potřebuješ. Proto jsem ráj štípil! Proto
jsem jej stromovím vysázel! l( tv é m u d o b r u ! Totéž
nutno říci o všech věcech, kterými nás Pán obklopil.
Stvořil je k našemu dobru, dává nám je k našemu užití
a užltku. Ba nespokojil se jen tím, co jest k našemu
tělesnému životu nevyhnutelně nutno a nezbytno; stvořil
nejen věci, bez kterých se neobejdeme, dal nám víc,
daleko víc . . . K čemu hvězdy na nebi? K čemu květnaté
lučiny? !( čemu mohutné hory? V ráji se neomezil na
nejnutnější, dal Adamovi ne pouze jediný strom, a po—
dobně i nám . . . »Chtěl jsem vám učinit pobyt na zemi
pokud možno krásný a příjemný...<< Proto tolik krás
ve viditelné přírodě mimo nás a kolem nás!

Ale ty věci jsou též a především k tomu, abychom
si jimi zasloužilia jich pomocí si vydobyli
nebe. »s prostředního stromu nejez!a Dej skutkem
najevo, že mi chceš sloužit, že jsi sobě vědom, která
je tvá první svatá povinnost jakožto tvora (první exer
ciční pravda!), že má vůle je ti nade všecko! Skutkem
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měl člověk ukázat, že žádné věcl stvořené nedá před
nost před Tvůrcem; to však nemohl osvědčit jinak, leč
když mu Bůh zakázal některé věci svobodně užívat.
»Nejeza — ukaž, co ti je milejší, zda já, věčné nebe
a věčná blaženost u mne a se mnou, či nějaký tvor,
případně rozkoš, kterou ti může poskytnout, ať jde
o ovoce nebo cokoli jiného.

Tedy věcí stvořených jednak užívat, jednak se
jich zdržovat, ale obojí přesně podle směrnic, které mu
vyměřila nejsvětější suverénní vůle jeho nejvyššího
Pána. Jen tak se mohou stát věci stvořené spasitel
nými, pomocnými v díle o dosažení věčné blaženosti.
Z toho jest 1řejmo, že člověk musí především každou
věc správně ocenit, odvážit . . .

Odvážit každou z nich, a to na spolehlivých ne—
klamných vážkách věčnosti. »Co mi to prospěje...a
To jest jediné správné pravidlo pro užívání věcí
stvořených. »Všechny věci v životě nutno oceňovat
podle toho, co jsou, ne podle toho, jak jsou jme
novány a zač jsou pokládány.a Snaž se vštípit hluboko
do mysli a srdce tyto tři důsledky první exerclční
úvahy:

1. Jsem-lí skutečně stvořen jedině pro nebe, pak
jen to pro mne má a může mít cenu, co mi jest
nebomůžebýt nápomocno na cestě k cíli...
co mne může v práci o dosažení nebe podporovat.

2. Co mi k dosažení cíle napomáhat n e m ů ž e, ne
má pro věčnost významu a je tudíž pro mne bezcenné

3. Co by mi bylo dokonce pře kážko u k dosa
žení cíle, jest pro mne škodlivé, zkázonosné, o
sudné.

Podle toho, zda která věc pro mne cenu má či nic,
řídí se mé chování vůči ní.

Jenže synové světa jsou v pokolení svém chytřejší
než synové světla. (Lk 16. 8) Vojevůdce se při všem
táže: »Dopomůže mi ta věc k vítězství?a Ne-Il, pryč
s ní, byť to byl jeho vlastní zámek. Tak Roztopčln, jenž
za Napoleonovy výpravy do Ruska zapálil sám svůj dra
hý a milý zámek Woronovo .. . z lásky k vlasti! A my?
Z lásky k vlastní duši? . . . Při šachové partii se ptá hráč:
»Pomůže mi tato figura, abych vyhrál?“ Ne-Ii, obětuje jl,
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byt' to byla třebas královna. Karel XII. Švédský rád hrál
šachy, a protože byl král, tahal skoro pořád králem; zda
každóu partii vyhrál, o tom netřeba dlouho uvažovat.
Hledá-li kdo při koupi na to, zda věc je pěkná nebo
laciná, místo co by dbal toho, zda jest mu prospěšná,
nevyhlásí ho nikdo za vzor moudrosti.

Kolikráte jsme jako děti při nákupu slýchali: »To
má cenu, to nemá cenua, a nerozuměli tomu. Když jsme
pak pozorovali, který z předložených vzorků matka vy
volila, nesouhlasili jsme v duchu s její volbou. Byli jsme
děti... Což dospělí? Nepočínají si nikdy dětinsky?1)
Neznat cenu, špatně ocenit... to znamená dopustit se
mnoha omylů a způsobit si mnoho zklamání, jež nás pak
pořádně mrzí. Přecenit. ..podcenit. .ZIe se často vy
mstí, že člověk něco po dcenil; někdy za to pykají
celí národové. Známá povídka: adjutant podceňoval Chy
bějící hřebík v podkově svého koně, a proto o koně
přišel. Protože přišel o koně, přišel i o život, vůdce pro
hrál bitvu, a protože prohrána bitva, přišel král o trůn
a národ o svobodu. Napoleon podceňoval u Waterloo
úvoz pod vrchem, vrchnost církevní i světská podceňo
vala vystoupení Lutherovo (»mluvka . . . zase se mnicho
vé peroua) i Husovo, stát, jenž podceňuje protistátní
štvavé řeči —

Neméně osudný omyl, když někdo p ře c e ň uj e :
děvče svého hocha, hospodář židovu poctivost, stát
přátelství spojenců, Marie Terezie vojenskou zdatnost
svého švagra. Benjamin Franklin vypravuje o sobě, že
jednou, snad k narozeninám, dostal plnou kapsičku drob
ných mincí. Jde, aby si osladil svátek, a tu potká hocha
s píšťalkou. Nabídl mu za ni všechny peníze, a vesele

1) Dítěti odpustíme, ptá-Ii se při všem: »Je to dob
ré? Dá se to jíst?<<Jsou tu jiní, a ti mají povinnost myslit
za caparta, jehož jediným měřítkem všeho jest, zdali a
jak dalece se dá co vykořistit pro jeho malý žaloudek.
Horší jest, když dívka jedná podobně. Slyši o virtuosovi,
o řečníku, o nápadníkovi . .. »Jest hezký?<<Té už může
její norma, podle níž všecko oceňuje, být osudné; ne
najdou se vždy lidé, kteří by chtěli myslit místo ní (roz
umně myslltl) nebo jež by nechala za sebe myslit arozhodovat ona.
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si pískaje jde domů. Ale doma veselost přešla v hořké
slzy, když zvěděl, že za své peníze mohl takových piš
talek koupit více než deset. Ale tato událost mu byla
spasitelnou lekcí. Kdykoliv byl v pokušení nadarmo vy
hodit peníze, vzpomněl si na píšťalku, a peníze podržel.
Týž učinil později výrok: »Kdo stále kupuje nepotřebné,
bude brzo prodávat potřebné. <<

Jak mnoho věcí, jichž si nevážíme,
a přece by jich každý převýborně užil,
a jiné zase nejsou k praničemu,
byt' člověk si jich sebevíce vážil! ($hak.)

Je-li ve všedním životě někdy velmi _osudná věc
přecenit nebo podcenit, jak osudný může být a jak ne—
dozírně zhoubné následky může mít podobný omyl v ži
votě mravním, kde jde o věčné statky? Vímejiž,
že věci stvořené k nám volají: »Pomoci ti můžeme, obla
žit tě nemůžeme.a Pomoci, podporovat na cestě k nebi,
ano; pomáhat, abys Boha oslavil, svému životnímu úkolu
svědomitě dostál a cíle dosáhl, ano: nebe nebo Boha tl
nahradlt, nikoli, tak jako loď ti může jen pomocí, abys
domoviny došel, ne však ti ji nahradit.

V praxi nabude tato zásada konkrétního vyjádření:
»Je tato v ě c schopna a pomůže mi, abych Bohu lépe
sloužil, své duši více prospěl, nebe si jistěji zabezpe
čil? Ve všedním životě se řídí člověk vždy a všude
účelností; z hromady nástrojů vybere ten, jenž jest
nejvhodnější, aby hřeb vytáhl, trám otesal, šroub za
vrtal. Zná přísloví, že lepší dobrá cesta pro pěší, než
špatná pro jezdce, že stejně platný rákos, který se pode
mnou zlomí, jako halapartna, kterou nemohu se země
zvednout, že ubohý nástroj jest mnohdy s to vykonat
šlechetný (velký) čin. Jdeeli však o životní úkol, nejedná
vždy tak účelně, naopak mnohdy velmi neůčelně, t. j.
nerozumné. Jde za svými osobními sklony. tužbami,
choutkami,hledí nikoli na to, co jest prospěšné,
nýbrž na to, co se mu zamlouvá nebo _comu jest
pohodlné. Proto se mnohý věčného cíle mine; ne
chopil se prostředků nutných k jeho dosažení, jako Rob.
Scott, jenž na výpravěk.(jlžní točně umírá hlady 20 km
od skladiště potravin, a to jedině proto,že nevzal
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s sebou eskymácké psy k tažení saní. Proto též tak
málo spokojenosti...ve veřejném životě, v rodinách,
v srdcích . . .

Odkud všechna nespokojenost na světě? Toužíme
po věcech, jichž nemáme a mnohdy ani mít nemůže
me. Jaký lék proti tomu? Kde najít klíč k pravé spoko
jenosti? V heslu sv. Aloisa! Zmítalo by naším srdcem to
lik planých tužeb, kdybychom heslo světce z Gonzagy
učlnili heslem svým? Co v dáli, po tom slídíte, co po
ruce, tím zhrdáte, co Bůh vám nadělil, to za nic nemáte.
(Polské přísl.) Někdo celý život jen touží a touží a
stravuje se zžírajícími tužbami. Kdyby aspoň bylo v je
ho moci těmi tužbaml dosíci, co chce! A dosáhne-li
přece? Slyšme Šalomounův výrok na konci života: »Pra
vll jsem v srdci svém: ,Nuže, zkus to s rozkoší! Užívej!'
A hle, i to byla marnost . . . Vykonal jsem věci veliké: na
stavěl jsem si domů a štípil vinice, vzdělal jsem zahrady
a sady a osázel je oVocnými stromy všeho druhu. Udě
lal jsem rybníky, abych jimi svlažoval mladé stromoví.
Nakoupil jsem si otroků a služebnic, měl jsem mnoho
čeládky a stáda skotu i bravu, daleko více než všichni,
kteří přede mnou v Jerusalemě žili. Nahromadil jsem
stříbra i zlata a pokladů od králů a zemí, opatřil jsem si
zpěváků a pěvkyň a vůbec rozkoše synů lidských, žen
bez počtu. Tak jsem se stal velikým, větší než všichni,
kteří přede mnou v Jerusalemě byli, nadto i moudrost
trvala se mnou. Cokoli žádaly oči mě, nic jsem jim ne
odepřel, žádnou radost jsem neodepřel svému srdci . ..
I zkoumal jsem všechna díla, jež vytvořily ruce mě, a
námahu, již jsem jim věnoval, a hle, vše bylo marnost
a honba za větrem. Nic kloudného z toho pod sluncem
nevy de.a (Kaz 2)

lověk někdy dosáhne, po čem se natoužll dlouhá
léta, a pak přijde k témuž poznání a důsledku, jako ten
to nejmocnější jerusalemský král. Daleké (vysoké) tužby
naše z nerozumu kárá krátkost pouti (životní;Řeh. Vel.)
Co se natoužil Tasso (str. 59)! Kdyby byl tušil, co hoř
kosti mu jeho »snoubenkaa (poesie) přinese! Když si
někdo od Pána Boha takřka vyvzdo-ruje to neb ono!
Jaké rozčarování ho čeká! Zakusí pak sám na sobě,
že největším trestem sám sobě jest duch nezřízený
(Aug.), hledající štěstí v tvorech a ne v Bohu. Jít za
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stínem věcí neznamená jít za pravdou. (Sulplt. Sev.)
Pravé bohatství rozumem obdařeného tvora je to, které
mu nemůže být proti jeho vůli odňato. (Dion. Kat.)

Na vážkách věčnosti podle zásady sv. Aloise odvá
žíme nyní vše, co na světě jsme, co máme, co děláme.

a) Co na sv ě t ě jsme.
Jsi bohatý či chudý? Vážený či nepovšimnutý? Ob

líbený či nemllovaný? Obdařen tváří sličnou či neslič
nou? To vše jsou věci, jež tě dokonalejším neudělají,
jež v tvé moci nejsou, jichž změnit nemůžeš. Kdo z vás
namáhaje se sebevíc může prodloužit svůj život 0 je
dinou píď? (Lk 12. 25) Když tedy ani to nejmenší nedo
kážete, k čemu tolik starostí? (ib 26) Pravá moudrost
záleží v tom, aby'každý odevzdaně a poslušně přijal
z rukou Tvůrce místo, jež mu přidělil v řadě tvorů. Ne
užitečný služebník v podobenství se odpovídal za hřiv
nu svou, nikoli za hřivny druhů. Anna Maria Taigl, žena
římského nádeníka, jíž se dostalo cti oltáře, dosáhla
svatosti nikoli mimořádným dary, jakými byli omilost
něni jiní světci, nýbrž že ve svém stavu a povolání svě
domltě plnila vůli Boží. Nač toužit po vyšším! Saulovl
neprospělo. že ze selského synka se stal králem. Anně
Boleynové bylo zkázou a neštěstím,. že mimo nadání jí
byla vložena na hlavu královská koruna, po níž tak .ne
zřízeně toužila. Manželka bulharského krále Ferdinanda
II. říkala za svobodna: »Já nebudu manželkou jlného leč
jen zdobeného korunou.<<Stalo se, a co slz jí dal při
svatbě královský palác do vínku!

b) Co na světě máme a po čem toužíme.
Více darů, větší odpovědnost... »Všechnyvěci jsou

pro-člověka.“ (Sv. lgnác.) Ne v tom smyslu. že by každé—
mu byly všecky k disposici a že by každý měl na vše
chny právo neb byl jich neomezeným pánem, moha
všech bez rozdílu užívat neb snad podle své libovůle
a svých choutek je vykořisťovat k vlastnímu pohodlí
nebo rozkoši. Nikoli, nýbrž v tom smyslu, že všechny mu
mohou být jisž'tým zpsůso=bem pomocny k do
sažení cíle. Pravím: každá s v ý m z :) ů s o b e m...
kdyžjichrozumně užívá nebo se lich'rozumně
zdržuje. V tom smvslu lze říci, že vše jest pro člo
věka: viditelný svět, příroda, úroda, nadání, zdraví, dary
duše i těla, vrchnost světská l duchovní, majetek, po
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stavení, stát, církev, svátostl atd. atd. Člověk není pro
továrnu, pro pole, pro vědu, nýbrž továrna, pole, věda
pro člověka. Člověk není pro krále a pro stát, nýbrž
vláda a stát pro člověka atd. Jsme do jisté míry cílem
všech stvořených věcí. (Aristot.) Všecko je stvořeno,
aby bylo projevem božské dobroty, něco je stvořeno
i k tomu, abychom na ní měli podíl, hmotné věci jsou
stvořeny, aby nám sloužily. (Bonav.) Tvorstvo člověka
buďto beze své vůle učí nebo ho užitečně podporuje
nebo ho k blahu jeho duše cvičí nebo ho i proti jeho
vůli trestá. (Podle téhož).

Co ti mohou tvorové vůbec dát?
Především tě, poutníče, v ed 0 u k p o z n á n í

Tvůrce. Z pozorování viditelného světa se můžeš a
máš povznést k poznání jeho neviditelného Stvořitele.
Viz Md 13 nebo Ř 1. 19 nn. (Str. 18.) K tomu nás povzbu
dil nejednou božský Učitel. Před ním? Rabbi Simon
praví v talmudu: »Jdou-li žáci s učitelem cestou hovoří
ce o Zákoně, a přeruší-ii který rabína zvoláním: ,Mistře,
jak krásný strom,' dopustil se takového hříchu, že by
měl být ztrestán smrtí.“ Jak docela jinak božský Záko
nodárce! »Pohleďte na lilie polní . .. na ptactvo nebes
ké...(< (Lk 12. 27) Pohané nebyli o nic lepší židů. Pro
krásy Alp,“pro rudé zabarvení skal a oslňující lesk le
dovců, pro nádherný východ nebo západ slunce neměli
pochopení. Ani jediný popis alpských krás se nám
v římské literatuře nezachoval, jen nářky na bídné ne
schůdné cesty. César cestou přes Alpy si krátil dlou
hou chvíli tím, že psal gramatické dílo De Analogia. Jak
docela jinak pojímá přírodu věřící křesťan! Maďarský
(daciánský) Simplicissimus popisuje výlet do Vysokých
Tater r. 1683, v době, kdy Alpy ještě zahaleny pověreč
nou bázní a pověstmi o dracích atd.: »Seděli jsme (stu
denti) pohromadě, jedli, zpívali, modlili se a děkovalí
Bohu, že nás dovedl až sem. S obdivem jsme oslavo
vali jeho dílo<<(viděli kamzíky, medvědy, divoké koně).
Podobně mluví věřící Albrecht Haller r. 1728: »Cestuje
me, abychom okusili krásy přírody, ne abychom viděli
lidi a jejich dílům se dívili.<<Dnes,? Sport se zvrhl na
mnoze v hledání rekordů. Jaký smysl mají dostihy tohoto
druhu! Za jedenáct hodin na Mont Blanc a zase zpět . ..
Jak si vůbec mohou všimnout přírody a jejích divů! Jak
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se mohou pohledem na ně povznést k jejich Tvůrci,
k pochopení-, jak moudrý je ten, kdo to vše stvořil!

Podobný příběh ze země sv. Ludvíka. Karel Vlll.
(11498) putuje k Matce Boží d'Embrun, slyší o »světovém
divu své říšea, o »Hoře nepřístupnéa, jednom ze sedmi
divů Danphinska, jedinečné hoře, která jako obelisk
strmí z moře esů k oblakům do výše 2097 m, majíc po
dobu gigantického krystalu... kolmé vápencové stěny
jí dodávají ten vzhled. Král dává rozkaz svému komor
níkoví Antonínu de Beaupré, aby Horu nepřístupnou
učinil přístupnou. Ihned organisována karavana 18 mužů,
vyzbrojená patřičnými,nástroji; cesta podie jejich svě
dectví byla strašná, ale dostali se, kam chtěli. Král na—
psal nahoře listinu, poslal ji do Grenoble parlamentu
a pobyl na vrcholu šestdní. V chatě, narychlo zbudova
né, byla Tvůrci obětována na horské výšině nejsv. oběť
Nového Zákona, zapěli Tedeum a Salve Regina, po—
staveny tři kříže, hora pojmenována Mont Aiguille (Jeh
la). Nahoře prý byla překrásná louka, oživená ptáky
předivných pestrých barev a stádečkem kamzíků.'..
snad orli tam donesli párek, nemožno přec nahoru se
dostat! Po druhé vystoupil na vrchol teprve r. 1834
odvážný horolezec Jan l_iotard, potomek jednoho člena
oné královské výpravy, louku rozměrů 1 >< 2 km tam
skutečně objevil, ale kamzíků už tam nebylo, buď že
vyhynuli nebo byli od orlů vyhubeni. Rozhled překrása
ný... Eneáš Silvius, pozdější papež Pius ll., velký pro
tivník Jiřího z Poděbrad, znalec i spisovatel českého
národa i jeho dějin, vystoupil na nejednu horu v době,
kdy tajemná "bázeň zdržovala od“nich kdekoho, ovíjejíc
pověstmi jejich vrchy, a opěvoval ve verších jejich
krásu. Na Pyreneje vystoupil po prvé biskup z “Conse
ransu r. 432; provázen výpravou hleděl s vrcholu hory
Valieru na úrodné nivy své vlasti. Po druhé se o to po
kusil teprve r. 1285 Petr lll. Aragonský; sám, bez průvod
ce a vůdce, se vyšplhal na vrchol hory Canigou, 2800'm.

V kap. 11. na str. 171 se dovíš, poutníče, že věci
stvořené jsou též k tomu, aby ti tvé putování pokud
možná zpříjemnily. Slyšel'jsi právě o kráse hor. Je
třeba jít až na vrcholy Alp nebo Pyrenejí, abys poznal
krásu boží přírody? Vezmi do rukou jediný z' těch
nesčetných kvítků, které pokrývají Iučlnu a o kterých
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pravil Pán, že ani Šalomoun se nestkvěl takovou nádhe
rou jako jediný z nich, jak chudobka u tvých nohou. Po
hleď k hvězdnému nebi, zkoumej jediné ptačí péro
z křídla rajky nebo kolibříka, pozoruj motýla poletující
ho s květu na květ, poslouchej skřivánkovy milé trylky.
zahled' se na duhu nebo dokonce na polární zář, vy
hledej si v učebnici přírodopisu zvětšené obrazy sně
hových vloček, ty nádherné ledové hvězdice, dopadají
cí v miliardách k zemi a tak rychle se rozplývající
Musilo to vše být tak krásně? Nemusilo! Byt' bychom při
tom trvali na účelné »praktickéa stránce těchto zřízení
přírody! »Velký jest Hospodin náš a veliká moc jeho,
a moudrosti jeho není míry . . .a (Z 146) Přečti si v knize
Za pravdou Kristovou kapitolu 0 velkých světech nad
námi a o životě ve vodní krůpěji, a poznáš ještě lépe,
co znamená naše slovo: »Tvorové nás vedou k poznání
Tvůrcea; nejen k poznání jeho existence, l k poznání
jeho moci, moudrosti a dobrotivosti! Všemohoucnost
Otce Stvořitele, moudrost jeho jednorozeného Syna,
láska a dobrotivost Ducha svatého se zračí ve všem
tvorstvu . . .

Za druhé jsou věci stvořené hmotnému člověku
nutny k vezdejšímu životu. O tom jsme již po
učenl. (Str. 143.) Anděl, pouhý duch, se bez nich obejde,
ne však člověk, byt' žil jako poustevník o samotě v II
banské jeskyni, odloučen a odříznut ode všeho světa.
Pokrm, nápoj, šat, světlo, vzduch, slunko . . .

Ve všech případech mohou být našimi pomoc
níky. »Na cestě k nebia, jak jsme již pravili, jako
kolejnice jsou k tomu, aby vlak po nich spěl k cíli, a le
šení, aby drželo stavbu. Pustí-Ii se ale vlak po kolejnici
opačným směrem nebo po kolejnici nepravé, nevyho
věla svému určení, ne však vinou svou, nýbrž vinou toho,
jenž jí nesprávně užil. Věnuje-lise lešení více péče
než stavbě, je to nerozum, jímž zase vinno nikoli ono,
nýbrž bláhový stavitel.

c) Co na světě konáme.
Co děláme pro sebe, pro jiné, doma, ve spolku,

v úřadě, ve veřejném životě... Pracujeme, pečujeme,
staráme se »o nesnesené vejcea, o věci, po kterých
nám často nic není, které nám pro věčnost neprospěji
zhola nic, na které lidé brzy zapomenou a my též.
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Chulu staví sl pyramidu, 56 let bylo při stavbě bez
přetržení zaměstnáno 100.000 dělníků, a po jeho smrti?
Lid rozezlen, že musil tak dlouho robotovat, vrhl se
na pohřební průvod, mrtvolu roztrhal, král ve své hrobce
pochován nebyl. Tak aspoň sděluje Herodot, a když byly
před lety pyramidy otevřeny, v každé byla nalezena
mumie, jen Chufuova byla prázdná. K čemu všecka ta
ztráta času, energie, peněz. . .? Na prahu věčnosti po
známe i my, co bylo věcí, pro něž jsme se zbytečně
trudili, trmáceli, dřell: »Kdybych to byl věděl dříve! . . .
Kdo by to byl tušil...<< Zdaž ti to sv. víra nehlásala?
Nečekej, až vlastní smutná zkušenost nebo smrt tě
o tom poučí! Dej se poučit teď! 2 cizí škody čerpej
poučení pro sebe! Hleď vždy na vše s hlediska věč
nosti! Čím výše kdo stoupá, tím širší má rozhled, tím
malichernější se mu zdají věci dole; velikým mu při
padá jen nebe, jež se nad ní velebně klene . . . Kdo na
vše hledí pod zorným úhlem věčnosti, zaujímá nejvyšší
hledisko, jaké může být. .. Chceš slyšet nezaujatě
svědky, kteří jsou schopni a též ochotni tebe o tom
poučlt? Nuže, otaž se především

1. umírajících. Ať tl povědí, jak pojímají své
práce, jak hledí na svět a na celý svůj život ve světle
věčnosti. Michelangelo (89Ietý) lituje, že se více ne
staral o duši, sekretář císaře Františka I. Iká: »Čtyřl tisí
ce archů jsem popsal ve službách svého pána, a sotva
čtrnáct dní jsem věnoval své duši.<<Generál de Castel
nau, jenž prokázal svému králi služby neocenitelné, dou
fal, že se mu za to odvděčí. Ale Ludvík XIII.jako by ne
rozuměl. Tu se dovídá, že generál je na smrt nemocen.
Chce mu udělat radost . . . Deputace v parádních unifor
mách přichází k němu, generál v peřinách, odevzdávají
mu maršálskou hůl . .. »Co jest mi nyní platná, když umí
rám?<<Věc, po níž se tolik natoužil, pohodí na zem —
šest hodin před skonáním! Jak docela jinak se nám jeví
naše tužby ve světle hromničky! Její plamen bllká sice
slabě, ale jest jasný, až příliš jasný . .. Do které spoři
telny jsi po celý život ukládal? Do světské? Ta učiní
v poslední naší hodině krach, a ty přijdeš o všecko, cos
do ní uložil, t. j. cos pro svět vykonal. Nás učí každý
kostlivec a každá lebka, jak jest sláva, zlato, moc i_vše
cka krása plytká. U Calderona praví dvorní blázen kar

v'ýznam tvorstva. 155



dinálu Wolseyovi, všemohoucímu rádci Jindřicha VIII.,
krátce před jeho pádem:

»Zasnu nad tím, co jsem viděl.<<
»Co to bylo?a »Vaše hrobka!
Velká skoro jako kostel;
to jest velmi velká klíck'a
pro tak maličkého ptáčka! . . .a

»Když jde vévoda Luneburský lesem, smí si Jeho Milost
při vstupu do lesa uvinout z proutí věnec kolem klo
bouku (odznak knížecí hodnosti); když z. lesa vychází,
at' hodí věnec zpět a lesu poděkuje...a (Tamní lesní
právo z r. 1700.) Na konci životní pouti... »Člověče,
nemiluj, oč můžeš přijíti: co ti svět jednou dal, zas
touží odníti . . .“ (Str. 101.)

Když člověk spatří cíl, mdlý schvácen bez všech sil,
tu spatří konečně,
jak málo to, proč žil, jak mnoho to, proč snil,
jak málo šťasten byl, jak pro málo se mnoho bil . ..

Zde leží teď ty pyšné trosky knížat, kdys pyšná
modla svému okolí! (Schubart.) Tolik práce pro pouhý
rubáš? (Platen.) Co můžem komu odkázat, leč zemi od
ložený těla stan? Nic není vpravdě naším, leč jen smrt
a ona hrstka země, která látkou jest, z níž kosti naše
sklížíl kdysi“ Bůh . ..a (Shak.) Když je dům hotov, přijde
smrt. (Arabské přísloví.) Člověk staví, jeho věže tisíc
roků přečkat mají; rez však železo jich zžírá, mech zas
jeho zdivo drolí. (F. Weber.)

2. Otaž se vyvolených v nebi, zda pojímají
ted' jinak než kdysi trety, za nimiž se honil svět a jimiž
onl pohrdli . . . , jak hledí na oběti a odříkání, jimiž si za
jistili nebe. Zelí toho, čeho se vzdali? Litujípráce, kterou
na se vzali? »Nlc se neboj utrpení, jež na tě čeká. Hle,
satan . .. vás bude zkoušet, a budete zakoušet protiven
ství několik málo dní. Buď věren až do skonání, a dám
tobě korunu života.<<Řídili se svědomitě tímto slovem
Páně (Zj 2. 10) — a dnes? Kříže pryč, hříšné rozkoše
také pryč, a věčná blaženost zajištěna navždy! Kdo se
nazývá učedníkem pravdy, nesmí běžet za bloudícím
davem. (Sulp. Sev.) »Ukaž pyšnému světu, že mu nenosili
vždycky všichni jeho vlečkula Že dovedeš jít "cestou
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svou! Ctnost jest jediné, co ti nemůže být odňato: za žl
va i ve smrti se tě drží. (Basil.)

3. Otaž se duší v očistci, co soudí teď o mali
chernostech, pro něž zapomínaly na Boha i na věčnost,
o lahodných vášních, jimž dělaly denně malé ústupky,
o sebezáporu' a obětech, jimž se vyhýbaly. Jak těžce za
to musí nyní pykat! Kdyby mohly zpět mezi nás, jak by
asi jejich život vypadal! Co jim scházelo? Živá víra,
tak jako nám! Jak slabě oheň naší víry plápolá, jak vrat
ká, jak nepevná a slabá naše víra jest, nepoznáme ni
kdy tak jako když nás Tvůrce postaví do sporu mezi
zájmy věčnosti a. výhodami nebo lahodami časnými.
»Co zvolíš? . . .a A my, kteří jsme byli jisti, že naše víra
je skálopevná a obstoií v každé zkoušce, že jest plná
životní síly a sálá žár, jenž by byl s to strávit celý svět,
my začneme uvažovat, rozmýšlet se, čemu dát přednost
-- a jsme ztraceni. Nebo snad ani se nerozmýšlíme a
oběma rukama sáhneme po tom, co nabízí svět — ne
po tom, co slibuje Pán..,. »Když ono...<< No dobře,
vždyt' si rozumíme. »Mějte víru jako zrno hořčičné, a
budete hory přenášet. . .“ (Viz Lk 17. 6)

4. Otaž se z a v r ž e n c ů, co prodali, zač prodali,
co získali, a odpovědí tl slovy knihy Moudrosti: »My
bloudí! Pokládall jsme život jeho (spravedlivého)
za bláznovství. Co nám přineslo bohatství, co na
dutá zpupnost? Pominulo vše jako stín, jak letící slovo,
jako loď, jež přechází zdulou vodou, jejížto stopy, když
přejde, nelze nalézti, aniž stezky jejího kýlu mezi vlnami.
Zádným znamením ctnosti se nemůžeme vykázat, ve špat
nosti své jsme zhynuli.<<Tak mluví v pekle ti, kdož hře
šlll, nebot“ naděje bezbožníka jest jako dým, jejž vítr
rozvane, a jako památka na hosta jednodenního, jenž
pominul. (Md 5. 4 nn.) Jakou věčnost si mohli zajistit,
kdyby nebyli spouštěli s očí heslo mladičkého světce,
jenž v jejich očích byl bloudem!

Hledal-Ii středověký básník postavu, v níž by jako
v zrcadle vylíčil všechny pozemské radosti a štěstí,
vzal Alexandra Velikého. Tu stál muž, jenž byl skutečně
miláček štěstěny. Nebylo třeba leč básnicky vylíčit jeho
život, jeho vojenská tažení, „jeho úspěchy. Tak vznikly
Alexandreidy, veršované pověsti o tomto velkém vý
bojci.
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Jedna Alexandreida líčí, jak král přišel do čarovné
ho lesa. Obrovské stromy, bublajíci bystřinky,zpěv ptac
tva; jemný vánek... Jak očarován tu stojí se svými
hrdiny . .. Najednou ze země klíčí květy, tak velké, tak
krásně . . . taková nádhera barev . .. sněhobílé, azurově,
zlatožluté, ohnivě červené... jako velké koule. Tu se
otevře jeden kalich, druhý, třetí... z každého se vy
houpne vila, růžová jako červánky, bílá jak sluneční den,
víly, že země sličnějších postav neviděla... Vždy hoj
nější a hojnější jsou tyto nadzemské bytosti pohádkové
krásy, v kruhu ovíjejí užaslého krále . .. každý jejich po
hyb, každé slovo jejich písně tak čarokrásné, že krále
přecházejí smysly i rozum. Okouzlen a omámen tolike
rou krásou a eleganci zapomíná, že před ním leží ještě
celý svět, jehož má dobýt; konec je s jeho silou, již do
tud žádný nepřítel neodolal, konec pýše, pod níž se
chvěla celá země. »Zij blaze, světě, sbohem slávo, měj
se dobře, živote i duše . .. teď budu užívat, až zhynu...<<

Užívat až zhynu... měl pravdu, do slova se vyplnilo.
co pravil. Jenže . .. ty pohádkové víly, jež svou krásou
omámily nejstatečnějšího hrdinu, měly tak dlouhé trvání
jako vše, co na zemi láká a svádí. Ty květy, ty víly
kvetly jen ve stínu. Jakmile na ně padl první paprsek,
vadly květy, rozplývaly se víly, v jasném denním světle
klesly v niveč...

Bylo tedy zapotřebí jen trochu světla; posvítit si
na ty pohádkové čarovné bytosti, aby se ukázalo, co
jsou . . . že nejsou nic . . . že jsou iluse, mámení. Je třeba
jen si posvítit na to, co svět a vášeň prohlašuje za zdroj
blaha a štěstí, na to, co člověka vábí a svádí, aby po
znal, že to vše jest klam a mam . .. Dostačí, aby na po
zemské hříšné rozkoše padl jediný paprsek z tajemné
věčnosti, jež člověka čeká a k níž spěje . ..

Marnost a marnivost mají týž kořen, »qramaticky
i ontologickya, po stránce mluvnické i v řádě věcí sku
tečných. Mají společné i to, že nám připadají směšnými,
když je pozorujeme na jiných, ne však, když jsou po
chybnou ozdobou velikosti naší. Sedí-Ii hošík nad učeb
nicí dějepisu, nemá tušení, že na těch několika strán
kách se mu podává koncentrovaná trest' události, které
lze jakžtakž prohlásit za velké; kdyby věděl. co mall
chernosti se skrývá za postavami, v nichž vidi velikány
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ducha neb činu! V učebnici se sotva dočte, že saský
sněm r. 1685 se rozbil proto, že se pánové nemohli
shodnout, smí-ll říšský hrabě mít u své ekvipáže šest
koní jako kníže. R. 1711 přijel do Wetzlaru na říšský
sněm císařský delegát, který byl pouze říšským hrabě
tem; bez okolků mu přebytečné dva valachy vypřáhli,
na své cti těžce dotčený protestoval u Karla VI., a do
stal odpověď, že císař věc tak důležitou nemůže roz
hodnout leč jen po zralé úvaze. Vyslanci kurtirstů měli
právo, že na říšském sněmu směly jejich židle stát na
koberci, na kterém pod baldachýnem seděl císařský
zplnomocněnec; knížata po dlouhých hádkách a náma
hách dosáhli toho, že směli své židle postavit aspoň
předníma nohama na třásně koberce. Kurfirstl seděli
při říšských hostinách na židlích červeně polštářovaných,
ostatní říšská hrabata na zelených; knížata konečně po
urputných bojích prosadili odstranění komunistické bar
vy — jeden kuriirstský vyslanec přehodil svou židli
svým privllegovaným červeným pláštem! R. 1702 se roz
vířilspor, smějí-li knížata psát své jméno frakturou jako
králové či pouze kurentkou. Osm plných let se spor
vlekl, než byl urovnán, a za ta léta nepodepsal holštýn
ský vévoda ani jediný výnos, nepotvrdil ani jediný roz
sudek, ani jediné státní místo v zemi nebylo obsazeno,
procesy ležely nevyřízené, vše stálo jako v pohádce...
nevyřízené, bez hnutí — —

Neméně zajímavá kapitola malicherností jsou ti
tuly. Turecký sultán měl být titulován »pán vody, vzdu
chu a oblakůa; vše, co slyšel, došlo k jeho »zlatýma
uším, růže byla milá jeho »zlatémua nosu, poddaní pa
dali k jeho »z|atým<< nohám. (Viz stranu 39.) Justin ll.
bydlil ve »svatéma paláci a dával »svatéa rozkazy. Švéd
ský král vrací německému městu H. předůležitý obchodní
dopis, protože na konci celé řady titulů místo obvyklého
trojnásobného »atd.<<stála tato důležitá klausule jen
dvakrát. Byli naši otcové po této stránce rozumnější?
Nezdá se příliš! Jakýsi Jan Čtyřmecítmý, stav se purk
mistrem, začal se podpisovat »Joannes Vigesimus quar
tusa (Jan XXIV.),jakýsi lékař Jan chtěl dostat šlechtický
přídomek a s radostí přijal udělený »z Tulipánů“ (r.
1604), řeznický synek Jan Vodička z Králové Dvora
uchvátil přídomek »z Wassersteinaa, neuměje ani slova
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německy, jako celý voj jemu podobných, kteří se psali
»z Hungerkoštu, z Levenperkua atd. Jistému »pánu ze
Sajdnfeldua, kovanému Cechu, říkala chasa »pán ze Zad
ních faldůa, z čehož bývaly zvláště u muziky rvačky,
třebaže v dekretu se hrozilo císařskou nemilosti kaž—
dému, kdo by jeho novopečené šlechtictvi nemínil uznat.
Jinde nebývalo lépe. Lipský universitní profesor Plath
ner zemřel r..1818 žalem, že nedostal nový založený sas
ký řád. Janovský a benátský dóže (dux, vévoda) nesly
šeli nic raději než titulování »král Korsiky, Cypru, Dal
maciea, kde neměli zhola co poroučet, německý císař
a španělský král se honosili titulem »král jerusalemskýa,
kde byl pánem turecký sutlán a ne oni. V Německu
měli 146 druhů různých radů, mezi nimi i Viehrat (ho
vadský rada), titul udělený od Fridricha II. jistému zvě
rolékařovi. Týž král byl žádán od »vrchního auditoraa
Goldbecka, aby dostal titul »generální auditora; za dů
vod udáno: »Jsem už 20 let ve státní službě.<< Odpo
věď: »Mám v chlévě stádo starých mezků; dlouhá doba
služby jim nedává právo a nárok na titul vrchních krá
lovských podkoní.<<

Jsou synové tak zvaného demokratického 20. stol.
lepší než ti, kterým se smějí? Pan šéf v A. potřeboval
pracovních sil pro svůj velkozávod jako soli. Přesto od
mitl žadatele, poněvadž v žádosti místo obligátního
»Vysoce váženýa nepsal nezdvořile »veleváženýa, in
spekce v B. dopadla bledě, poněvadž nedali pánovi ti
tul »vrchnía a říkali mu jen »pane zdravotní radoa, v C.
byl pan JUC. v devátém nebi, když mu někdo řekl »pane
doktorea. Pak se div, že dva kostelníci se znepřátelili
na smrt, protože při kanonické visitaci jeden druhého
odstrčil a ministroval panu děkanovi, nechav kolegovi
pana faráře, že hladina městečka s Bohem právě smíře
ného zvířena klevetami, poněvadž na konci misie dru
žička s kytkou vybrána z rodiny F. a ne z rodiny G. Mi
sionáři zapomněli na družičku, její říkání i kytku už
druhého dne, farníci za týden, »vyznamenanáa rodina
za měsíc, jen »odstrčenáa rodina pamatovala »na věkya.

»Snaha člověka směřuje k vyznamenání vlastní oso
by. Když ho nevyznamená jiný, opatří si vyznamenání
sám — africký černoch tím, že si nasadí ošumělý evrop
ský cylindr bez okraje, evropská dáma tím, že si pro
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vrtá uši a navleče do nich zlaté kroužky...a s nimi a
s jinými srovnej Arnošta z Pardubic, jenž odmítl kardi
nálský klobouk, Filipa Benitia, jenž se vyhnul tiaře, To
máše Aq. nebo Petra Kanisia, kteří se bránili mitře...
Květina vydává vůni, i když neviděna a nechválena; ty,
které se derou na oči, bývají bez vůně (hortensie, pi
voňka, kamelie...); vonné květiny. bývají prostinké,
skoro polovina jich má květy bílé, tedy nevzhledné,
jako na př. lesní májový kvítek mařinka vonná. Vznešená
hrdá královská růže jest výjimkou!

Mužové vpravdě velicí se nedrali nikdy lidem na
oči, nečinili sami sobě reklamu, nedbali toho, aby se
o nich mluvilo; byli mužové věčnosti, a proto jim ne
záleželo na úsudku a potlesku světa. Malicherní pracují
jen pro přítomnost. »Pro věčnost maluji,<<řekl starý
malíř. Euripidovi praví jakýsi veršotepec: »Než ty se
smolíš tři verše, napíši já jich tisic.<<»Jenže tvých tisíc
nebude již zítra nikdo číst, kdežto moje budou čteny
po celé věky . . .a Zdaž neměl pravdu? A co tvé životní
dílo? Pracuješ-Ii pro svět, vytrvá do zítřka. Pracuješ-li
pro věčnost, vytrvá na věky. Snaž se zajistit i ty svým
dílům věčné trvání! Jak? Jako Alois. Jeho zásadu učiň
zásadou svou! Dlouhá sezení Společnosti národů, o nichž
psaly noviny celého světa..., dílo, jež mělo kratší
trvání než jepice! Kněz, který v koutku kostela neviděn
od nikoho a světu neznám dá rozhřešení obrácenému
hříšniku, nebo učitelka, která zachránila jedinou duši —
oba vykonali dílo, které trvá na věky, a na věky budou
oba vidět ovoce své práce.

Věčnost — učitelka života . . . Tvá věčnost! “Ity tam
budeš mít místo, buď v táboře věčně blažených nebo
v řadách těch, kteří navždy zmařili své štěstí. Na kom
závisí tvé místo na'věčnosti? Na tobě! Na tvém životě,
na každém okamžiku tvého života. At' chceš, at' nechceš,
pracuješ o své věčnosti — buďto dobře nebo špatně,
ale pracuješ, jako student o vysvědčení: nějaké nako
nec jistě dostane — jaké, zda způsobilosti či nezpůso
bilosti, to závisí na něm. Pracuješ o své věčnosti — tím,
že užíváš tvorů._To jsou stupně, po nichž stoupáš buď
k nebi nebo sestupuješ k peklu. Někteří po celý život
shromažďují hněv ke dnu pomsty; ty, poutniče, shromaž—
ďuj poklady, aby tě přijali do věčných stanů. (Lk 16. 9)
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11. Pohled s výšiny.

(Správné užití věcí stvořených... s hlediska věčnosti.)

Veď mne po cestě pravé! (Z 26. 11)
Cestu moudrosti ti ukáží. (Př 4. 11)
Jestliže ti Bůh dal statky světa, dal ti
je k tvé útěše, nikoli k tvé záhubě.

(Aug-)

8) Umět každé věci správně upotřebit.

Nestačí jen správně ji ocenit. Málo platno moudrým
být — nutno moudrým se osvědčit... být méně
studiem a více skutkem moudrý. (Cardanus.) Nestačí
mít ctnost (rcl znalost) jako nějaké umění, nýbrž nutno
jí užíti (uplatnit; Cicero). Boileau, satirik, mluví se zbo
hatlým knězem: »Ale, pane abbé, to je mi divná věc . ..
vy jste přece kdysi o chudobě tak nadšeně mluvíval, a
teď na vás není nikterak vidět, že byste si jí příliš vá
žil . . .a »Ale, pane B., kdybyste věděl, jak se to v bohat
ství pohodlně žije!“ »Může být, ale jak se vám bude
jednou umírat?<< To si musil dát říci kněz od člověka,
jenž sám byl svatosti velice dalek. Nic snazšího než
o marnosti a pomíjejícnosti všeho pozemského přesvěd
čivě psát, dojemně mluvit, nadšeně řečnit, nad rakví
hodnostáře o ní krásně filosofuje a po pohřbu se na
uprázdněná místo s velkými příjmy dere jako nepří
četný.

Pro'veďme nyní klasifikaci všech tvorů, v jejichž
společenství tímto vyhnanstvím putujeme. Ve tři skupiny
je můžeme roztřídit.První skupina — věci, jež nás
beze vší pochyby na naší pouti k cíli (k nebi) podpo
rují, a těch se musíme držet: Boží přikázání,ctnosti,
sv. svátosti, církev, skutky kajícnosti, stavovské povin
nosti . . . Zdali nám lahodí čili nic, nepadá nikterak na vá
hu; hlavní jest, že nám do nebe pomáhají. Neblahý
sebeklam, soudí-Ii matka, že si nebe zajistí spíš, bude-Ii
ve spoluku apoštolovat, a zanedbává-Ii při tom vlastní
dům (viz 1 Tim $!), věnuje-li se duchovní správce poll
tice na ú k o r svěřeného stáda, tráví-li Milosrdná ses
tra dlouhé hodiny v kapli, když povinnost i láska vymáhá
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její samarítánské služby. Kdyby tito všichni sebe bedlivě
zpytovall, poznali by, kde je důvod, že toto konají a
ono opomíjejí: nikoli touha po rozšíření království Kris
tova, nýbrž že toto je těší (»bavía) a ono se jim buďto
protíví nebo aspoň netěší tak jako toto. Tedy nezřízená
sebeláska, nikoli láska k Bohu nebo k duším!

Druhá skupina: věci, jež nás zřejmě od Boha od
vádějí, Boha nám zastírají; zde stejně jako u předeš
lých netřeba uvažovat, ba zakázáno uvažovat: těch se
musíme za všech okolností varovat, tak jak oněch
jsme se musili držet. Hřích. .. Než si k něčemu pomáhat
hříchem, raději to oželet! Nemohu-Ii čeho dosíci nebo
podržet bez těžkého hříchu, raději se toho vzdám, byt'
i srdce krvácelo! (Dívka . . . zámožného snoubencel)
Neučiním-litoto předsevzetí, vydávám se v nebezpečí,
že nedosáhnu spásy a propadnu věčné zkáze. K čemu
potom exercicie a vůbec všecka práce o dokonalosti?
K čemu denní svaté přijímání, úcta mariánská atd.?
»Není hříchem draze prodat, ale hříšné jest falešně mě
řit.<<Co se může stát bez hříchu, je ti dovoleno, co je
bez hříchu nemožné, zakázáno -—ať statky, at' sláva, at'
moc.

Veřejný činovník si před lety vytýkal: »Měl jsem
mnohokrát příležitost nepoctivé se obohatit, viděl jsem,
jak jiní to bez rozpaků činí, neudělal jsem to . . . Jenže
teď musím tak pracně životem se probíjet, kdežto
oni.. .a Příteli, co platno žít několik let v blahobytu, a
to ještě nejístém, a zaprodat věčnost? Viz dívku chu
dou, jež si mohla zajistit »krásnoua budoucnost, kdyby
byla proti vůli Boží podala ruku rozvedenému! Zůstala
dělnicí — vydělala či prodělala? V očích nevěřícího
světa bláhová; ale v očích Kristových? s hlediska věč
nosti? ... Já však mluvím tobě jménem Kristovým! Sna
žím se tě pohnout k tomu, abys na vše hleděl očima
víry a pojímal vše s hlediska věčnosti, ne očima toho
krátkozrakého světa, jenž v Boha nevěří a s věčnosti
nepočítá! Cokoli konáš, konej rozumně, a pamatuj nakonec!

Konečně třetí skupina: věci, o nichž nevíme,
zda nás na cestě k nebi podporovat mohou či nic —
jak se chovat k těm? Nelnout k nim! Jsou nicotné
v sobě, nicotné pro nás; zůstat k nim lhostejní ! Sokrates
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se prochází v Athénách po trhu, pozoruje vyložené zbo
ží... »To je na světě věcí, kterých já nepotřebujila
Smýšlí a jedná křesťan jak tento pohanský filosof? A
právě zde jest nejosudnějši Iéčka: protože tyto věci
nejsou zřejmě zlé nebo aspoň nejsou samy v sobě zlé,
nepokládáme za nedovolené ani za hříšné, ba ani za
nebezpečné, když k nim lneme. Že jsou pro dosa
žení našeho cíle docela bezvýznamné? To nám nevadí.
Lahodí nám, a to rozhoduje — proto k nim Ineme, ne
zřízeně Ineme, a nastane-li neočekávaně situace, že
musíme volky nevolky volit mezi Ježíšem a Barabášem?
Pak se objeví skrytá léčka, o níž jsme se nechtěli dát
přesvědčit: než bychom se milované věci vzdali, raději
se vzdáme Boha a věčnosti. Ale přidám některému tvo
ru ceny tím, že k němu nezřízeně celým srdcem Inu?
Učiní mne lepším a Bohu bližším? »Učiní mne alespoň
št'astným!...<< Jistě? A dejme tomu: pak kladeš své
štěstí do rukou tvora, do rukou velmi nejistých a nespo
lehlivých! Tisíce zklamaných srdcí je toho dokladem!

Nahlédni dnes po večerní modlitbě v tichu noční
samoty do svého srdce a uvažuj: »Kolik jest věcí neb
osob, k nimž já nezřízeně lnu?<<Že nikoli? Pak se velmi
špatně znáš! Uvažuj o své poslední sv. zpovědi: nepo
chází většina tvých hříchů z toho, že nesprávně užíváš
věcí stvořených? Tím, že je nezřízeně miluješ a vyhle
dáváš nebo že před nimi nezřízeně utíkáš — před těmi
totiž, jež jsou ti odporné, a přece tvé duši na prospěch!
Kolika hříchů jsi se dopustil proti první desce desatera
(proti Bohu)? Zdaž ne daleko více proti druhé desce,
t j. špatným užíváním tvorů?

Abychom nebyli v pochybnostech, předpisuje nám
Tvůrce sám, jak užívat věcí stvořených. Sedm paragrafů,
druhá deska desatera... Páté přikázání,jak užívat
svobody své a jak respektovat svobodu bližního. Šes
té . . . jak užívat těla svého a bližního. Sedmé . .. jak za
cházet s majetkem vlastním a jak si počínat vůči majet
ku bližního. Osmé . . . jak užívat jazyka. Ani na myšlenky
nezapomenuto... deváté a desáté. A konečně čtvrté:
jak užívat autority, jestliže jakou máme, a jak respekto
vat autoritu, kterou mají jiní nad námi. Běda, jsou-li nám
směrodatné naše choutky a užíváme-li tvorů proti vůli
Boží! Služebník nesmí svěřené peníze anl darovat ani
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lehkovážné utratit, ba ani vydat na něco jiného, než pán
určil; jen k tomu jich smí upotřebit, k čemu je od pána
dostal. Smí. Rceme: musí! Nesmí jich nechat anl
ladem ležet, natož probít! Líný služebnk, který hřivnu
zakopal!

Nepromluvíš křivého svědectví Surovec Ka
liban praví u Shakespeara: »Vy jste mne naučil mluvit,
a můj zisk z toho jest, že teď dovedu klít.a K tomu nám
tedy dal Tvůrce dar řeči? Žel, že jako on, by mohli mlu
vit i věřící. Sotva kterého daru se tak zneužívá jako to—
hoto. Ve službách naší sebelásky (pýchy, nelásky atd.)
jest vražednou dýkou, zatím co měl být ve službách
lásky zdrojem blahých rosných krůpějí. .

Poslední dvě přikázání, takřka »zapomenutáa, a
přec právě ona jsou stále pramenící zdroj největších
nezřízeností!Nepožádáš manželky bližního své
ho. Každý stav má své hříchy. Kníže sotva ukradne kus
chleba, žebrák sotva mnoho hoví karbanu, opilec sotva
se bude kdy vyznávat z duchovní pýchy. Ale tento
hřích? Zpovědnice slyší vyznávat se z něho hlavy ko
runované i žebráky v cárech, »dámya z »Iepší společ
nostia i potulné vandrovnice s rancem; svádí k odpadu
kněze a kdysi vyprázdnil i celé kláštery. Žádný stav mu
není dost svatý, proti němu nechráni učenost ani moud
rost, stáří ani služba oltáře.

Nepožádáš statku jeho... Co hříchů1 ne
zřízené žádostivosti cizího majetku! V malém i ve vel
kém! V dětské jizbě, kde jeden capart druhému vezme
nebo se s ním popere o hračku, na světovém jevišti,
kde soused urve sousedu, co se dá — zda čestně nebo
nečestné jako pirát, je mu Ihostejno (Garibaldil Boero
vé, Transvaal!). Papež posílá celému světu poselství
míru, všechny státy (i protestantské) je rozesílají svým
rozhlasem, Polsko nikoli! Stát, jenž měl v prvním článku
své ústavy, že jest státem katolickým! Útočník nechce
o míru z pochopitelných důvodů slyšet! (v září 1938.)

Žádost majetku... Neví-Iikdo, za který ko
nec obtížnou věc chytit, jsou-Ii mocní tohoto světa bez
radni, sáhnou vždy k tomuto prostředku, jenž doposud
nikdy neselhal. Chce-Ii kdo někoho nadchnout k odváž
nému pokusu nebo ho svést k bezedné nízkosti, povzbu
dit k vědeckému závodění nebo vynutit zradu, vypíše
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premii... tím větší, čím beznadějnější podnik. Redak
tor potřebuje povídku, vypíše soutěž. Nobel chce pod
porovat ušlechtilé snahy v lidstvu, odměňuje je cenou.
Napoleon chce mít hlavu Hoferovu, statečný obhájce
a vítěz u Innsbrucku jest však ukryt někde v zapadlém
údolí nebo nedostupném vrchu Alp, a mnozí Tyroláci
vědí, kde. Vypíše se tedy cena na jeho hlavu. Najde se
zrádce, někdo, jenž prodá národního hrdinu? Našel se. ..
Peněz všecko je poslušno. (Kaz 10. 19) Ale lépe žíti
v chudobě nežli v hanobě.

Aristipp, řecký filosof, žádostivý peněz, plaví se
jednou po moři s pytlem peněz. K svému zděšení po
znává, že se dostal na pirátskou loď — ti ho zavraždí,
aby se zmocnili jeho zlaťáků! Nerozmýšlí se a hodí vše
do vln. — »Lépe, aby zahynuly zrádné peníze než abych
zahynul já.<<Věřící křesťan volí raději být sám uvržen
do pekelné propasti než se vzdát zrádných pozemských
statků. Jak nezřízeně a hříšně věci časně miluješ, po
znáš, když o ně přijdeš: tolik bolestí pro ně zakusíš,
kolik jsi jí (nezřízenou láskou) zavinil. (Aug.) Mnozí při—
jdou na scestí, protože se odhodlají sloužit Bohu jedi
ně proto, aby oplývali pozemskými statky a byli prosti
všeho zla. Když si však vymínili tuto (takovou) mzdu své
zbožnosti a svého náboženství, a uvidí, že sami zakou
šejí trampoty, zatím co bezbožní zkvétají, soudí, že
o mzdu přišli a že je oklamal ten, jenž je povolal, a
zříkají se Boha. Nesluší se, abys viděl zde to, več máš
věřit (totiž odměnu za ctnosti), nýbrž abys věřil (doufal)
v to, co uzříš teprve v životě budoucím. Pevně se tedy
držme víry, dokud jest víry čas. (Aug. ln 5. Scr. s SB.)

Kdyby alespoň našli v bohatství, co v něm hledají!
»Kéž by byl člověk s penězi tak šťasten, jako jest bez
peněz nešťastenkr Ale sotva kde mluví kazatel a sám
božský Spasitel k uším tak hluchým, jako když varuje
před touto neřestí. Spíše pohnu ctižádostívěho, aby se
nehonil za lidskou slávou, spíš přimějl děvče, aby ne
chalo hříšné známosti, ale odvrátit někoho, aby ustal od
nezřízeně honby za pozemskými statky? Od nezřízeně
honby . . . Otec rodiny má povinnost opatřit rodině vše,

-co potřebuje, dětem zajistit postavení, zanechat jim
dostatečně jmění. Ale n e zříz e n á honba a touha po
statcích a bohatství! o to jde!
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Vy nespokojení, kteří stále reptáte a naříkáte na
chudobu, třebaže máte co jíst a čím se odívat (1 Tím
6. 8), a tudíž v dostatečné míře vše, co k životu potře
bujete, kdyby neměl Pán tolik lásky k nám a tolik sho
vívavostl s našimi nezřízenostmi, věděl by, jak vás vy
léčit! Naložit s vámi jako Eliseus se služebníkem! Naa
man nabízí prorokovi odměnu za to, že ho uzdravil od
malomocenství, Ellseus odmítá, jeho služebník Giezi vše
slyší, běží tajně za vojevůdcem syrského krále, jménem
svého pána si od něho vyžádá statisíce a doma vše
skryje. Na otázku prorokovu zapírá. »No dobře, já vím . ..
Teď si můžeš opatřit vinice, olivové sady, stáda, otro
ky a otrokyně, ale k tomu dostaneš nádavkem Naamano
vo malomocenství.a (4 Kr 5.) Dát nespokojeným, po čem
tak nezřízeně baží, a k tomu podobný přídavek! Aby
poznali, mnoho-Ii štěstí jest ve věcech, po nichž tak
touží a vzdychají! Kdyby Pán každého tak ztrestal za
jeho nezřízenou touhu po zlatě, naučili bychom se velmi
rychle správnému ocenění stvořených věcí. Nathanael
Rothschild, jenž měl jmění tisíc milionů, praví: »Celé
své jmění bych dal za to, kdybych se mohl hnout.“ Byl
totiž ochrnulý, vožen na vozíku! Německý milionář Krupp,
americký milionář Pullmann — vybírám jen tyto dva ve
řejnosti známé — doznali, že spokojeni ve svém blaho
bytě nejsou, o štěstí ani nemluvě.

A přece — Ze v pohrdání světem a jeho statky
i rozkošemi se nejeví pravá velikost? Popři, můžeš-li!
Vrátíš se z paláce — af šlechtického či nešlechtického
— a vypravuješ o vší té nádheře tam — vzbudila v to
bě a vzbuzuje v posluchačích údiv, respekt, snad ! zá
vist . . . Vidíš-li však oplývajícího mnohými statky, že žije
i bydlí docela prostě, třebaže v paláci, vzbuzuje ne
úžas, ne závist, nýbrž úctu. — Přečti si kap. 31 B! Váží
me si jich; jsme schopni neb ochotní i následovat?

Vždyťani hříchy proti první desce desatera nejsou
(u člověka) prosty nezřízené lásky ke tvorům. Od
pad od víry — pochází vždycky : »přesvědčenía? Či
jej zaviňuje láska k »nepravému mamonua (děvče k vůli
výhodné partii, úředník k vůli postupu . . .) nebo lidské
ohledy (aby se zalíbil inspektorovi a sobě ho naklo
nil... aby ho v továrně spoludělníci pokládali za hrdi
nu . . .) nebo nezřízená láska tělesná (sňatek . . .)?
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K vůli mamonu se věřící nezděsí ani křivé pří
sahy; raději odejde bez rozhřešení od zpovědnice, ba
raději snese, aby se mu odepřelo i na smrtelném loži,
než by vrátil nespravedlivě nabytý majetek. Zbožná
vzorná osada, kde ani jediný nevynechá nedělní mši sv.
ani velikonoční sv. zpověď, a najednou se dožije du
chovní správce, že jeden neb jedna z nejzbožnějších
»Člověče nešťastný, což nevíte, že to je hřích?<<Pokrčí
rameny . .. Potkalo ho nenadálé »štěstía a naskytl se mu
nepředvídaný zisk — to by měl jen tak zahodit? »Bláznů
by mi musil každý nadat. . „<<K vůli zisku opouští Boha.
Sloužil mu a byl by ochoten sloužit mu I nadále — kdyby
služba Boží nebyla alespoň v tomto případě časnému
zisku na závadu. Ale Bohu sloužit za cenu oběti?...
V zemích, kde musí věřící sami své duchovní vydržovat,
lze slýchat: »Než bych dal jediný haléř, raději odpad
nu...<< Jest »ochotena nebe z rukou Božích přijmout,
ale zadarmo! Mnozí nechtějí být křesťany jen proto,
aby požívali štěstí tohoto života — a když chabne ono,
chabnou spolu s ním. (Aug.) Služba Boží má jim tedy
být prostředkem k nabytí, udržení, rozmnožení pozem
ských dober, před nimiž Pán varoval!

Pokušitel ví, jak nás dostat. »Toto ti dám, padneš-II
přede mnou a budeš-lí se mi klanět.<<Nemusí však na
bízet všechnu nádheru a bohatství celého světa. Dostačí
nějaký odpadek, padající se stolu jeho vyvolených . . .
Pohan Seneka píše: »Pokládáš za nezbytné, co jest na
mnoze zbytečné. Co jest nezbytné, jest na dosah ruky.
Rozmařilost začne napřed toužit po zbytečnostech, pak
po věcech škodlivých, nakonec podrobí ducha tělu a
tělo vášni. Všecka umění, kterými vře a hlučí město,
pečují jen o tělo. Filosol pokládá za nejvlastnější to,
co má se všemi lidmi společné. I slunci a měsíci jsem
povinen díky, třebaže nesvítí toliko mně.“ Sv. Pavel:
»Máme-ll co jíst a co na sebe vzít, jsme spokojeni.<<
Jsou skutečně všichni věřící jako on? Pohrdáme nejen
Božími přikázáními, nýbrž i jeho zásliby (Sulp. Sev.), a
zapomínáme nadobro povinné vděčnosti. Kdo pomýšlí
na to, aby něco. nového dostal, zapomíná na to, co již
obdržel. (Sen.) Kdo chce k nebi, musí nechat svět pod
sebou! (Goethe dává radu: »Nechceš-Ii nic zbytečného
koupit, nejdi na jarmarkla)
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»Nesmlš . . . nezabiješ, nepokradeš, nepromluvíš,
nepožádáš . . .a »:Iaké to omezování naší volnosti!<<pro
testují vášně. Leč toto omezení, jež sám Tvůrce ohledně
užívání tvorů ukládá, jest k našemu dobru. Je snad ome
zování svobody, je-li šofér povinen dbát značek podle
cesty? Jsou mu směrnicí, jež mu napomáhá, aby
šťastně a bezpečně k cíli dojel l s těmi, kdož mu jsou
svěření. thoval někdy šofér, že těch značek dbal? Čl se
jlž nejednou zle vymstilo, když jich nedbal? A ty, pout
níče, že bys mohl beztrestně jednat proti směrnicím,
jež ti na tvé poutí tímto vyhnanstvím podává slovo věč
né Pravdy? Svobodně — ano; beztrestně? Nikdy! »Jen
rci: chléb (= slovo Boží) jest dobrý, ale já ho nesnesua
(protože sahá do svědomí! Aug.). Nemáš mne rád...
hledám sic, co tobě prospívá, ale brojím proti tomu,
co se ti Iíbívá; společný boj nás sjednocuje, ale po
hnutka rozdvojuje: ty nevražíš na svého lékaře, já na
tvou nemoc; ty na mou bdělost, já na tvou lenosta (do
slova: pestllentia; týž).

Potud užívat věcí stvořených, pokud nás pod
porují na cestě k cíli, a potud se jich zdržovat, po
kud nám jsou na překážku. Zlaté pravidlo je toto Igná
covo slovo: Potud — pokud. Platí ovšem i ve všedním
životě; nic snazšího než nahlédnout jeho oprávněnost,
nic těžšího než se jím vždy a všude řídit. »Zlatá střední
cesta...a Kde nevybočí člověk vpravo ani vlevo, kde
dovede najít správnou míru mezi příliš mnoho a příllš
málo, tam jedná dokonale. Viz klučinu, jenž se učí hrát
na housle . . . div smyčcem struny nepropiluje, ale ubohé
uši přítomných! Než se naučí smyčec na struny přitisk
nout vždycky tolik, kolik třeba, ne málo, ne mnoho! Pak
teprve vyloudí tóny ladné a milé. V kuchyni . .. Zatopí-ll
se příliš mnoho, chyba, zatopí-Ii se málo, zase chyba;
dá-Ii se mnoho cukru nebo soli, chyba, a dá-li se málo,
opět chyba. Viz přírodu! Rostlinka si vezme nebo musí
dostat tolik vláhy a tolik tepla, kolik nutno. Každé víc
nebo míň jí škodí a ponenáhlu zahubí. Dostane-ll tělo
málo potravy, hyne, a je-Il nuceno přijmout jí příliš
mnoho, hyne též. Užívá-Ii nemocný léku více nebo méně
než má, nejen mu neprospívá, přímo mu škodí. Všude,
všude ve všedním životě platí toto zlaté pravidlo: po—
tud -—pokud. Platí však i v mravním životě, a tam je
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zvláště těžké střední cestu vždy najít, a ještě těžší jí
se ubírat, když nás tolik věcí svádí, abychom odbočili
vpravo nebo vlevo! Kdybys to dokázal, byl bys světcem.
Heli hřešil, že syny málo trestal. Lutherův otec chyboval,
že syna příliš mnoho trestal. Štědrost i šetrnost je upro
střed mezl l otou, která peněz »máloa užívá, a mezi
marnotratností, která jich »mnohoa užívá -— rozhazuje.

Potud — pokud . .. Potucl si vezme poutník zavaza
del na cestu, pokud je nezbytno . . . Ne více — nač zby
tečnou přitěž. Ne méně, sic bude v úzkých. Potud věcí
stvořených užívat, pokud jsou prospěšné pro věčnost.
Jsme u zásady světce z Gonzagy zas. Nám netřeba (jako
židům) přikázání Boží často připomínat, nýbrž důkladně
je promyslit. (Sulp. Sev.)

Co mi to prospěje pro věčnost . .. Zde se tázávám
znenadání exercitantů, zda si tu otázku vždycky dají,
mají-li co volit nebo pro něco se rozhodnout. Nováčci
nevědí, kam otázka bije, »stařía se usmívají... Když
jim pak prozradím, že jim jest při všem jednání směro
datná docela jiná otázka... »Líbí se mi to? Chutná
mi to? Ano? Pak sem s tím. Nikoli? Pak pryč od toho . . .a
Tu se začnou usmívat i oni. Tak dalece se známe vši
chni, že si nebudeme v té věci pochlebovat. Ale jest
rozumný důvod, abych se věci chopil proto, že mi la
hodí, a abych se jí zdržel jedině proto, že mi jest ne
milá, nechutná, odporná?

Zpytujme svědomí -—Hříchy,jichž jsme se dopustili
konáním zlého nebo opomíjením dobrého... Nedošlo
k nim často jedině proto, že jsme se řídili touto směr
nicí, jež nám-přešla docela v krev? »Líbí se — nelíbí
se —-chutná — nechutná . . .a Kolikrát se na nás již vy
mstilo, že jsme se jí řídili ve všedním životě! Volba
šatu, volba snoubence... Což teprv, když jde o věč
nost! Konání zlého — od hříšků, jichž se dopustí
dítě ve spižírně, a od přestoupení pátečního postu až
k ohavnostem, jichž se dopouští opilec nebo nečistý.
»Mně to lahodí, mám v tom zálibu . . .a Kdo se ptá, zda
to duši (a mnohdy i tělu) prospívá! Opomíjení dob
rého — od vynechání večerní modlitby až k zanedba
né nedělní mši sv. a velikonoční svaté zpovědi . .. »Mně
se nechtělo . . .a Lenost, pohodlí, zbabělost, jež se stra
chuje sebezáporu a oběti... Těžce hříšné opominuti
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povinnosti stavovských! Železničář — vynechá mšl sv.,
protože se »mu nechtělo<<— a z téhož důvodu se nejde
přesvědčit, zda výstražné znamení v pořádku — ne
chtělo se mu z teplé mistnosti do sněhové vánice, a
zavinil strašné neštěstí! Otec — zanedbává dozor, vý
chovu... »Člověk není vždycky dobře naložen, aby ty
kluky pořád okřikoval a na uzdě držel...<< Konce by
nebralo, kdybych měl rozvádět, kam toto nešťastné mě
řítko každé naší volby vede. Dítě dovedeš poučit, že
jsou věci, které se líbí, a jsou přec zkázonosné jako
mušce plamen, které chutnaji, a jsou plny jedu, že jsou
věci, které jsou odporně hořké, a přece prospěšné a
nutné — škola, lék, operace . . . Ty, jenž dítě o tom po
učit dovedeš, sebe poučit nedovedeš? Či zavíráš úmysl
ně oči, jenžto je svému dítěti otvíráš?

Mohou nám věci stvořené pomoci do nebe? Mo
hou, ale nemusí! Samy v sobě nejsou zlé — to
byl blud Manlchejců — vše záleží na tom, jak jich
užíváme. Statky pozemské.. . Alžbětu Durynskoujeji
bohatství přivedlo do nebe, nešťastnému apoštolu a
nesčetným jiným se stalo osidlem satanovým a cestou
do pekla. Sv. Václavu trůn a vláda byla nápomocná
k dosažení Boha, jlným byly podnětem nenasytné vlá
dychtivosti a od cíle je odváděly. Život rodinný, po
hlavní láska... užívej jich podle vůle Boží, a můžeš
se stát světcem jako Ludvík, Františka, Joana de Chan
tal. Užíváš-Ii jich proti vůli Boží, jako Adam zapověděné
ho ovoce, stanou se ti Iéčkou a záhubou (odpadli
kněží!).

Arthoter, duchovní správce věznice u Štýru v Ra
kousku, vypravuje o vězni, dovedném truhláři, jenž mu
vyrobil v žaláři velmi pěkný stolek, a potom týž nástroj
vrazil dozorci do těla; nakonec l_sobě sáhl na život. Že
lezo — může být nástrojem práce, jímž si získá uznání
a rodině výdělek, může být l zbraní vražednou, již sebe
i rodlnu přivede v neštěstí. Jiný vězeň namaloval Ma
donnu. .. »Pro koho?<<»Pro vás.“ A tímže štětcem pak
namaloval . . . autor nechtěl ani blíže popisovat, co. Platí
o všech věcech! Péro... v ruce Albána Stolze nebo
Tomáše Kempenského, a v ruce Voltairově! Kazatelské
nadání sv. Bernarda nebo Husa a Luthera! O všech platí,
co Varchi řekl o Macchiavellim: »Příroda ho měla obda
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řiť buďto menšími talenty nebo lepším smýšlením“
Chtěl říci: »V prvním případě nebyl by jich zneužil,
v druhém byl by jich lépe užil, nikoli k nedozírné škodě
iidstva.<<Jiný pravil: »Co vykonali mužové války pro bla
ho lidstva? Nic. Co vynalezli? Děla a pušky k usmrcování
lidí. Vynálezce kolečka, jenž spojil kolečko se dvěma
dřívky, vykonal pro blaho lidstva více než vynálezce
střelného prachu.<<

Čtu v botanické příručce: »Z této rostliny se dá při
pravit opojný nápoj...<< !( tomu tedy Pán tu rostlinu
stvořil, aby jí užívali k zničení zdraví a k urážce Boha?
To již skutečně nevěděli, co s kukuřicí dělat, že musili
spekulovat, jak z ní vyrobit vodku pro opilce? Špatným
užíváním se nám dary božské dobroty stanou osidlem
a žebřem, po kterém sestoupíme do věčné zkázy, zatím
co nám měly být stupni, po kterých jsme mohli a měli
vystoupit vysoko mezi anděly. Nůž nebo oheň jest ne
jen užitečný, ale nezbytný, ale v rukou nerozumného
(dítěte nebo blázna) jakož i v rukou zlomyslného (zlo
čince) se stane nástrojem smrti.

Ovidius si dal na náhrobek nápis: »Mé nadání mne
zahublio.<<Jaký omyl! Nikoli tvé nadání, ale že jsi zne
užil svého mimořádného básnického nadání k lrivoiním
veršům! Proto tě císař Augustus vypověděl z Říma, pro
to jsi zemřei daleko své vlasti, odloučen od manželky
a přátel, kdesi na břehu černého moře, v zemi polo
vičních divochů!

Podobně musí mluvit každý zavrženec. »Peníze mne
zahubily...<< Nikoli peníze, nýbrž peníze špatně užité!
Nikoli dary Tvůrce, nýbrž tvá zvrácenost jest příčinou
tvé zkázy! Víra nezamítá užívání věcí stvořených, nýbrž
jich zneužívání! Člověk zlý činí špatným užíváním vše
cko zlým, a to tím více, čím větších a hojnějších darů
se mu od Dárce všeho dobra dostalo. Není slov, která
by dostačlia vylíčit, co znamená talent zneužitý k ne—
blahým účelům! Spásonosní jsou tvorové světa, a zkázo
nosného jedu v nich není. (Md 1. 14.) Sám sebou nepři
vede žádný člověka ve zkázu. Není třeba báti se světa,
jejž Bůh tak-krásným učinil, ale nutno se bát, abychom
více než Umělce nemiloval! dílo jeho rukou. Svět má
být duši polem, ne hrobem... polem, které bys vzdě
lával k svému věčnému užitku!
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Mluví-ilse v exerciciích a píše-il se v asketických
knihácho pohrdání světem, neznamená to, že by
peníze, čest, důstojenství byly výplodem pekla, jak by
nám někdy zbožní autoři rádi namiuvili (zdaž se sami
podle svých slov řídí?). Pán neřekl mládenci: »Zahoď
peníze,“ jak učinil Krates a Diogénes, nýbrž: »Užlj jich
k dobrému, vynaiož je k skutkům dobročinnosti, a p a k
budeš mít poklad v nebi.“ K tomu ti dán blahobyt, by
z něho nuzný mohl žít. (Bohatci mají jedinou omluvu:
charitu.) Říká se, že zlatý klíček otevře každou bránu,
jenom ne nebeskou bránu. Podle toho, jak se to vezme!
Právě jsme slyšeli od Pána, že i zlatým klíčkem možno
ji otevřít, jen když s ním dovedeš zacházet!

Blahoslavení chudí — nikoli žebráci, kteří svou
chudobu denně proklínají, nýbrž chudí duch em, t. ].
jejichž duch ke statkům nezřízeně nelne. Obdařil tě
jimi Nejvyšší? Děkuj mu, že ti da! příležitost vykonat
mnoho dobrého, neužívej jich výlučně k vlastnímu po
hodlí neb dokonce k hříchu, nýbrž ke zmírnění lidské
bídy a k hromadění zásluh. Obdařil tě nadáním, mocí,
postavením? Užívej všeho k rozšíření království Kristova
a k blahu své duše, nikoli, abys hověi marnivosti.

Synové světa a synové světla... Jak racionelně
dovede člověk v hospodářství využít všeho! | věcí na
pohled nicotných: odpadků, střepů... Jak dovede vy
užitkovat uhlí! Koks, dehet, svítiplyn, oleje, léky, bar
viva, parlumy dovede z něho vykouzlit. Z uhlí v ceně
10 korun lze pořídit výrobků za 40 korun. My v mravním
ohledu? Jsme spíše podobni těm, kteří dolovali v Grón—
sku, kde objevena ložiska uhlí . .. za rok vytěžili 30 tun
hnědého uhlí, a spálili sami 70 tun černého uhlí! Duše,
která získá tvora a ztrácí Tvůrce . . .

Král posílá komonstvo pro snoubenku. Proč? Aby
mu ji přivedli, aby pečovali o vše, co bude potřebovat,
aby jí cestu učinili co nejpohodlnější. Král nebes zve
naši duši do nebeského Jerusalema, aby mu navždy
patřila; duše v cizině, cesta daleká — Pán posílá pout
nici komonstvo, t. j. obklopuje ji svými tvory — proč?
Aby vyhověly všem jejím nezbytným potřebám v těle
smrtelném, aby jí cestu k nebi zpříjemnily. Rozum
ně a důstojn ě zpříjemniiy,nikoli způsobem nehod
ným princezny,jež jest povolána ke společenství andělů.
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Králova snoubenka se však cestou zamiluje do je
ho čeledína, do jednoho z těch, které jí na cestu poslal,
a jde ve své nepříčetnosti a zaslepenosti (»Iáscea, t. j.
vášni) tak daleko, že se krále vzdá, dá se oddat s jeho
služebníkem a jest přesvědčena, že lépe pochodí
Eak je to možno? Král daleko — snoubenka nevidí ani
jeho ani palác... služebník blízko, a ona omámena
jeho sličnou tváří, úlisnými řečmi a nabídkami . ..

Duše . . . zapomene Boha, svého cíle, vzdálí se ho,
opustí cestu k němu, přivine se nezřízeně k věci stvo
řené. Bůh vzdálen, neviditelný, jeho krása nepůsobí
mámivě na smysly jako viditelná krása tvorů, třebaže
nedokonalá a často klamná. Králem jejího srdce místo
Tvůrce se stal tvor, místo Boha má modlu. Ctižádostivé
mu jest modlou jeho vlastní já, nečistému jeho děvče,
lakomcl mamon, jinému řepa (»svatá půdaa), továrna,
sport, politika, ba i věda, umění, stát, práce se mohou
státi modlou. Modloslužba . .. jen poslouchej zamilova
ného, jak mluví: »Tys mé všecko, tebe miluji nade vše,
na věky tvůj . . .a Smí tak mluvit člověk k věci stvořené?
Nejsou to slova, jimiž smí duše jedině Boha oslovit? To
není řeč duše vpravdě věřící, to je řeč nezřízené váš
ně — a to nás přivádí k další úvaze. (Kap. 12.)

Nakonec poznámku —
Mezi pohany nechybělo těch, kteří nahlédli, že na

zemi není nic stálého, že pomine svět a my s ním, že se
nesluší poutníkům, aby si počínali, jako by tu měli věčně
žít. Byli si toho vědomi — a neřídili se podle vlastních
slov. Jako dnes, tak i tehdy byli lidé podobní Senekovi,
jenž »mezi tunami zlata sedě chudobu vychvalovala.
Tu a tam se vyskytly výjimky: Diogenes, Krates . . . byli
důslednější, ale . . . Pohrdli statky a bohatstvím, ale ne—
dovedli pohrdnout lidskou slávou a obdivem! Celý jich
život byl pýcha žebráctví — stavěli svou dobrovolnou
chudobu na odiv, pohrdali statky, ale neméně i bliž
ními. byli plni domýšllvosti — jejich svobodně zvolená
chudoba nebyla zušlechtěná nadpřirozenými pohnutka
mi, jež skýtá sv. víra! Srovnej s nimi tisíce učedníků
Kristových! Oni dva pohané peníze zahodili, věrní Kris
toví je věnovali charitě; oni cpali davu své naduté žeb
ráctví do očí, tito žili v klášteřích neznámí světu; oni
ovládáni pýchou, tito oduševněni pokorou Kristovou.
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Tato kapitola není psána pouze pro mnichy, ani ne
má v úmyslu zavést tě tam, kde slibují dobrovolnou
chudobu. Žádá jen, abys nevyhledával a nehromadil
nezřízeně pomíjející »nepravý mamona a tak ne
zaprodával duši, aby ses neoddával a neokoušel ne
zřízeně »falešné sladkostia za cenu těžkého hříchu
a s risikem přijít o věčnou blaženost, abys na oltář
svého srdce místo Tvůrce nestavěl dílo jeho rukou.
Nenít' každá péče o věci časné hříšná; hříchem je n e
zřízená starostlivost, nezřízená honba a touha po
nich, jak už kolikráte řečeno. Ten smysl má slovo Páně:
»Hledejte nejprve království Boží, a ostatní bude vám
přidám.“ Pán neřekl: »Vše ostatní vám spadne s nebe
do klínaa, nýbrž: »Vše ostatní přijde až na druhém
místě.“ Tedy ne že bychom se neměli o pozemská
dobra vůbec starat; nepravil přece: »A všecko ostatní
nechte být,<<ani neřekl: »Hledejte jedině nadpřirozené
statkya; pravil: »Nejprvea... První a největší vaše
starost budiž spása duše; ostatní vaše starosti, týkající
se časného života, nechat nejsou nikdy na újmu vaší
starosti hlavní a nejvyšší.

Vím však, že nejpřesvědčivější slova nestačí —
abys to dokázal, musíš dát svému srdci v náhradu něco
krásnějšího, vznešenějšího, co by duši dokonaleji na
sytilo i oblažilo. Tážeš se, co a kde? Uslyšíš o tom,
ale mohu ti to prozradit hned: K r i s t u s, M a r i a
—úcta k nelsv. Svátosti, kSrdciP'áně,
k Neposkvrněné — Bude-litvésrdce
rozníceno touto dvojí láskou, budeš s to ve skutek
uvést, co bylo v této a předešlé kapitole řečeno, co
jsi nahlédl, co však bez mocných nadpřirozených po
hnutek a bez mocné podpory milosti nedokážeš. Lásku
nízkou nelze potlačit pouhými předpisy, tu potlačíme
zase jen láskou, a to láskou vznešenou, jak praví pěkně
liturgická modlitba: »SVátostný Spasiteli, zdroji života
a sladkosti, napiň mysi naši přívalem rozkoše své, ať
nebeským světlem Ducha svatého ozáření (osvícení)
pod ochranou Matky svaté útěchy, jež nás těší a blaží
ve všech trampotách našich, dovedeme pozemskými
dobry pohrdat, a za to hodnými uznáni jsme, abychom
nebeskými radostmi od dobroty tvé vždy osvěžení byli.“
Nebeskými radostmi — které jsou věčný Bůh sám!
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12. Pod tebou bude žádostivost tvá . . .
(Gn 4. 7)

Překážky na pouti.
(Lov na cestě, lupiči v zálohách.)

Kluzké cesty se vzdalujme, my, kteří
i na suchu málo pevně stojíme. (Seneka.)

Jest jarní odpoledne; slunko míle svítí na dozráva
jící úrodu, zpěv ptactva naplňuje vzduch a obveseluje
srdce, volně se dýchá v přírodě, na niž kane tolik po
žehnání s nebes. Hříšný člověk není ani hoden, že mu
Bůh pobyt v jeho vyhnanství učinil tak milý. Leč co vi
díš . .. opodál na poli leží lidské tělo, s ranou na hlavě,
a v dáli vidět člověka, tuláka, v tváři zoufalství, skoro
šílenství... Kain,bratrovrah...

Co ho přivedlo k jeho hrůznému činu? Vášeň...
Ke konci předešlé kapitoly jsme toto slovo slyšeli.
Bůh stvořil člověka, aby vládl rybám ve vodách a ptá
kům v povětří, ale člověk má být také a především
p á n e m s a m a s e b e. »Pod tebou bude žádostivost
tvá, a ty vládnoutl budeš nad ní,<<napomíná Hospodin
závistlvce a varuje ho před osudným krokem. Nadar
mo. ..

Jsme obklopeni tolika tvory, a o mnohých platí při
kázání Hospodínovo: »Se stromu vědění dobrého a zlé
ho nejeza (Gn 2. 17), ba ani se ho nedotýkej; kterýkoli
den z něho okusíš, smrtí umřeš. Ale proč právě zapo
věděné ovoce je tak lákavé? Otaž se Evy! Poznal už
pohanský básník, že zakázané věcí člověka neodolatel
ně vábí tajemnou nevysvětlitelnou mocí. Co jest příči
nou? Nezřízená vášeň! Lnemenezřízeněk tvo
rům'... proč? Protože si od nich slibujeme sladkost,
a jsou-ll nám zakázány, podezříváme Tvůrce jako'satan
v ráji: »Nepřeje Vám..., ví, že by se otevřely oči
vaše . . .a

Člověk nemůže být k věcem stvořeným lhostejný
jako kámen, jenž necítí a nemá žlvota. Mnoho věcí ko
lem nás, mnoho vášní v nás, a ty věci na vášně působí,
bud' je přitahují nebo odpuzují. Stačí, abychom jlm při
šli na dosah, a hned se v nás hne &reaguje ta neb ona
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vášeň, jako magnetická střelka jest okamžitě neklidná,
když do jejího magnetického pole přijde železo. Dítě
uzří cukrovinku, a oči i tvář prozrazují, že se v něm
hnula vášeň. Děvče potká svého hocha, a prozradí se
též. Ukaž divochovl doutník, a zamlaská. Na některých
zvířatech chtěla příroda takřka sama člověku ukázat,
jak odporné jest hovět nízké vášni. Pavián, divoký ka
nec, pes . . . Některá jsou od přirozenosti líná, ale ozve
li se v nich jistý pud, stávají se dívými, »reagujía, jako
na kamnech rozpuštěný tuk, když do něho kápneš vody.

Člověk však není zvíře! Bohužel, že »jeho náru
živostí tíže ho táhne dolů, činíc z něho zvíře.<<(Geilert.)
Kdyby jeho přirozenost nebyla porušena hříchem! Ale
od oné neblahé chvíle, kdy člověk protí výslovnému
zákazu Tvůrce vztáhl ruku po zapověděném ovoci,
platí slovo zkušeného duchovního spisovatele: »Jako
mlýnský kámen nic neodmítá. nýbrž mele všecko, co
se do něho nasype, tak moje srdce; a jako smůla mlýn
ský kámen zamaže, plevy ho ucpávají, písek rozdírá,
tak i mé srdce trpká myšlenka skličuje, nečistá poskvr
ňuje, marná znepokojuje. . .(<(Ve šlép. 26)

Styk s tvory, syny zemské hroudy, poskvrňuje duši,
dceru nebes... Opakují ještě jednou: ne proto, že
jsou samy v sobě špatné a zlé, ale že duše se
k prachu země v nezřízené lásce sklání více, než
se sluší, a pak samozřejmě se nezvedá se země leč
zaprášená a zablácená. Člověk, král viditelného tvor
stva... Král se může stýkat s poddanými, aniž b_ytím
co utrpěl na své vznešenosti; toho pošle tam a onoho
onam, jednomu dá ten rozkaz a druhému jiný; zřejmo, že
jest jejich pánem a králem, že mu všichni slouží . . . Ale
kdyby překročil meze slušnosti a potloukal se s nimi po
hospodách, kdyby místo královny vyhledával ženšti
ny... Nechybělo takových vládců a princů! Michal lil.
v Cařihradě, Petr |. v Petrohradě, Václav IV. v Praze . ..
Nejsou jediní! — Chápeš ten obraz? Duše, zasnoubená

" Králi nebes, zapomíná svého důstojenství, a zapomína
jíc i Tvůrce zamiluje si nezřízené tvory . ..

Ale i když se snaží žít přiměřeně své vznešenosti,
přece dlí v smrtelném těle, skrze ně a s ním je v ne
ustálém styku s prachem země, a těžko, přetěžko
uchránit se každé poskvrny. Ať se princezna. v bílém
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svátečním šatě'postavl do kuchyně ke kamnům nebo
mezi zedníky na novostavbu nebo do řeznického krámu,
a pomáhá jim.-,.. Při největší opatrnosti nedokáže
uchránit šat vší poskvrny. Světci, kteří se snažili odpou
tat srdce docela ode vší nezřízené lásky k tvorům a
náležet jedině Bohu, dokázali to po urputném zápolení
dlouhých let, žádný však nemůže říci, vyjma jedinou
Evinu dceru, že se po celý život nikdy nedal žádnou
věcí stvořenou poskvrnit. Co říci o nás, kteří proti
nezřízenostem své přirozenosti tak málo bojujeme nebo
vůbec nebojujeme, jím snad i hovime? _

Původce exercicií sv. Ignác praví: »Exercicie jsou
k tomu, aby se člověk naučil p ř e m á h at n e z ř i
z e n ě v á š n ě.<<První rozjímání nám povědělo, kde
hledat pravé štěstí. Jím by mohly exercicie skončit,
kdyby se nepostavily do cesty nezřízené vášně a
nehrozily zmařit vše, co jsme slyšeli a snad si i předse
vzali. Odkud se v člověku ta nezřízenost vzala? 2 ne
zřízené sebelásky! A tato? Byla uvolněna Adamovým
hříchem... hříchem, jenž přešel na všechny syny a
dcery Eviny vyjma jedinou. Rvačka o hračku v dětské
jizbě, denní hádky manželů, spory mezi sousedy, různé
aféry, černá kronika v novinách, stat' »Ze soudní síněa,
politika, rozštěpení strany, kde jední házejí po dru—
hých blátem, války mezi národy, kacířstva a sekty, od
pady kněží i věřících . .. Hledej vinníka, a najdeš vždy
téhož: nezřízená sebeláska, a z ní pocházející nezří
zená vášeň. Lidé proklínající osud i život . .. hledej pří—
činu jejich neštěstí, a najdeš ji v nich: nepřemáhaná vá
šeň — Draze jest koupen rozkoše sladký jed; omámen
hřešil, střízlivý pykal; sladce vypil, trpce platil.

Nejošemetnější při tom jest, že vášeň se tváří
jako nejlepší přítelka; uvěří ti někdo, že kuje z r a d u ?
»Pýcha srdce tvého tě podvedla (Jer. 49. 16) . . .a, krás
ná tvářička tě podvedla a podvrátila srdce tvé (Dn 15.
56)... tělesná vášeň je podvedla (Os 4. 12). Zrádceš
se vždycky tváří, jako by byl tvým neilepším a nejupřím
nějšim přítelem! Vzpomeň na chování Jidášovo v za
hradě neb Eliotovo při mši svaté bl. Edmunda Kampi
ana! Pétion večer 9. srpna 1792 jest u Ludvíka XVI. a
osvědčuje mu věrnost, druhého dne napomáhá k jeho
zatčeni a sesazení. Zrádce mluví tak úlisně, že nedbáš
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ani varovného hlasu nej'oddanějšlho přítele, 'já'kď'ltbso
lon rady Achitol'e'lovy, když zrádný Abner ho hnali v zá
hubu. Upozorní-li tě tedy kdo na zrádce, je tVým sku
tečným a pravým přítelem, a tím jsou beze sporu "exer
cicie; upozorňují a varují tě před tvým domácím nepří
telem, podvodným a ošemetným, před nezřízenými váš
němi, jež osnují potměšile tvou zkázu. Vášeň jest jako
mořská voda; čím vice piješ, tím větší máš žízeň. Stačí
jediná... Tělesnározkoš... počet jejich obětí jeSt le
gie... nepřehledná armáda zničených dívek, životů, kari
ér, rodinného štěstí, ztracených duší. Proloml-Iinezřízená
vášeň pouta bázně nebo studu, poslední to hráz, jež ji
drží v mezích, přestane-li se bát trestu nebo děsit _se
hanby, je kanec. Žádost očí, pýcha žlvóta a _vše, co
s oběma spojeno: lakota, závist, žárlivost, ctižádost,
uražená pýcha, Vládychtivost . . . Kjakým koncům vedou!
Kolik vražd mají na svědomí, kolik zločinů, co neštěstí!
sebeláSka Lucilerova stvořila peklo, “smyslnost Jindři
cha Vlll. zaprodala b'IUdua ďáblu celo'u Anglii, panovač
„nost protivníka Marie Terezie rozpoutala první světo
vou válku, uvrhla do bídy a zahrnula trampotami miliony
lidí v Evropě i za mořem. _

Jak dovede vášeň zaslepit! Nejsilnějšího, nejnáděj—
nějšího, nejmoudřejšího, nejzbožnějšího! Závist Kaina,
lakota Jidáše, uražená pýcha tarizeje, tělesnost Sam
sona, Šalomouna a denně tisíceré. I mezi služebníky
oltáře hledá a nalézá odedávna kořist. »Láska<<do
srdce, rozum z hlavy. »Kd'yby přede dveřmi stály máry
a já měla rozhodnout, koho na ně položit, řekla bych
bez váhání: Aťzemře otec a ne můj hoch!“ (Podle Shak.)
Vášeň, svůdkyně, podvodnice, a přec pokládána za
přítelkyni, jako Eva za přítele pokládala hada... Žel,
že skoro každého musí jako ji teprve vlastní zkušenost
z omylu a omámení vykurýrovat, těžce a bolestně; kdo
se dá poučit moudrou dobře míněnou radou nebo cizí
škodou aneb zřejmou každodenní zkušeností? »At' je to
s jinými jakkoli, se mnou to myslí rozkoš dobře, mne
vede do ráje štěstí . . .a

Jak marnotratný syn se vesele
loď pustí z domovského přístavu
v to dálné moře, ovívána jsouc
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tak lichotivých vánků pocely;
a jako marnotratný syn se vrací zas,

- jsouc červotočem veskrz prohnilá;
ted' místo plachet cáry visí se stěžňů
a loď jest vyloupena nadobro. (Shak.)

Historie tak mnohé mladistvé duše! A co ty sám?
Zpytuj svědomí! Zkoumej, co tě znepokojuje, co tě činí
rozmrzelým, smutným, zmateným, neklidným, úzkostli
vým, oč se strachuješ a čeho se bojíš, po čem toužíš,
nač ustavičně myslíš, kam tvé myšlenky mimoděk zalé
tají, v čem pociťuješ blaho, co tě plní radostí Za
každou touto otázkou vězí nějaký tvor, osoba nebo
věc... a každá ti může být osudná. Mořskýorel zatne
drápy do jesetera, ale tato ryba, příliš veliká kořist, než
aby se s ní mohl vznést vzhůru, hledá bezpečnost v hlu
binách a stáhne silného ptáka s sebou... orel bud
nechce nebo nemůže drápy z kořisti vyprostit. Hněv
špatný rádce, praví přísloví. Každá vášeň jest
špatný rádce! Mnoho trampot a neštěstí stíhá
ubohé syny Adamovy; úraz, oheň, živelní pohromy, smrt.
Ale většinu si zaviňují sami, a pak jest vinna vždy něja
ká nezřízená vášeň. »Smrtelnícl si sami nadrobí zlé
a pak naříkají na nása (na bohy; Zeus u Homéra — rce
me: na osud, na prozřetelnost nebo i na Boží spravedl
nost). Viz onu dívku, uslzenou, předčasně zestaralou,
zlomenou... musilo to být? Nemusilo, kdyby byla po
slechla dobré a upřímně míněné rady zpovědníka, kdy
by byla poslušna vůle Boží a ne hlasu tvora svůdce,
kdyby nebyla mysllia, že Iecjaký člověk, jehož znala
snad od včerejška, to s ní myslí lépe než ten, jenž za
ni na kříži cedil krev. »Protože jsi uposlechl hlasu ženy
své a jedl jsi se stromu, z něhož zakázal jsem ti listic
(Gn 3. 17), kletbu jsi svolal na sebe a práce své...
Viz onu rodinu, pustou, rozervanou, děti hladové, otrha
né, příslovečné po celé vsi a ze společnosti slušných
vyloučené, ženu nešťastnou... musilo to být? Nemu
silo! Je to dílo dvojí vášně: on, opilec, se nechce pře
moci, a ona kdysi nechtěla též přemoci nepříčetnou
»Iáskua. Zajdi si do věznice, procházej ony smutné kob
ky . . . musily být plné? Nemusily! Kdo, je naplnil! Ve vět
šině případů vášeň. Žádost očí svedla onoho, že sáhl
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po cizím majetku, prchllvost zavinila, onu rvačku nebo
vraždu, uražená pýcha onu slovní potyčku. Sběratelská
vášeň (šlo o poštovní známky) svedla studenta ke krá
dežl a byla příčinou jeho vyloučení, sportovní vášeň
vede k zanedbávání studií a k zmařené kariéře atd. atd.

Výchova i sebevýchova směhúe k tomm
abychom přemáhall vášně, potlačovali nezříze
nosti, odpírali nemístným tužbám. »Proč i tužby za
kazuješ?<<Protože kořeny musí ze srdce ven. Touha
vede ke skutku; každá vášeň se nejprve ozve tužbou.
Oheň vyhasne, odejmeš—ll materiál, vzmáhá se, když
přikládáš. Tak každá vášeň, když ji živíš nebo když ji
potíráš. V začátcích přemáhej nezřízenost! Dokud
byl Bumbrlíček v pohádce malý, bylo možno mu zakrou
tit krk; když se z něho stal obr, pohltil l vlastního otce.

Snášej a zdržuj se! Snášej, co ti je hořké,
víš-II, že to tvé dušl prospívá! Zdržuj se toho, co ti
lahodí, jestliže to tvé dušl škodí a tvé věčné štěstí
ohrožuje! Maso se nakládá do soli, nikoli do cukru,
a tělo musí být drženo na uzdě, nechceš-li zahynout.
l-lořkáregule, ale nezbytná. Snášej, zdržuj se . . . v těch
dvou slovech obsažena veškerá podstata sebezáporu.
Zapři sám sebe. (Lk 9. 23) Jak trpké slovo porušené
přirozenosti Adamových synů! Proto mají ignaciánské
exercicie nepřátele l v řadách věřících. Strato byl tá
zán: »Čím to, že Menedemos má více žáků než ty?:
„Jaký dlv, že jest více těch, kteří chtějí být raději hýč
káni než vyzbrojování k bojim Chrám není divadlo, aby
chom poslouchali jen krásná slova pro pobavení. (Chrys.)
Mají snad hříchy a nezřízené vášně křesťanů výsadu,
že žádný kazatel nesmí proti nim mluvit? Kdysi a nyní —
Jan Křtitel bičoval vášně, a poušť proměnil v chrám; bl
čuje-Ii je dnes kazatel, promění chrám v poušť . . . Ale
slyš slovo prorokovo: »Lide můj, ti, kteří tě blahoslaví
(tobě lichotíl), podvádějí tebe! (Is 3. 2) Hrají si na
proroky a klamou vás.“ (ler 23. 16)

Slyš, co o larizeích praví sv. Augustin: »Pán...
ujímal se všech nemocných jejich, uzdravil všechny ne
duhy jejich, království nebeské hlásal,. nesmlčel neřesti
jejich, aby se jim zprotivily nepravosti, nikoli lékař, jenž
je chtěl uzdravit. Oni však za to všecko nevděční, ja
koby nepříčetní těžkou horečkou, běsníce proti lékaři,
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jenž přišel. je zhojit, usnesli se, že ho zabijí. (ln Ps. 633
Nechtěli slyšet příkaz pravdy: z minulých hříchů se tě
šill, přítomný život ztratit nechtěli, rozkoše pozemské
za věčnou blaženost. vyměnitvváhall. (ln Ps 57.) Báli se,
zabili Krlsta, aby o zemi nepřišli, a tak zeměpozbyll. (In
Ps 62.) Chvěje se soudce, nechvějí se, kteří ho soudci“
vydali; hrozí se (ne-spravedlivého rozsudku) světská moc,
neděsí, se ho bezbožnost. Zahubila je. nepravost; proto
že sami..nechtěli potlačit nepravost. Buďto usmrtíš ne
pravost ty, nebo usmrtí nepravost tebe. Vášeň v tvém
těle. přebývá, avšak hled', aby v něm nevládla . . . v-těle
tvém smrtelném, tak abys poslouchal žádostí jejich.
Židé. brojill=proti Pánu; kdyby byli- tak brojill protl hříš—
ným žádostem svým, byli by přemohll-závist, nebyli by
jí podlehli, a byl by | jim Pán Spasitelem, jenžto přišel,
aby uzdravil. Hověll. oni. však hořečce (vášni), odpírali
lékaři; co našeptával'a vášeň, konali, co naproti tomu
kázal lékař, nedbali-, a proto zemřeli . . .a (ln Ps 63.)

První příkaz„ který Hospodln člověku. dal, zněl:
»Zdržuj se . . .a Proto volil Bůh takové přikázání, aby se
člověk učil zdržovat a aby nemyslll, že jest maličkost,
když se nezdrží a když vztáhne ruku po tom, co mu
chutná — proti- výslovnému rozkazu Tvůrce!

V rájl byl jediný zapověděný strom, my jsme ob
klopeni nesčetnými. Tam musli člověka svádět ďábel,
nás zapověděné- ovoce vábí. a k sobě přímo táhne
samo. Naše porušená přirozenost, naše vášně... Co
Adam provedl, víme, a rádi na něho naříkáme. »Bylo mu
lhostejno, že učiní neštastnýmí všecky nás...“ Jsme
my lepší? Varuil dívku: »Nehřeš, nepoddávej se tak ne
zřízeně tělesné vášni! 'l'ato věc se dědí! Učiníš nešťast
nými své vlastní děti, budou musit jednou těžce zápolit,
a kdož ví, zda v boji s tělesností nepodlehnou . . .a Mar
né všecko domlouvání. »Mně to chutná....<< Vidíš! Jsi
stejně bezohledná a vůči potomkům bezcitná jako náš
praotec! Jiné pravím: »Nevol dětem takového otce!
Opilce! Budou dědičně zatíženyla Marně. »Nemohu si
pomoci...a Rci raději: »Nechci-se přemoci! Aťpy
kají jiní mou vinou, byť to i byly mé děti; já půjdu, kam
mne vášeň táhne, k tomu, co. mi lahodí.<<

Věřící sotva. vědí, proč israelský národ tak tíhl
!( modloslužbě, či jak pra-ví Písmo sv., k službě cizích
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bohů. Hospodin jim sliboval všemožné, i časné statky,
protože lid tak tvrdé šije měl málo pochopení pro dobra
čistě nadp'řirozená. A přec opouštěli Hospodina, jemuž
*tolikráte slíbili věrnost, 'a spěchali za bohy cizími -—
proč? Ne proto, že je vábilo cizi náboženství, nýbrž “to,
co jim skýtalo! “Naukaa bohové jim byli celkem lhostej
ní, ale pusté orgie s modloslužbou spojené .je vábily a
táhly! Od cizích “bohů si mohli slibovat a “také se jim od
nich dostalo, co od Hospodina čekat nemohli, o'd čeho
je odvracel, co jim přimo zakazoval!

Neodpadají dnes od víry namnoze z téhož důvodů?
"Pročtolik kněží chtivých ženitby šmahem odplavalo po
r. 1918? Proč tolik vdavek chtivých jeptišek přišlo naráz
“k“přesvědčení, že »čisté evangelium“ retormátórů jest
„jedině pravé? Proč tak r'ádi 'sloužime světu my? Zdaž
ne z téhož důvodu? Tvůrce volá: »Přemáhej sela Svě't
volá: »Uživejla A proto pojď ke mně; u mne se “tido
stane — — —

Vášeň, zrádkyně . . . Podobná soše, kterou postavila
'Frenhilda v zahradě co iéčku skotskému králi Kemetovi,
chtějíc se mu“pomstít za vraždu manžela. Vládce se pro
chází sadem, uzři sochu, svůdnou postavu, jež mu jed—
nou rukou podává zlaté jablko . . . tak mile a vábně . . .
jde, vezme je, uvolní tím skryté péro, a socha ho pro
bodne dýkou, kterou v druhé ruce skrývá. Vášeň podá
vá sladké vnadidlo! Kdyby ona socha byla podávala

—krállkámen nebo hroudu, sotva by si jí byl povšiml.
Po zlatém jablku se však hnal. Pozemská dobra jsou léč
ky a vna'dí-dla v rukou satana, a kolik duší již v té síti
uvízlo'! Kolik se jich do ní zaplétá den co 'den!

Vášeň, nejprohnanější a nejošemetnější .nepřítelka
synů Adamových, dělá nejlepší obchody, protože nabízí
jen sladkosti. U kterého krámu na trhu najdeš nejvíce
dětí? Na to netřeba odpovědi. Jenže to stojí peníze, a
těch mnohdy není, pročež nezbývá, leč dětskou touhu
po sladkostech krotit. Kdyby však některý cukrář dai
nad svůj krámek nápis: »Zadarm'oa — myslím, že mnohá
maminka, která dnes dítě žebronící o krejcar na bon
bonky varuje, že »to je nezdravéa, by byla první, která
by je "tamposlala. Vášeň? Ne-Ii jiná, jistě tělesnánabízí
své jedovaté sladkosti »zadarmo<<,a my netušíme, že
jsme padli do rukou zhoubci. »Pojd', „dávám zadarmo,
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co ti chutná . . .a Opravdu? Nic že mne to nebude stát?“
Mou duši a věčnost docela jistě, a možná že i mou čest,
mé zdraví, mou budoucnost, mé pozemské štěstí!

Mlsání... Nesvědčí o vysoké mravní a duševní
úrovni, řekne-li se o dítěti, že jest mlsné. Dospělí že
nemlsají? Cukrářské výrobky ovšem nikoli, zato však
věci, za které by se styděli nebo měli stydět daleko
více než dítě za to, že šlo mamince na cukr, věci, kte.
ré zákon Nejvyššího zakazuje daleko přísnějl než děcku
cizí med. Ovládej se, zdržuj se... Dítě se nenaučilo
sebeovládání, když šlo o bonbonek, kterak dokáže
ovládat se a zdržet se zapověděného ovoce, až bude
z něho jinoch a muž?

V okovech vášně — Na ústav přijde nový profesor.
Co let se naseděl ve školních lavicích! Dlouhé studium
středoškolské, úmorné studlum vysokoškolské, úporný
boj o místo, konečně ho dosáhne. První místo, závisí
na něm jeho kariéra a budoucnost, zajištění státní služ
by... Po několika týdnech vstoupí ředitel do jeho tří
dy, a najde suplenta za stolkem — vyspává opicl
Další si domysli. Vášeň — nepřemáhaná vášeň — —

Ovládej se! Byl by se Demosthenes stal největším
řečníkem starověku, kdyby nebyl železnou vytrvalostí
přemáhal a přemohl nedostatky, jež mu řečnickou dráhu
činily na pohled beznadějnou? Byl by sv. Isidor sevillský“
obohatil křesťanství o církevního učitele, kdyby byl při
prvních neúspěších ve studiích složil ruce v klín a new
snažil se nahradit pílí a vytrvalostí, čeho se mu nedo
stávalo nadáním? Tito přemáhali přirozené nedostatky,
a jiní stejnou vytrvalostí se snažili přemáhat vášně-.
Plutarch, pohan', usilovnou prací dokázal přemoci vro
zenou prchlivost a nemírné pití vína, sv. František Sa—
Ieský hněvívost, maličká Anička de Guigné dětskou
umíněnost . . . Kdo se nedovede (t. i. n e c h c e) ovlá
dat, nepřivede to k ničemu a nevykoná v životě nic, byt'
měl schopnosti sebevětší. A naopak, kdo má sám sebe
v moci, může vykonat mnoho i při slabším nadání.

Odtrhnout se od věci, na nichž srdce nezřízeně lpí,
tot cesta k pravé svobodě. Dokud máš v srdci modlu.
t. ]. dokud některého tvora nezřízeně miluješ, dotud jsi
nesvobodný a robem své nezřízeně náklonnosti. Nena
zývá sv. Pavel lakomství modloslužbou? (Gal 5. 20) Ne—
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provozuje nečistý modloslužbu? Neprovozuje se modlo
služba | s jinými věcmi neb lidmi? Rozbíjení model ra
ziio vždy cestu uctívání jediného Boha, pravého a ži
vého, a tím | cestu ze tmy k světlu, z otroctví modlo
služebnostl k svobodě dítek Božích. Vzpomínám kohosi,
jenž jako sv. Augustin po dlouhém zápolení a vnitřních
bojích se konečně odtrhl od _předmětu své nezřízené
náklonnosti, zlomil pouta, jimiž ho vášeň spoutala, a do
znal mi: »Nemyslll jsem, že se mi bude tak volně dý
chat...a Odtrhnout se od tvorů, kteří nás k zemské
hroudě takřka přikovaii, a na uvolněných perutích se
povznést k výšinám, k Bohu, pro něhož duše stvořena.

*

Co bylo základním tónem prvního rozjímání? Na
první pohled vycítí každý: »vžhů'ru srdce! Pozdvihni se,
duše, z prachula i(do přijde na exercicie po prvé, zvláš
tě vlažný a polovlčatý, postřehne okamžitě, že jest
vytržen : Iedabylosti denního života, z protloukání se
životem, že jest chopen a postaven na vysoký vrch:
»Obrat' oči k hvězdám!<<Čistý vzduch alpské výšiny, tam
se volněji dýchá . . . Ale světák dostává závrať, ve své
žím vzduchu je mu zima, a místo co by následoval Cor
reggia, italského malíře, jenž při pohledu na vznešený
vzor zvolal: »| já chci být malířem... i já se pokusím
o vzlet k výšinám po příkladě velikých duší,a jedná jako
německý středověký básník Walter von der Vogelwei
de, a sestoupí zase do prachu: »To pro mne není...<<

Sejde-ll se věřící, proniknutý těmito zásadami, s lid
mi smýšlejícími docela světsky, vidí tu propast, která
mezi ním a jimi zeje, a neubrání se tísnivému dojmu.
Jest mu jako státníku mezi chasníky. Státník — vysoké
cíle, vlast, zabezpečit jí mír a blahobyt . . . Chasník? Je
diná myšlenka, která ho ovládá: »Jen aby večer nesešlo
s muzikya — kde se bude motat se svou Anduiou a
rvát i řvát s kamarády. Tu přijde zpráva: »Rumuni jsou
tu! Konečně svobodalu A on? Div nepláče, že je po mu
zlce; byl by raději, kdyby zůstalo při starém, v nacistic
kém otroctví, jen kdyby byla večer ta muzika . . . Mys—
iíš, že mluvím do větru? . . .

Zůstaneš-li na vrcholu, na který tě první rozjímání
postavilo a s kterého jsl učinil pohled vzhůru, k Bohu,
svému cíli, pohled' nyní s něho dolů, na svět a jeho ko
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Iotání, Vycítil jsi, že exercicie chtějí z tebe učinit muže
věčnosti; to znamená: »Nebuď obětí okamžiku!<<
Tak jako onen chasník! Kdo jest nebo kdo se stává
obětí okamžiku? Kdo jest ve vleku vášně, kdo se pod—
dává vlivu vnějších i vnitřních okolností a věcí, kdo pod
lěhá prvnímu dojmu, který na něho ta která věc udělá.
Her-aklesna rozcestí měl volbu být obětí okamžiku nebo
být dělníkem vlastní věčnosti, své nesmrtelnosti. s jedné
strany Rozkoš, ruce plné všeho, co smyslnosti Iahodilo,
jen po tom sáhnout! S druhé strany Ctnost, po kamenité—
cestě ukazuje na vzdálený cíl, velký vznešený cíl; ale:
ruce pochopitelně lahůdek prázdné. _

Obět' okamžiku . . . U stolu, mlsouni, malí i velcí . . .
Není to dětinské? Ona scéna z mých dětských let není
tak příliš k smíchu, jak by se zdálo. »Fuj, tak velká a
ještě mlsáš, což se nestydíš?<<»Stydím, ale teprve, když
cukrátko spapám . . .a Platí to l 0 velkých, které vezmeme
do práce teď! I jim se neřest hnusí, ale teprve, když na
před s chutí vyssají její sladký, třebaže hnusný jed!
Jinoch dívka, muž žena. . . »Nepožádáš,<< hřmí Boží při—
kázání. Oni však přece . . . Proč? Protože jim to chutná;
tedy mlsají, stejně jako čtyřletý capart, s rozdílem, že
jejich »mlsánía jest daleko odpornější, dvojnásob a
trojnásob, protože jsou starší, protože těžkým hříchem,
protože ohavnější, protože boří štěstí bližního, snad
štěstí několika rodin.

Opilec.. Proč se oddává nízké neřesti? Protože
mu chutná! Dítěti chutná bonbonek, opilci pálenka; dítě
dostane bití, když nedovede svou mlsnou pusu ovládat,
a dospělý? Chutná mu to, t. ]. podráždí na chvilku při
jemně bradavky na jazyku. Ty bradavky jsou příčina,
že svět zaplaven mořem protialkoholistické literatury,
že vychází sta revuí, že založeno na tisíce spolků, že'
statisíce rodin zničeno, že miliony lidí degenerovanýčh,
jak ti, kteří této vášni hověli, tak jejich potomci. Neza
mítáme nikterak hnutí k potírání alkoholu, ale konstatu
jeme, že je převelmi truchlivým svědectvím lidské níz—
kosti, že k němu musilo dojít, a to vinou několika bra
davek, určených, aby co nevidět v hrobě shnily.

Žádost oči... Vidí ve výkladní skříni nebo u sou
seda, po případě u sousedky, to neb ono. Někdy vnitřní
klid ten tam, někdy dojde k horším, věcem. i k hříchu,
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pro věc, kterou snad za chvíli rozmrzele zahodí jako=
klučina obrázek, který si potají vystřihl : otcova alba a—
který jeho přelétavého ducha přestal brzo těšit. Jindřich
VIII.se za dva roky nabažil ženy, k vůli níž s celou zemí
odpadl od víry!

Oběť okamžiku... Ve všedním životě jest obětí
okamžiku, kdo se dá uchvátit chvilkovou sladkostí nebo
chvilkovou výhodou, tedy jednou z dvojí žádostivosti,
těla neb očí. Uhřátýse nedovede ovládnout a napije se,
svůdce nedovede potlačit svou nízkou choutku, a svá-
děná není o mnoho lepší. Jinoch, který chce být služeb
níkem oltáře... Tu mu přijde o prázdninách do cesty
lehké děvče, hocha zaujme či »okouzlía napudrovaná
tvář a namalované rty, nakroucené vlasy, lichotivá slova
a koketní jednání, tedy věci falešnější jedna než druhá,
a hoch nechává bohosloví. Oběť okamžlku! Pozdě pro-
hlédl a poznal, koho učinil královnou svého srdce! Jinde
mladý zámožný muž — před svatbou; jeho snoubenka
sirotek, s ním od dětství pod touže střechou vychová
vaná, čistá, ctnostná, prostinká, ale zlatá vzácná dUŠe;
tu se mezi ně vetře slečinka, navlas stejná jako právě
popsaná; jeho dívčina, jež ho milovala pravou a čistou
láskou, s těžkým srdcem mu vrátila dané slovo, a »št'ast
nýa snoubenec? Velmi brzo byl velmi nešťastný . .. Oběť “
okamžiku! Ve středověku bývaly přísné tresty za jisté-—
hříchy; dívka byla ostříhána, čímž se stala bezectnou,
pomazána kolomazem a vystavena na veřejnou potupu,
někdy i zmrskána, on dostal pořádný »pardusa; někde
bývaly ještě těžší tresty, a přec se našli, kteří toho ne
dbali, ač věděli, co je stihne . . . Oběti okamžiku!

| v politice se s nimi shledáváme. Kdo se dá omámit
chvilkovým úspěchem, nedovede při tom předvídat ani'
se mírnit ve svých výbojích, může přivést celý národ na
kraj záhuby. Napoleon! V pravém smyslu se »uvítězila!
Důkazem politického rozhledu Bismarckova, jinak bez
charakterního člověka, byla “jeho umírněnost, když po
dvojím válečném vítězství řekl: »Dost —(<, třebaže Vi-
lém |. měl tisic chutí říci: »Dál —<<Pro politiky jest osud
né, nedovede-li předvídat; my však do budoucna vidí
me! Nám světlo svaté víry do jeho temnot svítí!

Nebýt obětí okamžiku . . . Abys toho dosáhl, je tře--—
ba dlouhého cviku v sebezapírání. Pravím
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.udlouhéhoa; jedno sebezapření tě neučiní charakterem
.ze žuly, jako jedna vlaštovka neučiní jaro a jako jeden
-.dobrýtah nevyhraje partii. Sebezápor. . . Co zname
ná toto slovo? Neužívat žádné věci, jak by chtěla nezří—
zená tužba! At' jde o bonbonek, o poštovní známku,
kterou vidi chlapec u spolužáka, at o vlastní vůli. Pozná
váš zase trojí žádostivost, těla. očí a cti?

Co jest příčinou všeho zavlněného zla ve
světě? Nedostatek sebezáporu! Tam si dva capartl vje
dou do vlasů, proč? Protože jeden nebo druhý nebo
:žádný z obou se nedovedl ovládnout. Onde se dvě
kmotry pohádaly, a byla z toho ženská vojna —-z téhož
důvodu! Jinde ze závisti, ze žárlivosti na úspěchy jl
;ného, ze ctlžádosti zmařeno dobro duší, snad i spása
nesmrtelných duší — z téhož důvodu! A týž důvod, ne
dostatek sebezáporu, má na svědomí tollk zničeného
štěstí, ať jde o jednu rodlnu nebo o celé národy. Co
jest příčinou válek, ne-li trojí žádostivost, kterou milá
ček Páně (1 Jn 2. 16) označuje za pramen všeho zla ve
světě? Žádost těla zavinila válku Heroda Antlpy s arab
ským králem Aretou, jehož dceru zapudil, vzav k sobě
manžeku svého bratra, k vůli níž už předtím dal stít
"předchůdce Páně. Žádost očí, touha po cizí zemi, pusto
šila již kolikráte dlouhá léta celou Evropu. Ctižádost
Ludvíka XIV.a Napoleona byly snad ještě těžším bičem
pro národy než chtivost Fridricha II.

Což bludy? Nemívají i ty z velké částl týž pramen,
'nepřemáhanou vášeň, buďto pýchu, jak vidno na Huso
vi, nebo žádost těla, jak dokladem Anglie, nebo obojí,
jak zřejmo na Lutherovl? Tento muž se sám jednou pod
řekl, když pravil: »Prostý (chudý!) sedlák nebo nehezké
děvče, vodička nebo špinavý (žebrácký) pytel nebude
nikoho dráždit ke kacířství; k tomu je zapotřebí labuž
nického jazyka, lesklých tolarů a pěkných dívek...a
Svědčí tedy sám sobě, že ho k jeho kroku nepřiměly
»ničemné odpustkya, proti kterým vystoupil, ani »zka—
*ženost církve“ a touha po nápravě.1)

1) Luther jest největší historická lež, jaká existuje.
'Jako student žil velmi'lehkomyslně s paní Cottovou v Er
furtě tak, jako Rousseau s paní Warensovou. Proto po
pochítelno, že otec i přátelé se stavěli co nejrozhodněji

186 Rekapitulace.



Nauč lidstvo sebekázni a sebezáporu, a bude země
podobná ráji. Pravím »podobnáa, nlkoli rovná. let na
světě tolik zla nezaviněného, ale daleko, daleko více
zla si zaviňují synové Adamovi sami. Smrt už nebývá
vždy'nezaviněná! Někdy nezřízený život, jindy cizí vi-
na . . . Právě tak nemoci, bída . . . Věci stvořené nejsou—
samy sebou příčinou naší zkázy, jak praví kniha Moud
rosti (strana 169), jen jejich špatné užití to způsobuje.
Zneužívání věcí stvořených.. . Peněz, moci, pokrmu,
tisku, rozhlasu, filmu, nedělního oddechu, vědy, vynále—
zu, nadání, důvěry bližního. .I(aždé zvrácené užití tvo
rů se mstí,někdyvelmitěžce mstí'

Člověka stvořil Bůh pro nebe, a tvory mu propůjčluje jednak k potřebě, jednak k radosti — ale
pouze k radosti člověka důstojnél.. .krásu přírody! -—
jednak k oběti, t. ]. aby člověk jich užíval jako obět

proti jeho úmyslu věnovat se stavu duchovnímu R. 1507
byl vysvěcen, a za rok už se chtěl ženit! R. 1509 na
cestě do Říma žádá papeže, aby ho zbavil řeholních
slibů (rozuměj: »čistoty<<),a když nepochodil, zanevřel
na papeže a papežství, jak svědčí saský vévoda Jiří po
jeho odpadu: »Jest všeobecně známo, proč tak zuří
proti papeži — poněvadž mu tehdy nedal dovolení, aby'
odložil kutnu a se oženil.<<Proč tedy prostě neodpadl?
Byl by docela bezvýznamné beze stopy zmizel v zástu—
pu padanek, a to se jeho pýše nezamlouvalo! Napřed si“
zajistit mocné příznivce a četné přívržence, a pak te—
prv . .. Po odpadu vyzýval všecky kněze, aby se ženili,
aby pak mohl nakonec sám jako poslední Mohykán bě—
žet za svým stádem do manželského ráje. Zprvu žil jako
v tureckém nebi se třemi »nevěstami<<, uteklými jeptiš
kami; tedy harem ve vlastním domě! Když však bylo zle,
hleděl vší mocí někoho jimi obdařit; dvěma ženichy se
hnal, ale třetí mu zůstala; den před křtinami(!) za její'
nepřítomnosti (pochopitelnél) prohlásil při večeři svým.—
třem pozvaným přátelům, že si ji bere. (Oddán nebyl"
církevně ani civílně.) Jsa ženat udržoval poměr se slu—
žebnými, a málo týdnů a dnů před smrtí hřešil óšletý"
syfilitik a »nápravce zkažené církve“ s ženami a dívka
mi v Eislebenu, jak bez ostychu ženě píše — nebylaf za
svobodna o mnoho lepší než on!
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=ního daru a přinášel je Tvůrci v obět' zápalnou jako
Abraham Isáka — tím, že se jich zdržuje a odpírá si
je podle svaté vůle Boží nebo dobrovolně podle veli
kosti své lásky k Bohu.

Jaké jest ovoce obojího rozjímání, t. j. obou prv
ních exercičních pravd, o cílí člověka a o cíli věcí stvo
řených? Za prvé odevz—danost do vůle Boží a do
řízení jeho prozřetelnosti, podmínka a zároveň
pramen duševního pokoje a míru, o němž bude řeč. Ne
dostatek živé víry ve věčný cíl, k němuž jsme povolání,
se s opravdovou vírou v Boží prózřetelnost těžko srov
ná! A jak může být řeč o odevzdanosti do vůle Nejvyš
šího tam, kde jest duch docela pohřížen v hmotu,
-v dobra tohoto světa, o ně vší mocí usiluje, když jich
nemá, a o ně se bojí, když je má? Prozřetelnost — ve
kterou rádi věříme, když jde vše podle našeho přání,
a o níž začínáme okamžitě pochybovat, když se nám
naše plány zkříží, byl v nejmenším! — Což teprve
'v těžkých pokušeních a ranách osudu? Bez pevné víry
a důvěry v prozřetelnost Nejvyššího je tvá loď, mllý
poutníče, docela bez kotvy, vydána na pospas bouřl a
vichrům, jež jl ženou na útesy nebo hrozí pohřížit do
hlubin. Různá přísloví našich předků svědčí o jejich živé
víře. »Koho Pán Bůh stvoří, toho neumoří... Dal Pán
“Bůhkravičku, dá také travičku . . . Pán Bůh območí, Pán
Bůh též osuší . . .a Myslíš, že tato rčení složil zasypaný
blahobytem? Anebo se jimi těšila duše sklíčená? »Vůle
Boží všecko lomí . . . Komu Bůh pomáhá, ten všecko pře
máhá... Víc Pán Bůh má než rozdal... Kdo s Bohem
počínává, ten všecko dokonává...<< byt' i ne tak hlad
-ce,jak by'očekávaL

Pojímej tedy, poutníče, Boží prozřetelnost rozumně,
nikoli dětinsky. Stavitel jedná prozřetelně, dovede-li
přese všechny obtíže ke konci stavbu p o ct| e p ů v o d
ního plánu, bez jakékoli podstatné změny. !( tomu
kromě jiného je nezbytne, aby dělníky vyzbrojil po

třebnými nástroji a aby jim mohl vždy přesně vyplácet
sjednanou mzdu. Ale dává-li tomu nástroj zbrusu nový
a onomu otřelý, co na tom? Bude se proto rozumný děl
ník trápit, lkát, reptat? »Vždyť beztak za několik týdnů
všecko zase odevzdáme...<< A co se mzdy týče, ne
musí být taková, aby si mohl opatřit delikatesy . . .
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Pravou víru v Boží prozřetelnost, jakou měl Job
&Tobiáš! o těch lze řícl & na nich můžeš vidět, co zna-
mená. slovo »duše s Bohema (kap. 8. C). »s prázdnýma.
rukama jsem na svět přišel-,s prázdnýma z něho odejdu.
Vímvšak, že Vykupitel můj živ jest a že v den poslední
z prachu povstanu, a- že v těle svém uzřím Boha své
ho...“ praví Job. Na posměšné poznámky o důvěře
v Boží prozřetelnost odpovídá zchudlý osleplý Tobiáš:
»Nemluvte tak, neboť potomci svatých jsme a onen ži
vot<očekáváme, jejž—dá Bůh těm, kteří se nikdy nevlklají
ve víře v něho.“ (2. 18 n)—

Kříž'e,které nás tíží, a metly, kterými nás nebeský
Otec někdy bije, jsou příčinou, že i věřící o Boží pro
zřetelnosti pochybují. Vzpomínám hocha,- jehož jsem od
dětství: znal; v témže domě, na téže chodbě... Když
matka jeho. přáním, někdy dost dětinským, vyhověla, byl
by ji. láskou umačkal. »Maminko, vy jste hodná, vy mne
máte rána, já vás mám rád . . .a Ale když mu něco ode
přela, na př. jít na komedii nebo si osladit mlsnou pusu
nebo si koupit nějakou tretu, kterou ve výkladní skříni
viděl, začal se tvářit jako dušičkový den. »Maminko, vy
mne- nemáte ráda . . .a A ona byla neprozíravá—dost-, že
zesmutnělému, sklíčenému, truchlivě lkajícímu povolila,
jen aby viděl, že ho má ráda. Chtěl bys, aby i nás nebes
ký Otec takto vychovával? »On je tak dobrý, on je přec
otec.. .a Ovšem, a protože náš otec, jest i našim vy—
chovatelem, vychovává pro nebe, jak praví sv. Augus
tin. Změkčilá výchova však nejde nikomu k duhu, ani
čtyřletému děcku ani- lidské společnosti. Kde se ne
musí člověk s přírodou rvát, je pro něho vždycky zle.
l_iittwitz líčí život kreolů, synů »bílých mužůa do Ameri
ky přistěhovalých. Nemusí dělat, peníze se jim jen sy
pou, a-jejich život? Jako v pětiměstí u Mrtvého moře!
Sodoma! Chtěl bys i ty k takovým koncům dospět?
V.každé zemi a v každé době, kdy vládl nadprůměrný
blahobyt, se oddávali neřestem, a místo k nebi spěli
k peklu. Že na »moderního člověkaa pozbývá svatý kříž
Kristův vší přitažlivosti, není proto, jak kdosi soudí, že
»moderní člověka sám- mnoho trpí; pravý opak jest
pravda! »Modernímu člověku<< se vede příliš dobře,
proto tak lhostejně míjí Kristův kříž, jak pověděla nejsv.
Panna ve Fatimě. Neznaboh Heine praví: »Nám chybí
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společná knuta.a Poznal, že není lidstvu na prospěch,
je-Ii Bůh »příliš dobrýa — zbujní stejně jako děti v jizbě.

Onehdy jsem četl článeček nadepsaný: »Facka
: dávného středověku.“ Císařovna, nemýlím-Ii se, byla
“to Adléta, trávila poslední léta v klášteře, jejž založila
a kde její dcera byla abatyší. Jednou pro jistou nedba
lost před celým konventem dceru zle pokárala, ta jí
políbila ruku, a s červenou tváří u obědu za stolem byla
“výstrahou milovnicím lehčí kázně. Nepatří metly Boží
] k naší výchově a tedy k Boží prozřetelnosti, vedouci
nás k nebi právě tou cestou, které potřebujeme nebo
kterou zasloužíme? My chybujeme bud' tím, že si své
viny doznat nechceme, nebo doznáme-li si je, nechce
me pochopit, že vině přísluší trest, leda jde-li o jiné, ne
o nás. A nejméně naděje jest, že nebeskému 0th za
jeho výchovu poděkujeme jak ona princezna abatyše.

Jiní se rádi dovolávalí toho, že Bůh jest naším
otcem, když jest řeč o pekle. »Bůh je tak dobrý, je
přece náš otec.. .(( Ovšem, jest naším otcem, a proto
dobrý jako ty k tvým dítkám — dělají-Il dobrotu! Jen
k hodným dítkám jest otec dobrý, jen k svědomitým
čeledínům jest hospodář laskavý, jen řádné zaměstnan
ce šéf netrestá. Za mých studijních let učinil v jisté
vesničce rozruch testament bohatého statkáře. Ze svých
dvou synů staršího vydědil, všecko odkázal mladšímu;
důvod udal v závěti sám: »Starší syn na mne vztáhl ru
“ku...<< Rozruch —- a velmi působivá lekce i naučení
všem dospělým synům! Vydědění z Kristova dědictví
jsou výstrahou nám; zneužili věcí stvořených k tomu,
aby jimi uráželi nebeského Otce, jeho darů zneužili
k jeho potupení, vztáhli ruku proti Otci — —

Druhé ovoce prvních exercičních pravd jest klid
duše, nevýslovný vnitřní pokoj, o němž pravil Pán,
že svět ho dát nemůže... Svět, jenž ve vyšší věčný
život nevěří, a proto nebe nečeká ani pro ně nepra
cuje, svět, jenž přisahá této zemi doživotní věrnost a jí
do smrti slouží, svět, jenž se za věcmi stvořenými honí
a nás k témuž svádí, ten svět nemůže být sídlem a do
movinou pokoje. Přibývá bohatství, přibývá starostí.
Klidná být a vnitřního svatého pokoje požívat může
pouze duše poutníka, jenž si jest vědom v žalosti | v ra
dosti: »Všecko do času, jenom Bůh na věky . . .a l mého

190 Rekapitulace.



„putování do času se všemi jeho trampotaml a strastmir
a potom? »Očekávejte pastýře svého, odpočinutí věčné
dá vám. Připravenl buďte na odměny královské, neboť'
světlo věčné bude vám svítit po věčné věky. Prchejte
před stínem tohoto věku, vstaňte a vizte počet zna—
menaných k hostině Páně. Kdo se přenesli ze stínu vě—
ku tohoto (povznesli nad stín...), běloskvoucí roucho
od Pána'dostali. Viděl jsem na hoře Sionu zástup veliký,
jehož jsem spočísti nemohl, a uprostřed jich stál jinoch
postavy vysoké, a každému na hlavu stavěl korunu.
I otázal jsem se anděla: ,Kdo jsou tito, pane7' A on mi
odvětil: .To jsou ti, kteří smrtelné roucho odložili a ne
smrtelným byll oděni a vyznall jméno Páně; nyní jsou
korunováni a dostávají palmy.' I řekl jsem andělu: ,A'
kdo jest onen jinoch, jenž jim koruny na hlavu klade &
palmy do rukou odevzdává? A odpovídaje pravil: ,To
jest Syn Boží, jehož ve světě vyznali.' Já pak počal jsem
velebitl ty, kteří statečně stáli ve vyznání jména Pá—
ně . . .cc (4 Esdr 2. 34 nn)

A za třetí.. . Ignaciánské exercicie končí rozjímá
ním o lásce k trojjedinému Bohu. Jednak proto, že toto
thema rozvedeno jinde (Pod korouhví K.), jednak aby
objem naší knížky příliš nevzrostl, neza'řadlli jsme je
do ní. Ale aspoň krátká poznámka. Jako spodní tón se
ozvývá vlastně v každém rozjímání, a jen povrchní duch “
může říci, že sv. Ignác mluví jen o Boží spravedlnosti,
odezíraje nadobro od jeho lásky. Duch světce z Loyoly
nebyl jansenistický, za nějž by rádi ducha jeho knížky
vyhlásili! Jeho duchovní synové byli od těchto bludařů
krajně nenávidění, jak zřejmo na př. 1 Provinčních listů
jansenisty Pascala, a to proto, že oni jediní s_erozhod—
ně a účinně opřell proti jejich bludům a lid před jejich
léčkaml varovali, a též proto, že hájili Neposkvrněné
Početí, proti kterému tito bludaři brojili.

Láska k Bohu... Protestantská anglickástudentka
pomýšlí na sebevraždu a píše do deníku: »Láska nikde;
kam jen pohlédnout? K Bohu? Jen kdybych ho mohla
milovat! Ale on příliš vysoko, a já příliš nízko.<<(Sděluje
Mendousse.) Jansenistlcký duch, úroveň pohanů, kteří
se probili k přesvědčení, že jest jediný Bůh (Sokrates—
a jeho škola), ale nepropracovall se k lásce k němu.
Já však sám jsem slyšel nejednoho exercltanta si stě
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žovat, že se nemůže vyšinout k tomu, aby' miloval Boha
pro něho samého, jak žádá svatá víra. Nemůže se vyšia
nout. . . protože k tomu, aby se »vyšinula, je třeba'po
mocné ruky, a tu mu dosud nikdo nepodal. Pouhé před'
nášky nebo tištěná pojednání ho k ní nepozvednóu, a
*ignaciánské exercicie, které mu pomocnou ruku podá
vají, dotud neprodělal. Láska je několikerá. Láska vděč
nosti, touhy, zalíbení, blahovůle. Viz Pod korouhví !(.,
poslední kapitolu, kde rozváděna především láska vděč
nosti, nejsnazší a nejjistější cesta k nabytí lásky Boží.
Láska touhy rozvedena v rozjímání o nebi (Za pranou
K., poslední kapitola) a rozněcována skoro v každém
exercičním rozjímání, nevyjímaje meditaci o ztraceném
cíli, 0 věčném zavržení. Vzpomeň modlitby sv. Alfonsa
ng.: »Ježíši, nedopust, abych byl zavržen! V pekle ne
'lze tebe mllovat!<<Tebe ani tvou panenskou Matku!
Láska zalíbení... Miluji někoho ne pro dobrodiní,
která mi prokázal, miluji ho pro jeho dokonalosti, pro
jeho krásu . . . láskou smyslnou, jde-li o krásu tělesnou,
a' tato láska je stejně prchavá jako krása, ke které se
upíná; láskou duchovní přirozenou, jde-li o krásu vnitřní,
o ctnosti zdobící srdce, a ta je trvalá, jak trvalé jsou
vlastnosti, na kterých se zanítila; láskou nadpřirozenou,
pochází-Ii z nadpřirozených pohnutek, a k té se lze
snadno vyšinout. Kapitola 0 moci a moudrosti Tvůrce!
(Za pravdou K.)

Milujeme ho láskou zalíbení pro jeho moudrost,
zračící se ve věcech stvořených... nemáme zde to,
co hledáme? Milovat Boha pro něho samého! Ne že mi
to neb ono udělil; miluji ho proto, že tak mocný a
moudrý, tak plný lásky k svým tvorům (ne právě a je
dině ke mně!), plný dobroty a milosrdenství. Kdo se vy—
šine až sem, dokáže ho milovat pro jeho svatost, vzne
šenost a velebnost, ano i pro jeho spravedlnost, byt
trestala i nás. Vrať se k příkladu na str. 190! »Miluji tě,
Pane, protože spravedlivý jsi ve všech soudech svých,
a vše, cos mi učinil, po právu jsi učinil . . . (Viz Dn 3. 31)
To už vysoká dokonalost! A nevyšineš-li se k této výši,
dostačí Boha milovat pro jeho moudrost, a dosáhls i ty
dokonalé lásky, o které jsi tvrdil, že se k ní nemůžeš
vyšinout; k ní ti dopomáhají už první prav-dy exercicií
sv ignáce.



15. Velká starost.

Chceš dojít cíle?

Podvolte se kázni, sice zbloudíte
s cesty spravedlnosti. (Ž 2. 12)

Veřejné působení Páně se chýlí ke konci. Ještě 'asi
půl“roku, a božský Poutník dokonává na kříži své po
slání. Skončila slavnost stánků, zbytek října a celý listo
pad tráví Pán na judském venkově. mtuví'o královstVI
Božím. »Hleďte, at“ vaše srdce nepřilne' k zemi a jejím
statkům . . <<

Tu se ozve ze zástupu hlas: »Rabbi, domluv mému
bratru, at' se se mnou poctivě rozdělí o dědictví.
(Lk 12.13) Řeč božského Učitele jest přerušena ve
chvíli, kdy se toho přítomní nejméně nadáli, způsobem,
jenž opravdu zaráží a jenž vyvolal I nevoli nebeského-'
Mistra. »Nestarejte se nezřízeně o věci pozemské, pe
čujte o dušl nesmrtelnou . . .a A najednou: »Domluv . . .a
To jest ovoce 'řečí Páně! Onomu je docela lhostejno,
zda tento rabbi, na jehož rtech lpí oči tisícehlavého
zástupu, jest skutečně slíbený a očekávaný Mesiáš;
má 'hlavu plnou pozemských starostí, pře se's bratrem
o dědictví, a když vidí nadšení zástupů, napadne ho:
»Snad by si bratr dal říci, kdyby mu tento domluvil . . .a
Slavní rabíni bývali někdy žádání za rozhodčí v soukro-.
mých sporech.

Pán nemile dotčen s nevolí mu odpovídá, načež-se
opět obrací k zástupům. Navazuje na událost, již byli
právě svědky, a své naučení jako obvykle vyjadřuje
obrazem —.zase jedno z těch nebesky krásných podo
benství, jichž jest evangelium plno.

»Člověk jeden bohatý . . .a Měl všeho dost, a proto
žil, jako by tu měl být věčně. Vše se mu daří podle přá
ní; | nová úroda se vydařila nad očekávání, plné fůry
sotva stačí svážeti žeň do stodol, ba i ty stodoly jsou
nedostatečné . . . »Kam s tou úrodou? . . .a Je na rozpa
cích'. . . Že by se našla cesta, jak odbavit přebytek, že
bv mohly ruce nuzných zanést jeho úrodu do nebes
kých pokladnlc (slovo sv. Vavřince), to ho nenapadlo.
Nevidí zástupy hladovících, vidí jen sebe.
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Co dělat? »Takhle to udělám: stodoly zbořím, vy
stavím větší . . .a A pak začne monolog: »Duše, teď máš
statků na mnoho let, teď jez a pij a měj se dobře.<<Sv.
Basil k tomu podotýká: »Člověče, což máš duši nějakého
vepře, že takto k ní mluvíš? Cožpak jsi hovádko, že
jednáš se svou duši, jakoby byla v krmníku?a Raduj se,
duše má, teď máš korýtko plné na mnohá iéta . .. »Co
patří do stoky, dáváš své duši ...a

V podobenství pak nastává neočekávaný obrat:
»Blázne, této nocl požádají duše tvé od tebe . . .a Věc,
jíž ses nenadál, a jež přec byla tak nasnadě, věc tak
všední a obvyklá! Ale pak se naskýtá dvojí otázka: »Čí
bude to, cos nashromáždil? A co bude s tvou duší?a
Tedy teprve na věčnosti chceš přijít k poznání, že máš
duši, a co znamená, mít nesmrtelnou duši!

Pán dodává: »Tak to dopadá s každým, kdo shro
mažďuje pro sebe a není bohat v Bohu...<< Kdo
se jen o pozemský život stará a nedbá, aby pro duši
nashromáždil zásluh... Božský Učitel nemluví mnoho.
Kratičképodobenství, pět šest veršů, dostačí, aby ostrý
mi barvami ukázalo nerozum těch, kteří “zapomínají na
svou spásu.

Jaké poučení pro nás? Tentokráte nebeský IVlistr
neponechává na práci nám, abychom si je z jeho slov
vyvodlli; sám je vyvozuje: »Proto pravím vám: Nepe
čujte přílišně o věci pozemské.<<Proto... protože
váš pobyt zde je dočasný, protože jste poutníci.

Exercicie nejednaji o věcech, jež jsou daleko od
tebe, snad mimo tebe, vůči nimž bys mohl zůstat lhostej
ný. Nikoli; o tobě jednají, o tvém osudu, o tvém
věčném osudu. a o věcech, na nichž tvůj věčný osud
závisí. Tua res agltur. (Horác.) Zřítelnice tvého oka se
exercicie dotýkají. Jde o tvou věčnost, a ta věčnost
spočívá v rukou tvých. Každý jest svého štěstí strůj
ce . . . Nikde to neplatí jako zde! Pak ale nahlédneš sám,
co by ti mělo na srdci nejvíce ležet. Nic nutnějšlho, než
práce o spasení vlastní duše . .. a bohužel nic vzácněj
šího než opravdová práce o vlastním spasení.

Člověk jest stvořen pro nebe, jak jsme již slyšeli;
pro nebe, tedy ne v nebi . . . Jinými slovy: jest k věčné
mu životu povolán, ne však jím ihned obdařen. Všichni
patříme do nebe, nebe však ještě nepatří nám. Patří
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me tam . . . Chceme tam? Snažíme se, abychom tam přl
šll? Přijdeme tam všichni? Proč ne? Mohli bychom, jen
kdybychom se o to opravdově přičinili!Kdo si netroufá,
at' nlc nedoutá!

Jinými slovy: člověk je stvořen pro věčnost, jest
dítkem věčnosti,jest kandidát věčnosti,jest dělníkem
vlastní věčnosti. .. je třeba, aby si sám upravoval po
časí pro svou žeň (Shak.), sám si musí vybudovat chyš
ku, ve které chce na věky bydlit; nyní si ji musí zbu
doval, a v takové bude na věky dlít, jakou si zbuduje.
Krátký úsek času, zvaný lidský život, je mu dán k dispo
sici. Kdo si chce zbudovat palác, musí napnout všecky
síly, jak vidíme na světcích. Spokoiíš se snad s chudič
kou chatrčí? Což, kdo ani tu si nezbuduje? Cesta k věč
nému cíll není jako jízda lokálkou; expresní vlak nás
k němu unáší, a kdo si v něm nezajistí místo předem,
jest nechán na peroně, a vidí, jak prozíravější než on
spějí k cíli, k vlasti, do náručí otcova . . .

Toto rozjímání staví do nového světla předešlé
exerciční pravdy a přivádí nám je blíž. Ukazuie totiž,
jaký význam a jaké důsledky má pro každého je
jich zachovávání nebo zanedbávání. »Člověk je stvořen,
aby Bohu sloužil . . ., věcí pozemských má užívat potud,
pokud mu dopomáhají k dosažení cíle... A když tak
bude jednat, spasí svou duši.<<Tím dána odpověď na
otázku poněkud sobeckou: »Rád bych zvěděl, co já
z toho budu mít, budu-Il se podle těch pravd řídit.<<
Hned to zvíš . . .

A) Nic nutnějšího nad práci o spáse vlastní duše.

Vzpomínám na projížďku po Vierwaldstáttském je
zeře, z alpských jezer jistě nejpěknějším. Parník plný
turistů vyjel z Luzernu a klidně brázdil vlny. jejichž pře
krásná modř skoro okouzlovala. Okolní vrchy jako věnec
lemovaly obzor, mezi nimi Rigi a Pilát. na břehu vily
a zahrady, oko se nasytit nemohlo tou krásou. Najednou
se vvnořína skalním výběžku milá socha Božského Srdce
Ježíšova, v nadživotní velikosti, ruce rozpiaté, v pozadí
lesík stromů & křů. . . Jako by těm světákům, kteří tam
rok co rok jezdí a hledají zábavu, podívanou, smích,
majice kapsy plné a duše prázdné, mile & vážně záro
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veň připomněla: »Pamatujte, že máte také dušila A-ti,
kteří se rozhlíželi na všecky strany a očima hltali kde
jakou zajímavost? Jejich zrak padne též na' milý zjev,
a rychle se odvrátí . . . Nechtějí si připomenout, že mají
duši, nechtějí o ní vědět, nechtějí se dát rušit voláním:
»Pamatuj na duši. na věčnost, na Boha, pamatuj, že máš
vyšší starost, důležitější starost, jedině vpravdě veli
kou a nezbytnou starost, pracovat o spáse své nesmrtel
né duše . . .a Volání »sursum corda, vzhůru srdcea, neza
padio do jejich srdcí, bez ozvěny se vrátilo k miiovníku
duší. »Země jest naše domovina. jiné via-stineznáme...a
To bys byl vyčetl z jeiich tváří — — Nechtěli vědět,
že mají duši, že jest věčnost, že jest ještě jiný život než
ten, který tak lehkomyslně a bezstarostně probiieií.
Kdyby ona socha oživla, zdaž by Pán nezaplakai jako
kdysi nad Jerusalemem na Květnou neděli? »0 byste
přec přišli konečně !( poznání, co jest vám ke spá
se . . .a

Stojíme mezi dvěma věčnostmi; jedna bude “naším
údělem. Která? To záleží na nás! Egyptští taraonové si
chtěli zajistit nesmrtelnost tím, že se dali baizamovat a
pochovat v pyramidách. Mumie . . . Máme-Ii na zřeteli, co
jeiich náboženství hlásalo, nesměieme se jejich počí
nání. Co však říci tomu, že angličtí šlechtici po příkla
dě Alberta of Clarence si dávati na tělo vytetovat ro
dový erb a šlechtický titul? Buď ve vzkříšení nevěří.a
pak nechápu, proč. .Nebo v ně věří,a pak ještě méně
chápu . . . Chtějí snad andělským komořím usnadnit prá
ci v den všeobecného dělení lidstva na dva tábory?
Snad ne na tábor šlechticů a nešiechticů? Ludvík XlV.
chtěl kohosi povýšit a tázal se ho po jeho předcích.
»Sire, Noe měl v arše tři synv. a lá se nepamatuji přes
ně, od kterého pocházím.<< Chtěl královi připomenout,
že všichni pocházíme od iednoho praotce a že jednou
zase všecky rozdily pominou. Věčný Soudce se nás
bude tázat po něčem jiném! »Nevíš, zda dočkáš se
příštího jitra zas, pamatuj na duši, dokud máš k tomu
časla

Starat se o duši .. . Nám je tento výraz tak běžný,
že si sotva kdv uvědomíme jeho význam. Co znamená?
Starat se o duši jako se stará pěstoun o svěřence? Pak
by bylo nutno říci: »Sluší se... láska vymáhá...a
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Nebo jako se stará otec o dítko? Pak bychom musili
říci: »Jest nutno... povinnost ukládá...a A přec i toto
druhé přirovnání jest nedostatečné. Veliký rozdíl vězí
v tom, že pěstoun se stará o ciziho, ba i otec o jiného,
byt' mu byl sebebližší, kdežto povinnost starat se o duši
znamená pečovat o sebe, 0 to, abys. věčného života
dosáhl ty sám a ne jiný. Je to povinnost, a sice po
vinnost, od které není dispense ani osvobození, která
nepomíjí věkem jako povinnosti, které má otec k dítku,
povinnost zřízené sebelásky, která nám ukládá zajistit
si věčné štěstí a nejvyšší zdokonalení, plynoucí : věč
ného spojení s Bohem. Jinými slovy: starat se o duši
znamená neúnavně a vytrvale se ubírat k cíli, pro který
jsme stvořeni, t. j. k nebi, neodchylovat se ani vpravo
ani vlevo, jít (»běžeta, 1 Kor 9. 25) . . . kudy? Směr nám
ukazují Boží přikázání!

To' jest ona velká starost, které není prost žádný
syn Adamův, starost nade všecky starosti . . . Co platno
člověku, kdyby celý svět získal, na duši své však škodu
utrpěl? (O duši však přišel? Mt 16. 26) _Nespasíš-Ii duši,
nadarmo jsi žil; lépe by tobě bylo, kdyby ses byl vůbec
nenarodil. Co na světě jest jedině důležité? Která práce
pro všechny závazná? Vše, co tě obklopuje, pomine,
vše, cos nahromadil nebo čehos dosáhl, pomine, tvá
duše jest jediné, co v tomto pomíjejícím světě nepo
mine — duše, a to, cos pro duši vykonal. Opomineš-Ií
něco vykonat, dá se to nahradit, pokazíš-li něco, dá se
to napravit, a ne-Ii, nebude to aspoň mít pro tebe věč
né následky. Ale co vzhledem k své duši zanedbáš,
bude mít pro tebe věčné důsledky. Kdybys nastavěl
paláců a vybojoval říší, při tom proslavil své jméno vy
nálezy, předčil státnickým věhlasem Césara, mocí Au
gusta, bohatstvím Kroesa, kdyby tvá socha byla na kaž
dém náměstí i v každém parku a tvá fotografie v každé
čítance, kdyby s tebou za živa a třeba i po smrti modlo
službu provozovali, co ti to vše platné, ztratíš-Ii duši?

Jednu jenom duši máš, a tak málo o ni dbáš...
Jak drahocenná jest každá věc, jež jest jen jedna na
světě!“Poštovní známka . . . nejen že zlatem vyvažována,
jest převažována; proč? Protože je pěkná? Nikoli;
protože jest vzácná, snad jediný exemplář. Kniha,
lncunabule, existuje-li jediný výtisk... A co ty sám?
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Máš dvě oči; prodal bys jedno? Mohl by ses těšit že
ti ještě jedno zbudel Máš dvě ruce, vstrčil bys jednu
Iehkomyslně do stroje? Duši však máš jedinou . . . proč
jest ve tvém inventáři předmětem posledním? Esau jde
vstříc Jakubovi, a Jakub se obává.. . Rozdělí všechny
své na několik čet, a do poslední dává nejmilejší man
želku Rachel s nejmilejším synem Josefem. »Přepad
ne-ll a pobije-Il Esau první četu, snad ušetří druhé.
a kdyby i druhou zničil, doufejme, že aspoň poslední
ušetří . . .<(Jak jednáme my? Pravý opak: má-li co pad
nout, at' padne duše, jen když statky. lidská přízeň a
sláva zachráněna.

Našeho nerozumu využívá ďábel. »Co mi dáte, a já
vám ho zradím?<<Podobně vyjednávají synové lidští se
satanem. Lakomec, nečistý, ctižádostivý: »Co mi dáš,
a já ti prodám svou duši?<<A jsou při tom přesvědčeni,
že dobře pochodili. Místo, kde nyní stojí New York,
ostrov a poloostrov Manhattan, koupili před 300 lety
Holanďané od Indiánů za několik lahví »ohnivé vody.<<
Když přišli první Evropané do Ameriky, dávali jim ru
doši perly a zlato za různé trety, i za střepy z rozbité
láhve, a pyšně si vykračovali nosíce lesklé sklíčko na
šňůře kolem šíje. Řekneme: »Neznali cenu (t. j. bezcen
nost) těch barevných střepů“ Ale prodává-li křesťan
nesmrtelnou duši za nějakou tretu? Křesťan,jenž přece
cenu své duše znát může a má! Tomáš Morus je sváděn
od příbuzných, aby se králi (Jindřichu VIII.) podrobil a
složil vládní přísahu, jež znamenala odpad od víry, a tak
zachránil život. »Jak dlouho bych mohl být ještě živ?a
»Docela dobře přes dvacet let.“ »A za těch krátkých
dvacet let ubohého pozemského života bych se měl
vzdát věčného života?a Nemanželská dcera tohoto krále
prohodila za života královny Marie Katolické: »Ráda se
vzdám nebeského království, budu-Il 40 let královnou
Anglie.<<Stala se jí mimo nadání, a aby se na trůně
udržela, odpadla od víry, pronásledovala katolíky s ra
finovanou krutostí, a jak umírala?

Odkud tyto tak různé výroky? Kancléř jejího otce
chápal cenu nesmrtelné duše, ona nechápala.
Čtyřicet let pominulo, nebeské království i duše pro
dána... Jako tonoucí stébla, drží se bláhoví potomcl
Evini těchto pomíjejících věcí, a hynou spolu s nimi.

198 Spas duši svou!



Oplcl uístítí chytají domorodci tak, že vydiabou tykev,
učiní do ní otvor jen co by opice prázdnou ruku pro
táhla, vloží dovnitř nějaké ovoce, a tykev upevní ke
stromu. Opice se ovoce zmocní, ale dostat je ven ne
může, a pustit, co drží? To neudělá, děj se co děj, a tak
se stane kořistí Indiánů. Ptolemeus IX. bojuje v Alexan
drii v nilské deltě s Římany, a podle královského mravu
jest oděn ve zlaté brnění. Člun se převrhne, ostatní se
zachrání plaváním, krále stáhne jeho z'até brnění do
hlubiny. Kdo spočítá miliony a miliardy zavrženců, strže
ných do plamenů tíhou tvorů, k nimž nezřízeně Inull a
jichž se nechtěli vzdát! Nezřízená láska k věcem stvo
řeným... vlnník, jejž dopadneme každým krokem, při
každé mravní katastrofě! Hříchvšech věků, všech stavů,
všech národů!

Péče o duši, starost nejvyšší, starost rozhodná,
a nadto osobní povinnost každého. Velcí páni mají
k disposici zástupy služebnictva nebo zaměstnanců, na
jejichž bedra mohou svallt všecku práci. Hospodářovi
zorá jeho pole jiný, šéi má jiné, kteří se místo něho
o závod starají, ale spása duše? Ať král, af žebrák,
o duši se musí každý starat sám, sám přiložit ruku k dílu
a vynasnažit se vší silou, aby jí vydobyl nebe. Kdo 0 ne
be přijde, přijde o ně svou vinou, svou nečinností.
»Zbabělí budou mít úděl v jezeře ohně a síry.“ (Zj 21.8)
Hluboké slovo! Zbabělí, kteří nechtějí statečně zápolit
s vášněmi, světem a satanem, aby si vybojovali korunu
slávy, a přec i jim se dostalo potřebné milosti a síly!

»Jsl věřící? Jsi přesvědčen, že máš nesmrtelnou
duši?a »Samozřejmo —(<»Nuže rci: Stojí ta nesmrtelná
duše za to, abys pro ni něco vykonal? Stojí nebe za to,
abys pro ně nějakou obět' přinesl7a Tvůj rodný dům vez
me jednou za své, s povrchu země zmizí i chrám, v němž
jsi byl přijat za člena církve Kristovy, kde snad kněz
požehnal tvému manželskému svazku, kde se bude jed
nou modlit i nad tvou rakví -—chrám, kde tolik pokolení
po tolik staletí už před tebou se modliio a snad ještě
se modlit budou, až po tobě nebude ani památky.
Zpráchniví tvé tělo, nerozdíiný druh tvé duše, poslední
prášek z něho bude rozptýlen do světového prostoru,
zmizí tvá rodná vesnička, zmizí město, v němž jsi pů
sobil, zhasne slunce a měsíc na nebi, hasnout budou
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! hvězdy jedna za druhou, pomine ! církev bojující, po
mine veškerá země, tvá duše bude však stále žít, věčně
žít, bez konce žít.. . Oč by ses měl tedy více starat,
o věci, které pominou, či o duši, která nepomine?
0 statky, které moli zžírají, o tělesnou krásu, která vadne
rychleji než jarní květ, či o duši, jíž dal Tvůrce věčné
trvání? Věčnost. . . Spouštěj se fantasií do oceánu věč
nosti, jak hluboko chceš, vždy tam najdeš sebe, svou
duši. Počítej si biliony a triliony let, těší-Ii tě to . . . Jak
dlouho bude Bůh na nebi, tak dlouho bude žít i tvá duše,
buď spolu s ním ve slávě nebo ve společnosti padlých
andělů, kde ani plameny pekelné výhně za celou věč
nost ji nestráví.

Tvá duše jest nesmrtelná, nezničitelné. Kdo
neb co by ji mohlo zničit? Jako žádná lidská moc není
s to, aby zničila matematickou pravdu 2X2'= 4,'tak ne
může žádná moc stvořená zničit lidskou duši. Hmotný
nástroj ji nezničí, protože jest duchová. »Nebojte se
těch, kteří zabíjejí tělo, duši však zabít nemohou.<<(Mt

-10. 28) Nemůže zahynout, t. j. rozpadnout se v části,
protože jest jednoduchá. To dodává duši nekonečné
ceny: mám duši nesmrtelnou... A práVě toho se
jistí lidé bojí, proto existenci duše popírají. Pro člověka
není hrozné, že umře, nýbrž že neumře, a že za hrobem
ho čeká vyúčtování. Saduceové'oddaní požívavosti po
pírali vzkříšení, a věděli, proč! Nestáli o ně, báli se
ho, báli se věčnosti a proto popírali i nesmrtelnost duše.
Racionalisté, deisté starého židovstva, nevěrci mezi ži
dy; i velekněžská rodina k nim patřila. '

Moderní pohané nejinak! Bojí se nesmrtelnosti, kte
rou hiásá sv. víra, a závidí zvířátkům, že se nemusí bát
ani soudu _ani odpovědnosti. Bojí se věčnosti, a proto
v ni nevěří. Mají však jistotu? Jak-vysvětlí jisté zjevy
vezdejšího trampotného života? Především to, že není
spravedlnosti na zemi. Jest naprosto nespráv
ně tvrzení,“že pravda vítězí! Každodenní zkušenost je
vyvrací! Zvítězila pravda za Luthera nebo Pombala? Ví
těžila ve velké revoluci? Jak vzácná oasa v dějinách
vítězství pravdy! Jak obvyklý zjev vítězství násilí, pod
vodu, lži! A což v malém? Nerovné rozdělení majetku,
utiskování slabých, kteří jsou v právu, blahobyt nešle
chetných... Jak to vše vysvětlit? Již prorok se táže
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Hospodina: »Spravedlivý 'zůstaneš, Pane, budu-li se s te
bou přít. Ale rcl: proč se bezbožníkům daří vše, co
podnikají? Blaze jest všem, kdož bezbožně žijí štípíš
Je, zapouštějí kořeny, zkvélají a ovoce přinášejí. Blízký
jSi všem přánímjejich, ale daleka jest jich metla tvá.
(Jer 12.1 ni »Proč bezbožní žijí, věku vysokého do
sahují a při tom l bohatnou? Domy jejich jsou bezpečné
před strachem, aniž metla Boží na nich spočívá. V blaho
bytu tráví dny a v pokoji do hrobu sestupují. A přece
praví Bohu silnému: ,Odejdi od nás! Nechceme nic vě
dět o cestách tvých! Kdo jest Všemohouci, abychom

.sloužili jemu? A jaký z toho zisk modliti se k němu?'. . .((
(Job 21.) Bohu sloužit jest zbytečné. Jaký užitek máme
z toho, že jeho přikázání zachováváme? Ano, bezbož
níky musíme blahoslavit, nlčemníkům se vede dobře.
Pokoušejí-Ii Boha, vyjdou bez trestu (nic se jim nestane;
Mal 3. 14 n). Podobně mluví Kaz 7. 15, a ještě obšírněji
rozvádí tuto myšlenku žalm 72; tam však zároveň odpo
věď na všechny tyto pochybnosti: »Všimnisi jejich kon
ce! Viz, co je čeká za hrobemla To jest odpověď sv.
víry, to vysvětlení této nesrovnalosti, jež denně svádí
k pochybování o víře, o prozřetelnosti, o Boží spravedl
nosti. Salles, muž za revoluce v Bordeaux popravený,
smýšlel a jednal rozumněji! Ze žaláře psal příbuzným:
»Znáte mé názory, že jsem nevěřil nic. .v žaláři jsem
víru v Boha našel! Když pozoruji, co ta cháska tropí, jak
beztrestně vraždí, řekl jsem si: ,Musí být věčnost, musí
být peklo, musí být vyrovnání za hrobem'...<< Koncen
trační tábory Hitlerovy otevřely podobně nejednomu
oči, které světlu pravdy Kristovy zavíral! Hitler je vedl
ke Kristu — ovšem nechtě a proti své vůli!

To jest odpověď sv. víry na naši záhadu. Netřeba,
aby každé bezpráví bylo na zemi trestáno a každá zá
sluha v tomto životě odměněna. Bůh nemá naspěch, je
mu nikdo neunikne, Bůh má moc i možnost vyrovnat vše
jinde-. A my? Věřící se těší-v trampotách: »Jsem tu jen
nakrátko...<< Není směšné, vidíme-li někoho ve vlaku,
jak obtížený zavazadly dlouho hledá, jak by všecka co
nejlépe umístil a pak sám si našel co nejpohodlnější
místo, a když je konečněhotov, už vystupuje? Jel je

nom dvě nebo tři stanice! Rozumný sl řekne: »Dvě tři
štace, to nestojí za to, abych se tak hmoždil; postojím
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v koutě, snesu trochu nepohodlím Život je skutečně
pádící rychlík, z něhož vystoupíme brzo, velmi brzo!

Nevěra si s naší záhadou nevěděla rady — až v mi
nulém století přišla na to, že člověk je prý vyvinuté
zvíře, a že tedy je docela v pořádku, když silní jedinci
utiskují slabé... ti jsou prý přírodou odsouzeni k za
hynutí. Jenže v téže přírodě se někdy slabí spoji a
spojenými silami se vrhnou na silného! Proč by to tedy
i člověk nemohl dělat? Ovoce ovšem jest trpké, velmi
trpké, a to především jim, hlasatelům této nauky: roz
vrat společnostl a anarchie, při níž nejprve sice dojde
na církev, ale hned po ní na velké pány, jak bylo vidět
v každé revoluci. Co teď? Jejich vlastní zásady jim jdou
na kůži! Nezbývá leč manévrovat: »Sprostý lid potřebuje
náboženství ...a To znamená: »My se svou osvícenou
naukou musíme do tmy, nemůžeme ji hlásat veřejně lidu,
nanejvýš ve skrytu několika málo vyvoleným, sic nebu
deme životem jisti.<( Pravda se neštítí světla! Nemusí
se ukrývat ve tmách! Po ovoci poznáme strom! Nedá
se myslit více zdrcujícího ortele a odsouzení, než jaký
sanú nad svou naukou vyřkn.

Dovolím si ještě otázku: není-ii jiný svět než hmot
ný, jak vysvětlí naši protivníci jisté události, jež jsou
zaručeny věrohodnýnú svědky? Ve Varšavě L 1897 la
rář Lubienski volán k nemocné do tě a té ulice a toho
čísla. Nemocnou skutečně našel. »Kdo vás ke mně po
slal? Nemám nikoho...<< Kněz popsal dívčinu, jež ho
volala. »To jest moje dcera, ale ta zemřela před něko
Ilka hodinami, tam leží na lůžku . . .a Farář pohlédne —
opravdu, dívka, jež u něho před 45 minutami byla! Roku
1914 byly londýnské noviny plny záhadně události. Na—
večer přijde paní ve smutku k duchovnímu správci ka
tolické farnosti a veze ho v kočáře k nemocnému. Za
staví před domem, kněz zazvoní, pán domu sestoupí . ..
»Zde není nikdo nemocem“ »Ale tato paní . . .a ukazuje
farář . . . paní i s povozem pryč! »Ale nevadí, pojďte ke
mně, můžeme si pohovořit . . .a Kněz poznal, že má před
sebou katolíka, ale vlažného, jenž už léta nebyl u sv.
svátostí. Hovoří a hovoří, a skončilo to tím, že vykonal
sv. zpověď. »A zítra přijdete k sv. přijímáníla »Přijdu,
určitě.“ Ale nepřišel. Farář ho jde navštívit, vidí slu
žebnictvo zmatené a zděšeně . . . našli ráno pána na lůž
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ku bezduchéhol Kněz vstoupí do ložnice, tu si všimne
na stěně fotografie dámy . . . ta, jež ho včera přivezla.
»Kdoje ta panna »Manželka našeho pána, již čtrnáct let
mrtvá...(< Po blahořečení kanadských mučedníků roku
1925 byly jejich ostatky přineseny do katolické nemoc—
nice v Montrealu... všichni nemocní v sále, kde byly
položeny na stůl, vstali! I protestanté tehdy putovali
k jejich hrobu a modlili se k nim. Podobných zamčených
případů mám ve své sbírce desítky. Suď si o nich, co
chceš, vysvětluj si je, jak dovedeš, ale pouhou hmotou
(pohybem a_tomů)se vysvětlit nedají. Hypnosa, jasno
vldectví, spiritismus, okultismus . . . jedno dobrodiní tyto
temné »vědya světu přinesly: dokázaly, že krom hmoty
existuje ještě jiný svět, nehmotný, duchový.

Víra v nesmrtelnost duše platila vždycky za známku,
že národ opustil úroveň barbarství a povznesl se na
vyšší stupeň vzdělanosti.1) Řekové na vrcholu kultury!

1) Existence a nesmrtelnost duše jest pravda při-_
ro ze n á, t. ]. taková, kterou může člověk poznat pou—
hým rozumem, i bez nadpřirozeného světla sv. víry. Jest
zároveň dogma, ale prohlášené formálně od církve spo
lu s existencí Boží teprve na sněmu vatikánském r. 1870,
protože v minulých dobách nikdo jí nepopíral. Patří
k hlavním článkům víry, jest jedna 2 t. zv. šesti základ
ních pravd známých z katechismu. Jaký smysl by mělo
přikázání: »Konej dobré, varuj se zlého,“ zahyne-Ii
duše spolu s tělem a není-li odplaty za hrobem? Nač
přemáhat vášně, přinášet oběti, zachovávat mravní zá
kon, ctít Boha? Nač věřit a proč,prac“ovat o své doko
nalosti? Nevěra jest někdy též do jisté míry důsledná!
Sv. Pavel mluví o věci velmi hluboce. (1 Kor 15) »Ne
vstal-Ii Kristus z mrtvých, není-li vzkříšení, nemůžeme-li
doufat v život posmrtný, pak jsme n ej u b o ž ej š [ z e
všech lidí,<< pak jest nevěra v právu. Odplráme si
hříšné rozkoše světa, a nic za to nedostaneme! To zna
mená jinými slovy: není-Ii duše nesmrtelná, není-li ná—
děje v život budoucí, pak jest největší bláhovost a po
šetilost neužívat slasti vezdejšího života. — Slyš ještě
slova svatého Ambrože: —»Vezvířatech nenajdeš nic
než to, co na nich vidět; v člověku není nic nižšího než
to, co na něm vidět.“
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Sokratův žák píše dílo (Phaidon) o nesmrtelnostl du
še . . . Dnes duši popírají — vracejí se tedy k nevzdě
lanosti dob, kdy o duši nevěděli a proto v nl nevěřlll.
Dante mluví s největším opovržením o lidech, kteří ne
věří v nesmrtelnost duše, a odsuzuje je skoro do nej
hlubšího pekla, protože činí člověka rovným zvířeti.

Proč vlastně popírají existenci duše? Ptej se, proč
se židé oddávají modloslužbě! (Viz str. 181.) Zda
Bál byl pravý a živý Bůh, to jim bylo věcí docela ve
dlejší. Žádej dnešní pohany, aby ti dokázali, že člověk
duši nemá. Jsou-Il upřímní, “řeknou: »Totiž — věc je
tak: nám by bylo milej ší, kdyby nebyla... My ne
chceme, aby byla...<<'

Jistoty nikterak nemají, pouze pochybují. »Kdož
ví, zda to tak je možná, že to tak není .. . že. není
věčnost. ..a Možná, snad . . . Švédský generál Oxen
stierna, známý z třicetileté války, vypravuje o jednom
důstojníku: potkává v Paříži kapucína, je mu jaksi po
vědom, dá se s ním do řeči, a poznává kolegu ze stu
dentských let! Těší se z nenadálého shledání, nezdržel
se však poznámky: »Ale milý příteli, jak to s tebou do
padne, je-Ii to vaše učení o pekle pouhá báchorka?“
»:le-Ilnaše učení o pekle pouhá báje, pak to se mnou
nedopadne zle. Ale pověz mi, jak to dopadne s tebou,
estliže peklo n e ní báchorka? . . .a Pochybovat, nemít
istoty a přece už předem žít, jako by měli jistotu ská
nopevnou, že není ani věčnosti ani pekla, to jest přece
jen velmi hazardní hra, a ta skončí smutně, velmi smut
ně . . .

14. Velká Iehkomyslnost.
Poutníče, nedojdeš cíle!

Kdybys byl kráčel po cestě Páně,
bydlil bys ve věčném míru.

(Bar 5. 13)

B) Nic vzácnějšího než opravdová práce o vlastní spáse.
Pozoruj někdy ráno .ruch u'velkoměstského nádraží.

Řada dlouhých vlaků přicválá se všech“ stran a vychrlí
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spousty lidstva. Rózběhnou se na všechny strany, každý
za chlebem; sta dělníků v halenách do továren, stu
denti sfknihami do škol, úředníci do kanceláří . .. Kolik
z těch tisíců asi vykonalo'dnes ranní modlitbu? Kolik si
jich dnes vzpomnělo na Boha? Kolik si jich uvědomilo,
že'mají duši? Na světě žijí asi dvě miliardy lldí. Odečti
přes miliardu pohanů, židů a ctitelů Mohameda, a zbu
dou tři čtvrtě miliardy křesťanů. Škrtni čtvrt miliardy
pravoslavných, protestantů a “jiných sekt, a zbývá půl
miliardy katolických křesťanů. Z těch vynecháme ty, kteří
jsou katolíci jen podle jména, a kolik opravdu věřících
zbude? A z těch, kolik si denně vážně na Boha, na dUŠi,
na věčnost vzpomene? Koiikjich doopravdy o své spáse
pracuje?

Pozoruj život. . . co vidíš, co slyšíš, s čím se
setkáváš každým krokem... Připomíná ti Boha, duši,
věčnost, budoucí život? Leda věže kostelů, na které
jsme navykli již tak, že jdeme Ihosteině mimo ně na
nic nemyslíce, nebo kamenné sochy světců, které svým
němým pohledem nikoho neburcuií z bezmyšlenkovltého
života. Ale různá zřízení veřejného žvota a “společen
ský řád? Plato se táže svých athénských spoluobčanů:
»Kdybyste měli pečovat o město vepřů, mohli byste
mu dát jiné zákony?<< Tak tísnivě působilo na “tohoto
pohana, že kdekdo měl na zřeteli “jen časné zájmy,
nemysle na vyšší život.

Vizme, jak isou své spásy dbali ti, které Pán povo
lal k věčnému životu.. '

a) Někteří docela svou spásu z a'n e d b á 'v a'i l,
o duši se zhola nic nestarají, žiií, jako by duše neměli,
a' to jest b | á z n o v s k é, protože jen blázen praví
v srdci svém: »Není Boha, není duše, není věčnosti.“
Lidé, kteří o nebe nestojí, protože vně nevěří, a tl duši
jistě nesnasí.

Nevěři . . . už byla o nich řeč.
Pochvbují . . . l o těch už byla řeč.
Ale isou též lidé. kteří v existenci a nesmrtelnost

duše věří, nepochvbuií o ní nikterak. a přece své spásy
nedbají. Je to možné? Vevěčnost věřit a nedbat? Bohužel!
Neien že to je možné, je to až příliš časté! A jak je to“
možné? Sv. František Saleský se pokouší o-to, aby ob
rátil protestantského učence :Bezu. Navštíví ho, a ten
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v soukromém rozhovoru mu uznává všechny leho důka
zy. »Nuže, jste o pravosti katolické církve přesvědčen,
proč tedy zůstáváte protestantemu Beza otevře dveře
sousedního pokoje, ukáže světci ženštinu . . . »Zde pří
čina, proč jsem protestantla Tu to máme: v l á d a
v á š n í . . . Zde pramen nevěry, začínale vladařem Feli
xem, před nímž mluvil sv. Pavel. až k čínskému císaři,
na jeho dvoře žil a působil P. Ricci T. 1., od pohlavára
v černé Africe. ienž odmítá křest, protože by musil krom
jedné propustit všechny ženy, až k onomu odpadlému
knězi na moravském Slovácku, ienž se na procházce
dal do hovoru se sedlákem. »Pohied'te, nelsou to roz
tomilé dětl?<<»Inu, hezké ty vaše děti isou, pravda, len
že vám přiidou draho, budou vás mnoho stát.<<»Co by
mne stály?<< »Vaši duši . „<< Ve farní kanceláři žádá
jakási paní potvrzeni. že vystoupila z církve. »Co stojí
ten Iístek?<< »Vaši věčnost . . .a

b) Druhá třída lidí: o d klá d a lí, lako by na práci
o spáse bylo času dost — a to iest b | á h o v é. protože
člověk neví dne ani hodlnv. Lidé. kteří chtěli teprve
v hodlnu iedenáctou nebo snad i dvanáctou duši zachra
ňovat, sotva || spasí; zahrávali si se svou spásou, ale
Bůh nedá s sebou žertovat! (Gal 6. 7) Zde rozpustlle
hýřit se světem a tam kralovat s Kristem. ted' sloužit
d'áblu a zbvtek života dát Bohu . . . Kdo však mvslí, že
se dá hravě spoiit nevázaný život a šťastná smrt, ten
hledá osia s pávím ocasem. Zapomíná: iaký život. ta
ková smrt. Opovážllvě se spoléhaii na Boha. hřeší na
leho milosrdenství. Archias, hlavní ze tří clzáckých usur
patorů vlády v Thebách, lest pozván s nimi na hostinu;
thebští vlastenci se usnesli, že je tam odklidí. Cestou
mu kdosi podává list, kde celé spiknutí podrobně vvlí
čeno. »Ten list obsahuie důležité věci!“ »Důiežité věci
nechávám vždvckv na zítřek“ _ llst zastrčil, šel. a zítřka
se nedočkal. Kolik zavrženců bv musilo doznat: »Jsem
zde, protože lsem neustále odkládal... protože jsem
odložil pokání a sv. zpověď na příští velikonoce . . . na
příští měsíc... zaopatření na příští den... V N. uči
nil hoch předsevzetí — nevím. zda při misii či při exer
ciciích: »Ani den nezůstat v těžkém hříchula Uplynulo ně
kolik měsíců, třeskutá zima a sněhová vánice, a tu se
stalo, čeho se nenadál: povolil zase slabosti a klesl . . .
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Vzpomínána učiněné předsevzetí do kostela má přes
hodinu! V této nepohodě? Nechá to na zítřek! Ale když
si to jednou předsevzall Povzbudí se vzpomínkou na
sv. Pannu a vydá se na cestu. Za tři hodiny se vrací, sou
sedka ho vidí... »Ale chlapče, kam jsi se to pustil
v takové chumelenici?<<Hoch jí upřímně doznává, co se
stalo. Druhého dne- ho matka budí, a hoch nevstává
. . . nevstal už vůbec . . .

Bděte . . . Viz vojína na stráži. »Jest nepřítel nablíz
ku?(( »Nevím.a »Proč tedy hlÍdáš'N »Může nablízku být,
možná že blíže, než tušíme, a kdyby byl, co potom? Co
by stihlo mne i ostatní, kdybych nebděl?a Synové světa
jsou opatrnější než synové světla! Odkládat... Proč
vlastně odkládáme? Vá š n ě nás zdržují, vášně zamezují
opravdové obrácení. Jsme u nich zase; vášně, naše
staré příteiky (Aug.), a my se s nimi tak těžko loučíme,
vlastně se s nimi rozloučit doopravdy nechceme a hle
dáme zámlnky, jak uchlácholit svědomí. »Ten a_onen
a tisíce jiných také nespěchall, odkládaii. a dostalo se
jim ještě času, aby pokání konali.a »Pravíš: ,Ten a onen
a tisíce jiných, . . . proč jsi neřekl: ,Všichni'? Dopouštíš-li
se hříchu,riskuješ věčnost. Kdoti zaručí,že tě
nezastihne náhlá smrt, úraz, neštěstí na dráze, v autu,
v továrně, na ulici . . .?a V čem vás zastlhnu, z toho vás
budu soudit . . . Brehm vypravuje o lovci, jenž chodil na
lov jaguarů s pouhým nožem, levou ruku male omotanou
houní. Selma se na něho chce vrhnout, lovec nastaví
levici, jaguár se zakousne do houně, a neohrožený šel
mobiice mu vrazí do srdce nůž. Sto dvacet kusů takto
skolll, sto dvacátý první zadávll jeho.

Odkládat. . . Kdo nebezpečí miluie, zahyne v něm.
Nejen že jest nerozumné a nebezpečné odkládat, ale
pospíšit si musíš! Tvého pobytu zde tak nakrátko,
za těch několik dnů pozemského putování si máš za
jistit věčnost, a ty váháš a odkládáš! Nepřítel tvé spásy
horečně pracuje, Bůh volá. a ty spíš! Ty spíš, a tvůl
čas letí! (Amb.) Odkládáš? Jsi tedy sám proti sobě
svědkem, že nechápeš cenu drahocenného času.

Poutníče, co jediné mlnutě odepřeš, to celičká
věčnost ti nevrátí. (Schil.) Smiles mluví o lidech, kteří
steině marnotratně plýtvají penězi jako časem. ale
Jackson ot Exerter právem k tomu podotýká: »Probiješ-Il
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poklady, dá se to'v budoucnostl šetrností napravit; kdo
však může říci: Já minutami zítřka vyrovnám ztrátu
dneškau Pereunt et “lmputantur,mlzejí a jsou účtovány,
praví nápis na slunečních hodinách na oxfordské uni
versitě. »Hlupák a blázen nemá nic opovrženějšího
(a Iaclněišího, vilius)nad svou dušl<<—anad drahocenný
čas! »Cím lépe možno ukrátit čas, jenž se tak líně
plouží, než povídkami, v kterých bují smích!a (Camoens.)
»Rozděl alespoň napolo svůj čas mezi Boha a svet <<
(Amb.) Tak bídně jsme na tom, že takovou radu nám,
věřícím, musí světec dávat! Radu nedůstojnou velkých
duší!

Vždyť saml pohané chápou někdy po této stránce
význam života lépe než my! Ovld píše: »Žene se a žene
i nás dravý proud dne. .<<Nic bleskurychlejšího nad
naše léta. . Seneka: »Čas nám částečně urvou jiní,
částečně nám uniká. Velká část života uniká těm, kdož
konají zlé, největší část těm, kdož nekonají nic, celá
těm, kdož konají něco jiného (než konat mají)..
Neipotupnější ztráta, jež zaviněna naší nedbalosti (platí
především o ztrátě duše a nebe!) Sbírej a pečlivě
uchovávei úlomky času, o který tak Iehkomyslně přl
cházíš. Najdi mi člověka, jenž by opravdu cenll čas,
jenž by si vážil každého dne, jenž by chápal, že
denně umírá. Cokolí času uplynulo, smrt drží, a zatím,
co neustále odkládáme, život míjí. Všecko jest cizí, ie
nom čas patří nám. Příroda nás učinila maietníkv této
jediné věci, tak prchavé a kluzké, a o ni nás připraví,
komukoli se zachce. Méně budeš na zítřku záviset, lest-,
Iiže dnes se chopíš díla. Přidá-ll nám Bůh k “dnešku ještě
zítřek, s radostí ho přijmeme. Ten jest nejšťastnější,
kdo zítřek bez starostlivosti očekává. Tak máme uzavřít
každý den, jako by jím byl náš život uzavřeme)

1) Týž filosof vypravuje o labužníku, jenž nesen od
hostiny dal si zpívat: »Je po všem již . . .<<a podotýká:
»Co onen dělal ze zlého svědomí, dělejme my z dobré—
ho; jdouce na IOže říkejme vesele: Dokonal jsem život.“
Zijme tak, abychom mohli večer klidně zavřít knihu účtů
i života, kdyby nás Tvůrce odvolal. Metternich říkával
těm, kteří k němu přišli na besedu: »Žádejte ode mne“
cokoli, všecko vám dám, jenom nechtějte ode mne
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Vždyť ! tomu, kdo. se “snaží vést “život'bpřáVdu
duchovní, se někdy stane, že musí večer pří zpytování
svědomí konstatovat smutnou skutečnost: »Tolik chvil
utratil a probil zbytečně prodlužovaným hovorem, myš
lenkami o věcech zbytečných, ne'racionelním rozdělením
času, Iiknavostí, hledáním založené věci (nedostatek
pořádku!), zvědavým čtením nicotností; i modlitba, do
cela roztržitá, byla ztrátou času,. protože ta chvíle
nepatřila ani Bohu ani světu. . . den jsem zpola ztratil,
diem perdldi.. .<(Což teprve ten, kdo časem zúmyslně
a vědomě plýtvá! *

'I'en nesmí (nebude jednou smětl) naříkat pro tvrdý
úděl, kdo svého osudu byl tvůrcem učiněn. (Schi|.) Cíl
jest vznešený, a velká odměna. (Týž.)Zde, na zemi, mu
síš štípit strom života anebo strom smrti, svými záslu
hami neb svými hříchy. Pěstuješ strom života? Vystoupíš
po něm do nebe; pěstuješ strom smrti? Budeš na něm
v pekle pověšen. (Bonav.) Pěstuj tedy strom života —
a pospěš si! Čas krátký jest!

Bůh čeká, shovívá, ale nebude čekat věčně. Nemá
povinnost čekat, až se člověku zachce. Jeho moudrost
žádá, aby člověk nevěděl dne anl hodiny. Kdyby každý
svou hodinu věděl, zdaž by se vesele neloupiio, ne
vraždilo, nehřešilo? Jaký by pak byl život—ve společ
nosti? Tolik milostí se ti už dostalo — jedna bude po
slední, a jestliže nepoužiješ ani té, co _potom? Která to
bude? Nevím! Možná, že přijde chvíle, kdy budeš pro
sit: »Poshověj maličko, jenom jediný den, jen hodinua
a nevím, co vyprosíš ty, jenž jsi plýtval měsíci a léty.“

Dostojevski líčí v ldiotech vlastní pocity před po
pravou 22. prosince 1849. Bylo mu tehdy 27 let; v po
sledním okamžiku obdržel milost. Mluví o sobě jako
o kterémsi svém nejmenovaném příteli. »Zbývá mu ještě
pět minut času; zdály se mu ohromným bohatstvím. Roz
dělíl je . .. První dvě minuty, aby přemýšlel sám o sobě.
Nyníjest a žije, za tři minuty bude něco... Co? Hledí
na střechu kostela, která se třpytila v zlatých paprscích
slunečních. Tu mu přišla myšlenka: Což, kdybych nemusil

můj drahocenný čas <<Která-si francouzská revue se pc- ,
kusila zjistit, co času probije čl0věk Za celý život ho
vorem, paráděním atd. . . . ' '
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umřít? Kdyby ml vrátili život? Jaká nekonečnost! Jaké
bohatství! Příroda, obloha, slunko, celý svět, to všecko
by bylo moje! Pak bych každou minutu proměnil v celý
věk, pak bych ani jednu nepromarnil, s každou bych
hospodařil jako teď s těmito pěti minutamí.a Tázán od
jednoho z poslouchajících: »Kdyžbyl váš přítel amnesto
ván a když mu darovali ten nekonečný život, co učinil
potom s tím bohatstvím? Počítal a hospodařil s každou
minutou?a »Ach nikoli, nežil podle svého předsevzetí,
probil mnoho a mnoho minut...“ Na smrtelném loži
poznal asi po druhé, tentokráte naposled, jakým pokla
dem a jakým bohatstvím byl život a čas, co v něm mohl
vykonat pro duši a pro věčnost; jenže tam po druhé mu
život darován nebyl.

Švédský polární badatel Nordenskióld, jenž první
obeplul severní Asii, byl 28. září 1878 jen 40 hodin
vzdálen od Beringovy úžiny, dělící Asii a Ameriku, tedy
u samého cíle cesty, když jeho loď zamrzla. Přes půl
roku se nebude moci hnout! Kolikhodin cestou zbytečně
promarnil! Teď by si přál a potřeboval jen několik z těch
probhých hodnu Co by za ně dan...

c) Třetí třída lidí: p o | o v í č a t í. Jen tu a tam něco
pro duši vykonají, jako by nestála za to, aby jí věnovali
víc. Líní, pohodlní, prostí živé víry, símě slova Božího
padlo u nich na skálu nebo mezi trní, a ti se vydá
v aj í v n e b e 1 p e čí, že duši nespasí. Některá přiká
zání zachovávají — ta totiž, jež jim nepůsobí obtíží a
nestojí oběti. Krást? Ani ho nenapadne, není ani »za
potřebía. Nekrade tedy, ale hněvá se na bližního; od
víry neodpadne, nemá ani nejmenšího pokušení, ale
plnit nedělní povinnost? To by ho stálo obět'... Jiný
nezanedbá ani jednu nedělní mši sv., ale velikonoční
sv. zpověď? To je pro něho obět' . . . Třetí by chodil ke
sv. zpovědi třeba týdně, ale přerušit hříšný poměr? To
mu je obětí, k tomu ho nepřiměješ, dělej co dělej. Čtvrtý
učiní nejpevnější předsevzetí, ale skutek utek... Co
jlm platno, že něco konají, nekonají-li v š e, co od nich
Pán žádá? »Kdo celý zákon zachovává a jediné přikázání
přestoupí, proviňuje se proti celému zákonu“ (:lk 2. 10),

-t. ]. at' má kdo na svědomí množství hříchů proti všem
přikázáním nebo jediný těžký hřích, oba dva duši ztratí.
V lodi nesmíš nechat ani jedinou dirku, sice se celá
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lod' potopí. Belgičané r. 1918 zbořili všechny mosty, jen
jediný maličký (přes Lys) nechali, &přes něj unikla celá
nepřátelská armáda s děly a vozy. Nech při nočním
leteckém útoku hořet jedinou svíci v jediném okně, a
celé město je ztraceno; dá-Ii se orel chytit za jediný
dráp, je celý ztracen.

Polovičatí . . . Mohli by duši spasit, jen kdyby oprav
dově chtěli. Jsou jako Herodes (Antipas). Často k sobě
uvězněného Jana volával, rád ho poslouchával a mnoho
podle jeho rady činíval — vyjma jedinou věc: »Není ti
dovoleno mít manželku bratra tvého . . ..!a A tato jediná
věc byla příčinou jeho zkázy.

Chceš být jako oni? Nechceš duši spasit? »Jaká
otázkam pomyslíš si. »Jsem přec katolický křesťan, vím,
že mám duši a že mne čeká věčnost, nebe nebo peklo
- rozumí se, že chci duši spasit“ Budiž, ale hleď, at'
se nepodobáš nemocnému, který slovy po zdraví touží,
skutkem je znemožňuje. Užívat léku je mu hořké, zdržet
se toho neb onoho je mu trpké. »Chci spasit duši ...a
A snad z nepravdy tě viní zpovědnice, která tě už léta
neviděla, stůl Páně, k němuž jsi již dávno nepřistoupil,
kazatelna, s níž hlaholí slovo spásy, ale nikoli uším
tvým, soused, s nímž v nepřátelství žiješ, dítky, jejichž
nezdárnost je zaviněna tebou. Chceš-Ii do života vejíti,
zachovávej přikázání! (Mt 19. 17) »SIyš, Israeli, přikázá
ní života.“ (Bar 3. 9) Přikázání Hospodinova nejsou
mrtvá, jsou život! K životu vedou, život udržují, život
bude jejich odměnou.

d) Bůh chce tvou spásu! Bůhchce, aby vši
chni lidé byli spaseni (1 Tim 2. 4) a na věky šťastni.
»Nejvyššl ti život dal, bys ho vroucně miloval, a tou jeho
svatou láskou blaženým se stal . . .(( Nejvyšší . . . protože
je tvůj otec! Cizímu je Ihostejno, jak se ti vede nebo
povede, otci však osud jeho dítěte lhostejný není. Bůh,
jenž dal i tygřici do srdce lásku k mladým. .. Tak Bůh
miloval svět, že Syna svého jednorozeného- dal, aby
nezahynul nikdo, kdo věří v něho, ale měl život věčný.
(Jan 3. 16) Uvažuj jen, co pro tvou duši vykonal
Bů h, a cos pro ni vykonal ty. Bůh . . . Otec ji stvořil, svůj
obraz a podobenství jí vtiskl, učinil ji krásnou, draho
cennou, nesmrtelnou..., ve všem viditelném díle jeho
rukou nenajdeš nic, co by se ji vyrovnalo nebo k ní
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se dalo přirovnat; Syn ji vykoupil, zač? Za cenu sve
nejdražší krve. Stvoření nestálo Otce nic, vykoupení
však stálo Syna prácí, námahu, utrpení, bolesti, pot, krev,
smrt. »Hledal jsi mne do zemdlení, křížem dals ml vy—
koupení, ať to všechno marné není...“

Syn Boží vidí ty, které Otec stvořil pro nebe, ubí
rat se svorně k peklu. Luciferova říše se plní, nebeský
Jerusalem zůstává, prázdný. Má soucit s nešťastným! . ..
Kdyby neměli nesmrtelné duše, kdyby nemusili pykat
bez konce! Pohled na ztracený ráj jeho soustrast zvy
šuje. Padlým andělům pomoci nebylo, ale aspoň lidské
duše... nedaly by se nějak zachránit? Daly, ale pod
jednou podmínkou . . . Generál Kleber praví v bitvě ke
kapitánovi, jehož měl zvláště rád; »Půjdeš na kraj této
pláně, tam vytrváš dvě hodiny, zadržíš nepřítele...<(
»Ano, pane generále.<< ». . . Při tom přijdeš o život, dáš
se zabít, a zachráníš armádu.“ »Ano, pane generálem
Nebeský Otec k milovanému Synu: »Sestoupíš k člově
ku do vyhnanství, povedeš život odříkání, nakonec
budeš přibit na kříž, dáš se zabít, a zachráníš Iidstvo.<<
»Ano, Otče.a Tys od věků se Otci svému nabídl za nás
k oběti, jsa hotov pro nás z poslušnosti se odít v tělo,
trpěti... Ukřižovaný neměl krásy ani vzhledu, aby do
dal krásy a vzhledu tobě. (Aug.)

Sparťané zabili Dariovy vyslance, čímž se provinili
proti mezinárodnímu právu. Aby odvrátili od vlasti hněv
bohů, odebrali se dva jinoši, Sperthias a Bulls, k per
skému králi do Sús (r. 482 před K.), aby nabídli svůj ži
vot na smír, ale Xerxes jejich nabídky nepřijal. Otec
nabidku Synovu přijal! Neušetřil jednorozeného Syna,
nýbrž za nás ho na smrt vydal. (Ř. 8. 32) Aristodemos,
messenský král, v první válce proti Spartě dostává od
bohů věštbu: zvítězí, ale jen, bude-Ii bohům obětována
sličná dívka. Los padl na dceru Lyklskovu, otec s ní
uprchl — král nabídl tedy dceru svou. Její snoubenec
se proti tomu rázně ohradil, ale Aristodemos vlastníma
rukama ji v noci obětoval, a přece nadarmo! Oběť Syna
Božího... není pro mnohé též nadarmo? »Kolik duší
zlobou pekla zmírá denně \! hříších svých, pro které
kdys darmo tekla drahá krev z ran Kristových...a Zlo
bou pekla, a vlastní netečností! Netečností těch, za
něž ta krev kdysi tekla!
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Zamysli se jen poněkud nad tím, co pro tě Kristus
obětoval. Přes třicet let odříkání, života v chudobě a po
koře, tři roky neúnavné práce, všecko to pro tvou duši. ..
Konečně poslední týden jeho života... Pro tvou duši
přinesl s nebe učení pravdy, založil církev, ustanovil sv.
svátosti, seslal Du c h a s v., aby pokračoval v jeho díle.
Třetí božská osoba tvou duši stále a stále posvěcuje,
svými dary tvůj rozum osvěcuje a .tvou vůlí“posiluje,
církev chrání všeho bludu, v ní bez ustání působí...
vše pro tebe .. . A to vše by mělo být nadarmo?

Chtěi i ty duši spasit! M ů ž e š ! Co ti stojí v cestě?
Jaká překážka? Žádná, aspoň žádná taková, že bys jí
nepřemohl, ačli máš dobrou vůli a jsi-Ii hotov statečně
zápolit. »Mohu duši ztratit.<< Ovšem, může se to stát,
neisi v dobrém utvrzen — to byla výsada jediné ze
všech dcer Adamových, Bůh nám nedal záruku, že nebe
nás nemine; ani apoštol národů neměl nebe docela za
jištěné. (1 Kor 9. 27) Moudrost Boží tak vvmáhala, abv
chom byli nuceni k bdělosti. Jak možno dušl ztratit? Hří-—
chem . . . jediný těžký hřích dostačí; a k tomu, abvs do
hříchu klesl, stačí jediná nepotlačov'aná vášeň. jediná
slabá chvilka, jediné zahrávání s pokušením. Nicméně
opakuji: můžeš duši zachránit. jen když chceš. Čeho je
k tomu zapotřebí? Milostl Boží — a tu slíbil Pán všem,
kdož za ni budou prosit; tvého přičinění, a to závisí na
tobě. Nestoudný sedlák, který chce žnout tam, kde nic
nezasel. (Aug.)

»Mnozí jsou povolaní . . .a Vš i c h ni jsme k nebes
ké blaženosti povoláni. Ale jako ti pozvaní v podoben
ství. .. jeden přes druhého se vymlouvá: ten musí'na
pole, druhý se chce podívat na koupený statek, třetí
má právě námluvy . . .

Poznáváš troií zdroj vášní? Mamon, pýcha, těles
nost: jenom ty je zdržují, a pro ně budou vyloučení
z věčné hostiny. Povolání byli všichni — kolik jich povo
lání přiíalo a bylo zařaděno mezi vyvolené. Bůh nám
nebe nabízí, zve nás, ale nikomu nevnucuje. Ztratí-li
kdo nebe. ztratí ie svou vinou. »Ko'ikrát isem chtěl
shromáždit svnv tvé iako slepice kuřátka “pod křídla svá,
a tvs nechtěl !“ (Lk 13. 54) »Proto budiž péčí tvou ie
dinou a horlivou, abvs pro rái zaslíbený spasil duši
svou...<< Jednoho jest zapotřebí, spasit svou duši...
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Pracuj doopravdy! Bez ustání! Ci máš pro záleži
tosti, týkaiící se tvé duše, úřední hodiny, vlastně úřední
minuty? Vše, co konáš, máš pro duši konat! Můžeš a
máš každou práci proměnit ve zlato zásluh — jak? Dob—
rým úmyslem! Když ji konáš pro Boha, z lásky k němu,
protože on to chce. Jeden rolník jde za pluhem, a ko
lik Ave zasévá při tom do zorané půdy! Druhý jde za
pluhem jako on a láteří na práci a bídný život . . . Práce
tu, práce tam, jedna záslužná, druhá bez zásluhy. Kdo
za pluhem kleie, zlé semeno seie.

Nepopírám ovšem. že spása duše někdy ukládá
o b ě t i, snad těžké oběti; ale co na světě nestojí oběť?
Vzdělání, společenské postavení . . . Dítě musí tak záhy
do školní lavice, musí do školy v blátě, v zlmě ! vedru

. a nám několik kapek deště je dostatečnou vým'iu
vou, abychom opomlnuli povinnou mši sv.! Nebudou ty
děti íednou našlmi žalobci? Nebo úroda; co stoií hos
podáře potu! A duše za to nestoií, abychom lí věnovali
alespoň tolik, co věnuieme častým záležitostem? Velký
cíl vymáhá velkou práci; přece však všecka práce zde
lest krátká. a věčnost bez konce.

Jaké oběti přlnášeií mužové vědy! Polární výpra
vy... Kolika hroby vyníkaiících mužů ísou lemovány!
Franklin, Andrée, Scott, Amundsen! Cagnl lest od sever
ního pólu vzdálen 4 stupně a musí zpět. dva omrzlé
prsty si musí amputovat', Shackleton vzdálen 26. listo
padu 1908 necelé dva stupně od jižní točny, musí zpět,
postupuje za strašných vánic a sněhových bouří, přes
ledovce až 200 km dlouhé, přes bezedné pukllnv za
váté sněhem, mandžurští koně oslepli sněhovou bělostí,
on a druzi musili sami vléci náklad, každý 125 kg, denně
urazili naneívýš půl km, při zimě —670. Zasneme, když
čteme, co podstoupili a zkusili tito »hrdinové arktldva _
dobrovolně! Nebo výstup na nedostupné horv:Chlmbo
razo v Kordillerách. Mount Everest v Himalaiích. a před
tím Matterhorn a jiné vrcholy v Alpách .. . Kolik životů
obětováno! Výprava na Nanga Parbat v Himalaiích roku
1935 . . . Ve výši 8000 m nemohou dýchat v řídkém vzdu
chu. krev se jim pouští z očí ! rtů, hrozná zima, za
strašných námah ísou konečně skoro u cíle, len ieště
200 m, tam je vrchol. Jen skok k němu! Zuřivá sněhová
bouře je smetla, žádný se nevrátil. A přece všechen
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tento nezdar a všechny ty hroby neodstrašily a neod
strašuií ]iné smělé hrdiny od dalších pokusů. Snadněli
bychom dosáhli nebeského Sionu! Pán nám neztěžuje
cestu k němu tak nadlidskými obětmi! '

Jakub II. Stuart po posledním pokusu zmocnit se
trůnu otců nechal všech myšlenek na světskou velikost
! na Anglii a zaměstnával se iedině spásou 'své duše.
Vedl tak přísný život, že sami traoisté se triu divili. Před
smrtí pravil dceři: »Snaž se sloužit Bohu ve dnech své
mladosti. to lest neikrásněíší ozdoba tvého pohlaví.“
$vnovl připomněl velký úkol, jenž ho čeká, ale připojil:
»Neucházei se o trůn, kdyby z toho plynula škoda pro
tvou duši. ((Pro Jakuba III. se skutečně utvořila silná stra
na na Britském ostrově. »Aspoii naoko se zřeknl víry,
a podnik se zdaří.(( Odmítl. . Stuartovci se nedostal!
už nikdy na trůn. — Karlu V. radí dvořané: »Teď Ie vhod
ná doba přepadnout a zmocnit se té a té země: vládce
je stísněn se všech stran. neodolá nám.“ Císař odbo
vidá: »Ale co moie duše? Mé svědomi?(< Pokrčili rame
ny. Když ie to tak, když při tom mvslíš na duši . . . náš
plán le dělán íen pro případ. že svědomí nedbáš! Který
stát byl kdy v podobné tísní lako onen ohrožený vládce,
uzná snad, že bázeň Boží ie také k něčemu dobrá! Září
r. 1938 a naši sousedé »bratřia na severovýchodě!

Blachet se zaměstnával prob'émem rozbití atomu,
vyrobil skoro půl milionu fotoqrafií (400.000), a jen na
osmi deskách oostřehl slabounké stopv paprsků. K če
mu ztráta tato? Co vědeckých orací. iež nemali zhola
žádný praktický význam a neořinášelí pražádný užitek!
Jeden napíše velkou knihu o řecké metrice. druhý o ve
dleíších větách francouzského iazyka ve 14. století...
Asteroidv. kusy rozbité oběžnice mezi Martem a Juni
terem. několik set iich krouží kolem slunce. některé tak
drobné. že “bys za hodinu celou tu »hvězdua obešel.
Astronomové se pachtí v notu tváře, abv vypočítal! a
změřili u každé dobu a dráhu oběhu. velikost a tíhu —
k čemu? Jaký prospěch toho pro vědu? Jaký p_ro lid
stvo? Jaký pro povznesení čloVěka?

Tolik zbytečného dření! Což už skutečně nemaií
lidé na světě co dělat? Tvto a podobné starosti, ať váž
né. at' malicherné, berou nám všechen ča s. že nám pro
duši nic nezbude; berou ! všechnu c h uf, takže se nám

Nespaslš duši! 215



do práce nechce; připravují nás i o všechen nárok
na nebe. '

Po krvavé nerozhodné bitvě u Ltit'zenu r. 1652
rozdílel Valdštýn královské odměny těm, kdož si mužně
vedli (statky, celoživotní zaopatření), a přísnými tresty
stíhal Iiknavé. Smíme-Ii k malým věcem přirovnávat vel
ké... Náš generalissimus po skončeném životním zá
polení! Nikdo nebude korunován, leč kdo svědomitě
bojoval. (2 Tim 2. 5) Tam u Liitzenu mohl každý boiovník
pbmyslit: »Já o panství nestoiím.a Kdyby však měl chu
dobné rodiče, kteří byli na něho docela odkázáni, kdy
by šlo o zaopatření jeho vlastní nuzné rodiny, pak by
již byl ve svědomí zavázán přičinit se, aby pro ně něco
získal. My'jistě máme svatou povinnost zjednat své duši
věčnou odměnu stůj co stůj.

V annamském pronásledování r. 1857—1862 stojí
před mandarinem v městě Tan-hosa sedmnáctiletý 'linočh.
Jeho zločin? Vyznával víru od tyrana zakázanou. Soudci
jest sličného jinocha 'Iíto. »Šlapei po kříži,-a dám ti to
lik stříbrných prutů.<< (Několik tisíc předválečných ko
run.) »To je málo.“ »Dám ti tedy tolik zlatých prutů.<<
(Desettisíce korun.) »To je málo.“ »Ale kolik bys pro

“všecko na světě chtěli?“ »Tollk, abvch si mohl koupit no
vou dušl.a'Skoro stejně tak odpověděl protestantskému
pastorovi indián obrácený od De Smeta, podobně mlu
vila černošská dívka nedávno pokřtěná, když ji plantáž
ník, u něhož byla zaměstnána, sváděl ke křivé přísaze,
nabízel napřed prsten s démantem, pak vzácný náhrdel
ník, nakonec hrozil propuštěním z práce — hrozbu sku
tečně Splnil, a'dívka'by byla málem zemřela hlady. K'o
Iikpodobných případů vypravuií misionáři ze zámoří —
o domorodcích, ještě zpola divoších, nedávno pokřtě
ných! '

V Novém Yorku hrozí milionář, továrník Minlord,
dceřl Grace, že ji vydědí, nevrátí-li se k protestantství.
Dceři předložili po smrti otcově jeho testament. Grace
zůstává katoličkou a vzdává se odkázaných devíti mi
lionů. V Anglii čtou r. 1928 chudému jinochovi testament
jeho strýce, anglikánského pastora; odkazuie mu skoro
millen, za téže podmínky, jakou Minford stanovil své
dceři."Jinoch se nemíní víry vzdát; soudce myslí, že špat
ně rozuměl, čte mu ještě jednou, »št'astný dědica trvá na
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svém a odmítá. »Iest ještě příliš mlád, nerozumí svému
štěstí, dámemu tři roky na „rozmyšlenou.a Tři léta mi
nula, jinoch zase předvolán, znovu tázán, nemění svého
rozhodnutí; odkaz tedy věnován oxfordské universitě.
V Německu nedávno mladý spisovatel odmítl místo spo
jené s příjmem 50.000 předválečných korun,-protože ne
chtěl psát články, které by byly proti jeho svědomí;
jeho manželka byla docela srozuměna s jeho jednáním,
a pak musilioba hledět, jak by se životem protloukli.(Hoffnung č.112.)

Řekněme: »Tivšichni plnili jen svou povinnost...<<
Pravda, ale kolik »zbožnýcha věřících by nebylo s chutí
oběma rukama sáhlo po takovém »štěstía! Bez váhání,
s lehkým srdcem! Jak pevné a živé víry jest k tako
vému hrdinství třeba! '

Hra o duši. .obraz', jenž v poslední době byl čas
těji reprodukován. Viz kapitolu 31 B. Jaký by se k němu
hodil protějšek? Jesle, kříž, Matka Beles'tná. Tu lehko
myslně o vlastní duši hrají, tam pro ni Kristus pracuje,
trpí, umírá. Zde hazardní hra o duši, tam" krvácející
Srdce Kristovo'a Mariino. Tak pojímá Svou spásu a cení
svou duši lidský nerozum — tak pojímá naše spasení &
cení naši duši vtělená Moudrost nebeského Otce.

15. Dva tábOry.

(Na rozcestl.)

Utvrď nohy mé na stezkách tvých! (Z 16. 5)

A) Lidé, kterým země dostačí.

Víš, jak to vypadalo v neděli 8.'Ilstopadu 1620 na
pražském hradě? Ve chvíli,"kdy každé české vlastenec
ké srdce se chvělo a trnulo obavou o drahou vlast a
o budoucnost národa, sedí Zimní král uhostiny, se svý
mi-milci vesele hoduje,'plie, baví se '—'on,' na jehož
ramenou spočívá osud svěřeného národa! Tak-pojímá
král svou vladařskou důstojnost, úřad a odpovědnost,
tak probíjí kritické “okamžiky, na kterých záviselajbu
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doucnost země. s podobnými pocitv jako na něho hledí
každý. jehož srdce je pronlknut'o živou vírou a nadpři
rozenýmpolímáním,na to, jak většina lidí poiímá
a probílí žlvot. Nejen věřící — každý. bvt' byl i
mlmo církev, jen le-li poněkud vážným charakterem,
musí s žalem hledět na Ildl této ráže.

Před lety bvlo lze v Brně 0 sllvestrovském dnu
vidět plakáty: »Odpoledne vvíede v tu a tu hodlnu vlak
do neznáma; tam bude vellká švanda dělána od večera
až do rána, a na Nový rok _návrat v. . . hodln.a Těm Ii
dem bude as celý nastávající rok lízdou do neznáma!
Celý život jest ilm poutí do neznáma! Nevědí a také si
valně hlavu nelámou přemýšlením. k čemu tu lsou. kam
jdou. co iednou bude. kam ie přivede jellch lehkomvsl
né protloukání se životem. Činí dolem. lako bv byli na
světě jen k tomu, aby vykrmill své tělo k dobré past
vě pro červv (Chrvs.). a jenom »švandaa všeho druhu
má pro ně ořltažllvost. To nejsou poutnícl. to isou tu
lácl.1) Poutník, který má na očích určitý cíl a chce ho
dolít. musí sledovat cestu jedinou. ne se potulovat po
mnohých: to není putování, nýbrž bloudění (toulání; Se
neka). Tulák stejně iako poutník ořenocule hned tu,
hned tam, ale s rozdílem. že poutník ví, kam spětl, a
také tam soěíe. kdežto tulák neví. kam ho zítra nohy
donesou. Při tom sl mnohdy povzdechne: »Toulám se
po zemí jako stín. provázen bídou a nudou.a (Constant
de Rebecque, jemuž se život nevěrou zhnusll; nam.)
Lidé, kterým země plně dostačí . . .

Kterým lidem země docela stačí? Předně
lidem bez vírv. což iest bochooltelné a důsledné. Ne
věří v Boha ani ve věčnost. nečekají a nedoufaií nic za
hrobem. proto jim musí země dostačlt, a na ní se musí
zařídit, jak se dá. Za druhé lidé ve víře lhostejní,

1) Kterýsi občan v X. onen brněnský plakát četl a
zatoužil po jízdě »do neznáma<<. Odjel včas do Brna,
abv nezmeškal vlak, posadil se pln nedočkavě touhy a
zvědavosti do kupé, a vlak ho zavezl do X., do ieho
domoviny! Pán láteřil, sousedí se mu smáli... Mnohý
poutník ooustí v mladých letech domovinu, církev Kris
tovu, pustí se na hledání pravého štěstí, a zakotví ve
stáří v domovu, jejž v mládí—opustil!
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bez ideálů, bez vyšších aspirací. Je jim zhola jedno,
existuje-il Bůh či nic, bude-li co za hrobem či nebude-ii,
nelámou si hlavu takovými »neužitečnýmia (prý) záha
dami. Za třetí tupci, hmotařl, at' věřící, ať lhostejní,
ať bezvěrci, většinou s mysln i, lidé, kteří každou žilkou
lpí na této hroudě a celou duší k ní Inou.

Jak vypadá jejich praktický život? Všimněme
sI jejich životních otázek! »Co dnes nového? Vno
vinách, v radiu, na trhu, po městě? . . . Jaké dnes divadlo,
kino, koncert? Jaká zábava se chystá pro neděli? Co
dobrého k obědu?a Politika soustředí na sebe veškeren
jejich zájem. Maličcí si hrají venku v písku na vojáky,
nastrkají olověné figurky do země a vedou je jako ge
nerál, kam se jim zlíbí; velcí si hrají u piva na státníky,
udávají směrnice a ukazují cestu ministrům, aniž se do
pracují větších výsledků než maličcí se svými vojáčky.
Plní-li tito lidé povinnosti svého stavu, činí tak proto,
že musí — voják, protože se nad ním vznáší knuta, pro
tesor nebo služebná, že by přišla o chléb; chrání se
zločinů, jednak z obavy před truchlivými následky, led
nak proto, že nemají zapotřebí krást, anebo z vroze
ného smyslu pro právo a slušnost, nehledě k tomu, co
by tomu lidé řekli. Běží s davem, poněvadž nedovedou
samostatně mysllt nebo »protože by neobstália. Chova—
jí-Il se slušně, pak proto, že se tomu tak naučili v ta
nečních hodinách a že to patří k bontonu; praktikují-li
trochu náboženství, jsou názoru, že všeho s mírou, ne
quld nimis, sapere cum sobrietate. Stoprocentní kato
lík, který neváhá vyvodit ze svého přesvědčeni krajní
důsledky pro praktický život, iest jim lanatikem nebo
přemrštěncem, v nejlepším případě'bigotním. Podnik
nou-Ii cestu do Bezkyd, zastaví se mimochodem na sv.
Hostýně, a té příležitosti užijí, aby přijali svaté svátosti;
všaktě nebyli už léta, a doma přec nepůjdou. Jiný koná
pout' k milostné Panně, aby přistoupil ke stolu Páně, a
mimochodem užije cesty k tělesnému osvěžení. Vidno,
že to, co jednomu iest podstatné, je druhému vedlejším.
Konec těchto lidí? Buď se minou cíle úplně, jako docela
jistě bezvěrci a lhostejní, nebo se dostanou do nebe
také jen »rnimochodema, když se jim totiž poštěstí v po
slední chvíli uspořádat svědomí a vskočit takřka do roz
líždějícího se vlaku. “ '
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V tomto táboře najdeme i lidi silné vůle a energie,
letory obyčejně cholerické. Kdyby měli vyšších aspirací,
vykonali by pro Boha a pro bližního neobyčeině mnoho.
Jenže jim dostačí země, a pak iejich iediná touha a
snaha jest vyniknout — al' ve vědě a umění, nebo v po
litice a sportu. Tedy rekordy... Drabná práce se jim
protiví. Být viděn; tedy sláva... Takovým byl na př.
Augustin a Ignác před obrácením, takovým bvl César
a jemu podobní po celý život. Nebývají nepřáteli ná
boženství, ale ponechávají je duchům »méně cennýma,
kteří nemali tak »důležitýcha starostí a »velkýcha cílů
jako oni, nebo těm, které »to bavía; věnují-li mu iakýši
zřetel, pak jako Ludvík XIV.,Napoleon a jiní . . . totiž ien
potud a proto, že jest nutné k udržení společenského
řádu nebo síly'národa. Askese a »pasivnía ctnosti (trpě
livoSt, odevzdanost, mírnost atd.) jsou prý jen pro zžen
štílé »typya. Zvrhne-li se taková povaha a hledá-ll místo
slávy nebo aspoň se slávou i požitky smyslné. není před
ním žádné děvče iislo a tropí zvrácenosti; César!

Jak vvplňuií tito lidé život? Tažse raději, jak
jej probíjeií! Ten u karet. onen u piva, leden ve
špatných společnostech. druhý sbíráním starožitností
nebo známek, někdo hříchem, jiný titěrnostmi. Smiles
vypravuje, že jistá anglická slečna. vvzvaná, aby se zú
častnila charitativního díla, odpověděla: »V deset ho
din, když už jsme vzhůru a hotovy s toaletou. odebere
me se k snídani, které trvá přes půl hodiny. Polom
čteme noviny, vybíráme společenské novinky z časo
pisů, vyřizujeme korespondenci, načež pomáhám matce
psát pozvánky nebo na ně odpovídat. Pak jdu nakrmit
kanárkv a papoušky a uštípat v parku zvadlě listy a
květy. Potom se stroiím k přesnídávce, která ie ve dvě
hodiny; ve tři hodiny idu s maminkou po návštěvách,
v pět hodin iest čai, při čemž přijímáme návštěvy mv,
načež lest projížďka parkem a oběd. Po něm ideme do
divadla nebo do opery, a když isme konečně doma,
jsem tak hrozně unavena, že nevím, co dělat.“ Ubohá
dáma, sedřená a vysílená samou lenosti! Tupá lenost...
Jinde služba světa. a zase jinde autolatrle. lidé sloužící
do vvsí'ení svému iá, a ti všichni ve své ubohosti hy
nou; jejich konec lest zahynutí, “list života zůstává ne
popsaný a prázdný.
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Napoleon na př. že nepróbil život? Probil, ve služ
bách své ctižádosti. jak si hned povíme. Historik nám
samozřejmě nebude chtít rozumět. Vezmi jen do rukou
průměrnou učebnici dějepisu pro měšťanské školy! Ne
ni snad postavy ve světových dějinách, jejímiž činy by
vyplnily tolik stran. Přesto však trvám na svém. Probil
celý život... Že nikoli? Rci tedy, co velkého vykonal,
že z toho vzešlo požehnání jemu, jeho národu, budou
cím pokolením? Srovnej s ním jeho velkého krajana
Vincence Paulánského nebo Jana Boska a jim podobné!
Hledej jejich jména v dějepisných učebnicích, a pátráš
nadarmo; zato jejich dílo žije, a jejich památce žehnají
milionové. Chudý farář, který bojuje proti zlu ve své
farnosti, má vznešenější pojetí povinnosti (rci »života!<<)
než Alexander Veliký (Smiles), poněvadž slouži blahu
bližních, odvraceje je s cesty zkázy, zatím co jmenovaný
starověký dobyvatel sloužil svému egoismu. »Každý mů
že svůj život šlechetně vynaložit; já tak činil a učinil
bych tak zase, kdybych mohl (měl!) svou životní dráhu
nanovo začít.“ Tak osvědčuje na konci života 61Ietý
dějepisec Thierry, jenž byl plných 30 let slepý. (1'1856.)

Jako chlapci jsme měli nemalou kratochvíll, když
jsme četli, jak bláznivý Alonzo Quijano (Don Quijote)
přemítal celé čtyřidny, jaké jméno dát své bídné herce,
a jen 24 hodin přemýšlel, jaké rytířské jméno vymyslit
pro sebe. Lidé, kteří ne čtyři dny, ale celý život věnují
dobytku, řepě, sportu, zábavě, a ani hodinu sobě, své
duši. Země jim dostačí, se zemí splynou, se zemí mizejí,
se zemí hynou.

Ještě hůř, je-Ii jich životní album popsáno temnými
literami, velmi temnými — — U Shakespeara Richard III.
vraždí Jindřicha VI.: »Krom jiného jsem k tomu byl já
určena »A ještě k mnohé jiné vraždě též! . . . Mnozí bu
dou oplakávat hodinu, která tě zrodila!<<Snad i prokli
nat! Hodinu, která zrodila Luthera, Voltaira, Hitlera a jiné
netvory dějin!

B) Lidé, kterým země nestačí.

Přecházíme k druhému táboru. Nutno jej však roz
dělit ve dvě ležení, smýšlením, duchem i životem do
cela rozlišná. V prvním najdeme muže podobné uvede
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nému francouzskému císaři. Co řekl o portugalském králi
Altonsu Ill. Udatném Camoens, opakoval by historik bez
váhání ! o něm, stejně jako o Alexandrovi a jiných.
»Malá země neobsáhla tu velkou duši, která po veli
kosti prahla...a Napoleonovi nestačila Evropa, nebyla
by mu snad stačila ani celá zeměkoule, ale proč...
Protože jeho nenasytná ctižádost a vládychtlvost stále
volala: »:len víc, ještě víc. . .<<Pizarrovl a konkvlstado
rům nestačily poklady celé Ameriky, poněvadž jejich
nenasytné lakota volala podobně; jejich bezedný pytel
či hladový jícen by byl též pohltil celou zeměkouli. Jsou
to skutečně »velké dušea? v očích prvního tábora snad;
ve světle Ducha svatého nikoli.

Docela jiné ráže jsou lidé druhého ležení. Jim ne
stačí tato země, protože je příliš chudá a ubohá, než
aby mohla uspokojit jejich velikého a vznešeného du
cha, toužíciho po pravé velikosti. Docela jiným smyslem
platí o nich uvedený výrok portugalského básníka. Vel
ký duch, velké tužby, velký cíl . . . Země jim nestačí —
ne jako Napoleonovi a jiným nenasytným žebrákům,
kteří volají: »Dej! Dej víc! Dej ještě víc!“ Tito pravi:
»Nech si své titěrnosti, nic od tebe nechci . . .a Tam ne
nasytná žebrota, zde královské smýšlení. Nic smrtelného
pro srdce nesmrtelné! Nic pomíjejícího a prchavého ne
smrtelné duši!

Odkud toto královské smýšlení? Odtud, že jsou cha
rakterové, mající široký rozhled; hledí dále, hledí
vpřed, pozorují a pojímají svět jedině s vysokého sta
noviště, s výšiny věčnosti. Zvláště dnes patrno, jak málo
jistého lze doufat a čekat od země. Akademlkové, pro
tesořl, doktoři musili k soustruhu do továrny nebo s mo
tykou do zákopů; nač jsme byli dosud zvyklí jen v po
hanských bájích a v pohádkách, stalo se skutečností.
Tam synové bohů nebo princezny musili do služby lidem,
stojícím společensky hluboko pod nimi; byt' takové
princezně zjednali v chatě sebevětší pohodlí, pro jejich
poměry a podle jejich nazírání vpravdě královské, zů
stala vždy truchllvá, jsouc si vědoma: »Mým domovem
jest palác...a A věděla též, jak to v paláci vypadá.
Když se Maria Stuartovna po předčasné smrti svého
manžela, francouzského krále Františka II., vracela do
skotské vlasti, po dvouletém manželství a sotva 15mě
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sičnim kralování, vyšli ji její poddaní vstříc, připravili ji
podle svého názoru uvítání skutečně královské, a ona?
Dala se do pláče... Skotští muzikanti s dudami! Jak
bylo vše ubohé a žebrácké u přirovnání s »krásnou Fran
ciía a nádherou v bohaté Paříži! Jenže ona nemohla na
svém osudu nic měnit, a princezna v pohádce mohla jen
doufat a čekat; člověk však se může snažit, má se na
máhat a snažit, má pracovat a vynaložit všecky síly, aby
dosáhl vlasti, k níž jest povolán.

Pohanský filosof Epíktet praví: »8vou úlohu v životě
si nevolíme a volit nemůžeme. Naše povinnost se ome
zuje jen na to, abychom ji jen dobře sehráli. Učte lidi,
že blaženost není tam, kde ji slepě hledají. Nezáleží
v síle, neboť Myro a Oieiiius (athleti) nebyli šťastni;
nezáleží v bohatství, neboť Kroesus nebyl šťasten; ne
záleží v moci, nebot' konsuiové nebyli vždy šťastni; ne
záleží ani v tom všem společně, nebot“ Nero, Agamem
non, Sardanapal stenali a plakali a rvali si vlasy a otro
čill okolnostem.“ V čem štěstí nezáleží, dovedl pohan
ský učenec povědět; v čem záleží, nevěděl a nepově
děl. Tolik měl pravdy, že svou životní úlohu si nemůže
člověk volit; dostává ji . .. od koho? Od svého Tvůrce.
Od koho dostávajixúčei nástroje, ne-ii od toho, kdo je
vyrobil? Kdo zhotoví přístroj, dá mu ! účel, jedině on,
nikdo jiný. Zhotoví-Ii hodinky, nesestavuje kolečka, aby
se jenom kolem dokola točila; ukazovat čas jest jejich
úkolem.Ba ještě víc... Napřed určí účel nástroje,
a pak podle toho vytčeného účelu volí materiál, dá
tvar, opatří vlastnostmi. Kapesní nožík nevyrobí ze dře
va, dá mu přiměřenou velikost, ostří atd. Člověk jest
členem společnosti, »článkem v řetězu tvorůa, jak se
říká. Budiž. Vizme tedy stroj! Každá součástka má svůj
»úkoi<<,& musí svůj úkol splnit, sic bude vyhozena. Kdo
jí úkol určil? Mechanik! Tvůrce stroje! Taktéž nemůže
zůstat osamocená; má význam jen jako součástka celku.
Podobně člověk, člen lidské rodiny.

Charakter hluboce založený má neobyčejně vyvl
nutý smysl pro právo. Nikdy by do cizích práv nesáhl a
respektuje je, ať jde o majetek nebo svobodu nebo
cokoli jiného. Zaplatí dluh, i když ví, že věřitel nemá
pražádného písemného dokladu, nevrhne se na slabšího
souseda, neznásiiní svědomí svého bližního, nedotkne
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se jeho jména“ atd. Jiří Anglický, zván od evropských
mocnářů k spolku proti Marii Terezii, odpověděl: »Dal
jsem (jejímu otci) slovo.a Bezcharakterní Fridri-sh ll.
smýšlel jinak! Dává—IiJiřímu historie skoro s ironií pří
domek »poctiveca, je to jen doklad, jak “dokonale'je
z politiky všecko právo vymýtěno.. Perfidní Italie, »přá
telskáa Francie a s ní Anglie, výrok ministra na poukaz na
mezinárodní záruky a uznání svobody Belgie (»cár pa
pírua), noční přepady, to dotvrzuje, co jsme právě 0 po
litice států Bohu odcizených vyřkll.

Jsem charakter? Pak respektuji též práva svého
Tvůrce, i když mne k tomu nikdo holí nenutí. Jeho prá
va... která? Ze ode mne smí žádat, cokoli chce, po
stavit mne, kamkoli chce, uložit mi, cokoli chce, naložit
se mnou, jakkoli chce. Don Zavallo (Maria I. 377) soudil
správně. »Nyní patří jedině Bohu život, jejž mi tak po
divuhodné zachránil.<<Důstojník těžce raněný v krimské
válce a skoro zázrakem zachráněný před amputaci pra
ví: »Teď budou jen Bohu sloužit nohy, které mi zachrá
nil.“ Teprve teď? Jen proto, že ti je téměř zázrakem
uchoval? Ne dříve? Ne po celý život, od prvního oka
mžiku až do posledního vzdechu? Ne spolu s nohama
oči, ruce, jazyk, paměť, rozum, vůle? U lůžka stigma
tisované dívky seděl kněz, a dostalo se mu napomenutí,
aby zničil povídku, kterou do tisku chystal a o níž neměl
nikdo ani tušení. »Ktomu se ti nedostalo schopností, sv.
Panna chce, abys své péro věnoval Kristu a duším.a

Thierri pravil: »Každý může svůj život šlechetně
vynaložita Smiles vypravuje o sebevrahu jinochovi,
jenž v dopise udává příčinu: »K muži jsem byl zrozen,
ke kramářství odsouzen,“ a poznamenává: »Ukázal, že
nebyl'hoden být ani kramářem, poněvadž povolání člo
věka nesnižuje.“ Tento jinoch patřil k třídě lidí, do kte
ré jsme zařadili Napoleona. Byl jen domněle velký duch.
Zeměmunestačila,ale byla by mu plně dostačila,
kdyby mu byla dala t'učnější porci. Jak docela jinak zní
slovo Stanislavovo: »K větším věcem jsem narozenla
Slovo, kterému synové země buď nerozumějí nebo je
falešně pojímají. l o nás plati slovo, které o sobě vyřkl
Ovidius ve vyhnanství na břehu Černého moře. »Platím
zde za barbara, protože mi tu nikdo nerozumí.“ Nás,
syny nebes, nechápou synové pozemské hroudy!
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<:) Důsledky,

z toho, ke kterému táboru kdo patři, vyplývá nutně
i postoj, jejž zaujímák věcem stvořeným. Lidé,
kterým země dostačí... Jejich jediná tužba a jediný
cíl: »Mít se na zemi dobře.;. hovět své vášni, ať cti
žádosti, smyslnosti nebo lakotě.(< Mít se tu dobře...
A k tomu jim musí napomáhat věci kolem nich, tím
neb oním způsobem. Opilci sklenice, karbaníku karty,
Fridrichu ll. jeho bližní, kterým dal do rukou zbraně a
bezohledně posílal do deště kulek, Ludvíku XIV.jeho
poddaní, které nemilosrdně vyssával daněmi atd. Vys
sát z věcí stvořených co nejvíce sladkosti, jako čmelák
“zkvětu“ nebo pavouk z mušky.

Póstój těchto lidí k věcem stvořeným jest čistě
pasivní. Dají se od nich automaticky přitahovat jako
pes kusem masa, sup zdechllnou, brouk sličnou barvou
a vůní květu, nebo se jimi dají odpuzovat jako ježek
studenou vodou nebo krocan a býk červeným šátkem.
Jak může u nich být řeči o sebeurčení nebo volbě?
Rozhodovat se, když jsou jako žel'ezo magnetem slepě
přitahováni tím, co lahodí vášni! Vybrat si asi jako
pes mezi různými kusy masa! Nevybírá si, jest i ted' přl
tahován — tím, který jest největší nebo neitučnější!
Jako piják v židově krčmě volí onen druh kořalky, na
který má největší chuť! Rozhodují se. .. podle jakého
měřítka? Podle toho, co tělu nejvíce lahodí, ne podle
toho, co celému člověku, tedy především i duši, pro
spívá. Neodměřují ani způsob užití neb odmítnutí podle
hesla sv. Aloise: »Co mi to prospěje pro věčnost.<<Jako
rybka se vrhají bezmyšlenkovitě na každé vnadidlo.
Věci stvořené jsou skutečně pastí a vnadidlem v rukou
satanových. Dábel jest jako falešný prodavač, který uká
že jen vrch krajek; nerozestře je před tebou docela,
abys viděl l střed a konec, protože bys poznal, že jsou
padělané. Svět d'áblova krčma; nalévá a nalévá, až tě
svlékne z poslední košile; pak tě vyhodí, a oč ses při
pravil, vidíš teprve až vystřízliviš, na onom světě. Sta
člla ti tato země . . . ve smrti o ni přijdeš, a nebe, o kte
rés nestál, nedojdeš. _ _ _

Tvorové . . . Ten tl dá to, jiný ono, něco si od nich
vyžebráš, něco koupíš (t. j. zjednáš svým přičiněním)...
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Což, když není zač koupit? Když není co koupit? Bud"
že nemůžeš pracovat nebo že není tvá práce honoro—
vána, jak by bylo záhodno, nebo že věc není už na
skladě, nebo že není na prodej, anebo že ji lze dostat
jen protekci nebo »pod rukoua? Viz jen honbu za štěs
tím a za statky! Tu jiný uchvátil před tebou, onde svět
nedá, zvláště ne na dluh nebo darem, tam zase žebrált
odmítnut, a nejčastěji, byt' bys nabízel cokoli, t. ]. dřel
se jakkoli, řekne tl svět, že ta věc jest jen na odiv, ne
na prodej, leda jen několika vyvoleným. Co potom?
Země ti dostači, jenomže ty nedostaneš, co ve výkladní
skříni tohoto světa vidíš. Dům, nevěstu, slávu . . . Pak je
s blaženosti konec, a takových lidi jest většina; proto.
většina nespokojených s životem, nešťastných, Iáteří na
osud... Takový člověk jako by věcí, po kterých tak
vzdychá, byl bratrem, přítelem, někdy i sluhou, nikdy
však pánem a králem.

A co ti, kterým země nestačí? První třída, do
které jsme zařadili dobyvatele, není na tom o nic lépe.
Ani ti nejsou králi věci stvořených, jak jim byl na př.
chudý světec z Assisi, jemuž patřilo vše. slunko na nebi,
rybky ve všech vodách, kvítky na každé louce, třebaže
neměl v kapse ani haléře. Předešli byli věcí stvořených
bratři nebo sluhové, tito jsou despoti; tamti se s nimi
posadili za stůl nebo žebrali u jejich dveří, tito je vy
kořist'uji do krajnosti; první byli tupci, spokojeni s hrn
cem ztuchlé rýže, tito jsou egoisté, krajní egoisté, a
proto odpornějši než oni, jako rvavý pes jest nám pro
tivnější než tupý sysel. Jsou jako vodnatelný, který má
tím větší žízeň, čím více vody do sebe lije. Ti nepatří
nikterak k velkým duchům, kteří světem pohrdaji; na—
opak, stojí o něj, o jeho poklady, potlesk, přízeň. . .
Myslíš, že Diogenes pohrdal světem? Světem pohrdli
poustevnici, kteří se odebrali do ústraní a tam dleli“
s Bohem samotným; tento řecký filosof hledal potlesk,
třebaže »originelníma způsobem. Proto stavěl svou psí
chudobu na odiv; 'své bydliště, starý sud, postavil na
oživenou ulici, hledě k sobě upoutat oči všech. Plato
jeho smýšlení dobře vystihl; když ho jednou viděl, jak
se v lijáku postavil bos přímo pod okap a jak celé
město na něho s otevřenými ústy hledělo, vyzval je:
»Přátelé, jděte pryč; nebude-li mít diváků, půjde také.“
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Vykořistitzemi, která podle jejich mínění jim skýtá
málo. »Jen víc, ještě víc!“ Což, když se vykořistlt nedá?
Nebo když »uža se nedá? Když řekne »nikolia anebo
»dostačía? »Až potud a dál nic — už jsem ti dala dostla
Alexander, Ludvík XlV.!Nebo když »dojde sílaa „anebo
když »přijde sllnějšía? Bismarck! Svět má nového milce,
a co tobě zbývá? Balboa, objevitel střední Ameriky, in
trikami nepřátel odsouzen od místokrále na smrt, on,
který se těšil a pokládal za jisté, že bude místokrálem.
sám, a když samozřejmě proti nespravedlivému rozsud
ku protestoval, řekl soudce: »Tytak statečný, a umřít se
bojíšh Pěkná pochvala a útěcha muži, jenž viděl, že
pro jiné pracoval a jiným k slávě a bohatství klestll
cestu. Jemu pak nezbývalo leč jít a jinému udělat místo.

Cicero rok konsulem, Jan Očko z Vlašimě půl roku
kardinálem, X. Y. 24 hodin kanovníkem, neměl ani kdy
přečíst si gratulace, došlé většinou po jeho smrti, jiný
jmenován vládním radou dva dny po smrti... Projdě
me řadu papežů, a zjistíme, že někteří zemřeli před ko
runovaci (Urban VII. 12 dní po volbě, Celestin IV. 14 dní
po volbě), jiní hned po korunovaci (Pius Ill. za 10 dní).
Damasus II. a Marcel ll. byli papeži tři týdny, Lev V.
a Hadrian V. měsíc, Lev XI. ne celý měsíc, Řehoř VIII.
a innocens IX.dva měsíce . . . Jak krátkým svátkem jest
světa čeSt všeliká! . .. Xenoton nemůže r. 401 zvědet od
pastýřů jméno města, po jehož troskách vedl svých de
settisíc. . . pouhých dvě stě let po zkáze assvrské
metropole, největšího a nejpevnějšího a nejmocnějšího
města starověku. obrovského Ninive!

Sláva... Alklbiades, jako marnivé děvče... »Aby
se o mně po celém městě mluvilo . . .a Sehnal jakéhosi
jedinečného psa a chodil s ním po Athénách, a athén
ští občané? Vpravdě děcka, jak nám je historie líčí.
»Ctihodní otcové z areopagua o jiném nemluvill než
o Alkibiadově psu, když ne o jeho pánu. Rozumí se, že
jako děcka se brzo nabažili i onoho jedinečného psis
ka a hovoru o něm. Alkibiad si věděl rady, usekl psu
ocas, a mluvilo se o obou zas; nevím bohužel, jak
dlouho. Škoda, že nepřišel na nápad, aby mu potom
usekl hlavu; kdyby byl s bezhlavým chodil po ulicích
města Athenlna, bylo by se o něm mluvilo snad dodnes,
tak jak se mluví o Napoleonovi, jenž si opatřil světové
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renomé jinými prostředky. Řekněme si však upřímně:
»Co má dnes Napoleon ze vší slávy, kterou ho historie
zahrnuje7<< Věřící si musí říci: »Nic; v nebi na to nic
nedají.<< A nevěrec? Musí říci totéž: »Nic —(( Vždyť po-u
dle jejich učení duše není, a tělo se rozpráší v atomy!
Ať věřící ať nevěřící, oba musí říci: »Nic nemají dnes
všichni ti velikáni dějin ze slávy, kterou si opatřili —
namnoze krvavou cenou.. . za krev svých bližních. jim
přirozeností docela rovných.a Ani filosof nadčlověčem
ství Nietzsche se neubrání tomuto závěru, on, který
tvrdil, že každý má právo zdeptat všechny své bližní,
aby dosáhl _mocinebo slávy nebo rozkoše nebo po čem
touží. »Zdeptal jsi štěstí celých národů, miliony rodin
musily svým jměním, životem, mozoly, hořkými slzami &
krví svých drahých sloužit tvé hrabivosti, tvé ctižádosti.
tvému sobeckému já, tak odpornému a hnusnému, a co
z toho všeho dnes máš? Nic — Nesmrtelnou duši jsi
neměl, a o tvé shnilé tělo se dávno podělili červi.“
Tak musí soudit bezvěrec.

Zbývají ještě ti, kterým země nestačí, protože jest
příliš ubohá pro jejich vznešené cíle. Proto o její
domnělé poklady nestojí a jimi pohrdají — skutečně,
ne naoko. Nestačí jim země, a přece jsou ve světě . . .
musí tu být.. . Jaký postoj k němu zaujímají? »Proza—
tím ...a Jako turista v horské chatě, ÍEKOpoutník v ci
zině. Na str. 209, 224 byla řeč o těch, které Pán s okraje
hrobu uvedl zpět v život; vždy živě si uchovali pocit oné
chvíle, kdy se jim vše vymykalo, kdy se chystali dát
sbohem světu “a všem jeho radostem, slávě i statkům.
Nedalo by se-dosíci podobné životní filosofie a životní
.moudrosti, i kdyby nás Pán podobné zkoušky ušetřil?
Nestačila by k tomu úvaha v duchovní samotě? Čeho
k tomu třeba? Širokého rozhledu a důsledného charak
teru, který se nebojí a neváhá vyvodit praktické dů
sledky pro život z toho, co rozum jako správné poznal.
Maličkým se smějeme: »Za půl hodiny tvá pusa už neví
a necítí, čím jsi ji'osladi|.<< Filosofujme podobně, jde-li
o nás! Za půl dne nikdo již nemyslí na tvou duchaplnou
přednášku, za půl týdne již tvé »přítelky<<nemluví o tom,
že máš nové šaty nebo žes byla královnou plesu, za
půl měsíce se nemyslí na tvé jmenování nebo na tvou
svatbu, poněvadž jsou již nové sensace, za půl roku
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nepíši noviny o tvé volbě za presidenta republiky, za
půl desetiletí sotva kdo vzpomene na to, žes vyhrál
vojnu.

Rci jen, co máš dnes z četby milostných románů,
z tanečních zábav a ze sensací, které jsi tam snad vzbu
dila, z dostaveníček, na které jsi se tolik těšila, i z toho,
co s tím spojeno, vzdechů a psaní uslzených veršů, za
což vše se po sňatku stydíš sama před sebou, 1 po
tlesku na ochotnickém divadle — a tys tehdy obětovala
nevím kolik růženců, aby to dobře dopadlo, abys úlohu
dobře sehrála! Rci, co máš z rekordů, kterých jsi do
sáhl při kopané, při Iyžaření a jiných zápasech a spor
tovních výkonech?

Věci stvořené jsou brzdou pokroku v duchovním ži
v'otě, jestliže k nim nezřízeně Ineš. Většina tvých. nedo
konalostí pochází odtud. »Víno jest dobrý společník,
jen když s ním dovedeš rozumně zacházet...a' Platí
o každé věci stvořené! »Zlata tknout se smíš; však
přilne-li ti'k ruce, pak propads jistojistě neúprosně
muce.<<(Herbert.) Smiles si stýská do lidí, kteří plýtvají
penězi stejně jako časem. Bohužel, přemnozí plýtvají
časem daleko více než penězi, a čas jest daleko draho
cennější statek! Přidejme: »Honí se za penězi víc než
za moudrosti.“

Lidé, kteří k zemi inou každou žilkou... A až při
jde rozluka? Těžší a trpčí než když postihne ženu, která
od muže nechce a přec musí? »Bud'te zemi věrni.a
(Nietzsche) Jenže země nezůstane věrna vám! Přijde
konec, a co pótom?

Konec.. Smrt jest konec vší slávy a moci,
vyrovnání všech rozdílů. V jedné hospodě na nocleh
pán nepán se sejdem.. . Uniforma, zlatý límec atd.?
_Ta'mdostaneme všichni stejnou uniformu! Tituly? Ty se
objeví ještě na úmrtním oznámení, v nekrologu, snad
i na náhrobku — naposled, ale ne pro tebe! 'l'y už z to
ho iichocení nebudeš mít nic! A mimojdoucí půjdou do
cela Ihostejně podle těchto posledních projevů lidské
marnivosti. Básník Jan Uz umírá náhle, 76Ietý, v okamži
ku, kdy přijímá jmenování královským pruským tajným
justičním radou, 12. května 1796. Císař Zikmund cítí, že
konec se blíží; vydá se honem na cestu, nechce umřít
v »kacířské zemla, do Uher spěje, jimž patřilo jeho
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srdce a jimž bude patřit i jeho tělesná schránka. Jenže
smrt nečekala, až se dostane za hranice; ve Znojmě ho
chopila kostnatou rukou, a císař? Dá se obléci v krá
lovský háv, posadit na trůn, a s korunou na hlavě oče
kává poslední okamžik. »Chci zemřít jako císař . . .a Špa—
nělští králové říkávali: »Chci zemřít jako kajícníkm

Smrt konec bohatství, hýření, horečně čin—
nosti, opuštění všeho, i života, na kterém každý tolik
lpí. Ludvík XI., krutý tyran, slibuje lékaři měsíční příjem
10.000 dukátů, v naší valutě skoro milionek, zachová-lí
ho na živu anebo prodlouží-Ii mu aspoň žlvot. A lékař?
Posílá k němu místo sebe bosého světce Františka Pau
Iánského, aby vyslechl jeho poslední zpověď.

Lidé, kterým dostačila země, tato cizina... Jejich
pobyt, se chýlí ke konci, a teď dostanou propustku,
všichni, do jednoho! I ti, kteří o ni nežádali a o ní na
prosto nestojí. Propustka obyčejně znamená: »Můžeš
]íl...a Tam bude znamenat: »Musíš jít! Nemůžeš tu
zůstat!<<A ty, kterýs byl v cizině jen načas, jsi teď po—
sílán domů, a nemáš v kapse anl haléře, nebo peněžen
ku plnou valuty, která za hranicemi doma neplatí! Vě—
děls přec, že tvůj pas, při narození tobě vydaný, platí
jen do času, a tys přesto hýřil, mysle, že na tě zapo
menou . . . Nezapomněli! Měli tě v evidenci! Co tě ted'
»domaa čeká? Jak tě uvítají. Cos uložil v cizině do spo—
řitelny, to tam musíš nechat; přes hranice nevezmeš nic,
byt' ses tvářil sebezoufaleji.

Smrtkonec Iehkomyslnosti... nezvanýbudi
tel vážných myšlenek.., Již pouhá vzpomínka na ni!

D) Poslední důsledky.

Krok za krokem jsme sledovali oba tábory. Napřed
jsme zpytovali jejich postoj k životnímu cíli. Lidé, kteří
se docela oddali zemi? Jejich postoj k Bohu zcela od
mítavý, kdežto druhý tábor zaujímá k Bohu stanovisko
kladné. Potom jejich postoj k věcem stvořeným . . . Zce—
la opačný! Prvního tábora velice kladný, bezpodmíneč
ně přátelský a společenský, bratrský, jako společníků
téže firmy. Postoj druhých ne sice naprosto záporný,
jaký vidět na .indlckém fakirovi nebo Diogenovl anebo
jak píší některé-asketické knihy, nýbrž reservní: »Budu
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vás užívat, pokud bude k dosažení mého životního cíle
.nutno nebo prospěšno.<<

Jaký postoj zaujímá ten i onen tábor k vlastní
duši? To jest důsledek předešlého; plyne z jejich po
měru k Bohu a ke tvorům. Ti, kdož nevěří, že jest Bůh,
věčnost, nesmrtelná duše, i ti, kteří od toho všeho ode
zírají, a konečně věřící, kteří těchto pravd nedbají, tedy
bezvěrcl, lhostejní (obyčejně smyslní) a tupí neb i líní,
ti všichni se shodují v jednom: »Jezme, pijme, zítra
umřeme.<<Žijí, jako by duše nebylo; je to pohodlnější.

Jestliže jsme pochopili a nahlédli všecku ubohost
této třídy lidí při prvním a druhém rozjímání, mějme ji
na očích l teď, a zvláště ted', abychom dovedli posou
dit výši úrovně těch, kdo popírají existenci duše. Právě
proto, že duši popírají nebo že jí nedbají, dostačí jim
země! Nač si obstarávat pas a zavazadla, když na cestu
do »zahraničía vůbec nepomýšlejí!

Není poklona, řekneme-Ii o někom, že jest polocivi
lisovaný divoch nebo cikán. Prakticky však žít jako
civilisovaný ssavec nepokládá se od dob Boccaccio
vých a Darwinových za známku nízké úrovně. Civilisova
ní čtyřnožcl, jejichž život se vyčerpává dvěma slovy,
žaludek a pohlavní rozkoše; tedy skutečně jako zvíře,
ledaže k tomu ještě přistupují divadla, koncerty, obra
zárny, musea, partie do hor nebo mořské lázně. .. prá
vě v tom se jeví kultivovanost těchto čtyřnožců, chodí
cích po dvou.

Nevěrci . . . R. 1931 se zastřelilo v Berlíně děvče;
před koncem poslalo svému milému psaníčko: »Haló
Bill! Se mnou je šlus. Jen abych se dobře bouchla. Ale
byl by pro mne zlý objev, kdyby se ukázalo, že po smrti
něco je. Věřím však pevně (neřekla »vímalj, že miliony
farářů nemají pravdu. Ostatní je mi fuk.(<

lhostejní. . »Zaživa se chci mít dobře, po smrti
nechci nic,“ vykládala přede mnou ostentativně jakási
ženská své známé. Jak nízké smýšlení! Jak hluboko stojí
pod pohanským'Heraklem, který podle báje volí práci a
ctnost, aby si tak zjednal nesmrtelnost a slávu, a odmítá
rozkoš, která mu slibuje blaho jenom zde! Mít se dobře,
tedy plný žaludek a pohlavní radovánky, jako zvířátko,
ledaže k tomu ještě přistupují vymoženosti civilisace
z důvodů právě uvedených.

Dostačí ti země? 231



Tupí. Představuje je známý typus zvaný bonvlvant.
Sotva co odpornějšího.. . Nemůže být nižší úrovně; to
nejsou ani civllisovaní ssavci, to jsou praví čtyřnožcl,
jak v lese žijí a tyjí, pro ty nemá ani divadlo nebo par
tie do hor neb zájezd na Rivieru půvabu a přitažlivosti.
Císařský generál v třicetileté válce Matěj Gallas se
dvakráte denně opíjel, aby prý zapomněl na starosti , . ,
tito lidé, aby zapomněli na duši a na věčnost. R. 1644
byla ražena mince s nápisem: »Co pořídil Gallas v Hol
štýně, vidíš na druhé straně.“ Obrátíš — prázdno! Po—
dobnou minci by mohli dostat tito lidé při skončení
vezdejší poutl. _»Covykonali pro duši a pro nebe..,a
Kníže Ludvík, jenž hájil r. 1806 italskou Gaetu proti Fran
couzům, se též _rádopíjel; ve chvíli, kdy mu bylo svě
řeno hájení pevnosti, pochopil velikost i odpovědnost
svého poslání, a odevzdal klíč svého vinného sklepa
místnímu biskupovi.

_Jsouještě jiné typy lidí, nestarajících se o duši.
Věnují se docela vědě, umění, práci ve velkém
stylu.. .Nazveme i je clvilisovanýmissavcl? Rozhodně
nikoli. Nejsouť to nízké povahy, obírají se zaměstná
ním člověka jístě důstojným, ale krom vědy, umění,
práce, které se věnují, patří docela zemi. Činí dojem
egyptských a babylonských netvorů, hlava lidská, ostat
ní tělo zvířecí. Polovice člověka... Takový byl na př,
AI. Humboldt, velký zemězpytec minulého století; duší
naprosto ignoroval; svět (»vědua) obohatil, a sám zů
stal žebrákem, odešel z života s prázdnou.

Tito jsou přechodem k lidem, kterým země nestačí,
kteří však přesto s ní uzavřeli kontrakt: »Zůstaneme tí
věrni, a ty nám za to dáš, co můžeš.(( Jako hladový ko
medíantův pes nebo hladová kramářova herka; drží se
svého pána, okusuje cestou, co se dá Že málo do
stává? Když pán sám nic nemá! Až bude mít víc, dá víc!
Jsou to bud' nevěrci nebo lhostejní, ne však tupí a líní.
Okolnost, že pro svou vášeň, ať ctižádost nebo kterou
koll jinou, horečně pracují, jest doklad, že nejsou tupí
bonvlvantl. Napoleon! Ale nedůslední, nedomyslí nebo
nechtějí domyslit: »Když mi země nedostačí, pak jsem
bud' odsouzen k práci jako Sysltos, válející bez ustání
kámen do kopce, nebo musím vzlétnout vzhůru! Tam
hledat, po čem toužím a co mi země dát nemůže!“
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Konečněposlední třída lidí, věřící vyznavači
Kristovi. Při exerciciích v X.: »Věříci... Věří skálo
pevně, že mají nesmrtelnou duši, jsou přesvědčeni, že
je čeká věčnost, chtějí duši spasit, o tom není nejmenší
pochyby, a proto o své spáse jakž takž pracují . . .a Při
posledních slovech jsem postřehl na nejedné tváři
úsměv. Takového »řečnického obratua se nenadáli, a
přec jsem se nepřeřekl.Jakž takž o své spáse
pracují. . . Kdo? Lidé stoprocentně věřící,ale bohužel
ne stoprocentně důslední, nejevící v praxi stoprocentně
to, več v hloubi duše věří. A takových věřících jest vel.
ká většina! Co by jim exercicie rády vštípily, jest dů—
slednost, naprostá nekompromisní důslednost. Jde-li
o zásady, neexistuje kompromisu a smlouvání; tam jsi
bud' charakter, do krajnosti důsledný, nebo bezzásadní,
bezcharakterní, v nejlepším případě ne celý charakter,
ne žulový charakter, jsi více méně politik. Ba i v politi
ce se někdy zle vyplati, sedíš-Ii na dvou židlích; čím
spíše v království Kristově? Být důsledný, ne kulhat na
obě strany. Buď věčnost jest a já duši mám, nebo věč.-.
nosti není a já duši nemám. Zde všecko kolísání, každé
»snad, možná“ jest odporné, odporně světu, odporně
Tvůrci. Svět ti řekne: »Bud'to pojd' nadobro k nám, nebo
si zůstaň tam; kdo jest půl člověka a půl ryby, není ani
člověk ani ryba; nebuď zpola Staročech a zpola Mlado
čech.a Tvůrce pak praví: »Kdo přikládá ruku k pluhu a
ohlíží se zpět, není schopen pro království Boží.“ Věřící—,
kteří »trochua o své spáse pracují... podobní onomu
židu, který se chtěl dát »drobátkou pokřtít, aby si ho
bohatá a hezká Káča vzala.

Jsme tolik nedůsledni, jde-li o věčnost, o duši,..
toť všeobecná známka skoro všech věřících. Odkud ta
nedůslednost? Protože bychom při stoprocentní důsled
nosti musili pro duši stoprocentně pracovat, a do toho
se nám nechce! Těžká práce, a ta by nebyla honorová
na _.. . Jakže? Nebyla honorována? Neslibuje nám Tvůrce
nebe? »SIIbuje, jenže . . .a Řekněme si to upřímně: »Jen
že my nemáme dost živé víryla To je to! My sami by—
chom byli uraženl, kdyby náš dělník chtěl od nás vý
platu před praci. »Což mne pokládáš za podvodníka.
který ti mzdu jen naoko slibujeu Ale sami jako bychom
Pánu Bohu nevěřili! Máme obavu, aby nám snad po celou
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životní dřině »neutekla nebo snad i nezaskočil . .. a my
nevycit'ujeme, jak je toto smýšlení i jednání pro Boha
urážející. Chybí nám živá víra, proto

a) se omezujemena minimum povinností, na
nejmenší a nezbytně nutnou míru. »Přistupuj měsíčně
k eucharistickému stolu . . .a »Ale dovol, kde to je psá
no, že mám měsíčně? Církevní přikázání zní, že jednou
za rok — to svědomitě plním, a více nejsem povinen!
Nebuď papežštější než papežl<<Máme obavu, abychom
snad nebe nepřeplatili. Což kdyby snad nebylo . . .
Proto uložit do »zahraniční spořitelny“ co nejméně.“ aby
případná možná ztráta nebyla tak velká a my neměli
příliš co litovat, kdybychom o všecko přišli.

b) Proto děláme i malé ústupky vášním, rozkoši,
světu, hříchu. Kdyby přece ta slíbená mzda selhala,
abychom aspoň něco málo užili a nebyli tak docela
ochuzeni... Proto aspoň trošičku ochutnat sladkostí,
které jiní pijí plným douškem; jsou přece jen lahodné,
nelze popřít. . . »My ti to vynahradíme třeba tím, že ti
získáme jiné . . .a

Jak se příčí tato politika našemu nejvyššímu Pánu!
»Já tedy k tvému podniku přistupuji, něco málo do něho
vložím, ale mnoho neb dokonce celé jmění, to přec ode
mne nemůžeš žádat; což kdyby zkrachoval . . .a To zna
mená: »Což kdyby nebe nebylo . . . Což kdyby má víra
byla blud, a mně nebe klamně slibovala .. .a Jednáme
s Tvůrcem jako hráči v Monte Carlo. »Nějaký ten frank
vsadím; může se stát, že vyhraji; a prohraji-li? Nu, pro
pětilrank nepřijdu na mizinu . . .a

Černá lilie, jejíž cibule jest obyvatelům Kamčatky
jedním z hlavních pokrmů, má květy temně purpurové,
bezmála černé —- pěkný obraz toho, že láska k Bohu,
spojená s vážným pojímáním vezdejšího života, jest
vzdálena vší zasmušilosti a »živía duši putující k ne
beské otčině. Víra bez lásky a naděje nic neprospívá;
být věřícím jen podle'jméas, vědět o svém cíll i po
volání a nedbat ho, nejen mi nic neprospěje, nadto
ještě zvětší můj účet Ve spisech sv. Gertrudy uvedeno
jedno jeji vidění. Srdce Ježíšovo se vznášelo před je
jím zrakem jako hořící lampa, a s ní spojeny nesčetné
malé svítilny, rozvěšené vůkol kolem dokola — srdce
věřících. Některé byly na velké lampě zavěšeny třemi
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řetízky... duše, spojené se Srdcem Ježíšovým třem!
božskými ctnostmi; do těch mohl olej z velké lampy
volně kanout — milost a božský život Srdce Spasitelova,
a ty všecky Iucerničky svítily i hořely... obraz duší
v posvěcující milosti a žijících životem Ježíšovým.
Ostatní byly zavěšeny pouze dvěma řetízky, vírou a
naději, bez lásky, duše v těžkém hříchu, anebo pouze
jediným, pouhá mrtvá víra, křesťané jen dle jména.
Tyto lampy samozřejmě převrácené, olej do nich ne
mohl, byly jen osvěcovány, ale samy nehořely aniž sví
tily.. .duše bez lásky, bez nadpřirozeného života, vzdá
leny Boha í Krista. Několik jich leželo na zemi, docela
odtrženy, prázdné, ve tmě, nebyly ani osvěcovány —
nevěra, docela odloučená od Ježíše.

Co bídy v tomto posledním slově! Docela odlou
čená od zdroje života... Stal-Ii ses nicotným sobě,
rozpomeň se alespoň na cenu, za kterou jsi vykoupen.
(Aug.) Uváží-Ií člověk, že Syn Boží se za něho obětoval,
chápe, jak vznešená jest jeho duše a hrozí se (dedlg
natur) poskvrňovat ji nízkými neřestmi; za zvíře by se
pokládal, ne za člověka. (Bonav.; a věnoval by víc péče
jejímu zdokonalení, nemluvě o její spásel) Jsi nakreslen
od Pána Boha svého, nesmaž (nezruš) překrásný obraz,
skvějící se krásou opravdovou, nikoli zdánlivou, obraz
vtisknutý milostí do duše, nikoli rydlem do vosku. (Amb.)
Kéž lidé, jak touží po odměně, tak ani neprchali před
námahou! Zde sejeme, abychom tam žali, ačli ovšem
sejeme. (Aug.) Nemohu-li ze žně přinést snopů mnoho,
zdaž se mám proto vrátit do stodol s rukama prázdný
ma? (Řeh. Vel.)

Buďte opatrní jako hadové; jako had, jsa napaden,
vydá nepříteli vše, byt' i jeho tělo bylo rozřezáno, jen
když hlavu zachrání, tak obětuj vše, jen když viru (duši)
zachráníš: statky, tělo, život. (Chrys.) Calderon v dra
matě Božská Filothea (Bohumila) uvádí na jeviště ale-
gorickou postavu Duše a předvádí jeji boj proti nepřá
telům Boha a Krista, kteří jsou samozřejmě i nepřáteli
jeiimi a “jejího spasení. Duše zůstává věrna svému
Králi, jemuž se zavázala nedotknutelnou a neporušitel
nou vasalskou přísahou —- věčnou úmluvou věrnosti
v nejsvětější-den svého života u křestního pramene.
Proto ten, jehož se tam zřekla, táhne v čele vojů proti
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ní. Satan . . . Jeho hlavní spojenci tělo a svět. . .. Známý
trojlístek! Filothea se uchýlí do hradu, jenž je střežen
třemi božskými ctnostmi, Kristus Pán přichází k ní a při
náší jí Eucharistii, zdroj vší síly na naší pouti a v.našich
bojích proti nepřáteiům spásy, a nakonec korunuje její
stálost i věrnost vítězstvím a nebeskou glorií.

Jsou lidé, kteří život svůj zanedbávají, a zatím co
po věcech pomíjejících baží a věčných buď nechápou
nebo pochopivše je jimi pohrdají, ani bolesti necítí ani
k rozumu přijít nedovedou, a neuvažujíce o věcech ne
beských, kterých pozbyli, pokládají se ubožáci v prcha
"výchdobrech za blažené. Nikterak neupírají zrak mysli
k světlu pravdy, pro něž byli stvořeni, aniž vůbec kdy
obracejí plápol své tužby k úvaze o věčné vlasti; místo
toho se ponechávají na pospas věcem, mezi které jsou
vrženi (z rajské otčiny!), místo vlasti milují vyhnanství,
které jest jim snášet, a ve své slepotě výskají, jako by
v světle dleli. Naproti tomu mysli vyvolených, pozná
vajíce, že vše pomíjející jest'nicotné, pátrají, k čemu
jsou stvořeny, a jelikož kromě Boha nlc jich nemůže
uspokojit, nalézají klid v naději svého Tvůrce a v roz
jímání o něm, a muži být včleněni mezi občany nebes.
Každý z nich, tělem prozatím" ve světě prodlévaje,
"myslíse nad svět povznáší, bídu vyhnanství, které jest
mu snášet, oplakává, a k touze po nebeské otčině se
neustálými vzlety lásky rozněcuje. Žalostně pozoruje,
jak věčné je to, oč přišel, což ho vede k spasitelnému
předsevzetí pohrdat časností, kterou jeho život běží,
a čím více se v něm vzmáhá rozumné rozhodnutí, aby
vše pomíjející opustil, tím více v něm roste bolest, že
ještě nepomíjejících věcí nedosáhl. (Řeh. Vel. Job1. 10)

Měl jsem příležitost poznat dvě, tři duše, které
vskutku vezdejší pobyt pociťovaly těžce jako vyhnan
ství a byly zžírány stejnou toužebností jako učitel ná
rodů: »Být zbaven smrtelného těla a spojen s Kristem.<<
A těmto vzácným duším jsou nejbližší ti, kteří nemají zá
jem o sVět a jeho rozpustilosti nebo »plánya, protiví se
jim špinavá politika, věnují se jen Bohu a sobě, Své duši.
l o nich platí slovo, řečené o dvou světcích studentech,
Basiiovl a Řehoři z Nazianzu, že totiž znají jen dvójí
cestu, do chrámu a za svou povinností, a jsou při tom
-v Bohu a s Bohem plně šťastni.
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16. Pád s výšiny.

Znáti cest tvých nechceme. (Job 21. 14)
Jak bídnou ses stala, zaměnivši cestu
svou! (Jer 2. 36)

A) Andělé a jejich cíl.

»Vpravdě hodno a spravedlivo jest, slušno a spa
sitelno, abychom tobě vždycky a všude věrně slou—
žili, Hospodine svatý, Otče všemohoucí, věčný Bože...<g
To byla řeč našich dosavadních rozjímání. Spasitel—
no... Odepřít tedy Bohu povinnou službu jest nanejvýš
zkázonosno. »Člověk je stvořen, aby Bohu sloužil
a tak spasil svou duši.<<Nechtít tedy Bohu sloužit — co
jiného to znamená teč nespasit a navždy ztratit svou
nesmrtelnou duši?

Končíme první část exercicií, t. zv. cestu spásy. Sle
dovali jsme člověka na cestě k cíli, k Bohu, k věčnému
spasení. »“I'očiň, a živ budeš...<< Ted' začíná druhá
část duchovních cvičeni, cesta zkázy. Kam to do
pracuje tvor, když se od cíle odvrátí, místo co by k ně
mu spěl jde od něho pryč, odepře Bohu povinnou pod
robenost a přestoupí jeho vůli?

Přestoupit vůli Boží — jinými slovy dopustit se hří
chu! Přicházíme k vážným rozjímáním o hříchu a je
ho následcích, budeme sledovat hříšníkana jeho
cestě pryč od cíle... Kam ta cesta vede? Jestliže ji
včas neopustí, přivede ho ke ztrátě cíle, a to k de
finitivní věčné nenapravitelné ztrátě. V dřívějších úva
hách jsme viděli požehnání věrného plnění vůle Boží.
Nyní uvidíme kletbu neposlušnosti a hříchu, kletbu, již
svolává na svou hlavu ten, kdo základních exercičních
pravd nedbá a proti nim jedná.

Co je hřích? Aby kdo dokonale a plně pochopil,
co je hřích, musil by napřed pochopit, kdo jest Bůh, jenž
jest hříchem urážen. Vznešenost Tvůrce však nepochopí
v těle smrtelném nikdo, proto nepochopí ani hrůzu a
zlobu hříchu. Ale alespoň jakousi představu si o ní učie
nit můžeme. Uvážíme totiž, jaké následky hřích má;
: následků pak se dá soudit na příčinu; co asi jest
hřích, když má takové následky! Kdo by věřil,'že
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vzduch může mít tak strašnou sílu, že zničí celé osady?
Vzduch, jejž dýcháme a v němž se pohybujeme? Nuže,
co jest větrná smršť, ne-Ii vzduchový vir? Co orkán, ne-ll
proud vzduchu? Stojíš-Ii nad osadou, na niž se snesla
větrná smršť, vidíš-!i poražené zdi, smetené střechy,
vyvrácené stromy, pak netřeba mnoho slov; tato zkáza
mluví sama.

Všimneme si ted' jediného hříchu, a to zevrubně,
nikoli povrchně, jak obyčejně činíváme. Jediného hří
chu — jak byl spáchán, jaké měl pro pachatele násled
ky. .. Zamyslíme se nad prvním hříchem, jenž byl kdy
spáchán, nad hříchem andělů.

Andělé... tvorové rozumní jako já. Co bylo jejich
cílem? Sloužit Bohu a tak si zasloužit věčnou blaže
nost. Nebyli ještě v nebi! I oni byli »poutníck, třebaže
jejich pout' vypadala jinak a trvala daleko kratčeji než
naše. I jim mělo být nebe odměnou za jejich zásluhy.
Tvůrce je vyzbrojil vším, aby svého cíle dosáhli; pozná
vall neklamně Boha jako Tvůrce a Pána, jejich rozum
byl jasný, jejich poznání převyšovalo daleko poznání
naše.

Bylo plně v jejich moci, aby cíle došli, ačli jen bu
dou chtít a se vynasnaží! Bůhchtěl, aby se pro
něho a pro nebe rozhodli svobodně; vynucená po
slušnostnemázásluhya neni ctností. Svobodná vůle,
největší přirozená přednost rozumného tvora, ale zá
roveň důvod jeho odpovědností. Anděl ani člověk
nejedná nutně ——rostlina zúrodněná přináší nezbytně
plod, vlaštovka sbírá škodlivý hmyz a nemůže jinak, kdo
u ní bude mluvit o jaké zásluze? Rozumný tvor volí a
jedná svobodně, jest pánem svých činů,a proto povinen
z nich skládat počet. Vůle andělů byla však daleko do
konalejší než vůle hříšných Adamových synů; prosta
všech vlivů hříšné žádostivosti (nemají těla!), řízena jen
k dobrému (naše nakloněna k zlémul), a protože jejich
poznání bylo dokonalejší než lidské, nepodrobeno omy—
lům, nesla se jejich vůle s větší rozhodností za pozna
ným a zvoleným cílem, ať dobrým at špatným, tak jako
vymrštěna koule se nese s větší energií k cíli než pírko
unášené vánkem.

Sulejman vidí pod platanem jinocha. »Kdo jsi?“ »Syn
chu'dého rybáře, od pirátů zajat a prodán do otroctví.“
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Sultán ho koupí, učiní svým důvěrníkem a ministrem, dá
mu za manželku svou sestru, k sňatku ho zahrne králov
skými dary. Podobně jednal Tvůrce s anděly; povýšil le
do řádu nadpřirozeného, obdařil ]e milostí posvěcullcí
(svatosti), ozdobil vtitýml ctnostmi a dary Ducha svaté
ho, přliai do své rodiny, z otroků ]e učinil svými dítka
mi a přáteli, a nadto jim dal nárok na věčnou blaženost,
t. i. na věčné spojení s Bohem. Ale toto spojení musí
být oboustranně dobrovolné. Manželství vynucené, kde
jedna strana se vzpírá, není manželství. Snoubenec jest
připraven s otevřenou náručí, ale snoubenka musí říci:
»Chcl. .<<Bůh čeká tvora s náručím a srdcem otevře
ným, avšak tvor musí též říci: »Chcl, jsem ochoten . . .<<

Co tedy zbývalo, aby dosáhli nebe, pro něž byli
stvořeni? Jediná věc — s milostí Boží spolupůsoblt, po
dle poznané prany jednat a skutkem osvědčit: »Chce
me ti být poddaní a tobě sloužit. .uznáváme, že jsme
tvorové, a iako takoví povinni tvou vůli bezvýhradně
plnit <<Jestliže svou poddanost takto osvědčí, budou
neodvolatelně s Bohem spojeni, přilati do nebeské slá
vy a navždy utvrzeni v dobrém. Aby to osvědčili, pod
robil je jejich Tvůrce a Pán zkoušce.

B) Andělé a jejich hřích.

Vraťme se k uvedenému příkladu: Ibrahim se z otro
ka stal bratrem vládcovým. Jaké povýšení, jaká neza
sloužená, ba »nezasloužiteiná<< milost! Nikdo vlastním
přičiněním nemůže dosíci práva, aby byl přivtěien do
královské rodiny, byt' si doby! o říši nebo krále zásluh
sebevětších. V ibrahimovi se však probudila pýcha —
nebyla by se v něm probudila, kdyby byl zůstal otro
kem . . . Povznesen na výši závratnou, opoien a omámen
vlastní velikostí, zapomněl, čím byl a co je, zapomněl,
že za vši svou velikost vděčí ]en vládci, a že tak dlou
ho svou velikost podrží, dokud bude svému suverénovi
podroben. Místo co by hleděl s láskou a s vděčností
!( tomu, jenž ho póvýšll, dal se ovládat pýchou, jež ne
znala mezí. Osobovai si nakoneci _titulsultána -—co to
bylo jiného leč prohlásit: »Chci tl být roven . . . Nechci
být na tobě závislý.“ Jak to skončilo, dovtípíš se sám.
Poklady mu vzaty, zbaven života . . . pochován pod pla
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tanem, kde ho před lety jeho král a dobrodinec po"prvé
spatřil.

Neni tato událost pěkný obraz zkoušky a pádu
andělů? Jejích zkouška záležela v omezení jejich pový
šenosti nad člověkem. Bylo jim dáno na srozuměnou:
»Tvá vznešenost (povýšení za dítko Boží) jest pouhá
milost tobě od Tvůrce svobodně daná. Neměl jsi a ne
máš na ni pražádného práva, nemáš na ni většího práva
než člověk, jenž jest svou přirozeností hluboko pod te
bou . . . v tomto směru jste si oba rovni, a já mohu svou
milost svobodně dát, komu chci, i člověku... Či jest
oko tvé nešlechetné, že já dobrý jsem?“ (Mt 20. 15)
Ludvíku Pobožnému se narodil ještě syn. Ta věc byla
ostatnim synům podnětem vzpoury pvoti otci. »S ním se
dělit o statky? Nikdy ne!“ Sejan. milec a důvěrník Ti
beriův, zapomněl též na to, čím jest; velká moc, kterou
mu císař dal, ho naplnila pýchou. »Zavraždit císaře a sám
se posadit na jeho trůnla Tím ale zpečetil vlastní osud.

Tak i andělé. Nejvyšší z nich tu chvíli zapomněl, co
jest. . . že je tvor. . . Nedbal pravd, o nichž jsme rozjí
mali. Chtěl být svým pánem, chtěl svého štěstí dosíci
bez Boha a mimo Boha; vlastni dokonalost ho svedla
k pýše a závisti... k pýše vůči Bohu, proti němuž se
vzepřel, k závisti vůči člověku, jemuž nepřál jeho omi
lostnění. Rozkaz, aby uznal jednoho z lidského pokolení
za svého krále a jeho matku za svou královnu — aby
se před nimi sklonil. až na svět přijdou. . .

»Nebudu sloužitm (Jer 2. 20) »Nepodrobím se...<<
Jeho příkladem stržení I jiní, a v řadách andělů

ozval se výkřik odboje: »Nebudem sloužit.. .a
A v témže okamžiku rozevřela se pod nimi propast

pekelná, a pohltila všechny . . .
Všechny, bez rozdílu, do jednoho . . .
“Vplamenech pekelných octll se rázem ti, kteří ještě

před chvilenkou byli miláčci Nejvyššího, na něž ještě
před chvilenkou oko nebeského Otce hledělo s nevý
slovným zalíbením a láskou jako na milované" dítky.

A luciier, vůdce nebeských legií, smeten spolu
s nimi, se společníky a druhy své vzpoury... »To ne
zmenšuje jeho vinu, že i já jsem hřešil jako on.“ (Shak.)
Pozměňme a rceme: »To nezmenšuje mojl vinu, že on
hřešll dříve nežli já . . . že pak já jsem hřešil jako on.. ..a
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Z anděla stal se démon, z nejvyššího anděla stal se
ďábel. Před chvili předmět Boží lásky, teď předmět
jeho nenávisti a odporu. Před chvílí koruna tvorstva,
teď vyvrhel tvorstva. Před chvílí hleděly k němu anděl
ské legie jako k svému knížeti, místo mu bylo připra
veno vedle trůnu nebeské Královny, a teď otrok...
Jako s otrokem s ním jednal Pán, když vymýtal démony,
jako s otrokem s nim jedná kněz při exorcismu. »Po
roučím tobě, duchu nečistý . . .a a démon musí poslech
nout . .. pOSlechnout toho, jenž jest prach a popel, nad
nímž kdysi tak vysoko stál. Není hoden ohledu, není
hoden úcty, není hoden lásky. Tak dopadla první revo
luce, kterou svět zná, revoluce nikoli proti lidskému
pánu, nýbrž proti Pánu a Králi všech králů. »Kterak jsi
padla 3 nebe, jitřenko, Lucilere, jenžto jsi zářil na obla
cích!<<(Is 14. 12) Jak krásný asi ten anděl byl, když toto
jméno dostal! Luciier, jitřenka, hvězda jitřní... A co
učinil ze zářivé hvězdy hřích! Co ho stihlo!

Ztráta všech nadpřirozených darů, nad
přirozené krásy, milosti posvěcující, svatosti, všech vli
tých ctností a darů Ducha sv. Čím krásnější byl dříve,
tím ohavnější je teď, po hříchu. Duch svatý, jehož chrá
mem Lucifer byl, ho opustil. Pro kámen není zlé ani
ohavné, že nemá života, protože ho nikdy neměl. Ale
zdechlina? Odporná, ne proto, že jest neživá, nýbrž
proto, že už není živá, že život měla a že ho pozbyla.
Anděl pozbyl nadpřirozeného života, života milosti, a
s, ním nárok na věčný život, na život slávy; nedosáhl
aniž kdy dosáhne cíle, k němuž byl povolán.

Přirozené dary podržel, ale jaká změna! Rozum
zbaven nadpřirozeného osvícení Ducha sv. Proč stále
při pokoušení Páně opakuje: »:lsi-li Syn Boží?a Slyšel
u Jordánu: »Toto je Syn můj milý . . .a Na Kristu Pánu po
znával jen to, co bylo vidět, jen člověčenství, ne však
ukryté božství. Co vi každé dítko z katechismu, poučeno
svatou vírou, to nemohl vědět satan; vlastním rozumem
tajemství vtělení poznat nemohl, osvícení Ducha .sv. se
mu nedostalo. Ale jinak zůstal jeho rozum bystrý, po
držel svou přirozenou dokonalost, jenže k čemu ho uží
vá? Obmýšlí jenom zlo, přemýšlí a vymýšlí, jak by komu
ublížil a uškodii. Rozum jest v područí jeho zvrácené
zlotřilé vůle, užívá či zneužívá ho pouze k zlému. Rci
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sám, který zlosyn je nebezpečnější, nevzdělaný, jenž
»pracujea jen klackem, nebo »studovanýa, obeznalý
se všemi vymoženostmi techniky? Bystrost se u něho
stává prohnaností, a vynálezy vědy, jež v rukou ctnost
ného jsou pro bližního požehnáním, stávají se v jeho
rukou nástrojem zločinu a zkázy. Anebo kdo zaviní větší
zkázu a přivede více duší v neštěstí, omezený mluvka
v hospodě nebo duchaplný Voltaire? Věcí, kterou by
jiný byl způsobil mnoho dobrého, způsobil on nedozírné
zlo; nadání, tedy dar nebes, stalo se v jeho rukou pra
menem zkázy.

V-ůle... Na ní zhouba hříchu patrna nejvíce. Sa
tan utvrzen ve zlém, jeho vůle neschopna dobrého, ne
schopna soucitu s trpícími, neschopna lítosti. Než by
řekl: »Otče, hřešil jsem,“ než by za přímluvu poprosil
Matkumilosrdenství, raději zůstane věčně v plamenech.1)
Jest vtělená nenávist, nenávidí Boha, Krista, Matku Boží,
vyvolené, vykoupená, kdekoho. libuje si jen ve zlém,
nemůže mít nikoho rád, ani nevinné dítko, ale ani své
druhy neb nevěrce, který pro něho pracuje. »Čiň ďáblu
dobře, peklem se ti odmění.<<Zosobněná závist — zá
vldí Bohu jeho slávu, člověku jeho štěstí, jeho povolání
k věčné blaženosti, lásku Nejvyššího . . . Jeho jediné
potěšení, když způsobí něco ziého, jediná radost, když
někoho zničí, časně nebo věčně, tělesně nebo duševně.
Jeho zloba se nedá'popsat. Sám nešťasten, chce učinit
nešťastným kdekoho; jeho touha a snaha vidět kolem
sebe co nejvíce nešťastných jako je sám, vidět slzící
oči, zraněná srdce. Jeho druhové měli být našimi anděly
strážnými, chránit nás, vést nás k dobrému, k Bohu,
k nebi, vzbuzovat v nás spasítelná vnuknutí . . . jsou na
šimi škůdci a pokušiteli, svádějí nás k zlému, aby nás
připravili o Boha, o něhož sami přišli.

Satan... On přivedl na svět hřích a všecku bídu,

1) Nemluvíme o tom, zda by bylo vůbec možno, aby
Bůh padlým andělům milost a možnost pokání a obráce
ní dal; vůle satanova je tak zatvrzelá že by tuto mož
nost odmítl, i kdyby ji měl. Jiná jest otázka, zda by byl
schopen lítosti a pokání hned po spáchaném hříchu,
kdybv ho nebyl Bůh okamžitě zavrhl. Na tuto otázku od
povídají bohoslovcí různě.
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on jest nepřítel lidské. přirozenosti, on jest příčina všech
pronásledování církve, on podněcuje parlamenty, štve
diplomacii, on jest původce všech beznáboženských
škol, bludařství, sekt.

' A to vše způsobil „jediný hřích, jeden jediný . . .
ovoci poznáme strom . . . Co je tedy hřích, když má ta
kové následky?

A to ještě není vše. Oheň, připravený ďáblu a an
dělům jeho . . . oheň rozdmýchaný uraženou a trestající
spravedlností Boží, stvořený jen k tomu, aby mučll,
aby je po celou věčnost mučll, strašně, bez ustání, bez
úlevy . . . Věčně . . . Za křesťanského starověku byli mu
žové, kteří se domnívali, že jednou l padlým andělům
udeří hodina vysvobození a že opustí pekelný žalář.
Není tomu tak, mýlili se, není naděje, sv. víra hlásá, že
v plamenech zůstanou věčně. Opustii jsi zřídlo moud
rostí; kdybys byl kráčel po cestách Božích, bydlil bys
zajisté ve věčném míru. (Bar 3. 12 n) Co je zlé, to zlým
jen musí skončit. (Schll.)

To vše stihlo“ anděly pro jediný hřích. Žádný
anděl nehřešil dvakráte.. . Co je tedy hřích, když má
takové následky a když ho Bůh tak trestá?

Jejich hřích trval okamžik. Byla to hříšná myš
lenka — anděl jinak hřešit nemohl než myšlenkou! A za
ten jediný okamžik, za tu jedinou myšlenku celou věč
nost v plamenech? Ano, celou věčnost, bez konce...

Byl to ovšem hřích těžký; provinill se proti první
a základní exerciční pravdě: »Tvor rozumný jest stvo
řen, aby Bohu sloužil.“ Provlnili se proti svému posled
nímu a nejvyššímu cíli, přestoupili svou první a nejsvě
tější povinnost, odepřell podrobenost svému Stvořitell,
jejich čin byl odboj proti svrchovanému suverénu a-pá
nu. Učlnllltak s plným vědomím a svolením —
nesmíme myslit, že se přenáhllll — přenáhlení jest u
anděla nemožnost... Krom toho se jim dostalo všech
mllostí potřebných k tomu, aby ve zkoušce obstáli. Ne
mohou dávat vlnu Bohu, nýbrž jen sobě; po celou věč
nost musí opakovat: »Má vina.<<2)Tedy hřích každým

2) Co vypravuje Marie Agredo ve svých zjeveních
(Ciudad mystica), totiž, že satan svolává v pekle s_něm
svých druhů a začíná jej slovy: ;»Toto místo, kam jsem
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způsobem těžký a bez omluvy. Ale přece jenom jeden
jediný hřích, jediná myšlenka..

Netušiii jak hrozné peklo je čeká, neviděli ještě
Boha trestajícího. Nezáleží na tom! Věděli, co činí,
a teď musí nést následky svého činu. Bůh jim času k po
kání nedopřál. Nebvl povinen jim ho dát, a ve své moud
rosti uznal za lepší jim ho nedat. Ani okamžik, aby se
vzpamatovalis) — po prvním hříchu do propasti pekel
né . .. Bůh není nespravedlivý!

Do věčných plamenů pro jediný hřích . .. Tato zdán
Ilvá nesrovnalost mezi činem a trestem nás mate a děsí.
Ale vezmi do rukou vážkv. polož na jednu misku onen
okamžik, co trval ieiich hřích, a na druhou celé moře
věčných muk a trápení — která miska'půide dolů? Ta
ni ona! Naprostá rovnováha, naprostá rovnost mezi pro
vlněním a trestem. Bůh, nekonečně spravedlivý Bůh,
přesně odměřil trest podle vinv. Nechápeme to, ale
Pán nám to zlevil. sv. víra tak uči, věřím, credo . .

Tak trestá hřích Bůh, slitovnost a dobrotivost
sama — Bůh. jenž nemá potěšení za záhubv tvora, ienž
nestvořil nikoho pro peklo; pro nebe všeckv učinil, l l_u
clfera a jeho druhv. Peklo stvořil ieiich hřích. a Bůh,
nekonečně dobrotivý, neodpustí iim jejich trest. ne
zkrátí jim jejich trest. nechá le celou věčnost v plame
nech... pro jediný hřích, jedinou hříšnou myšlenku.. .

C) Padlí andělé a já.

Nathan vypravuje Davidovi o bezpráví do nebe vo
lalícím. jež se stalo v jeho zemi. ! rozlítil se David ná
ramně a zvolal: »Smrti propadl člověk ten . . .a A prorok
odvětil: »Tys onen muž . . .a (2 Kr 12. 7)

nespravedlivě odsouzen,<< jest nesmysl; démoni vědí
dobře, že jsou spravedlivě zavržení. Sebeklam jest
na věčnosti nemožná věc! Satan ie síce »otec lži<<,.lže
a lže, aby klamal, podváděl, svedl; ale nelže před dru
hv, kteří vědí, na čem jsou a které nechce ani nemůže
ošálitl

3) Po lidsku řečenol Odeziráme opětně od otázky,
zda bv anděl va vůbec pokání schopen. V pekle ovšem
ho schopen není. '
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Nám exercicie vypravují o hříchu andělů; myslím
však, že není mezi námi anl jediného, jenž by smýš-Tel
jako'onen královský cizoložce a vrah — že není třeba,
aby nám anděl strážný zahřměl do duše: »íys onen
muž...<< Naše svědomí nám to povědělo samo

Zahled' se nyní, poutníče, na sebe —-»Když toho
se dostalo andělům, tvorům tak dokonalým, vznešeným,
Bohu tak blízkým, co stihne za moje hříchy mne, jenž
jsem prach a popel?u. Bylo jich tolik, nepřehledné voje,
a Bůh jich neušetřil, nepojal jako po'ehčujíci okolnost,
nač se mnohdy spoléháme my, totiž že provinilců bylo
takové množství; co mohu tedy čekat za své hříchy .iá?
Vzbouří-li se celá armáda, nemohou být. postříleni vši
chnl, odpykají to obyčejně jen původci vzpoury; Bůh
však zavrhl provinilé anděly všechny, do jednoho, ne
pouze lucifera, vůdce a svůdce.

Proti Petru Aragonskému zosnováno jednou tainé
spiknutí. Zvědě! o něm. pozval zrádné š!echtice do rady
a ptá se: »Jak vynalézti zvon, jehož hlas by byl slyšen
po vší zemi a děsil vzbouřence?a Nikdo nevěděl. »Já
vám to ukážl . . .a Pozval jednoho za druhým do soukro
mí, kázal každého stít, hlavy veřejně vystavit — na vý
strahu! A výstraha skutečně pomohla — děs naplnil kde
koho. a byl klld po vší zemi.

Pád a trest andělů —,výstrahou nám! Zákeřník, jenž
chce svou oběť zničit, plíží se potichu a nepozorovaně.
Kdo chce ohroženému život zachránit, ztropí rámus. Oči
vidné soudy Boží hřmí hlasem hromu: »Pohled', co čeká
hříšníka“ Pád andělů hřmí do duše: »Viz a uvažui, iaký
úděl stihne toho, kdo se proviní jako oni a řekne Tvůrci:
,Nechci.'<<Po smutném konci Konradina a pádu Štaufov
ců radili novému německému králi Rudolfovi k tažení
na Řím a boji proti papeži. »Stony mne odstrašuií.. .“
Narážel tím na baiku o lišce. která neměla chuti vstoupit
do lví ieskyně; vídělat' mnohé stopy těch, kteří šli tam,
ale žádnou, která by byla šla ven. Podobně Ludvík
Filip: »Není radno strkat prsty do záležitostí církve,
sice je nevytáhnu zdravé.<< Kterýsi voiín po válce vv
pravoval, že v zákopech se jednou vedly bohanrázdné
řeči. Vtom přiletěl _qranát. roztrhal toho. ienž Boha tu
pil neívíce. a ostatním přešla nadobro chut' pokračovat
v hovoru. Tak pád andělů; soud Boží postihl jenom je,
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ale odstrašule všechny, zrovna iako blesk a hrom: ledi
nému škodí. každého děsí. (Seneca) Trestání lednoho
zkrotí desátého. Neznám důrazněišího »memento, pama
tuju, nad exerciční rozjímání o pádu andělů.

Soudy Boží . . . Za potopy hříšní poiímali slova Noe
mova jako žert, zet'ové Lotovi také mvslili. že andě'é
žertuií, ale tam vody a zde oheň ie přesvědčil, že Bůh
nežertoval; trest zastihl vinníky ve chvíli, kdy se toho
nejméně nadáll.

V první kapitole knihy Jobovv líčí svatopisec poe
ticky, jak v nebi andělé stojí před Hospodinem: mezi
ně se vloudí i satan, Pán ho osloví, mluví o »služebníku
svém Jobovia a ieho ctnostech, a ďábel vytýká Hospo
dinu. že ho zahrnul tolika dary. Kdvbv se konala teď
v nebi rada a šlo o mne, co by asi satan Pánu vvtýkai?
Zdaž ne velikost ieho slitovnosti a shovívavostl vůči
mně? Jest docela v úmvs'ech sv. Ignáce, kdvž na konci
roziímání si představím. že stoiím před soudnou stolicí
Páně. s iedné strany satan, s druhé můí anděl strážný
a všechno tvorstvo. Anděl' »Hřešil a neposlechl tebe
nesčetněkráte.a Satan: »Já ien íednou hřešil, a mne Isi
okamžitě svrhl do plamenů; proč lsi byl k tomuto tak
shovívavý?a Anděl: »Trval ve hříchu a náchal hřích za
hříchem celá léta.<<Satan: »Já ien okamžik, a za ten ie
dlný okamžik isem tam.“ Anděl: »Hřešil očima, sluchem,
rukama, ]aZVkem, myšlením. řečí i skutkem...a Satan:
»Já ien mvš'enkou jsem hřešil. íednou iedinou . . .“
Anděl: »SVé tělo znesvěcoval hříchy ohavnvmi. iež po
dle slov tvého apoštola nemaií být anl imenovány mezi
věřícími.<<Satan: »Já ien ducha poskvrnil. a tv chceš
tohoto s duší i tělem ořiimout do nebe?<<Všechno tvor
stvo: »l nás zneužíval k hříchu. k tomu. abv tě urážeLa
Satan: »)á nezneužil žádné věci stvořené. žádnou isem
hříchem neooskvrnil. ien sebe samého.“ Andělé strážní:
»Ke hříchu | naše. svěřence sváděl. cizích hříchů bez oo
čtu se donc-lštěl...<< Padlí andě'é: »Z nás každý ien
za sebe hřešil... Tento znal též dobře tvou Vů'i Falco
mv. znal tvole přikázání, věděl. co od něho žádáš. co
přikazuieš a co zakazuieš. věděl. že to neb ono činit
nemá a nesmí. a řekl: ,Já to udělám nřec' . .. Věděl. že
to neb ono udě'at má, a řekl: ,Neudělám' . .. Tvá milost
mu též nescházela...a
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Hříšníktu stojí zahanben před svým Soudcem I před
svými žalobci, slyší iejich výtky — co na ně může od
povědět? Nic, docela nic. . . Stoií s očima sklopenýma,
beze slova, a co satan řekl o věčném zavržení, o místě,
které i jemu v plamenech připraveno. naplňuie ho hrů
zou a báz'ní... oprávněnou bázní! Ohlédá se, kde by
našel záchranu, a nenachází nic — kromě svatého
křlže. Pohlíží na svatou náruč k němu rozpiatou, la
ko by ho Vykupítel volal a zval na své srdce plně lásky
a slitovnosti. Ale slova, jež právě slyšel z úst svých ža
lobců! Hledí na sebe, na nesčetné nepravosti, jimiž
duši, tělo, celý život svůi poskvrnil, a táže se: »Kam
vlastně patřím? Mezi ztrestané anděly! Tam a ne linam!
Co by mělo být mým spravedlivým údělem? Věčné pla
menyla V Indii odscuzenec po vynesení rozsudku řekl
soudci: »Vy mne neznáte; kdybvste mne znal. poslal
byste mne tam,“ a ukázal na dvůr, kde stála šlbenice.
(Vypravule Msgre Zaleski.) Já svému Vykupiteli nemohu
říci: »Ty mne neznášc — ale musím doznat: »Poclle prá
va a spravedlnosti patřím tama — a ukázat na padlé
druhy luciferovy, to bych musil. A odtamtud, z řad za
vržených, zase hlas: »Proč iemu odpuštění, tolik sll
tovnosti, tolik lásky a milosrdenství, a nám trestu Od
povědi se iim dostane s kříže: »Protože jsem jeho trest
vzal na sebe já.a

Ezechiáš, svědek verácení Samaře a pádu říše
israelské. vidí, iak lid pobít nebo odvlečen do zaíetí,
a to jedině proto, že věrolomně zrušili úmluvu s Hospo
dinem a hřešili proti němu. Pohled na ten soud Boží 'za
chvěl králem do hloubi duše. »Sloužit Hospodinu — cele
& bez výhradv<<.Co si netroutal žádný 'král ]udský, pro
vedl on: vyplenil modloslužbu z celé země. neponechal
jediné modly, jediného posvátného háíe, jediného po
svátného stromu nebo pahorku. Učiníš tv podobně při
pohledu na Boží soud. o němž lsme právě roziímali? Vv
pleníš ze srdce kdeíakou nezřízenost a kdelaký hřích?
Není-li láska k Ukřižovanému tak mocná, aby tě zdržela
před hříchem, pak nechť zdrží tvou ruku od zapovědě
ného ovoce alespoň bázeň před tím. co hříšníka čeká.
Ro'ziímání končíme pocitem pevné důvěrv v milosrden
ství Boží. »Živ lsem iá. že nechci smrtí hříšníka, ale aby
se obrátil a živ byl.r( (Ez 33. 11)
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17. Po cestách Páně '— po cestáčh svých...
(Na“bludných cestách.)

Běda těm,kteří opustili cesty pravé a
pustili se po cestách převrácených!
(Sir 2.16)

Padlý anděl se provinil proti první a základní exer
ciční pravdě. »Člověk i anděl ie stvořen, aby Bohu slou
žil . . .a Odepřel Tvůrc'l poVinnou poslušnost a podrobe
nost. vzepřel se proti svému neivyššímu pánu. . »My
sloužit nebudem —<<A co ho za to stihlo, pověděio nám
předešlé rozlímání.

' Dopadne člověk lépe _než anděl, bude-ll následo
vat příkladu tohoto odboiného služebníka? Čeká ho mi
lostivěíší úděl, proviní-Ii se proti některé z dosavadních
exercičních pravd? Anděl, pouhý duch, se nemohl pro
vlnit proti íiné leč proti první. pýchou. odbdjem. nepo
slušnosti; člověk. složený z'těla a duše. se může pro
hřešit i proti druhé. nesprávným užíváním věcí stvoře
ných, nedbaie směrnic, které mu po té stránce nelvyšší
zákonodárce ukládá, a proti třetí, nestaraie se o svou
nesmrtelnou duši. První tři exerciční pravdy. základ
našeho duchovního života, obsah všech našich povin
nosti, které máme k Bohu, k svv'm spolutv'orům, k sobě.
Těmi třemi pravdami se vyčerpává vše. co nám Bůh
ukládá a co lest nám činit. abvchom dosáhli "svého věč
ného cíle; provlna proti kterékoli z nich uvalí na vln
níka stejnou pohromu jako na anděla provlna proti
první.
' Všimněme si. iaké následky může pro člověka mít,

prohřeší-ii se proti druhé exerciční pravdě. Co stihne
vyhnance, putuiícího k nebeské otčině. užlie-li na své
pouti některé věci stvořené prot! výslovnému rozkazu
Neivvššího, iiný'm způsobem než mu Tvůrce přikázal
nebo dovolil, podle vůle "své a ne podle vůle svého
suverénního Pána. Mohl bych uvést naše prarodiče,
kteří proti výslovnému zákazu vztáhli ruku na zapově
děné ovoce; co za to stihlo ie, čo ieiich potomky. ne
vysvětlitelným taiem'stvím do ieiich viny zapletené!
Mohl “bých uvést apoštola zrádce, ]ehož zkázu zavinila"
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nezřízená vášeň, nezkrocená žádost očí. neovládaná
touha po penězích. třicet stříbrňáků .. . Ma'ičkost. jako
bylo na pohled maličkostí i požití raiského ovoce; ale
že to učinili proti vůli a výslovnému zákazu Božímu, to
nebyla maličkost! Jediné »iablkOa jest maličkost, ale
neposlechnout Boha není ma'lčkost!

To nám předvede před oči l jiná událost, vypravo
vaná Písmem svatým, sdělená k výstraze nám. »Nená
sleduj jeho cest . . .“ (Př 3. 31) Hřích Saulův — —

A) Pokušení a hřích.

Za doby soudců bylo čím dále zřejmělší. že stáva
jící poměry v národě israelském jsou neudržitelné. a
lid volal konečně k Hospodinu, aby jim dal krá'e. Pán
vvhověl jejich prosbám a vvvolil za krále Saula, svna
Cisova z pokolení Benlamlnova. »Zdaž neisem iá z nej
menšího kmene israelského? A čeleď má zdaž není po
slední ze všech rodů kmene Beniaminova. a iá poslední
v domě otce svého?-.r praví Saul, kdvž mu Samuel zvěs
tuie vůli Hospodinovu. Toho »posledního mužea Hospo
din zvolil. Proč? Protože chtěl. poněvadž za dobré
uznal. Od p'uhu ho povolal na trůn. »l(dvž si přeji práci,
dám i schopnosti. dám sílu...a Neien schopnosti mu
Pán dal; pod'e všeho bvl Saul ve stavu milosti: jinak
bychom si těžko vysvětlili přátelský poměr mezi ním
a Hospodinem, jaký se zračí ve slovech Písma. líčícíbo
první léta ieho vládv. Duch sv. tedy sídlil v jeho duši,
byl dítkem Nelvvššíl—o.

Jak ho svobodně vvvolil. tak ho ! přátelskv a ot
covskv řídil. Skrze Samuela mu zievoval svou vůli. po
učoval ho o jeho povinnostech. tak jako nás na cestě
k nebi Duch svatý řídí a učí skrze církev. Mohl tedy
snadno zastávat svůi úřad a svčidomitě ieho závazky
plnit. nebvlo mu nesnadným státi se vládcem podle
srdce Božího. Čeho bvlo k tomu třeba. leč iít ces
tou. kterou mu Pán skrze svého prostředníka ukazoval?
Neilnak se vede duši. Duchem sv. osvětované. vedené
a řízené: netěžko lí kráčet po cestě spásu. kterou nám
ukázalv první exerciční pravdv. kterou každému ukazuie
Bůh desaterem a kterou církev blíže označu'e svvmi
zákony. K velikým věcem byl povolán Saul, velká jest
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! povolání naše, daleko vznešenělší než jeho . . . dobýt
si nebeské království, stát se na věky svnv Krále všech
králů . . . Jen když budete svědomitě kráčet po „cestách
Hospodinových, t. i. plnit vůli Boží. k ]eiímuž dokonalé
mu poznání nám dopomáhaií i duchovní cvičení.

Plnit vůli Boží . . To základ veškeré dokonalosti, to
podmínka spásy, to alfa a omega duchovního života.
Být poslušen vůle Nejvyššího... Nesčetně
kráte v životě, ba skoro den co den lest naše posluš
nost podrobována zkouškám. hned drobným, hned zase
těžším. Zkoušce byla podrobena poslušnost našich pra
rodičů, zkoušce bvla podrobena ] poslušnost tohoto
prvniho krále lsraelského. Poslušností si měl zasloužit
další milosti ! konečné dosažení cíle, věčného života.

V sousedství lsraele sídlil kmen Ama'ekitský, kmen
oddaný modloslužbě, a proto od Hospodina určen k zá
hubě. Právem; jako za Noema vyhladil Pán potopou
veškeré lidstvo oddané neřestem, jako na Sodomu a
celé Pětlměstí dštil oheň a síru, lako modlářské národy
kananeíské vyhladil mečem Josuovým. tak měl právo
on, pán života a smrti, vyhubit i tento kmen. a rozhodl
se vyhladit lel mečem. K tomu úkolu určil Saula. Proč?
Protože chtěl: kdo má právo se ho tázat, proč tak činí?
Kolosmí od něho vyzvídat důvody ieho volby a dlsoo
slc? Kdo smí ieho rozhodnuti podrobovat zkoumání?
Generál má právo svého voiína postavit nebo poslat,
kamkoli chce. a Hospodin by toho práva neměl?

Posílá tedv lsrae'ského krále. a na cestu mu dává
rozkaz, zavazulící pod těžkým hříchem: »Zníčíš vše,
všecek lelich maietek, všecka stáda... neušetříš ni
čeho, ani íedlného kusu . . .a Proč mu dal tento rozkaz?
Zase marné a nemístné uvažování a vvzvídání. Bůh tak
přikázal, na tom dosti. On. svrchovaný pán našeho ži
vota. ie tím soíše svrchovaným pánem našeho maietku.
Pošle-li krupobití na úrodu nebo mor na dobvtek, kdo
mu může co vytýkat? Pro Benlaminova syna byl tento
přikaz zkouškou jeho poslušnosti.

Saul neřekl: »Nechci —r( Poslechl okamžitě. po
slechl ve všem. vykonal vše. co mu Hospodin přikázat.
Snášel všeckv námahy vá'ečného tažení i hoře. a kdvž
bvl hotov. byl povinen říci: »Co isem byl povinen učinit,
učinll jsem, služebník neužltečný jsem.<<(Lk 17. 10)
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Byl se svým posláním hotov. Modlářský “kmen vy
huben. teď ještě zničit stáda. Ale tu přišlopokušení.
Vidí ohromná stáda . . . to vše zničit? Tóho ie mu líto . . .
Skoda iich! Vždyt' by se ilch dalo předobře užít doma!
Pokušení přišlo ve chvíli, kdy se ho neiméně nadál,
vlastně ani nenadál. Dábel nespí nikdy! Nahlížím do své
sbírky příkladů. a čtu případ za případem, leden truch
Iivěiší než druhý:“ »lťněz, svědomitý a horlivý, šel za-.
opatřovat do nemocnice; u lože umírajícího po prvé
shlédl mladičkou Milosrdnou sestru...a »Při dobročin
ném bazaru se poznali. mladý ženatý muž, dotud v man
želství šťastný, a inteligentní dívčina . . .a »V katolickém
spolku se hrálo divadlo. smíšené úlohy. 'a tam to zača
lo...“ Při neinevinněiších příležitostech, ba i při skut
cích Iásky číhá na nás pokušitei, šípy v toulci, zkoušele,
zda by se nedalo »co dě'ata . . .

Co měl Saul učinit? Vzdálit se pokušení v samém
začátku! Zavřít oči, odvrátit se a dát rozkaz: »ančte!
Všela Neučinil tak. trvá v pokušení. kterému ie příleži
tosti k neposlušnosti . . Ale v pokušení dobrovolně dlít
znamená mu podlehnout! Od pokušení. v kterém trvám,
jest ke skutku iediný krok! Dábel užil tentokrát nezří
zené žádosti očí; jindy užije žádosti těla, jindy pýchy
života — —

Zatím co král váhá. ozývalí se hlasy: »Tobv bylo ško
da. to mv nepobiieme. to vezmeme s sebou...a Zl
dovská lakota se v nich hnula. hlasv se vzmáhaií víc
a víc. řadami voiska se nese konečně rázné rózhodnutí:
»Stáda ničit nebudem —<<Při tom se vůči nerozhodnému
a váhaiíc'ímu králi z:.činaií tvářit hrozivě; bude-li trvat
na dřívěiším rozkaze a neodvolá- li ho nechť je připra
ven na odpor: lest leden proti tisícůml. .

'l'o rozhodlo: teď bude aspoň mit výmluvu. že ho
lid přinutil. Sám při tom samozřeimě neodeide s prázd
nou. neileoši část kořisti bude přec patřit iemu. Přivo-.
lil tedv. af zievně či mlčky. »Bál isem se lidu.<<pravi
potom Samuelovi. Adam se též vvmlouval: »Zena mne
svedla“ a málo mu prospěla výmluva, pochodil zle . ..

»Co za nic nestálo. to zahubill, co však lepšího
bvlo. zachovali. nellepší brav a skot a krmný dobytek
I be'ranv...a Jednai, lak _lednáme my, žádá-ll od nás
Pán obět'. Co za ni: nestolí nebo co nás nic nestojí,
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to mu ochotně obětujeme a dáme; vymáhá-Il od nás
skutečnou oběť, kus našeho »jáa, část našeho srdce,
odepřeme.. . s tou neb onou záminkou nebo výmlu
vou .Saulovi nebyly všecky lopoty tažení a boje tak
těžké jako zříci se lákavých stád; nám mnohdy všecky
námahy apoštolování nejsou zdaleka tak tíživé a hrozné
jako ovládání egoismu, jevícího se ctižádostí,--smysl—
ností, svéhlavosti, žárlivosti . . .

Saul pokušení povolil; bylo to pokušení k těžkému
hříchu. . . Vědomě a dobrovolně jednal proti výslovné
mu rozkazu Hospodinovu, přestoupil jeho příkaz, jednal
proti jasné vyslovené a zřejmě poznané vůli Nejvyš
šího. Provinll se proti naši druhé exerciční pravdě;
užívání věcí stvořených . . . neřídil se při tom vůlí Boží,
nezřízeně k nim Inul, a ta nezřízená náklonnost ho
svedla k přestoupení přikázání. Nedal si otázku: »Co
mi ty věci prospějí pro věčnostu Stáda se mu líbila,
vzrůst vlastního bohatství ho lákal . .. Kdyby nějaká roz
koš lákala a váblla sebevíc, jestliže mi ji Bůh zakazuje,
nesmím — byť srdce při tom krvácelo, byt' se ve mně
všecko vzpíralo a bouřilo, byť mi pokušitel namlouval,
že tím zahrabu všecko své životní štěstí. Nikoli, posluš
nost zákona Božího mne neučiní nešťastným; jeho pře
stoupení na mne svolá kletbu, jak na sobě brzo zakusll
Saul.

Naše dosavadní rozjímání zkoumala cestu, která
vede k Bohu, našemu cíli, a přesvědčila nás, že jediná
cesta, která nás k němu bezpečně a jistě vede, je ces
ta poslušnosti. Což, napadne-Ii poutníka a zkusí-ll jít
cestou svou? Jsou rozmanité »zkouškya. Voják zkusí
hodit generálovi pušku k nohám: »Bojuj si sám...<<
Adam zkusll okusit zakázaného plodu, andělé zkusili říc'l
Nejvyššímu: »Nebudem sloužit...a Zkusí-Il poutník opus
tít cesty Páně a jít cestami svými! . ..

B) Hřích a trest.

Saul se vrací s vítězným jásotem domů, vstříc mu
přichází Samuel. »Cos učiníl?. .(( »Zachoval jsem nej
lepší kusy, abych je obětoval Hospodinu.. .a Chytá se
narychlo výmluvy. Jak nízce pojímá velebnošt Nejvyš
šíhol Když vidí, že je zle, nabízí mu: »Rozdělíme se
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o to spolu . . .“ Na tu kramářskou vytáčku odpovídá $a
muel: »Milejší jest Hospodinu poslušnost než oběti.
Protože tys zavrhl slovo Hospodinovo, zavrhl Hospodin
tebe . . .“

První následek těžkého hříchu: Duch sv. odchází
z duše. »Duch Hospodinův opustil Saula a soužil ho duch
zlý . . .a Vydán tomu, jehož hlasu uposlechl a jehož ces
tou šel. Hříšník opouští Boha, proto i Bůh opouští jeho,
a vinník se stává kořistí ďábla, jemuž se sám oddal.
Málokde jest patrno, jaká to zkáza, když Duch sv. opustí
duši, jako u tohoto nešťastného krále, málokde je tak
zřejmo a skoro viditelno, jakému otroctví propadá ten,
kdo těžkým hříchem vyhostí nebeského dárce vší sva
tosti z vlastní duše; usadí se v ní ďábel, ten se zmocní
vlády, a poslední věci jsou horší než první... satan,
z duše křtem svatým vypuzený, se v ní usídlí po druhé,
pevněji . . . po druhé nepustí kořist tak snadno z rukou.

K tomu dostačí jediný těžký hřích... první
těžký hřích . .. Saul pro jediný hřích opuštěn od Hospo
dina, a to navždy. Byl to jeho první těžký hřích? Či se
dopustil těžkých hříchů již předtím? Nevíme, ale spá
chal-li jaký, napravil. jej upřímnou lítostí. Bůh jest milo
srdný, shovívavý, čeká a čeká, odpouští a promíjí
Ale nedbá-li hříšník, jest jeden jeho hřích poslední, ten
dovrší míru jeho nepravosti a vyčerpá ! míru Boží sll
tovnosti, Bůh další miiost odepře, bud' že ho vehříchu
odvolá, nebo že ho ponechá ve stavu nekajícnostl a
nedá mu milost obrácení. Nikde nám to neukázal tak
jako na Saulovi. Ponechal ho ještě na živu, ale v ne-'
vyzpytatelných úradcích své prozřetelnosti mu nedal
milost pravého pokání; takový člověk jest za žlva kan
didát pekla, kořist satanova; vymanil se z poslušnosti
Tvůrce, a propadl otroctví ďábla.

Který můj hřích bude poslední? Který naplní míru
mých nepravosti a vyčerpá míru Boží shovívavosti?
Nevím... Může to být tento, kterého jsem se právě
docela Ihostejně s plným vědomím .: svolením dopustil.
Může také být předposledním . . . .O Abaelardovi se vy
pravuje, že mu bylo zjeveno: »Dopustíš-Il se ještě těž
kého hříchu, budeš zavržen.a Slavný pařížský profesor
filosofie na to prý odpověděl: »Toho hříchu se nedo
pustímia
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Není nikoho mezi zavržencl', který propadl peklu
pro jediný hřích? Padlí andělé jistě, a lidé? Sv. Ignác
jest názoru, že tam nejeden syn tohoto slzavého údolí
pro jediný hřích jest, a já soudím, že zpovědnice by
mu mohly vydat svědectví, kdyby směly mluvit. Dívka
z katonického sdružení, týdně nebo měsíčně přistupující
ke stolu Páně... přijímající svaté svátosti .. takové
duše nepřinášejí do zpovědnice těžké hříchy! Jednou
za málo dní po sv. zpovědi se dala svým hochem svést
k hříchu; její svůdce mi sdě.il, že se zprvu bránila, že
to bylo po prvé, co s ním hřešila po prvé a napo—
sled! Sotva hřích spáchán, přetrhlo ochrnutí srdce nitku
jejího mladého živoia. Jediný těžký hřích . . . snad první
těžký hřích... Ne nadarmo píše sv. Pavel věřícím:
»S bázni a třesením pracujte o své spáse.<< (Fil 2. 12)

Nejsou snad tyto exercicie pro tebe posledním vo
iáním milosti? Snad; kdož to může vědět! Již nejednou
se tak stalo. Anály exercičních domů vypravují nejednu
varovnou a výstražnou událost. Student, jenž z exercicií
utekl, právě před sv. zpovědí, a za málo dnů utonul . . .
Důstojník, jenž utekl od zpovědnice, kde byl už na řadě,
a při přecházení ulice byl zasažen tramvají Dívka,
která nechtěla nechat známosti s bezbožcem, že prý ho
má tak »strašněa ráda, a její exerciční zpověd' byla zá
roveň její poslední, za několik týdnů k vůli němu od
padla... Nezřizená láska k tvorům, ta nás připravuje
0 Tvůrce a o nebe! Většina zavržených synů Adamových.
jest ve společnosti démonů jen proto, pro nezřízenou
náklonnost k věcem stvořeným, pro hříchy, jichž se do
pouštíme, nedbajíce druhé exerciční pravdy. Denně
se proti ní proviňujeme, denně riskuieme a v nebezpečí
se vydáváme, že pro tvora ztratíme Tvůrce a nebe, ať
jde o majetek proti vůli Boží nabytý, at' 0 cokoli jiného.
Ctižádostivý, opilec, nečistý . . .

Druhý trest, jenž Saula stihl: Boží požehnání ho na
dobro opustílo. At' od té doby podnikl cokoli, vše šlo
špatné. David se stává miláčkem Hospodina i lidu, a
Saul v zaslepenosti místo na nepřátele se vrhá na něho,
maří síly l čas pronásledováním jediného člověka, a
ten mu stále uniká.

Za třetí, probudily se v něm vášně, vybuchly živelní
silou. Závist... že David oblíbenější než on... Tato
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neřest se v něm stupňuje až ke krutosti. Dá pobít 85
kněží, pro pouhé podezření, že přátelíli s. ůavidema
že se s ním spojili proti němu, zničí kněžské město
Nobe a všecko jeho obyvatelstvo vyhladí, od starců až
k nemiuvňatům, ženy, dívky, děti . . .

Za čtvrtě, jeho zatvrzelost a zaslepenost se vzmá
há víc a víc. Chce probodnout i syna Jonathu, že miluje
Davida, k Hospodinu se vůbec nemodlí, a v předvečer
bitvy na Gelboe jde k modlářské ženě, aby čarodějným
způsobem vyzvěděla, zda zvítězí — on, jenž kdysi vše
cko modlářství pod trestem smrti zapověděl!

Konečně docela od Hospodina opuštěný jest od Fl
lišťanůna Gelboe poražen; vidí, že všichni jeho synové
padli, jeho voje utíkají, sám raněn leží na zemi a žádá
svého oděnce, aby ho probodl; a když služebník váhá,
nalehne na vlastní meč. Umírá jako sebevrah, v neka
jícnosti, nesmířen s Hospodinem.

Jaký jest jeho úděl na věčnosti? Nevíme. Ale příliš
velké naděje, že jest zachráněn, si dělat nemůžeme —

Pro jediný hřích — —
Orientální pověst vypravuje, že daleko odtud, kdesi

ve východní Asii, pramení ze země zázračný zdroj.
Kraje, kterými protéká, mění v rajské oblasti; lesy, stro
my, květy, ptácl, motýli, všecko rajsky smavé, rajský
půvabně. Tu se nenadále vyřine z temné sluje malý
pramének, kalný jedovatý proud, a jakmile jeho vody
vniknou do veletoku, je po všem veta; všecek život
odumírá, všecka krása vadne a mizí, místo rajského ži
votního ruchu se rozhostí všude ticho hřbitova a hrobu.

Přěknýobraz zkázy, kterou v duši způsobí jediný těžkýh ích!
' Právě dostávám dopis »Málokdo tuší, co nebez

pečí v sobě chová lehkomyslně spáchaný lehký hřích.
Přeceňoval jsem své síly i svou dokonalost, myslil jsem,
že u mne možnost těžkého hříchu a tudíž i ztráty mi
losti a Boha jest vyloučena. Jak jsem se přepočítali
Teprv exercicie mi otevřely oči .a Lehký hřích lehko
myslně páchaný.. .což teprv těžký hřích svévolně spá
chaný! Vzpomínám na dívku, kterou jsem včas a usilov
ně varoval. .nadarmo! Lehkomyslně zabředla do kalu,
a její první hřích způsobil v duši zkázu podobnou zkáze
jedovatého praménku, o němž byla právě řeč. Všecka

256 HříCh' "seal“ův.



krása a něha, všecka radost ze služby Boží, všecko
blaho z “lásky Mariiny i radostná práce o vlastní doko
nalosti a v následování přesvatého Srdce Ježíšova zmi
zela rázem, & já stál nad pouští, nad troskami . .. jako
by bomba byla zničila nadobro ten krásný chrám Ducha
sv., tu milou zahrádku, vypěstěnou péčí božského sa
daře a zalévanou dotud neúnavně jeho milosti i draho
cennou vláhou jeho vykupitelské krve.

C) Saulův hřích a polehčující okolnosti.

Zdálo by se, že by Saul mohl leccos namítat, a to
na pohled docela právem. Na pohled! Bohužel! Jen na
pohled . . . Slyšme jen:

»Kdybys mne nebyl učinil králem, kdybys mne byl
nechal doma u pluhu, nebylo by k tomu všemu došlo,
nemusil bych nyní tak těžce pykat. Já jsem se ti přec za
krále nenabízel, já se spíš bránil . . .a Ovšem, já sám tě
za krále vyvolil, ale já ti dal zároveň milostí s dosta
tek, abys byl řádným králem, abys plně dostál velkým
povinnostem a úkolům na tebe vloženým. Tato důstoj
nost ti mohla & podle mě vůle i měla dopomoci k vy
sokému místu v nebi, ty sám sis z ní učinil :estu k za
vrženi . . . svou neposlušnosti . . .a

»Já jsem nemínil táhnout proti Amalečanům; kdy
bys mne nebyl do boje poslal, nebyl bych se toho hří
chu dopustil... Proč jsi _mne alespoň neušetřii onoho
rozkazu ohledně stádu Tvým pánem jsem já, já roz
hodují, co máš nebo nemáš dělat; tys nikdy 'neskládal
počet svým vojákům ze svých rozkazů, a jsi přec jen
člověk; já jsem Hospodin! Tys jim někdy ukládal věci
nad jejich síly (1 Kr 14. 24), já však spolu s rozkazem
dávám i sílu, aby můj služebník a tvor moh-Žrozkazu
dostát, a té pomoci jsem neodepře: ani tobě.“

»Všecko ostatní jsem svědomitě do posledního pís
mene vyplnil, jen v jednom jsem se provinil . . .a »I toto
jediné provinění bylo těžkou neposlušnosti dostači
_iedinéprovinění, aby připravilo človeka o všecko, | o žl
vot... Vojín, který ve všech bojích hrdinsky bojoVal
a teprve v posledním, jen jednou, svou korouhev zra
dll, a přec musi pykat . .. Já mám právo na celého člo
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véka, na celý jeho život, na všecky jeho práce, na jeho
bezvýhradnou úplnou službu, do posledního vzdechu...<<

»Pokušení bylo tak blízké...a ).Ale i má milost tl
byla blílká . . .“

“»Nátlak lidu . . . vždyť by mne snad byli i zabili . . .a
»Poslechnout rozkazu svého Tvůrce je důležitější než
chránit život, dopustit se hříchu jest větší neštěstí než
života pozbýt. Mučedníci raději se dali mučlt a zabíjet.
než by byli přestoupili jediný příkaz Nejvyššího. Prorok,
který se dopustil jen nepatrné neposlušnosti, uvěřiv
lehkověrně lživému předstírání hostitele, byl : trestu
zadáven lvem (3 Kr 13) . . .a

Nlc nejsou platny tyto »polehčující okolnostia, jsou
to jen výmluvy. . . Nechápeme velikost a velebnost
Tvůrce, proto nechápeme, co vězí v tom jediném slově:
»Neposlechnout, přestoupit Boží přikázání.<<Dejme se
proniknout vědomím své nícotnostl a Boží velikosti.
prosme ho za milost osvícení, abychom poněkud lépe
chápali jeho majestáí,-jak jej pochopili jeho svatí; pak
se budeme děsit pouhé myšlenky: »Neposlechnout Hos
podlna, přestoupit přikázání Hospodinovo, páchat, co
jest zlé před tváří Hospodinovou . . .a

Polehčující okolnosti... Při rozjímání o hříchu an
dělů bychom si my. vyhnanci, křehcí Adamovi synové
: hlíny slepení, též rádi nemluvili, že s námi jest jinak.
Když byla řeč o cílí, pro který jsme stvořeni, poučila
nás. sv. víra: »Anděl nemá více než ty, není rozdílu mezi
tebou a jím, člověk stejně jako andělé jest povolán za
dítko Nejvyššího, lt účasti na Boží přirozenosti a na
božské blaženosti; s tím souvisí podmínka Bohu slou
žita Tento'vznešený údělízáviděl člověku anděl; myslll,
že' jemu, vznešeněišímu nad syny zemské hroudy, se
musí dostat více než nám. Kdyžjest řeč o odvrácení od
cíle, od Boha a jeho zákona, myslíme zase-my, že jsme
na tom lépe než andělé. Nikolíl Stejny cíl, stejný životní
úkol, a též i stejné rásledky a stejny trest, když se mu
zpronevěříme.

Jenom ten rozdíl jest, že člověku na jeho životní
peuti strojí jeho spolutvorové více léček 'a že se může
snáze do tenat hříchu zaplést, než kdyby byl pouhý
duch. A ještě jeden rozdíl — člověk se může vzpama
tovat, může : milostí Boží : pádu povstat, : osidel hři
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chu se vyplěst a navrátit se k tomu, jehož opustil...
milostí Spasitele, kterého mu Bůh v nekonečné slitov
nosti poslal, ačii mu Pán obrácení umožní. O tom až
později; teď ještě ,eden pohled na nešťastného israel
ského .krále.

D) Saulův hřích a já.

Vysiechli jsme, jaké výmluvy by mohl uvádět pro
vinilý král, aby ospravedlnil svůj. čin, a jak liché jsou
všecky na vážkách věčného Soudce. Nejednáme po
dobně přečasto i my? HIedáme,-čím bychom svůj hřích
omluvili, svůj skutek zpestřili, svéruce i duši obmyli,
omlouvajíce sebe činíme někdy přímo nebo nepřímo
výtky Tvůrci jako Adam, když řekl: »Žena, kterou jsi
mi dal za společnici...<< Jako by na Boha chtěl svou
vinu svalit. »Kdybys mi ji nebyl dai, nebylo by k hříchu
došlo . . .“

My, věrní synové padlého Adama . . . »Proč dopustil
Bůh, aby právě tato osoba zkřížila mou životní dráhu,
proč nezamezii setkání s ní na mé životní pouti . . . proč
došlo k onomu procesu, kde žádost nepravého mamonu
mne svedla ke křivé přísaze .. . proč dopustil, aby byl
vydán onen zákon, který mi dal vyhlídku ra ten neb
onen zisk za cenu odpadu . . . Proč padl můj zrak na to
neb ono, proč mne Bůh raději neoslepii . . . Proč mne ne
chával na živu a raději mne neodvolal ze světa! Kdybych
byl umřel v kolébce, bylo by mi lépe . . .((

A zvlášť rádi se vymlouváme na to, že okolnosti
byly silnější než my! »Situace byla taková, že nebylo
lze jinak jednat, při nejlepší vůli . . .a Nespouštějme se
zřetele, že i Sauiův hřích byl do jisté míry spáchán
z lidských ohledů! Kolik drobných přestupků, kolik ne
malých hříchů, kolik velkých zločinů mají za následek
i u nás tyto neblahé lidské ohledy! Výrostek, katolicky
vychovaný, mi před nastoupením místa vykládá: »Já
bych mezi nimi neobstái (šlo o bezvěrecké učitele),
já budu musit být též pokrokový...a Tedy po česku
neznabohi Na tváři jsem mu postřeh! tajné uspokojení,
měl zřejmou radost, že bude moci »s dobrým svědo
mím“ odhodit víru, Herá mu beztak byla už dávno ne
pohodlná.
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Tento tak učinil úmyslně, ze zlé vůle. Nejsou vši
chni jako on, ale přesto před věčným Soudcem omluvy
mít nebudou. Děvče: »On mi nedal klidu, hrozil, že mne
nechá.. „((Manželka: »Aby nebyla doma zlá krev, aby
nebylo mrzutostí, abych měla pokoj . . .a v závodě:
»Abych nebyl ostatním na posměch ...a Ve státní služ—
bě: »Abych si nezatarasil postup... musím tam, kam
vane státní vítr . . .a

Hřích spáchaný z lidských ohledů, z nezřízené lás
ky, z nezřízeně bázně, z nepravého pojetí pokoje a
míru... A přec nelze ani zdaleka mluvit o takovém
přinucení, jako u nešťastného israelského krále. Když
Bůh zakazuje, nesmím, byt' mne i na kusy rozsekali . ..
A přec by bylo dostačilo říci svůdci jediné rázné ener
gické »ne<(,a odešel by jako satan od Pána, když ho
pokoušel na poušti.

Nejsme daleko trestuhodnější než Saul? On neměl
tak jasného poznání Boha jako my, kteří žijeme ve svět
le pravdy Krlstovy, \: době mesiášské Nám se dostává
více osvícení, více síly, více milostí než jemu, nás sílí
Duch sv. ve sv. svátostech a osvěcuje nás skrze církev,
zvláště ty, kteří prodělají exercicie .. Co milostí, co
osvícení se jim v nich dostává! Právem nám může Nej
vyšší říci: »Jlní hřešiiš v temnotách, tys hřešil ve svět
le.. .a Proto větší tvá odpovědnost, těžší trest.. .

Byls někdy ve stavu těžkého hříchu? Pak ses ! ty
vznášel nad pekelnou propastí, byls v nebezpečí, že
pekelné plameny pohltí i tebe, byt' bys ve hříchu trval
jenom minutu. »Jenom minutu . . .a Nešťastný, což nevíš,
že o tvém věčném osudu může rozhodnout jediná vte
řina? Nebyli jsme toho v posledních letech svědky den
co den? Neočekávaný nálet, a než se vůbec 1 překva
pení vzpamatovali, než na záchranu pomysllli, už se na
ně řítil dům. Jeden slyše hučení vyběhl od oběda před
stavení podívat se, co se děje, a už ležet v krvi. roz
trhán na kusy. A ty pravíš: »Jenom minutu . . .a

Před lety se to stalo; domácí pán prohlíží za sou
mraku novostavbu, tápe dál a dál, až nakonec prováze
jící ho služebně praví: »Rozsvit' baterku, nevidím ani na
krok.“ Rozsvítila, a v něm hrůzou ztuhla krev, . . Stál na
samém kraji zdi . . . jediný krok, a řítil se dolů, se čtvrté
ho poschodí Důmbyl už dávno hotov, ale domácí
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pán jakživ nezašel nahoru, do vyššího patra; pouhou
vzpomínkou na to, cc tam zažil, se mu dě'alo nevolně.
Jiný prodělal hrůzy srážky vlaků a zapřisahal se, že
»na mašinu jakžlv už nesednea, třetí prodělal hrůzy
ztroskotání a nechtěl o cestování za oceán a o moři už
nic slyšet. . . A my tak Ihostejně vezmeme na vědomí,
že jsme se vznášeli nad pekelnou propastí, ne minutu,
snad dny, týdny, měsíce, léta, možná že i desítiletí, a
jsme při tom pomyš'ení docela klidnl, jako by se nic
nestalo. Pán ti ve svém milosrdenství dal možnost po
kání, ve své shovívavosti ti dává čas k pokání, ve své
shovívavosti tl nabízí milost pokání — a ty ještě vá
háš dát cestě hříchu navždy výhost a obrátit se celým
srdcem na cesty Páně? Poutníče, kam doputuješ, ne
vzp'amatuieš-li se aspoň nyní a nechopíš-ll se oběma
rukama milosti, kterou ti božská slitovnost nabízí?

18. Široká cesta . . .

Toto je cesta tvá od
mladosti tvé! (Jer 22. 21)

Nikomu na světě není dopřáno nahlédnout tak hlu
boko do duší, do skryté lidské bídy i radostí, vidět
ukryté očím světa liiie i močály. _iakokatolickému knězi.
A přece misionář světa nejznalejší, jemuž se tisíce a
tisíce duší otevřelo, jenž do tlsícery'ch rodin nahlédl a
snad půl zeměkoule procestoval, jemuž dopřáno nahléd
nout i do zákulisí politiky a diplomacie, moh! by všecku
svou zkušenost vyjádřit siovy Písma: »Nešř'astné činí
národy hřích.<< (Př 14. 34) Nešťastným činí člověka
hřích . . . '

Jediný obrázek ze života. Tvrolák, syn řídícího učí
tele. po matuře... Jde do Vídně. »Budu Iékařem.<<
Lékařem se chtěl stát, tulákem se stal. Mohl se stát
tím, po čem toužil, kdyby... Kdyby nebvlo hříchu!
S počátku pilně chodí na přednášky a studuie; ale Ví
deň iest pěkná a veselá, a vídeňská děvčata též: se
známí se s jednou, a »měli se rádia... Tím řečeno
vše". Měli se rádi, ale jak! Dovolí si věci, které zákon
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Boží zakaluje, a když ona odporuie. vždy li uchláchoií:
»To patří k lásce.“ Až mu ]ednoho dne řekla: »Teď
už si mne musíš vzít . . .a Do něho jako když hrom ude
ří; nespí, neií, radí se s kamarádem... »Blázne, to se
zapře, a když to nepůjde zapřít. pomůžeš si jinak.“ Bvl
by mu za takovou radu neiraděii iednu dal, ale viděl
sám, že ze situace není východiska. Vvhýbá se děv
četi. iak může, pociťuie odpor při pouhé myšlence na
ni. Vždv pravý opak toho, co chce a káže Bůh! i(dvž
Pán chtěl, aby se ií vyhýbal, vyhledával ji, a teď, když
jest vůle Boží, aby se lí uial. vyhýbá se ii — ted',
když je nešťastná! To také patří k lásce? Teď se uká
zalo, zda-Ii to bvia láska a jaká láska to byla. Nikoli
láska, čistá, obětavá; vášeň to byla. neihorší vášeň,
tělesná náruživost, sobecká. plná egoismu, hiedaiící len
ukolení choutek svých, nikoli dobro milované bytosti.

Kdvž se jí stranil, přišlo děvče k němu samo. Junák
se postavil doprostřed světnice a odříkávai naučenou
řeč. Sám necítil, iaké darebáctví páchá. Dívka tu stoli,
beze slova, oči rozevřené, v nich úzkost a zděšení. ko
nečně ide... Ve dveřích se na něho leště iednou
ohlédne — na ten pohled nezapomněl, co byl živ. Za
tři dny vvloviii ieií mrtvolu : Dunaie. a letí poslední
vůle va dopis poslaný ieho rodičům. Matku la věc při
vedla do hrobu. otec zešedivěl, a náš lunák? Ta scéna
jím zachvěla. ale vášeň bvla mocněíší. Bez Venuše ne
mohl být., vvstřídat tři university, a octl se na ulici. Kiesá
hioub a hioub.

Po čase se seide s jiným tuiákem, & ten mu na
vrhuie: »Půideme do Německa. tam se někde uchvtí
me.<<Jdou. ale denní nochodv isou kratší a kratší, vleče
se s námahou vždy větší. až kdesi u lichtenfelsu v Ba
vorsku praví: »:lá už nemohu dál...<< Pro-zradil druhu,
co mu ie . . . nemoc. iakou nedostanou nikdy lidé. kteří
Jsou čistě živi. Co dělat? »Počkel zde na mne, lá půidu
do města pro záchranu.“ Jde. za dvě hodiny se vrací.
ale ieho společník nikde. Hned se dovtími, kde asi
třeba ho hledat: běží k Mohanu. na břehu naide v křoví
jeho klobouk. a po několika dnech nalezeno ! ieho tělo.

Nešťastným činí čloVěka hřích... Kolik životů měl
na svědomí ieho hřích! Kolik životů zničil. co svět stojí,
tento jediný hřích! Kolik rodin učinil nešťastným" '—
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V universitní knihovně studuje kněz. znenadání spatří
druha ze seminářských let. . . odpadlého. rozumí se, že
pro tutéž vášeň. »Alc příteli, to íe shledání! A jak se
ti vede?“ Oslovený se dá do pláče a beze slova od
chází... Proč odpadl? Hledal štěstí. maloval si, lak
asi budou spolu šťastni. Našel štěstí? Proč nenašel?
Protože mezi něho a mezi ieho štěstí se postavil hřích.

Kolik popřevratových kněží. o nichž platí totéž! Ne
vidí jiné cesty ke svému štěstí. leč tento neiosudněiší
krok. Vášeň vyprchá, on vystřízliví, a potom? Mohl být
šťasten. kdyby mezi ním a štěstím nestál h'r'ích, kdyby
nebyl hledal své štěstí na cestách zakázaných . . .

Nešťastným činí člověka hříCh — —
Takový lest hřích: blaží krátko, mučí dlouho. (Ein)

Synu. nechod' po cestě s nimi, zdržui nohu svou od ste
zek ieilch (Př 11. 15l. zvou-li tě: »Poid' mezi nás! Budiž
leden měšec společný nám Všemia (lb 11, 19)

A) Poskvrnlla isi zemi nepravostml svými...
(Jer !. 2)

Roziímání o pádu andělů nás asi překvapilo. Kdvž
je exercitant po prvé uslyší. zachvě'e lim do hloubi
duše. »Tak soudí o hříchu Bůh...a Beze slova stoií
zdrcen nad nevystihiýmí soudy Božími. Pamatuil se. lak
se maličkým ve škole skoro dech zataili, kdvž isem iim
tu událost vypravoval a přišel ke slovu odbole: »Ne
podrobíme se.a Tušiii, že to dopadne zle — ale že ie
stihne takový trest. toho se přece nenadáli. Vzpo
míneime sami! i(dvž isme \: biblické děiepravě slyšeli
o neposlušnosti Adamově a o leho trestu — nehnulo se
v nás tehdy svědomí? Jen led nou neposlechl! Koll
krát isme se dopustili“dětských neposlušnosti my! Kdy
by každá bvla stíhána takovou pokutou! .. .

Nic nao'at. bylo zřeimo: své poimv o hříchu musí
me důkladně přepracovat. Tolik isme cháoaii iiž tehdy:
směrodatné ie to. co hříchu praví Bůh. nikoli. co isme
o něm dotud soudili mv nebo iak o něm soudí svět. leč
někdy i mv sami musíme vvřknout nad hříchem přísný
ortel ! proti SVé vůli. Zavoieime ho nvní před tribunál
vlastního sVědomí — oak ho leště !ednou v příští ka
pitole zvážíme na válkách soudů Božích.
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Co soudí o hříchu mé svědomí... _
Pozorovali jsme hrůzu a zlobu hříchu. Hřešil anděl

v nebeské předsíni, a v okamžiku ho pohltila propast
pekelná. Hřešil člověk v ráji, a moře běd se rozliio po
celé zemi. Hřešil člověk ve vyhnanství, apoštol ve škole
Kristově, a byl smeten do společenství padlých andělů;
hře'šil král vyvolený a povolaný samým Hospodinem, a
byl zavržen od toho, jenž jej povolal 

Můžeme my při pohledu na ně říci jako farlzeus
v podobenství: »Děkuji tobě, Bože, že nejsem jako
tito?a Kdo mezi námi, jenž by se osmělil tak mluvit?1)
Cítlli jsme, že tíha toho rozjímání spočívá na nás . ..

Otevřeme nyni knihu svého života — čím jsou po
psány její stránky? Samá skvrna — malých bez počtu,
jako na šatě, jehož se chytla plíseň. Kdo by spočítal
všechnv roztržitosti při modlitbě až do poslední dnes
ráno? Všechny marnivé a iešitné “myšlenky, všechny ne
laskavostl, proievy netrpělivosti a výbuchy hněvu, slova
planá a zbytečná, všechny nezřízenostl, k nimžnás sved
la sebeláska? Toho jest jako štěrku při cestě, a nedoko
nalostí? Jako prachu na silnici, zviří-Ii jej auto! Ale to
vše pomiiim, a ptám se: »Nic víc než tyto malé skvrny?
Otevři album svého života! Projdeme je spolu . ..

První stránka — sněženka, první jarní kvítek,
sotvaže roztaie sníh... Sotva se uvolnilo pouto, jež
vázalo tvůj rozum, začal isi poznávat dobré l zlé, pro
bouzelo se v tobě sebevědomí a s nim nastala i povin

1) Farizeus se modlil: »Nejsem jako ostatní lidé,
zloději,“ nepoctivci, cizoložníci...<< Někteří věřící se
zpovídají právě tak: »Nikoho jsem nezabil, nikoho ne
okradl...<< Nebo: »Do kostela chodím, s mužem (se
ženou) se snáším, nikomu neubližuji . . .<<Tak se zpoví—
dávali už za dob sv. Bernardina Sien.: »Nikoho jsem ne
zavraždil, žadný kostel nezapálil, žádnou řeholní sestru
neznásilnil...<< Světec jim odpovida nepříliš lichotivě!
Za sv. Františka Sal. se zpovídávali: »Nikoho jsem ne
zabil, nikoho neokrad . .. “Kdyby byl Abraham a S. Clara
živ, vzal by si jistoiistě na mušku lidi, kteří místo »Ja
bídná hříšnicea začínají'jako farizej: »Já nejsem mělká
duše jako ostatní.<<To znamená v poctivé češtině: »Jé
jsem oproti jiným hlubina dokonalosti a moudrosti.“
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nost dobré konat a zlého se vyvarovat, povinnost spo
jená s odpovědností za tvé činy."Bělostná jako sněžen
ka vyšla tvá duše z křestního pramene, prostinká, bez
vůně ctnosti, ale přece čistá a krásná. Jak dlouho zů
stala tak čistá? Nezabioudila brzo do prachu ulice?
Zachoval jsi si až doposud křestní nevinnost? Nikdy
těžkým hříchem nepozbyl posvěcující milosti? Kolik
takových by mezi námi Pán napočítal? . ..

Prvosenka — tvá dětská léta, začátek jara.
»Kýmasi toto dítě bude?<<tázali se nad kolébkou před
chůdce Páně. Nepovzdychia si snad nejednou matka
i nad tebou: »Co z toho dítěte bude?<<Když pozorovala
tvou závist, první neřest, jež se u dítěte probudí, tvou
nepoddajnost, svéhlavost, neústupnost, nesnášelivost,
hašteřivost, zlomyslnost, neposlušnost, vzdor? Zpytuj,
jak vypadalo tvé chování k rodičům. k sourozencům,
k slabším, doma, venku, ve škole . . . Škola — přibývalo
známosti, přibývalo hříchů. Lži, školské i domácí, ne
upřímnost, surovost, nadávky, klení, neskromnost, do
mýšlivost, nadutost, nedbalost, pohodlí, ubližoval jiným.
Pomalu se učil chodit na 'zapověděné ovoce — na po
čátku snad »jenoma do spižírny, později . ..

Lilie, květina Mariina, bělostný kalich . nemusíš
právě na tento květ ve svém památníku hledět s truch
livými vzpomínkami? Pohrobni vzpomínky na zašlou krá
su... Kdo otrhal ty bělostné listy? Kdo pokáiei'ten
květ? Hříšná četba? Myšlenky? Ci snad ještě horší věci?

Karafiát, bláznivá léta — u hochů klackovská
léta, plná neurvalosti, hrubosti, .nadutosti, nenosiušnostl,
tvrdošíjnosti, nevázanosti, odporu vůči jakékoli auto
ritě; u dívek žabí léta se svou parádivostí, přecitlivě
lostí, umíněností . . . 1aké zábavy, jaká společnost?

Růže, oheň Boži lásky a pravé zbožnosti. V tvém
albu snad místo ní pivoňka, na pohled pěkná, ale bez
vůně; navenek řádný křesťan, v srdci prázden vší lásky
k Bohu i vší ctnosti. Nebo šípek, zdivočelá růže, rostou
cí u cesty a vtíraiící se každému, kdo jde mimo. Nebo
hluchavka, zvlažněiá duše, ani studená ani horká. (Zi 5.
15) Či snad ještě hůř? Neměl jsi nikdy pravé lásky
a pravé zbožnosti, takže by kolem tvého srdce musili
uvlnout věnec “nikoli z růží, nýbrž z kopřiv a bodláčí?
Pampeliška.. kdo ji utrhne, jistě“ se zamaže, zvláště
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dítko v bílých šatech . . . pohoršení, cizi hříchy.
špatný příklad. Odcházel od tebe lepší, kdo s tebou
mluvil nebo se stýkal? Dosti nám na našem břemenl;
což jsme se musili stát osidlem i jiným? (Afraates.) Ho
nicí psí satanovi: sobě hledají časný zisk nebo rozkoš,
d'áblu do sítí nahánělí duše; jim dá ďábel : chycené
zvěře kožešinu, sobě ponechá ostatek. (Bern. Sienský.)

Tulipán, svmbo! hlouposti — kvalifikovaná hlou
post iednat : lidských ohledů, bát se promluvit podle
svého přesvědčení, stydět se za pravdu. za víru. Ne
důstoíné lest pochlebovat, nížké lest býti pokrvtcem.

Konvalinka — Jdeš mimo.nevidíš íi v trávě, ale
jeli vůně tě upozorní, že lest nablízku: duše, které roz
sévaií lásku. neviděny, nečekaiíce odměnu. Nemusíš si
do alba místo ní dát lopuch? Jdeš mimo, otřeš se o něi,
a nemáš tušení, co ohvzdny'ch ostnatych plodů se ti oří
chvtilo na šat — kievetivý jazyk. íenž »pracuiea za zády
bližního, a přece se musí stydět sám ža sebe. »Nebro
zraďte mne...“ Věčný soudce se už jednou postará.
aby věděli všichni, i pomluvený . . .

Mučenka — utrpení. přechod k dospělým letům.
Kdo lest prost všeho utrpení v tomto slzavém údolí?
Sem se může vsunout historie tvvch vnitřních boiů. tě
lesného utrpení a rodinných křížů. Jak Isl vše snášel?
Měly ti být pokáním za tvé hříchy, a tvs : nich možná
udělal semenlště hříchů nových: netrpělivost. reotání,
neodevzdanostl do vůle Boží. Místo co by tě taková
1kouška očistila, zvětšila ještě tvůí účet!

Klas neb mák — práce. břímě dne ! horka —
stavovské povinnostiř) rozmanité jako pestré makové

*) O zpovědníku Karla V. se vypravuje, že jednou
ve sv. zpovědí mu pravil: »Pověděl jsi na sebe hříchy,
jež spáchal Karel — teď ieště vvznei hříchv, jichž se
dopustil císař.<<Chtěl mu říci, že má zpvtovat svědomí
i co do povinností stavovských. Kolik věřících proide
jen desatero, »zoovědní zrcadlo<<obsahuiící společné
přestuokv, a ani jim neoříide na mysl zahloubat se nad
tím, zdali a jak se orohřešili proti stavovským povin
nostem. To, co trooili oolští stavové ve stol. 18., věci,
jimiž zavinili první dělení Polska a neštěstí svého“ náro—
da, to že nebyly těžké hříchy? Poslanec poslaný do par-
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pole. Rodina, škola, dílna, hospodářství, to vše lest
pole svěřené tvé péči, a to pole má nést úrodu . . . Ne
zarostlo snad vlčím mákem, koukolem nebo |iným pie
veiem?'l(řiklavými barvami na sebe upozorní zdaleka,
ale hospodáři neísou vítány. Tichá drobná práce, plnění
tvých domácích povinností. o nichž svět neví, to přináší
plodv, nikoli práce zbytečné. limlž možná na sebe upo
zorníš. pro něž však zanedbáváš to, co 'důležitěiší lest.

Jiřina — podzim, pozdní léta . . . Jak budou vvpa
dat? Po krásném iaře a létě požehnaný podzim; po špat
ném laře klasy zpola hluché. větve holé (pomrzlě kvě
tv!), len listí na nich, lež žloutne a co nevidět opadá.
Co dobrého ten strom přinesl? Nic; nadarmo se mu sa
dař věnoval. Nebeský zahradník a tvá duše . . . Nebudeš

_stát nad hrobem jako neužitečná plán?" Nadarmo jsem
žll, zmařený život . . .

Čekanka.. . »Cekel, duše n—ole,čekal na Pá
na . . .a Křesťan po životě svatě ztráveném může klidně
očekávat příchod Soudce. Jen aby sis místo čekanky
nemusil vložit do životního alba ocún, tuto čarodělnlci
mezi květinami. Obnažený tu stolí na posečené louce,
kdvž už ostatní květv opadalv; žádný kalich, žádný list,
žádnou včelku nepřivábí. žádné nedá medu, íako stra
šák vystrkule hlavu z nízké trávv. iedovatý tomu, kdo
by ho okusil, zvěstule zlmu — svmbol vvžilé duše

Blečtan — květina, lež bude na tvém hrobě.
Castěli se na ni zadível, a uvaruleš se mnohě'nepro
zřetelnost" '

B) Málo těch, kdož neposkvrnllí roucha svá . . .

Tak así vvpadá album mnohého lidského života.
Kdesl exercltátor tyto myšlenky rozváděl a promluvil

lamentu a důkladně placený, ministr, který přijme velmi
odpovědný a dobře placený úřad, vyslanec, který si
vvmůže předůležité místo, uvalí na sebe velikou odpo
vědnost, zaviní-Ii národní neštěstí — větší, než nedbalý
lékař, jenž zaviní úmrtí. Hrát hazardně o budoucnost
vlasti, o čest a štěstí národa, iako zodpovědní vůdcové
“národa před r. 1620, jest nezodpověditelný hííCh.
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přítomným důkladně do svědomí. »Vy, jak tu iste, mů
žete tvrdit, že" toto roziímání vás se netklo? Rcete
samí: není lež něco nízkého, sprostého, někdy i drzé
ho? A teď mi povězte; kdo z vás v životě nikdy nese
Ihal? Přihlaste se! Závist... Není důstoiná? Věc, za
niž se stydíme a kterou všemožně zakrýváme? A zase
se mi podíveite do očí a rcete: kdo z vás nikdy nikomu
nezáviděl? Každý z vás chce platit za charakter —
k charakteru patří,. abyste nikdy v nepřítomnosti bliž
ního o něm nemluvili, co byste neřekli, kdvbv byl při
tomen. Nuže, nikdy ]ste nepromluvlll o bližním SIOVO,
jež by Vám způsobilo nemalé“ rozpaky, kdyby se nena
dále obievil? Znáte snad modlitbu k nejčistší Panně:
»Tobě zasvěcuií o'či své, rty své . . .a Nuže. íak vvpadaíí
oči, jež iste Neposkvrněné Panně zasvětili? Kdybych
mohl ofotografovat vše, co se v nich kdy zrcadlilo a co
.kdy sítnice vašeho oka zachvtila,'laký obraz by se nám
ukázal? Rty — iakými řečmi iste je poskvrnlll?-Nelas
kavými, utrhačnými, snad ještě ohavněišímí... Kdyby
“vámie nyní gramofon reprodukoval iako v Kosmákově
povídce, co bychom asi slyšeli? Klidlli byste velkou
slávu? A což, jestliže ty rty byly poskvrněny věcmi
ještě horšími než ohavnýml hovory! Ruce — nikdy
se nevztáhlv po cizím maietku. nikdy se nesevřely k—po
mstě, nebyly i ony poskvrněny...? Sv. Efrém .iednou
mluvil při kázání podobně jako já a dodal: »Kdvbvch
vám ieště déle svědomí zpytoval, do jednoho byste
utekli.<<A týž světec řekl: »Kdybyste můi život doko
nale znali, blátem byste po mě rakvi házeli ...a Kdyby
vám bvlo uloženo vykonat zde veřeinou zpověď za
celý život, jak se to za starých dob dělávalo. kdo
z vás by se k tomu odhodlal? Stouola bv vaše vážnost
v očích druhých? Ty, ]enž tu sedíš vedle svého dru
ha . . . on ví o tobě a ty víš o něm a všichni víte o sobě:
»Jsme hříšníci, nás zde exercitátor portretoval. A tře
baže si snad všechno sděluieme. nevi můi druh 'o mně
“\anidesetinu toho. co jsem kdv udělal.“ O hunském
králi Attilovi se říkalo: »Kde noha ieho koně stanula,
tam tráva neroste,<< všude zanechal zkázu. Vzpomí
neite na místa. kde vaše noha stanula: co iste tam
zanechali? Požehnání či zkázu? Příkladv svatosti a
ctností či pohoršení 'a hřích? V tom směru sotva si
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bude kdo z vás příliš lichotit. »V 'mno'hém chybujeme
všichni ...a Kéž by nebylo nlc horšího než to! Kéž bys
byl vždy jen z křehkosti pochybil, a nikdy ze zlomysl
nosti! Ale zdá se, že svědomí tl zpívá jinou písničku.
Hříchemjest porostlá cesta tvého života jako některá
místa v lese křovím — místa, kudy se nechodí, a v tom
křoví bys leccos našel, kdyby ses dal do hledání. Být
člověkem znamená být hříšníkem. Hřích stál u tvé ko-'
Iébky, hřích jsi přinášel s sebou na svět, hřích tě pro
vázel jako zlý duch až do této chvíle, S ničím nejsi tak
obeznámen. jak s hříchem-'. klopýtáš přes něj každým
krokem, dlí v nejskrytějším nitru tvé duše . . << 

'I'ak asi execitátor mluvil, a přítomní se rozcházeli
se sklopenýma očima. Cítili, že jim četl v duši, že jim
odhalil jejich vlastní nitro, jednoho před druhým a všech
před každým. Každý cítil, ba zrovna vlděl svou mrav"
ní bídu, a bylo mu, jako by i každý z přítomných viděl
tu jeho mravní nízkost. Tak bylo i sv. Petru Kanisiovi
v den jeho profese, tak sv. Františku Borgovi, jenž
denně rozjímal o' vlastní hříšnostl -— světci, kteří srov
návali sebe 5 nekonečnou svatosti Boží, jižto poznávali
lépe než my. Jestliže ve světle pravdy bez přetvářky
sám sebe zkoumáš, budeš jistě nízký v očích svých, byt'
bys netrpěl, abys jím byl i v očích bližního. (Alb. Vel.)

Na dvoře“ Ludvíka XIV. žila manželka jeho bratra
Alžběta Charlotta, tváře nesličné — nikdy se nepodívala
do zrcadla. Pochopitelně, krásy by jí tím nepřibylo. Ty
však se podívej důkladně do zrcadla, jež ti exercicie
před očl stavějí. Viz, jak jsi ohyzdný, a hleď, abys svou
duši očistil. Člověk jest sám sobě velmi stranickým
soudcem; ale třebaže má dvojí loket a vůči svym po
kleskům zamhuřuje mnohdy obě oči, jsou věci, jež jsou
silnější než jeho sebeláska a jeho stranictví; volky ne
volky musí někdy vyřknout soud sám nad sebou. Vzpo
mínáš-li, že jsi před desítiletími chudého spolužáka
okradl o několik haléřů, jež mu těžce rodiče na školní
potřeby dali, a je promlsal, svědomí ještě dnes tl hučí:
»To byl nízký čin, ohavný skutek, styď se...<< Jestliže“
jsi koho křivě obžaloval a on byl nevinně trestán místo
tebe, ještě dnes ti svědomí hřmí: »To bylo nízké, styd'
se!“ ZkaziI-lls komu ze závisti nebo ze zlomyslnostl
hračku a měl potěšení z jeho slz, svědomí tl volá: »Styď
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se!“ A ty? Musíš si říci a doznat: »Ano, je to pravda,
bylo to nízké, bezedně nízké... Já bídný hříšník...a

V posledních letech stalo se miláčky věřícího křes
ťanství několik dětí, jež zemřely v pověsti svatosti. Nej
známější z nich Vít de Fontgalland, Anička de Guigně,
oba as! dvanáctilelí . . . Čti jejich životopis! Nahlédni do
jejich čistých duší! Kterýsl neznaboh byl do duše do
jat při jejich četbě .. . Pročpak asi? »Jen ještě jednou
zašeptnl v duši, pohádko stará, o štěstí zbloudllém kdes
v lesní hluši, o květu jara...a Mimoděk si musí říci:
»:lejlch duše a duše moje — jaký rozdíliu A v duši se
probudí touha po čemsi, co kdysi měla a co by | dnes
mohla mít, co ji činilo a co by i dnes ]! mohlo učinit
krásnou, Bohu a lidem milou, samu v sobě šťastnou . . .

Krása nezkažené duše! Andělská krása čisté duše!
Nejsou tak příliš vzácně tyto liliové duše, jak by se
snad na první pohled zdálo! Otvírám dopis divky stu
dentky, jež dostala právé místo v kanceláři: »Blahě
mládí, jež jsem prožila pod pláštěm nejsvětější Panny,
davšl se vést její mocnou rukou mateřskou v tomto špl
navém světě. Nikdy by mne neblažlla vzpomínka na
mladá léta, kdybych se byla oddala světu a jeho ne
čistým rozkošem, kdybych byla okusila jeho klamné
štěstí. Jak docela jinak jest v Boží krásné přírodě,
kde se duch nese vzhůru, k tomu, jenž všecku tu krásu
stvořil, než v tančírně, v oblacích dýmu &prachu, hříchu
a špíny! Kolik ďáblových pomocníků mne svádělo ve
škole a mimo ni, mladých ! star'ch, i profesor! Zapla
tila jsem to vyznamenáním... Istota duše, láska Ma
riina a Boží požehnání jest mi cennější než“ papírově
vysvědčení! Ani v budoucnosti neuvěřím Iichetlvým slo
vům, nedám si nikdy vnutit neslušný oděv, nedopustím,
aby na mne kdy mohl padnout nečistý pohled a na mém
těle najít pastvu pro svou náružlvost; nikdy nedám svou
mladou duši poskvrnlt, nikdy nedopustím, aby se ke
mně neslušně mluvilo, ať v kanceláři at' kdekoli; nikdy
nedopustím, aby se mne kdo dotkl. Aťse stanu terčem
poznámek a předmětem posměchu — jsem hrda na
svou dívčí čistotu, a bránila bych ji do krve. A za to
vše děkuji exerciciím, že ve mně roznítlly lásku k Ma
rii a že mi od měho 16. roku dávaly směrnice, bez nichž
bych jistě nebyla tam, kde jsem. . .a
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s jakými pocity čteš tyto řádky? Pročnám bývá tak:
smutno u srdce, vidíme-ll děti u prvního sv; přijímání
nebo novicku v bílých šatech při obláčce? Dívku, která
nezkažené srdce zasvěcuje Kristu -— dříve, než svět
vůbec se může pokusit po něm ruku vztáhnout? Smutek
plní duši při těchto úvahách. .Jenom smutek? Ne také
jiný pocit? Necitíš v takových chvílích odpor k svému
životu, k své potřisněné minulosti, k sobě samému? Tak
čistá duše a ty . .. O tobě by spíše platila SíOVdJere
miášova: »Poskvrněná jsi celičká, od vrchu až dolů
tebe poházeli blátem. Kdyby ses umyla sanytrem a
mnoho mýdla spotřebovala na sebe, přece patri.-a bude
nepravost tvá. Pohled na cesty své &poznej, co jsi tro
plla a kde jsi se toulala . .. Jako k hanbě přichází zlo-„
děj, když přistižen bývá, tak zahanbena budeš ty, kte
ráž jako nevěstka se touláš pod každýmdřevem zele
ným....a (Kap. 2.) Tím dál od Boha, čim hloub v neřes
tech. (Bonav.) Kolik neřestí, tolik démonů v člověku.
(Caes. Arelat.) Svět rád prohlašuje hřích.za nevinnost.
Lupič u Shakespeara: »Já z Mantuy jsem prchl, poně
vadž jsem v zlosti propích srdce jednomu“ »Taktéž já
pro takou maličkost.“ 'l'y ohavnost chceš krásnou učinit
a namáháš se slovy vraždu okrášlit, chceš za statečnost
rvačku prohlásit; však z viny nelze učiniti nevinnost;
ne pomsta — trpělivost jesti statečnost! (Týž.)

Co činíš, cítíš-Ii k něčemu odpor? Utíkáš jako od
hnijícího bahnlska. Pryč odtud! Pryč — do čistého
ovzduší! K tomu tě zve i milosrdný Pán slovy téhož pro
roka: »Poznej tedy nepravost svou, že jsi od Hospodina
Boha svého odstoupila, & navrat se ke mně! Rci: »Leží—
me v hanbě své, pokrývá nás pohanéní naše, že jsme
hřešlli proti Hospodinu, Bohu svému..: Jako žena cizolož
ná se zpronevěřuje manželu svému, tak jsi se zprone
věřil mně, dome israelský. Já však volám k vám: »Na
vraťte se synové zpurní, a já uzdravrm odvrácení vaše.<<

»Jak se zhyzdíš jednou vadou, nesmyieš ji žádnou
vodou,“ praví přísloví. Je to pravda? Je a není! Vodou
kanoucí z očí jl smyješl »Otec ho (syna marnotratného)
cenil výš než peníze jím probité. Ani tebe nezavrhuje,
nevytýká ti utracené bohatství; vždyt' má sám poklady
nepřeberné.a (Efrém) Všemožně, laskavostí ' hrozbami,
nás tvé milosrdenství ke spáse láká. Tvá spravedlnost,
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Pane, proto nám hrozí,"abychom prchali od. hříchu jako
od namířeného luku a do lůna milosrdenství tvého jako
do bezpečného přístavu se uchýlili. Obě jsou pouta,
jimiž nás k sobě. táhneš: spravedlnost nás odstrašuje
od cesty hříchu, milosrdenství chrání před malomysl
ností a zoufalstvím; spravedlnost se. namáhá, aby mi
zavřeia peklo, milosrdenství tvé mi otvírá nebe... Bu
diž mi tedy, Pane Ježíši Kriste, cestou, která do vlasti
vede . . . (Týž.)

19. Trosečník.

Jsme sedřeni až k smrti po cestě nepravosti
& zkázy, chodili jsme po cestách neschůd
ných, ale cesty Páně jsme nepoznali. (lvld 5. 7)

Zamysli se, poutníče, nad tímto slovem. Trosečník,
jaká truchlivost a bída vane z tohoto krátkého slova!
Poklady, jež vezl, pohltila bezedná tůň, z lodi zbylo
několik prken, zmítaných vlnami, kusy potrhanych pla
chet visí na ostrých špicích skal, a on sám, dalek vlastí,
k níž spěl, s holýma rukama na kamenitém útesu, kde
ho čeká smrt hladem — nepošle-Ii mu dobrotlvé nebe
nějakou Iodlcí, aby ho vzala na palubu a zavezla ožeb
račeného k cíli, do milé otčiny . . .

Trosečníkem jest na pouti k nebi každý, jehožto
loďce do plachet dula vášeň a jenž jí dal svou loďku
pohánět. Kam ho vehnala? Na útesy, kde tolik jiných
se již ztroskotalo před ním. »| ty jsi se stal jako jeden
z nás...a Vášeň, hřích, smrt... Oc-ťtrženod těla Kris
tova v satana budu vklíněn. (Bern.) Satan však mi ne
může dát nic jiného leč jen to, co má sám, totiž peklo.

Pohlédněme nyní hříchu ve tvář — ale upřeně, aby
se nám vtiskla dokonale v paměť.

Římané zobrazovali Boha času (Janus) s dvojí tváří:
jeanu hleděl zpět, druhou vpřed. | hřích má dvojí tvář
—jednou hledí dolů, k tobě -—pro tebe jest hřích nej
větším neštěstím. Vzhůru, k Bohu —- jemu jest hřích
největší urážkou.
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A) Hřích a 'ty.

Jolnville, dvořan a důvěrník sv. Ludvíka, provází
svého krále na křížové výpravě. Jednou se ho světec
táže: »Co bys volil, kdybys měl na vybranou, těžký
'hřích nebo malomocenstvíh »Raději třicet těžkých hří
chů než tu hroznou nemoc.“ »Ty mluvíš jako nerozvážný
větroplach. Žádné malomocenství není tak ohyzdné
jako těžký hřích. Vždyť duše v těžkém hříchu jest po
dobná samému ďáblu! A pak — když člověk umře, jest
malomocenství zbaven; ale hřích, toto duševní malomo—
vcenství, bude na něm Ipět tak dlouho, jak dlouho bude
Bůh v nebi . . .((
. Světec měl pravdu. Alb. Stolz vypravuje o jednom

hřbitově ve Švýcarsku. Na každém rovu jest kříž; dítky
a svobodní mají bílý, manželé a vdovci (vdovy) modrý,
dívky padlé hnědý, a na každém jméno pochovaného.
Tak jsou nebohé dívky stigmatlsovány l po smrti. Ale
ty kříže tam věčně stát nebudou. Po letech přijdou jiní
na jejich místo, kříž i s jménem bude vyhozen ke hřbl-—
tovní zdi, setlí, kdo bude co o těch ubohých vědět?
Kdo.je bude znát? Ale duše, která odejde, na věčnost
v těžkém hříchu? Na věky stigmatisována! Pohaně tres
távali zložince tím, že jim vypálili znamení na čelo; ale
tělo v hrobě zpráchniví, a znamení nectl spolu s ním.
Duše, poskvrněná' hříchem? Celá věčnost nestačí, aby
plameny pekelné z ní vymazaly tu skvrnu! Teď ji smyje
několik slz lítosti, jediná krůpěj krve Kristovy-.Sparťané
trestali zbabělost tím, že provinilec musil nosit oděv
sešitý z kousků, takže byl všem na posměch, musil kaž
dému ustoupit, i mladším, nesměl do sněmu, nikdo mu
nedal dceru, nlkdo si jeho dceru nevzal. Což duše vy.
loučená z nebeského Jerusalema, z obcování svatých,
ohyzdná v'e hříších? Sladký jest hřlch, ale hořká jest
smrt. (Aug.)

Jak krásná jest duše čistá-, a jak ji zohaví jediný
hřích! Jinoch nebo dívka, duše docela“ nezkažená, ne
vinná, čistá, a najednou... Netuší, že více než jemu
krvácí srdce tomu, jenž vidi rázem zričenou krásu,-která
ještě nedávno poutalasamé anděly. Jako by stál nad
rajskou krajinu zničenou zemětřesením nebo výbuchem.
Přečti si, co o tom pravísv. Ambrož! (Ve šlép. N. 309.)
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S jakými pocity prochází poutník Benátkami! —
Vzpomínám před lety . . . Chrám sv. Marka, v průčelí lvl,
kteří kdysi zdobili přístav Peirajský (v Athénách), dó—
žecí palác, most Rialto, vše památníky bývalé siávy a.
moci. Zasnoubení republiky s mořem, rok co rok ve svá—.
tek Nanebevstoupení Páně (naposled r. 1797)... Ile-
publika ovládala všechna moře a celý evropský trh,
Shakespearesi obral Benátky za jeviště jednoho dra-
matu. .. Dnes? Větrající paláce, kam za vstupné pouš——
tějí turisty... povaleči, kteří za zpropítné podrží gonv
dolu, do níž chceš vstoupit . . . a co působí nejtrapněji:
domácí jsou ke všemu docela lhostejní, zatím co cizinec-.
hledí s hlubokým smutkem na to, co je dnes, srovnávaje
to s tím, co bylo kdysi. Duše, která sama necítí svou
bídu, zatím co jiny... ,

Ctu-li pláč Jeremiášův, jest ml, jakobych slyšel pro—
roka oplakávat zkázu nesmrtelné duše. »)erusalem, ko-—
runa knížat, ozdoba země. .. proroci tvoji mluvili tobě
Ižlvěa — svět ti vštěpoval falešné zásady, ďábel a vá
šeň tě oklamall — »neodkrývali tobě nepravost tvou,
aby odvrátili neštěstí tvé, namlouvall tobě lež, místo
co by tě k pokání vyzývali.a A teď? »Nejvznešenější
mezi národy stala se otrokyníu — duše dříve tak vzne—
šená, dítko Nejvyššího, stala se otrokyní satana — »Po—
klady její jsou pobránya _—přišla o všechny zásluhy,
jež nashromáždila za dlouhá léta usllovnou prací ve
službě Boží — »Odňata jest dceři Sienské veškerá krá»
sa jejía — duše jest zbavena posvěcující milosti, jež
jediná jl činila krásnou v očích Bohaa jeho andělů.

Hřích a já... Čím jest hřích mně? Právě jsme
to slyšeli z úst proroka. Hřích— největší neštěstí.
Co nazýváme neštěstím? Ztrátu nějakého dob
ra. Čím větší dobro ztrácíme, tím větší neštěstí. Ztra
tí-Ii kdo nějaký haléř nebo lístek na dráze, n'enazve to
nikdo neštěstím. Vyhoří-li mu statek, zlomí-Ii si ruku, při—
jde-Ii rodina o žlvitele, to už je skutečně neštěstí. Co
ztrácí duše těžkým hříchem? Vypočítalljsme
již nadpřirozené statky a dobra, o něž jl hřích připra—
vuje — svatost, milost posvěcující, a spolu s ní opouští
duši 'svou přítomnosti a svými dary Duch svatý. Duše
ztrácí přátelství a lásku Nejvyššího a zároveň právo
a' nárok na věčnou blaženosti) K pravému štěstí patří
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vyhlídka ve šťastnou budoucnost, a té hříšník nemá;
klidné svědomí, a o to hříšník přišel; požehnání Boží,
a to hříšník čekat nemůže. Někdy je si toho předobře
vědom! Luther stojí u krbu s Kateřinou z Bory, ženštl
nou, s níž žil trvale, vystřídav jich předtím několik, a
praví jí: »Musíme na oheň už pomalu navykam Podob
nou odpověď dal Jindřich VIII. Anně Boleynové, když
s ní jednou večer hleděl na hvězdné nebe (v Londýně
vzácnost!) a ona začala o tom, jak krásně asi je tam,
nad hvězdami, Největší otroctví sloužiti neřesti. (Boě
thíus.) Podlehnout nepravostem nejhorší poroba, nad
nimi zvítězit pravá jest svoboda. (Kllm.Alex.)

Duše zbavená milosti, nadpřirozené krásy... Jak
ohavná jest mrtvola! Odporný a téměř strašidelný po
hled na ni, otravná její přítomnost — co s ní ve spo
lečenství živých? Musí bezpodmínečně pryč. A což du
še, z níž se vzdálil Duch sv., pramen nadpřirozeného
života? Jak ohavná v očích Božích! Nemůže do země
živých, ve vlasti svatých její místo není.

Kdo dá očím mým prameny slz, abych s dostatek
oplakal neštěstí dcery Slonské? (Jer.9. 1) Prorok myslí,
že není s to přiměřeně lkát nad neštěstím duše, žijící
v těžkém hříchu. Božský Vykupltel slzel nad Jerusale
mem, nad zkázou nesmrtelných duší, andělé v nebi želí
ztráty duše, od Krista tak draze vykoupené, tvůj anděl
strážný nemůže na ni pohlédnout leč jen s hlubokým
smutkem, a snad jen ty sám vydržíš být klíden' a ne
vyronít ani slzy nad vlastní duší. Esdrášovi se objeví
žena, zoufalá, Iká hořce nad smrtí svnovou (4.Esd 9-10),
on však se na ni rozlítí: »Nejhloupější všech žen, ne
vidíš neštěstí, jež postihlo náš národ? A ty Ikáš a Iomíš
rukama a chceš umřít pro maličkost...a A co ty? Ztra
tíš nějakou maličkost, a jsi nešťastný; ztrácíš duši a jsi
lhostejný. Kdyby ti zloději vykradli příbytek, podnikl
bys všemožné, aby ses k svému majetku dostal; ďábel

1) Troji přechod zlý:_od pravdy k bludu, a ten jest
vlastní kacířům; od nepomíjejících věcí k pomljejícím,
a ten je vlastním Iakomcům: od vznešeného k ohavnos—
tem, a ten jest vlastní nečistým. (Alb. Vel.) Dodejme:
od života k smrti — a ten jest vlastní každému hříchu.
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tě oloupí o všechny zásluhy ! o věčnost, & ty neděláš
zhola nic, abys ztrátu včas napravil. Kdyby ses vlastní
vinou připravil o dědictví, byl bys zoufalý a činil by sis
výčitky po celý život; připravuješ se o nebeské dědic—
tví,-a je ti to jedno. Zdaž nejsi lupič svých věčných stat
ků a vrah, své vlastní duše? Nic nám nebudiž hrozné leč
od Boha zbloudit. (Řeh. Naz.)_

Každoročně slýcháš v předpostí slova apoštola
národů -—velepíseň lásky; »Kdybych znal všechna ta
jemství a měl víru, že bych hory přenášel, lásky však
neměl, nic nejsem. Kdybych věnoval všechen statek
svůj chudým a vydal tělo své k spálení, lásky—však při
tom neměl, nlc mi to není platné.“ (1 Kor 13) Rozumíš;
těm slovům? »Kdybych učeností a znalostí věcí bož
ských vynikl nad Augustina a Tomáše Akvinského, a byl
při tom v těžkém hříchu, neměl lásky Boží, nic mi to
není platné, a já jsem na věky ztracen, jestliže Se včas
nevzpamatujl. Kdybych měl víru větši než Petr a obrá
til na víru více lidí než Xaver a Klaver dohromady, a byl

' při tom ve hříchu, nic mi to neprospěje. Kdybych měl
miliony a za ně nastavěl slrotčinců, nemocnic a chudo
binců, při tom však byl a trval ve hříchu, nlc ml má dob-—
ročinnost nepomůže. Kdybych vydal tělo své k spálení,
kdybych pro Krista podstoupil mučednickou smrt, a při
tom byl ve hříchu a nechtěl ho litovat aspoň v posled
ním okamžiku, ani mučedničká smrt mne nezachrání.<c
Co je tedy hřích, když ani mučednická smrt neuchrání
hříšníka před věčným zavržením?2) .Bude-li neplodnost
(strom neužitečný) uvržena do ohně, co teprve čeká
zlomyslnost? (Fulge'ntius.)

2) Zdá se, že to jest nemožné, a přece se již stalo..
'Za římského pronásledováni mučen pro Krista Sapricius,
zmužile muky podstoupil, nechtěl však odpustit prosici'
mu křesťanu, jenž mu ublížil, a v poslední chvíli podlehl.
S Karlem Spinulou T. ]. snášela útrapy hrozného žaláře
v Omuře (Japonsku) řada misionářů po čtyři léta; dva
neb tři se nesnášenlivosti stále prohřešovali proti bli
ženské lásce; nadarmo je blahoslavenec varoval .
Odsouzení na smrt ohněm, tito vyběhli z plamenů a ve—
řejně se odřekli Krista; ale .z rozkazu soudce uvržení
zpět, zemřeli ,jako ostatní, ne však co mučedníci..

276



P. Weninger, misionář T. :|., vypravuje o jedné šlech
tické dceři v Italii; proti vůli otce udržovala hříšný po.
měr, a nakonec utekla z domu. Otec jl vydědll, její pokoj
dal černě ověsit, doprostřed postavil kataíalk s prázd
nou rakví, u něhož se za dceru modlíval; ale když se ho
někdo na ni doptával, odtušil: »Nemám dcery.. . má
dcera jest mrtva.a ! já se táži: »Kde jest rakev, v níž
byla pochována tvá nevinnost?<<Ptám se tvého anděla
strážného po jeho svěřenci, dotazuji se nebeského Otce
po jeho dítku — nedostane se mi stejné odpovědí?
»Nemám dítka. .nehlásím se k němu jako k.dítku.
Jenom tvá matka, církev Kristova, klečí u hrobu, do ně
hož pochována tvá čistota, a modlí se za tebe.

g) Hřích a Bůh.

. Pro mne jest hřích největším neštěstím, pro Boha
největší urážkou. Zloba hřÍChu... 'Vymýšlejná
'zvy, jaké chceš, žádný nevystihne s dostatek, co hřích.
“jest. Hřích jest především nevděk vůči Bohu. Kdo
jinému bezdůvodně ubližuje, jest zlomyslný. Ale jak
pojmenovat toho, jenž ublíží svému dobrodinci? Kterýsí
důstojník Filipa Macedonského byl zachráněn od rybáře,
když po ltroskotání lodi zápasil s vlnami a již tonul.
Chudý ten 'muž ho vzal do své chaloupky, ošetřil ho,_
a když se důstojník zotavil, ze svévole mu domek za
pálil. Alboln, Iongobardský prlnc, zabil v boji syna
gepldske'ho krále Thorisinda. Po boji chtěl od otce, aby
ho učinil společníkem svého stolu, ale byl odmítnut;
podle longobardského zvyku se tak nemohlo stát, do
k—udnebyl od cizího krále opásán mečem. Odebral se
tedy k Thorislndovl a prosil ho, aby ho mečem opásal.
Král ho přijal, vystrojil k jeho poctě hostinu, posadil ho
po své pravici, kde dříve sedával jeho syn. Přihostině
urazili Longobardi těžce své hostitele — byl by stačil
jediný králův pokyn, a všichni l s princem byli porubánl;
ale král zabránil krveprolití, sňal po hostině se stěny
-zbroj padlého syna, opásal Alboina' &propustil ho v po
koji. Jak se odvděčil princ svému dobrodincl? Spojil;
se protiněmu s národem'Varchunů. jejich pomocí vy-'
hladil Gepidy (r. 566), v boji král “padl, snad zabit me—
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čem, jejž Albolnovi daroval. Daru, jímž od svého dobro—
dince obdařen, zneužil tento k boji proti němu.

Nejedná hříšník právě tak? Nezneužívá darů Tvůrce
k tomu, aby ho jimi urážel? Jazyka, rukou, očí Co
řekneš o' chromém žebráku bídně se vlekoucím, jejž
potká dobrosrdečný človek, vezme ho na vůz, a na voze
mu žebrák zezadu vrazí meč do těla, aby ho oloupil
o hrstku peněz? Stalo se před lety v severních Čechách!
Jidáš . jak se odvděčil on svému Mistru a dobrodinci?
Neprovíňuje se každý hříšník,zvláště křesťan, podobným
nevděkem jako tito? Plaveme po moři Božích dobro
diní a darů, a místo vděčnosti jen urážky a hřích . .. Zná
vůl hospodáře svého a osel jesle pána svého, lid můj
však mne nepoznal (ls 1. 2). stěžuje si Hospodin. Němá
tvář projevuje někdy lépe vděčnost než člověk! Vzpo
meňme na př. Andronika neb Gerasima a jejich Iva!
(Maria l. 121.) Nepravostl vaše se postavily jako zeď
mezi vás a Boha vašeho (Is 59. 2), zamezují dobrodiní
moje a připravují vás o vše dobré. (Jer 5. 25)
. Hříchjest za' druhé vzpoura, odboj, revo
luce proti tvůrci. Hříšník přechází ve zjevné nepřá—
telství proti Bohu »Ode dávna roziámal jsi jho mé,
zpřetrhal jsi pouta má a řekl jsi: Nebudu sloužit...cr
(Jer. 2. 20) Jak nám bylo, když jsme po prvé slyšeli, že
židé dostali na vybranou mezi vrahem a Mesiášem, a že
dali přednost“ lotru před božským Spasitelem! Nejedná-—
me podobně či ještě hůře i my? A to v každém po

tkušení, ve které svolíme? Nedáváme přednost d'áblu'
pokušltell před Tvůrcem? Není to stejně urážející jak
onen výjev před palácem Pilátovým? Proč volíte raději“
sloužit mému nepříteli než mně? (Bonav.)

Syn vážených rodičů udržuje známost s osobou níz—
kou a špatné pověstí. Otec domlouvá, prosí. bráni, vše
nadarmo. Hrozí, že ho vydědí, syn jest hotov vzdát se
dědictví a opustit i rodiče; špatná ženská je mu milejší
než otec, jl cení výše než lásku otcovu. »Kdyby tak“
chtěl umřít, pak by mi nikdo nebránil . ..a Skutečně otce
otrávil, aby mohl nerušeně a beztrestně hovět vášni &
hříchu. 'l'am to dopracuje hříšník! Smýšlí jako ten ničem
ník. Zničit Boha, jenž mu zakazuje jistě věci. Zničil by
ho, kdyby mohl; protože ho však zničit nemůže, aspoň
ho nenávidí jako rušite'le svého blaha; stojí mu v ces—'
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tě. »Nevěřím v něhola Zde pramen nevěry! »Neni Boha
— a kdyby byl, odklidil bych ho, pokud by bylo v mé
“moci.“ Taková zloba vězí v těžkém hříchu! Na každém
není tak zřejmo, a'e někdy jest očividné, že činí člověka
nepřítelem Neivvššího. l nečistý. lenž na pohled na Bo
ha nemyslí! Staří modioslužebníci postavili na oltář mí
sto Boha modlu a jí se klaněll. Dnešní modloslužba jest
jiného rázu, asi jako za revoluce po r. 1789; bohyně roz
umu. .Na oltář svého srdce postaví tvora, &k vůli ně
mu opustí Boha, zřekne se víry, nebe, všeho.

Hříchjest za třetí provokace: vyzývá trestající
“hněv a uraženou spravedlnost Nejvyššího, vysmívá se
"jí. Macedonský král Antiqon sedí ve stanu a slyší v.oiá
ky, jak ho pomlouvalí.,Vyjde ven: »Vojácl,chcete-li svého
krále pomlouvat. jděte trochu dál, kde vás král nebude
slyšetla Mám říci totéž i hříšníku? »Chceš-ll Boha urá
žet, najdi 'si místo, kde tě nevidí.u_— »To jest chiméra!
Kdepak naidu místo, kde by mne Bůh neviděli,“ Nuže,
ty víš. že ieho oči na tobě spočívají, &přece ho urážíš
a vyzýváš? Jak mám tvé jednání nazvat? Bláznovstvím?
Ale blázen neví, co dělá! Těžko nalít pravé slovo. Ti
tanic se pustí na první plavbu přes oceán, o veliko
nocích 1912.O jeho tragickém skonu se píší články
do učebnic. ale nedovíš se v nich. že na trupu lodi byly
rouhavé nápisy: »Anl nebe ani země nedokáže nás po
topila. Na druhé straně: »Prvč s Bohem, pryč s papež
stvím.a iNo God, _no popem) Rodiče mladého kato
lického úředníka z Bublina (v lrsku) na lodi zaměstnané
ho uschovall si na památku dopis, íeiž ílm před odíez
dem poslal: »loučím se s vámi . . . jsem list. že tato loď
's těmito nápisy se do Ameriky nedostane.“ Skořáp
ka . . . troufá sl vyplout na bezedné hlubiny, .! při tom se
vysmívat Všemohoucímu. jenž ii drží nad propastí! Při
večeři oné osudné nocl opakoval ředitel společnosti
výrok na trupu napsaný; osudná ledová hora rozřízla
právě slova: »Pryč s Bohem. pryč s papežstvím. <<

Dočítám'e-lise,že v revoluci stál na kazatelně pa
řížské katedrály rouhač._ienž střílel proti nebi a vyzýval
Boha. aby mu odpoVěděl. vypravuje-li maďarský povíd
kář Mořic Jokai o šlechtici. iemuž umírá svnáček v ko
lébce a on s pistolí vyběhne za líté bouře před palác,
vyzývá Boha k souboji a po každém zahřmění střílí vzhů
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ru, diví se naše krákozrakost, že Tvůrce ie nesmetl
v okamžiku do propasti jako na poušti Dathana a jeho
druhy. »Jak dlouho, Bože, tě bude hříšník urážet? A ne—
přítel tvůj zdaž ustavičně se bude rouhat jménu tvému?
Proč zdržuješ ruku svou, a pravice z lůna svého ne
vztáhneš? Ty silou svou rozdělil jsi moře a hlavu draka
ve vodách jsi zdrtil, tys dal vyprýštit pramenům, a by-—
střinám, tys zapečetil mohutně tekoucí proudy, tvůj je
den a tvoje jest noc, měsíci a slunci jejich misto jsi
vykázal. Pomnl přec: nepřítel tobě, Pánu, se posmívá,
bláznivý lid se rouhá tvému jménu.. .a (Z 73.) Neboj se,
mlýny Boží melou pomalu, ale.jistě Onen šlechtic u Jo—
kaie... Po letech jeho syn se na něho vrhl s pistolí
v ruce, a povídkář si povzdechl: »Bůh má nejen bles
ky.. .Bůh dovede i z pistole stříletla Daleko citelněji
než kdyby byl rouhače na místě ve mžiku smetl bles
kem! Bůh není náhliv, ale pamětliv — —

C) l_-lřícha Golgota.

Nakonec ještě jeden obraz, jenž nám ukazuje hrůzu
hříchu: propast pekelná, a nad ní svatý kříž. — Zahleď
se do propasti: koho tam vidíš? Padlé anděly, a vedle
nich — lidi, vykoupené nejdražší krví Kristovou! Lidi,
pro něž Syn Boží se stal“člověkem! Chápeš, co to zna-
mená? Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednoroze—
ného dal, aby nikdo “nezahynul... (Jan 3. 16) Pro nás
sestoupil s nebe, jeho srdce pro nás žilo, pro nás bllor
na kříži krev vycedilo... Nikdo nemá větší lásky, než
aby položil život za přátele své (Jan 15. 13), a ta láska
na Golgotě dokonala — za nás, kteří jsme byli jeho
nepřátelé! Dokonal, v bolestech — vše z,lásky k lidským
duším! A ty duše, které k smrti miloval, za něž se obě
'toval, teď zavrhuje od sebe, smetl je do propasti, ne
chce je vidět.

Otec vyžene z domu jediné dítě »Co spáchalo?<c
Jistě něco hrozného — pro nějakou maličkost nevyžene
milující otec dítě. Jindřich IV. francouzský odsuzuje na
smrt svého přítele generála Birona, s nímž sedával za
stolem, a tento'král přec nebyl tvran. Brutus trestá smrti
své dva syny, naději svého rodu... Při všech si řek
neme: »Ti'spáchali jistě něco hrozného . . .a
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Bůh — odsuzuje nikoli na smrt, nýbrž do věčného
trápení dítky, za něž Syn Boží krvácel -a umíral . . . Ptám
se: »Co spáchali?<<»Přestoupili jeho přikázání, dopustili
se těžkého hříchu.“ On, jenž pravil skrze proroka: »Mů—
že-Ii matka zapomenout na nemluvňátko své? A byt' i ona

„zapomněla, já nezapomenu tebe.<< (Is 49. 15) Taková
jest jeho láska — co ji může udusit? Jenom těžký hřích,
ale ten ji udusí nadobro. Co je tedy hřích, když ho Bůh
takto stíhá? Božský Vykupítel zapomíná všeho, co pro
duši vykonal, a odsuzuje do věčných plamenů ty, jež na
zval svými bratry, jež volal k svému stolu a sytil svým
tělem. Jidáš, jeho někdejší vyvolenec, uslyší od něho
slova: »Odejdi ode mne, zlořečený, do ohně věčného,
připraveného ďáblu a andělům jeho.“ Dábiu — nikoli
vykoupeným bratřím Spasitelovým! A přece tam jsou —
Kolika hříchů jsem se dopůstil, všechny se spikly k mé
záhubě a žízní po mě krvi. (Efrém) Spravedlivý je hněv
tvůj: nikoho nezavrhuješ nespravedlivě. (Aug.)

Tak nenávidí, tak trestá Bůh hřích. _
Potápěč se spustí s nebezpečím života do moře,

vyloví perlu, a pak ji hodí do ohně --- proč? Zakaiila se,
pozbyla ceny. Kristus vykonal pro duši více než potápěč
pro perlu! A teď ji ponechává na“pospas ďáblu — duši,
pro kterou tolik obětoval. Ztrácí všecku svou práci, cenu
svého utrpení a kříže, i duši, o níž on nejlépe ví, jak
jest drahocenná — to vše ztrácí, než by do nebe při
pustil duši poskvrněnou hříchem. Tak hrozný jest hřích!

Vykupítel na kříži, vykoupený v pekle —
Nebe nám křížemotevřel, vykoupený jest v pekle —
Na oltáři se za nás denně obětuje, vykoupení jsou

v pekle —
Jeho svaté rány za nás před Otcem neustále mluví

a prosí, a ti, pro které to vše vytrpěl, jsou v pekle —
Svatý kříž — hlásá zlobu a hrů7u hříchu... vlévá

však i důvěru.
Za maurských válek na Pyrenejském poloostrově

byl obležen hrad jednoho křesťanského rytíře, a pán
hradu dal přísný zákaz: »Nikdo at se neopováží vyjít
z hradu.“ Jeho mladšímu synu, 15letému chlapci, bylo
brzo ve zdech hradu těsno, a v nestřežené chvíli vy
kibuzl z brány, do lesa. Jeho odchod byl brzo zpozo
rován, a otec poslal za ním staršího syna"s četou ozbro
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_jenců. Sotvaže byli venku, slyší volání. z lesa se žene
.neposlušný neposeda, a jemu v patách tlupa Maurů. Na
'.stane šarvátka, bratr se postaví na jeho obranu, hoch
zachráněn, přiveden k otci, ale za chvilku potom přine
seno i tělo jeho bratra; šíp mu proklál hruď. Jak bylo
neposlušněmu, když stál nad mrtvolou bratrovou? »To
_je má vlna, to já svou neposlušnosti zavinil, já jsem
jeho vrah...<< Ale tou lítosti a nářkem mu život nevrátil.

Náš pohled na Ukřižovaného... »To jest mě dí
-Io. . .a Kdo tě na kříž přibil? Zdaž ne moje hříchy? (Elf.)
„Naše.slzy těž nejsou s to, aby. zamezily smrt, kterou na“
sebe pro naše vlny musil vzít, anl nedokáží, aby naše
hříchy se staly nespáchanýml. Ale jednu věc dokáží: vy
moci nám odpuštění. Měl-li onen bratr srdce v těle,
„musilase'mu hnuslt jeho neposlušnost, která neštěstí
1avínila,'musil cítit odpor sám k sobě. Máme-li srdce
v těle my, musíme i my mít odpor k sobě, k svým ne
pravostem, jež zavinily Kristovu smrt... a to tím více,
čím větší byla láska Ukřižovaného k nám. Zda otec ne
zbedu potrestal, nevím. Vímjen, že mu odpustil. Nebes
ký Otec však trestá hříchy, i když je odpustil! David . . .
—»Bůhodpustil tobě hřích, neumřeš, ale .. .a Časný trest
.sl musil odpykat, a jaký! Žalm 50.,-do něhož vložil vše
-cku zkroušenost a zdrcenost svého lltujícího srdce, se
\modlí kajícnícl již po tři tisíciletí, jím si vyprošují od
Boha nejvýš milosrdněho smllování a odpuštění, vědou
'-ce, že nechce smrti hříšníka, ale aby se obrátil a živ
byl; ale nechat pamatují: spravedlnost Boží vymáhá, aby
každé přestoupenívěčného zákona bylo trestáno.
»Bůh jest shovívavý a bohat milosrdenstvím, nenechá
však jistě 'nic bez trestu.“ (Nah 1. 3) Nutíme nochtějícího
Boha, aby nás trestal. (Salvián.)

Vzpomeňme kající kázně staré církve! V různých
krajích různá. — Za »mírnějšícha dob, ve stol. 4. až 7.,
píše sv. Basil (t 379) biskupu ikonskému Amlílochiovi,
že v jeho diecěsl na vraždu bylo ustanoveno veřejné
pokání 2q let — 4 léta musili po čas bohoslužeb klečet
před kostelem, at' 'bylo počasí jakékoli, déšt', bláto,
sníh, vedro, a prosit vcházející o modlitbu; potom 5 let
směli do chrámu na kázání, 7 let směli být přítomní
řimodlitbám, ale vždy na odděleném místě, vyhrazeném
kajícníkům; pak 4 roky“směli mezi věřící, ale byli vylou
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čeni od sv. přijímání, snad i ode mše sv. Za manželskou
nevěru musil konat podobné pokání 15 let, za krádež
rok, když se" sám přiznal, jinak dva roky; za odpad od
víry celý život. V Toledu za '))mirnýcha dob bylo za
smílstvo ustanoveno toto "veřejné pokání: kajícníku
(i dívcel) ostříhány vlasy, což platilo za největší potupu,
bezectnost... veřejně mrslránl, do chrámu nesměli nl—
kdy, jen před kostelem rkiečell, a když konali pokání
svědomitě a horlivě, obdrželi na smrtelném loži rozhře-—
šení. Za dob ještě mírnějších: kdo v kostele kiábosil,
musil se postit 10 dní o chlebě a vodě; společné kou
pání trestáno pokáním 1 roku; žena. jež se líčila, 3 roky:
nečisté dobrovolné žádosti _2roky (kněz 5 let); nečistý
skutek s osobou druhého pohlaví 25léta (kněz 10 let),
ženatý 7 let, vdaná 5 let. (Pohané a židé trestali pouze
ženy, ne muže!) Ve stol. 11. byla kající kázeň nad po—
mýšlení »mírnáa: nač bylo dříve veřejné pokání, to
nyní spraveno “mrskáním, at' veřejně ať soukromě '—
místo jednoho roku pokání 1500 nebo 3000 šlehů —»
rozumí se, že nlkoll' najednou.

Zdá se ti to přece jen přehnané? Nechť ti tedy od
poví samo nebe! V předvečer svátku Panny bez po-
skvrny počaté 1863 přišel k Ségurovi, osleplému apoš
tolu pařížské mládeže, jeden z jeho »hochůa a vyznat
se mu, že se čtyřmi druhy zneuctil Velebnou svátost.
Ségur dal sloužit na smír 5000 mší sv., sám k usmíření
božské veiebnostl noc co noc vstával, byt sebevíc
unaven, a konal jednu až dvě hodiny adorace před sva-
tostánkem, plných 15 let. až “mu stáří a nemoc noční
vstávání znemožnila (t 1881), a nadto se ještě sám na
bídl Pánu ve smírnou oběť — za jediný hřích. Nebel
jeho nabídku přiia'o; od té doby skoro každý rok kolem
svátku Neposkvrněné Panny ho stlhla nělaká těžká
zkouška. Za rok právě před svátkem mu arcibiskup po
prudkých výtkách odňal pravomoc zpovědní — trest,
který stíhá jen hrubě provlnilé kněze (Ségur byl prelát
vyznamenaný právem biskupské berly a mitry), za šest
let právě při otevření vatikánského sněmu. 8. prosince
1869, bylo na dveře chrámu sv. Petra přibito ohlášení,
že na index zaoověděných knih se dávají knihy dvou
mužů, kteří brolill proti sněmu (Ddllinger a P; Hyacint),
a s nimi Italský překlad knihy Ségurovy »Zivot Ježíše—
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Krista v nás“. A při tom nemůžeme s'jistotou tvrdit, že
tímto pokáním dlouhých let byl onen odpuštěný hřích
plně .odčiněn. Co nás čeká za naše mnohé odpuštěné
hříchy v očistci? Co čeká hříšníka za neodpuštěné zlo
činy a urážky božské velebnosti?

lnnocenc III. (1 1216) uložil dvěma rytířům (Bodovi
a Jindřichovi : Ravensburku) za vraždu, aby si přišli
pěšky do Říma bosl s provazem na krku pro rozhřešení ;
pak musili jít pěšky bosi v kajícím rouchu do Svaté
země a tam bojovat 4 roky proti Saracenům; po návratu
domů nesměli nikdy nosit zbraň (rytíř, tehdyi), vzdalovat
se turnajů a her, po smrti manželek žít v naprosté
zdrželivosti, nosit černý kající šat (rytíři!); kdykoli přišli
do některého města, podstoupit veřejné bičování; kaž
dé pondělí, středua pátek, všechny suché dny a před-'
večery svátků (bylo jich asi 20) se postit o chlebu a
vodě, taktéž po celou dobu svatopostní, kterou musili
ročně opakovat třikráte; maso jim bylo dovoleno jen
třikrát za rok; denně se musili pomodlit stokráte Otče
náš, a Velebnou svátost směli přijmout na smrtelném
loži. Podrobili se (kdo se vzpírai, byl z církve vyloučen
a nedostal ani církevní pohřeb), a přece neisou prohlá
šeni za svaté, nevime, zda tím plně svůj hřích odčinili,
zda nezůstalo pro očistec docela nic Zdá se ti toto po
kání upřílišněné? Innocenc byl jeden z"největších pape
žů, a církev jest osvěcována Duchem svatým! U_čitelé
církevní tvrdí, že to vše jest jen stín vůči očistným pla
menům na věčnosti! Je-li tedy takové pokání ještě ne-'
dostatečné za odpuštěný hřích, co čeká hříšníka za ne
litovaný, neodčiněný, neodpuštěný hřích!Mámtě zase
zavést na kraj pekelné propasti a ukázat ti padlé an
děly nebo apoštola zrádce? Nikoli; na konci rozjímání
vedu tě spolu s tvým andělem strážným k trůnu slitov
nosti, k odpouštějícímu Srdci Ježíšovu.

» »Vyznávám, Pane, před velebností tvou sám na se
be nepravost svou. Ve hříchu jsem se z nutnosti narodil,=
v nepravostech jsem pak dobrovolně závodil. Neodvra
cej tvář svou ode mne, ty, jenžto jsi kdysi pro mé vy—
koupení neodvrátil tvář svou od těch, kteří plvali na“
tebe. Vyznávám, že jsem hřešll; svědomí mé zaslouží
zavržení, a pokání mé nestačí k dostiučinění, jist však
jsem, že milosrdenství tvé převyšuje všecko pomyšlení.

234- Mé hříchy a Bůh.



Neodvažuj proti mně hříchy mé, nejdobrotivější Pane,
nevcházej v soud se služebníkem svým, nýbrž podle
neskonalého milosrdenství svého shlad' nepravost mou.
Běda mně ubohému, až přijde den soudu a otevřena
bude kniha svědomí mého. a řečeno bude o mně:»Ejhle
člověk, ejhle skutky jeho (( Co učirím potom, Pane a
Bože můj, až nebesa odhalí nepravost mou a země
povstane proti mně? Smiluj se nade mnou, abych ne
zoutal, a jestliže já páchal věci, jež zaslouží zavržení,
tys nepozbyl lásky, jež chce dál odpuštění. Smrt tvoje
shladila smrt hříšníků, a mrtví ožili smrtí tvou. Smiluj
se . . . nabíziš—Iimilosrdenství těm, kteří za ně nežádají;
čím spíše ho dojdou ti, kteří tě za ně vzývaj'r? Nepama
tuj hněvu'svého vůči provinilcl, nýbrž pamětliv bud' sli—
tovností své vůči nebohému; zapomeň na pýchu tebe
urážejícího, a pohled na bídu tebe prosícího. Ty, Pane-,
jenž kážeš, abychom prosili, dej, abychom přijali; radíš,
abychom hledali, dej, abychom nalezli; učíš, abychom
klepall, tlukoucím otevři. Utvrdlž slabého, pozdvlhni
kleslého, vzkřísit rač mrtvého; všechno konání a smýš
lení moje račiž řídit a spravovat podle svaté vůle své,
abych napříště jen tobě sloužil, tobě žil, tobě se zcela
odevzdal, abych ti patřil" (byl tvůj) následováním a lás—
kou, jako ti patřím (jsem tvůj) přirozeností a stvořením.
jenž žiješ a kraluješha věky.<<(Aug. 'supp. Medit. 49.)

20. Zbloudili jsme tedy...'*'(Md 6. 6.)
Jesr cesta, která se zdá člověku správná,
ale její “konec vede k zahynutí. (Př 14. 12)

Arthofer, duchovní správce zemské věznice u Stýru
v Rakousíčh, vypravuje řadu momentek ze života věz
ňů. Vybirám některé a k vůli stručnosti spojují v jedno.
»Půl Evropy jsem procestoval.. .a »A cíl vašeho puto- '
vání?a »Bohuželkáznice. .Podle proroctví má prý kaž
dý papež nějaké heslo; já bych mohl za své životní
heslo zvolit slovo ,Jediný hřích. .' Stále a stále musím
myslit na svůj ztracený život, na poklady do moře vho'
zené, jež už nedostanu zpět.. .A k tomu stačil jediný
hřích, jediný krok s cesty a mimo cestu.
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Sledovali jsme hříšníka na jeho-cestách, 'na cestě
zkázy. Opustil Tvůrce, pro nějž byl stvořen, šel za vášní,
po cestách svých, cestami hříchu. K Bohu nešel a jít ne
chtěl, a proto o něho přišel. A konečná stanice této
cesty zkázy? Stanice, kde nakonec musí každý vystou
pit? Pekelná propast! Až tam jsme doprovodili padlé
anděly, apoštola zrádce, každého, kdo ve hříchu žije
a v hříchu umírá.

Peklo- konečný \ýsledek souboje s Bohem, vzpou
ry a revolty proti Tvůrci, následek a trest nelltovaného,
nenapraveného, neodčlněného hříchu.Nechtěl požehná
ní, a vzdálilo se od něho; chtěl kletbu, a dostalo se mu
jí. (2108.17)

Podíváme se nyní zblízka do té propasti-. Tím, že
poutník před ní oči zavře, se jí nevyhne — spíš do ní
padne. Kdybys šel v horách po cestě nebezpečné po
dle samých roklí a srázů, kde jediný nešťastný krok
stačí, abys zmizel v hlublně, zavřel bys oči, abys ne
viděl? Kdybys šel v noci, bez světla, a někdo tl rozsvítil,
horšíl by ses na něho, že ti ty rokle ukázal? Či bys mu
byl ze srdce vděčen? Nuže, všechno Adamovo potom
stvo, »masa zavržená“ (Aug.), _svorně se ubíralo v zá
hubu a střemhlav se řítllo v pekelný jícen . . . Přišel Uči—
tel s nebe, odlesk věčného světla, a rozsvítil lidstvu
světlo sv. víry, aby vidělo propast, do níž se hnalo a
kterou temný lidský rozum neviděl. A proto se máme
na Pána horšít? Ukázal nám ji, aby se jí poutník' včas
vyhnul! Ne, aby ho děsll, nýbrž aby mu dal výstrahu!
Bude se kdo horšit na výstrahu (v lomech...), která
varuje před nebezpečím?

Je tedy nerozum a bláznovství zavírat očí před pe
kelnou propastí. Lépe poznat tvrdou pravdu a zařídit se
podle ní, než se ukolébat ve talešném uspokojení a na
konec zakuslt na sobě hroznou skutečnost. Židé . . . Ne
chtěli od proroků slyšet, že se jim nad hlavou vznáší

'zkáza, Jeremiáše bill, žalařovall, do bahnité cisterny
uvrhli, .Judovl král Joachim vytrhl a do ohně hodil knihu,
z níž mu četl hrozby Hospodinovi Jeremiášem napsané,
Amosovi praví modloslužebný kněz Amasiáš jménem
israelského krále Jeroboama: »Proroku, seber se, klid'
se do země ]udské, tam jez chléb svůj a prorokuim (Am
7. 12) Falešnými vidcl (proroky) se země jen hemžila, a
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ti chlácholili lid: »Nebojte se, nic se nestane z toho,.
čím Jeremiáš hrozí.“ Ale Hospodin mluvil jinak: »Mečem.
nechat zahynou všichni bezbožníci lidu mého, kteří pra
ví: Nás zkáza nestihne...a (Am 9.10) »Namlouvají si,
že daiek je den zkázy, a svolávají (svými nepravostmi)
moc Vládce (Hospodina) na sebe.a (Am 8. 11) Protože
ortel nestíhá bezbožníka ihned, roste synům lidským
odvaha konat zlé. (i(az 8. 11)

Kdybys, poutníče, častěji myslil na “věčné plameny,
ochladla' by mnohá hříšná žádost a vášeň, zmizelo by
nejedno pokušení, marnost světa by ti nepřipadala tak
lákavou a svůdnou, přešla by tě nejednou chut“na za
pověděné ovoce. Světci “často na poslední věci myslí
vali! Efrém, 'Jeronym. .. Synu, při všech skutcích svých
pamatuj na poslední věci své, a na věky nezhřešíš.

Proč člověk hřeší? Ptej se: »Pročdítě nepeslechne?
Proč něco odcizí?a Láká ho nějaké dobro — rozumí se,
že domnělé dobro. Nechají-Ii mu rodiče zvůli, do-
padne to s ním zle. Ve Spojených státech severe-
amerických pochází 44% uvězněných zločinců z rodin,
kde měli jenom jedno dítě . .. kde bylo hýčkáno a ve
všem prosadilo svou. K tomu jest výchova; dítě jest
poučeno: »To nesmíš. to by ti škodilo (misky. . .); toto
musíš, na tom závisí tvá budoucnosta (studium . . .). Dítě
jemně to uzná a dá si říci. Není-li tak jemné, sáhnou
rodiče k jinému prostředku a slibují mu odměnu: »Bu—
deš-li se" učit...a Slibují zase jenz ohledu na jeho
dobro, aby ho přivábili k plnění povinností poněkud trp—
kých. Nepomůže-ii ani to, zbývá poslední prostředek . . .
Bázeň před trestem jest poslední pohnutka,aby
dítě konalo dobré a varovalo se zlého. Poslední, a
u mnohého nejmocnější pohnutka. Přísloví,poněkud
triviální, praví: »Strach z kriminálu jest začátek moud
rostim

Podobně člověk, který hřeší, dává přednost tvoru
před Tvůrcem, protože si od věci stvořené slibuje a v ní .
hledá potěšení, štěstí, ovšem že domnělé. Myslí, že
zachováváním přikázání Božích by se o ně nřinravil .(ne

.čisiý), & proto opouští Boha a jde za tvorem. Tvůrce
hledí tudíž člověka navnadit ke konání dobrého — na—
před mu připomíná jeho povinnost: »Jsi stvořen, abys
Bohu sloužil a jeho svatou vůll bezvýjimečně plnil...a
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Naše první exerciční pravda! Pak slibuje: »Budeš-Ii tak
činit, spasíš duši, “dosáhneš.“ věčné bleženosti.<< Naše
další exerciční pravda! (Kap. 13.) Nestačí-ii ani to, ne
zbývá leč sáhnout k poslednímu prostředku: »Čeká tě
trest...a Pokud Ildskou povahu známe, s jejími urput
nými vášněmi a sklonem k zlému, nahiédneme, že často
jen bázeň před trestem, bázeň před věčným
trestem, zadrží člověka před nepravostí. Koho nepohne
ke konání dobra' vědomí povinnosti, koho nepohne láska
k Tvůrci a'Ukřlžovanému, k-němuž jsme na konci pře
dešlých vážných rozjímání vždy obrátili zrak, kým nehne
ani láska. k vlastní duši a touha po věčné blaženosti,
toho musí zastrašit a odvrátit alespoň vzpomínka na
věčné tresty. .Což jde-li o věci, kde lidská spravedlnost
nic nesvede? Zloděj, který nekrade z hladu chléb v krá
mě, nýbrž '»pracujea ilchvou, podvodem, nashromáždí
nespravedlivého majetku na miliony, at' okrádai dlouhá
léta stát nebo jednotlivce, při tom jezdí v autě a ve
společnosti platí za gentlemana, třebaže má na svědomí
zástup ožebračených — kdo je s to ho pohnout, aby
vrátil nespravedlivý majetek? Jen slovo zpovědníka, ačli
se mu kdy ukáže! Jen Bůh hrozbou věčných trestů může
slabého před jeho podvody chránit.

Peklo pojímají i věřící někdy dosti nesprávně -—
jen jako trest, jímž Bůh stíhá provinlíce a jejž by mu
mohl i odpustit, nebo aspoň proměnit v menší, jako otec
může dítěti zasiouženou pokutu docela nebo zčásti'pro
minout. Nikoli. Peklo jest sice trest za hřích, “ale lépe
vystihneme jeho podstatu, když řekneme, že jest ná
sledek neodpuštěného hříchu. V každém hříchu na
jdeme totiž dvojí stránku: a) Hříšníkse odvrací od
Boha, vědomě a dobrovolně se ho zříká. b) Přikio
ňuje se ke tvorům, a to nezřízeně; dává tvoru —
aspoň na chvilku — to, co patří a co smí dát jedině
Bohu, celé své srdce, sebe samého.
' Této dvojí nezřízenosti odpovídá dvojí následek:

a) Jestliže hříšník v svém odvrácení od Boha setrvá (do
kud je duše v těle smrteiném, může své smýšlení a roz
hodnutí změnit!), zůstane od něho navždy odvrácen a .
ztrácí ho na věky. b) Za nezřízeně hledanou rozkoš ve
tvorech ho súhá přhněřená hořkost - vráúlh se k Bo
hu, musí alespoň časným pokáním svou nezřízenost od
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pykat; Poznáváš 'známOupravdu z katechismu? »v pekle
jsou—zavrženci trestáni a) ztrátou Boha, b) věčnými pia
meny.<<Peklo lze nazvat posledním stadiem vnitřního
vývoje hříšníka . . . je takřka cílem, za nímž šel, opustiv
Boha, svůj pravý cíl. To jest odměna, kterou mi nadělily
mé modly (jimž jsem místo Tvůrci sloužila; Os 2. 12).

Nevěrci starých dob peklo popírall (požívaví epi
kurovci pohanští, židovští saduceové... popirali i ne
smrtelnost duše, protože věděli, že by se neměli nač
těšit) a tvrdili, jak se dočítáme u Cicerona, Plinia a Se
neky, že peklo jest výmysl lidí, aby zločinci byli drženi
na uzdě. Nevěra nových dob se učení sv. víry o věč
ných trestech posmívá — jediný »důkaza každého, kdo
věcných důvodů nemá. Nepopírám, že tento článek víry
je tajemství, jako jsou našemu nedostatečnému roz
umu nezbadateiným tajemstvím i projevy a díla Boží
lásky: Nazaret, Betlem, Golgota . . . Bůh jest láska, láska
nekonečná, jež odpouští, se obětuje a smilovává — lás
ka, kterou člověk nikdy nepochopí a neobsáhne. Ale
Bůh'je též nekonečná svatost, jež se od hříchuodvrací
s nevystihlou nenávistí, a nekonečná spravedlnost, jež
hřích trestá podle zásluhy. Kolikráte mluvil Pán, vtělená
láska Boží, o- plamenech, které nehasnou! Může tedy
být pro věřícího jaká pochybnost o tom, zda peklo sku
tečně existuje? My v tomto rozjímání neřekneme o pek
ie-ani slova víc, než co nám oněm pověděl Spasitel!

B):»Krátká jest rozkoš. věčná jest žalost...<<

Co víme určitě o oné propasti?
a) Zavrženci jsou trestáni ztrátou svobody.

'l'edy-žalář... »Svažte ho na rukou i na nohou...<<
(Mt 22. 13) Hříšník zneužil své svobodné vůle ke zlu . ..
Bůhmu ji dal, aby se svobodně rozhodl pro dobro, pro
něho, aby mu svobodně sloužil, a tím si zajistil nebe.
Zneužil jí, sloužil ďáblu, vášni, světu, hříchu. proto jest
vší“ svobody zbaven., Žalář... To slovo samotné na
plňuje-hrůzou. Byt' vypadal jako Alhambra nebo Louvre
— vědomí, že jsi v zajetí, odejme ti veškerou radost.
Bresciani popisuje ostrůvek Nisida u Albano. Jako hvěz
da--vystupuje z azurových vln Středozemního hoře, vy
soký obloukový most jej spojuje s pevninou. Na ostrův
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ku jest věznice. »To jest hotový rájia »Okovy a výčitky
svědomí promění ten ráj v peklo!“ Viz psa, který zvyklý
na volnost kouše do řetězu! Zvěř v pasti chycena si
někdy ukousne nohu, aby mohla pryč, ptáče v kleci
zobe do drátu, jen aby se dostalo na svobodu, kuřátko,
sotva se vyklubalo 1 vejce... vezmi je do rukou, jak
se brání! Hlavičkou, nožkama, křidélky, křičí, chce se
vyprostit . . .

Tak těžce pociťuje ztrátu svobody němá tvář. Což
teprv bytost svobodná! Rozumem obdařená! Čím vzne
šenější, tím těžší pro ni vězení. I pro otroka jest mukou
a bolesti pobyt v žaláři — což teprv svobodnému ob
čanu, knížeti, což duši od těla smrtelného oddělené!
Touží po naprosté vclnosti, můžet' proniknout i hmotu,
duše, stvořená k svobodě dítek Božích v nebeské vlas
ti! A ta duše žalařována. . . a až vstane jednou i tělo,
čeká ji dvojí žalář: v ohyzdném těle, a spolu s ním v po
kelné propasti.

b) Temnota. »Uvrhněte jej do temnoty zevnitř
ní . . .a (Mt 8. 12; 22. 13; 25. 30) Není tam světla, ani pro
oko tělesné ani pro duši. Odloučenl od věčného světla,
zapadlo jim navždy slunce Boží lásky. »Oheň, jenž pálí,
ale nesvíti.<<(Basil.) Netřeba snad podotýkat, že i v che
mické laboratoři znaji žhavé nesvítící plameny. Temno
ta . . . jak nevolno ve tmě! Očití svědkové úplného za
tmění slunce vypravují, že si zhluboka oddechnou, když
po několika minutách tento vzácný zjev přírodní pomine.
Nemocný na lůžku, toužebně očekávající jitro . . . a přec
na zemi je, tma k oddechu, nikoli aby děslla jako tam!
Jen tolik světla tam, aby viděli sebe a společnost, do
níž se dostali. Jaká společnost! Hned ji uvidíme.

c) Se všech stran slyšet zoufalý nářek, zuřivý
řev, kletby. »Tam bude pláč a skřípěni zubů,“ praví Pán
v evangeliu sedmkráte. Společnost démonů, jichž hlasu
hříšník poslouchal, kteří ho nenávidí a těší se z jeho
muk, ohyzdní, vyvrhelové tvorstva. . Zavrženci, pře
devším spoluvinníci . . Mučedníkům v žaláři nejtrapněj
ší a největší mukou byla společnost zločincůl) Poslou

1) Sv. Ignác Anliošský, vlečený z rozkazu Trajáno
va do Říma, aby byl předhozen šelmám, píše z cesty
svým diecesánům. . vší vroucncstí milujícího srdce

290 Ztracený cl'



chat jejich ohavné řeči, rouhání . . . v místě zavržených
poslouchat bez konce proklínáni, zvláště svedených . . .
proklínají den svého narození, den_ kdy se setkali, svou
hříšnou náklonnost, druh druha, žák profesora, čtenář
novináře, který ho o víru připravil. Čím nezřízenějši byla
jejich láska-zde, tím větší vzájemná nenávist tam. —
V Como (v Italii) vylovlli milence, kteří z nešťastně lásky
volili společnou smrt; byli k sobě přivázánl dívčiným
závojem. Obličeje obou strašně rozškrabané.. . odkud
asi? Když pod vodou nastal smrtelný zápas, chtěli se
vší moci dostat nad vodu, ale připoutání k sobě táhli
jeden druhého do hlubin; chtěli stůj co stůj od sebe,
a nemohli . nastal strašný boj o život mezi oběma . . .
Ještě byli živi .. . jaké asi shledání obou v plamenech?
Ti, kteří říkali: »Já bych bez něho nemohla být živa . . .a

Společnost bez lásky, bez Boha . .. Na Krétě polo
ostrov Splnalonga, kam vyvážejí malomocné; několik
set jich jest. Není tam obětavých sester a kněží jako na
Havaji a jinde. Vyvezou je tam a ponechají je osudu.
»Dělejte si, co chcete.—.“Společnost bez vlády, bez řádu,
kde vládne právo silnějšího; zabíjejí se, mučí slabé,
orgie... Mladá dívka skočila do moře, aby unikla...
Obraz pekla . . . Na zemi jest útěchou mít v neštěstí dru
hy, zavržencům jest společenství ostatních jen zvýše
ním muk . . . _

d) Oheň ._. . Kolikráte mluví v evangeliu Pán o ohni,
jenž nehasne! Nemilosrdný bohatec se mučí v plamenu,
větev suchá bude vyt'ata a vržena na oheň, koukol bude
v den žně vmeten do peci ohnivé, kdo by řekl bratru
svému »Bláznea, hoden bude pekelného ohně; své věr
né napominá, aby se nebáli těch, kdož zabíjejí tělo,
nýbrž toho, jenž může duši i tělo uvrhnoutl do pekelné
ho ohně; kdo nechce prchat z blízké příležitosti, přijde
tam, kde oheň nehasne, a při soudu Zavrženci uslyší:
»Odejděte od mne, zlořečeni, do ohně věčného...<<
Jest ještě pro věřícího jaká pochybnost o tom, zda pla
meny pekelné skutečně existují? Či chceme snad sami

se těší na mučednickou smrt a na shledání s Kristem . . .
jen jeden povzdech se mu vedral do péra' »Cestuji
s deseti leopardy, s deseti vojáky, surovýmí, kteří jsou
tím horší, čím více dobrodiní jim prokážeš . . .(<
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hlasovat, zda peklo jest či není, jak jednou na popud
kteréhosi„amerického„žurnálu-jeho čtenáři činili? Na nás
tedy závisí, zda. věčnétresty jsou? Židé tvrdili, že pro
něj peklo není, leda dočasně, na několik dnů, a sám Mo
hamed se jim smál: »Což jste udělali s Bohem úmluvu?
Anebo spíš mluvrte o věci, o níž zhola nic nevíte?a

Oheň rozdmýchaný uraženou spravedlností Boží,
trestajícím hněvem Božím. »Hrozné jest upadnout v ruce
Boha živého.“ (Žd 10. 31) Oheň, jenž pálí, a!e. nestráví,
stvořený jen k tomu, aby mučit, pálí bez ustání se stej
nou .prudkostí, oheň, na nějž zavrženec nikdy nenavyk
ne. Na zemi člověk otupí a přivykne bolestem, trvají-in
dlouho; ale tam? Světák Fulko se stává mnichem; co ho
k tomu ponuklo? Jednou v noci nemůže usnout, převa
Iuje se na lůžku, a najednou mu přijde myšlenka: »Když
je“ tak těžké trávit jedinou noc na poduškách v peří,
jak vydržím celou věčnost v ohni?<<(Si tam molestum
jacere unam noctemin plumis, quam terribile jacere
totam aeternitatem in prunis.) Obrácení domorodci na
Malajských ostrovech mívaii ve zvyku v těžkém poku
šení rozsvítit svrčku a do plamene vložit prst. »Nevy
držím ani jednu vteřinu prst nad svíčkou... jak vydrží.
tělo celou věčnost v p|amenech?a

e) Ztráta Boha... »Odejděte ode mne.<<(Mt
25. 41) Ztráta vlasti; tisícové to r. 1938 zakusili; jak hoř
ko jim bylo! Kolik uslzených očí jsem viděl, s kolika
krvácejícími srdci jsem mluvil, kolik dopisů měl v ruce!
Ztráta milované bytosti... nad hrobem... Což, když
svou vinou se o ni připraví! Visigotové stanovili záko
nem: »Kdo se dobrovolně prodá do otroctví, pro chvil
kový prospěch, nebudiž u soudu slyšen; zůstane v otroc
tví, jež svobodně zvolil, neboť není svobody hoden, kdo
se dobrovolně otrokem UČ!I'IÍ|.(<Není Boha hoden, kdo
se ho dobrovolně zřekl -—a tím i nebeského. dědictví.
Rudolf II. je přinucen zříci se království; podepsal abdi
kační listinu, rozkousl brkové péro-a mrštil kloboukem
na zem, při korunovačních slavnostech Matyášových se
zamkl do komnat, aby neslyšel jásání, v bažantnici kInuI
Praze, a do roka zemřel. Což ztráta nebeského krá
Iovství ! Svou vinou!

O nebe, o. Boha nestáli, proto jich nedosáhli. Dítě
nesmí k otci, vidi blaho sourozenců,.kterým jest dopřá
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no těšit se na'srdci otcově... Duše. . jakmile se vy
vine z objetí těla, jakmile na ni přestane působit svět
se svými svody a lákadly, neuvěřitelnou'silou se žene
do náručí toho, v němž nyní poznává své jediné blaho,
a jest od něho odmrštěna. »Pryč ode mne. . .a. Zakusii
jsi někdy. co znamená přijít o milovanou bytost? Přitéto
otázce se jednou při exerciciích rozplakala dívka...
zvěděl jsem, že vzpomněla na matku. jež ji před 16
roky zemřela... Musil isí snad přetrhat pouta, vytrhat
ze srdce náklonnost, ať dovolenou, at' nedovolenou?
Nuže, učiň si představu, co znamená ztratit Boha o_blaži
tele. V těle smrtelném to duše necítí, protože zde jí
mohou zaměstnat a zaměstnaií věci, které ji obklopují;
ale až iích bude prosta, pak pocítí a zakusí.

Arthofer pozval iednou z města do vězeňské kaple
pěvecký sbor. Při mši sv. kaple plná vězňů . . . bez de
chu naslouchaii... tu má sólo překrásný ženský hlas,
jemná melodie violíny ji provází . .. Jeden zločinec
omdlel. po něm druhý... smím užít přirovnání? Anděl
ské zpěvy a zavržení? . . .

Kdvby se aspoň mohli milovat! Ale “v pekle není
lásky. Alia Rachmanová v době neivětší bídy prosí Ma—
donu v prázdném kostele: »Matko Boží, dei mi dítko. ro—
dinu, člověka, jenž by mne miloval...(< Potom děkuje
Pánu. že našla někoho, kdo jí osvědčil lásku. »vi 'to
štěstí trvalo jen minutu, díky tobě.“ Láska-uprostřed
bídv — už dlouho nezakusila blahý pocit radosti 'a štěs
tí! Zapomněla na všechno strádání a hlad a utrpení po
sledních let; byl svchravý podzimní den, v její duši jaro!
Za jediné slovo lásky! V pekle? . ..

Arthoíer vypravuje o mladém vězni, ieiž navštívila
manželka a dceruška — na půl hodinv (podle předpisů).
»Třiroky isem se na tu půlhodinku těšil, a ona zmizela
jako minuta . . .a s nevv'slovnou touhou, pohledem plným
něžnosti hleděl za nimi. V pekle? . . .

't) Výčitkv svědomí. Nevede k šílenství pouhá
myšlenka: »Své životní štěstí isem zničil já'sám?a To
jest onen červ, který neumírá, o němž mluvil Spasi
tel. (Mar 9. 43) To hřmí zavržencí stale do duše: “»Tvá
vina . . . Tvs mohl, ale nechtěl . .. Bůh tě volal. zval, mi
lost a odpuštění nabízel, tvs odmítal. snad ieště na sa

'mém'koncl pouti, na smrtelném lůžku, jako Jidáš ne
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tečný vůči poslednímu slovu lásky a domluvy v zahradě.
Kolik jich je v nebi jen proto, že se zachránit dali!
Hřešill jako já, ale včas se vzpamatovali, několik slov
lítosti stačilo . . . I u mne mohlo být za několik okamžiků
vše v pořádku,jen jednoho bylo třeba: chtít... Teď
je pozdě; »pominuia žeň, skončilo léto.“ (Jer 8. 20) Volal
jsem, a odpírali jste; vztahoval jsem ruku svou, a nikdo
nedbal; do větru jste pohodili každou radu mou, nic
jste nechtěli vědět o napomínání mém. Pročež i.já záhu
bě vaší smáti se budu . . . l budou volali ke mně, a nevy
slyším jich; hledati mne budou, a nenaleznou mne. (Př
1. 24 nn)

Výčitky svědomí... Proč se vězeň boll nejvíce
temně komory? Když jest s jinými pohromadě, pak se
už o nějakou kratochvíli postarají, a je-li v samovazbě
zaměstnán, zapomene při práci na vše. Zapomenout . . .
»Velebný pane, řekněte žalářníkovi, at“ tolik nechrastí
klíči, když jde po chodbě. Vždyt' my víme. že jsme
zavřeni, nač nám to pořád připomínath Nač burcovat,
sotvaže na chvilku zapomeneme? Nemožno však zapo
menout v temné komůrce, kde jest docela sám se svým
hříšným já, kde se svědomí dostane k slovu a káže . ..

Francouzský novelista M. vypravuje v povídce La
parure (šperk) událost z Paříže. Žena nižšího úředníka
chce na jakýsi elitní ples. Muž jí brání »Nemáš přiměře

_nou toaletu, nemáš šperků...a »Na šaty si šetřlm už
dávno, a šperk si vypůjčím od přítelky...a A vypůjči
la — šňůru nádherných perel; přitelka beze všeho zdrá
hání jí vyhověla. Sia tedy na ples, a udělala sensaci;
i ministr si jí všiml! Omámená blahem jde domů, a do
ma... perly pryč! Běží zpět — tam prý nic nenašli.
Prochodí druhého dne s mužem celé velkoměsto, perly
nikde. Co dělat? Nebudu ti vypravovat, jak u klenotníka
našli šňůru skoro navias stejnou, ale za kolik tisíc, jaký
závazek na sebe vzali, lak dluh dlouhá léta spláceii,
jak on musli pracovat přes čas den co den, jak ona
musila dřít, a tak oba shromažďovali frank k iranku . ..
plných 18 let! Za rozkoš jediné noci! Stála ta chvilková
rozkoš za to? Není to věrný obraz zavržence? »Za haléř
legrace, za .miiion Iítosti.<<(Green.) Krátká pomílelící
rozkoš, a za ni uvaií zavrženec na sebe pokání nikoli
několika let, nýbrž věčné, bez konce, bez vyhlídky, že
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jednou skončí. -- Když ona nebohá dluh splatila, stalo
se, že v jednom pařížském parku potkala přítelku.
»Kdyžje vše zaplaceno, mohu ji povědět, co se tehdy
stalo . . .a Osloví ji, přítelka ji nepoznala! Ustaralou, ze
šedivělou, sedřenou... Vypravuje jí tedy, jaký osud
její perly měly. »Tys ani nepoznala, že jsem ti neod
vedla tvoje?<<»Ale moje drahá, ty moje perly byly fa
lešné, stály nanejvýš 500 tranků!...<< Druhý obraz za
vržence; pozná na věčnosti, jak falešné a nicotné byly
radosti, za které nebe prodal, jak pravé a trvalé věčné
statky, o něž se připravil, jak hrozné peklo, jež na se
uvalil.

9) Poslední věc, kterou o pekle víme: trvá věčně,
jak jsem již nadhodil. »Odejděte do ohně věčného“
(Mt 25. 41), do ohně, jenž nehasne. (Mar. 9. 43) Kdy to
vše skončí? Nikdy. Jak dlouho to bude trvat? Bez konce.
Věčně — to činí peklo peklem. Kdyby toho nebylo! Pe
kelné hodiny znají jen dvoií zvuk: »Věčně, věčně —
nikdy, nikdy —<<To jest tikání pekelných hodin, do ně
hož se mísí beznadějné: »Pozdě, pozdě — konec, ko
nec —<<

Jak se těšíváme ve strastech a křížích tohoto živo
ta? Nemohu-Iitrpícího potěšit jinak, jedna útěcha zbývá
vždycky: »Nebude to věčně trvat, jednou to skončí . . .a
To si zavrženec říci nemůže. Kdyby se mu to mohlo říci!
Trpěl by třeba celá tisíciletí pln blahé naděje. Bezedná
věčnost... spouštěj se, jak hluboko chceš. dna nedo
sáhneš nikdy, za ceíou věčnost ne . ."

Vědomí, že peklo jest věčné, jest příčinou strašné
beznadějnostl a zoufalství. Na zemi jest zou—
talství bezdůvodné, zde všecko se dá buďto napravit
nebo bude mít konec. Ale tam? Jak možno nešťastné
potěšit? Tam nelze být trpělivým, nelze být odevzdán
do vůle Boží, nelze říci: »Bud' jméno Páně pochváleno.a
Vědomí, že peklo jest věčné. udusí v nich jakoukoli
možnost trpělivosti a naděje. Zoufalství. . . koiikráte již
vtlsklo rozervanému do rukou sebevražednou zbraň!
Co jest bolest tělesná vůči vnitřní rozervanosti? Těch
jest mizivé procento, kteří si sáhnou na život pro utrpe
ní tělesné. Ale pro nesnesitelné duševní muky?. . .
v pekle? Tarn není prostředku, aby učinili násilný konec
svým mukám. Hledati budou smrti, ale nenaleznou jí;
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žádali budou sobě zemříti, ale smrt uteče od nich.
(Zj 9. 6) Seli jste nepravost, klidlli lste zkázu, ledli jste
(požíváte) ovoce lži. (Os 10. 15) Tvá zloba jest vinna,
že je ti (nyní tak) hořko . . . (Jer 4. 18?

Jak hlodá na zemi nespokoienost na kořenu života!
Kolikráte již skláiila :! předčasný hrob! Když není naděje
na brzký konec! V manželství! Co dělat? Rozptylovat
se, hledět zapomenout v práci, v zábavách. .V pekle
není rozptýlení!

A čeho k tomu zapotřebí, aby tam kdo přišel? Těž
kého hříchu! Kolika těžkých hříchů bylo zapotřebí, aby
z anděla učinily ďábla, z dítka Božího zavržence? Jedi
ný hřích učinil z anděla satana, jediný dostačí, abv vy
koupený propadl věčnému zavržení. Smutné pomyšlení:
několik let pozemského života, 14, 15 krátkých let do
stačí, aby kdo na věky přikován na místo, odkud není
vysvobození. Ba jediná slabá chvíle, jediný okamžik'do
stačí... iediný hřích! Biskup Anclin z Tulle vypravuje
o nezkažoném iinochovi . . . jde-v nedě!i do kostela, po
tkají ho druzi a nutí ho, aby šel's nimi do špatné hospo
dy. Brání se a brání, konečně povolí. S odporem-ide,
s odporem do sebe Iile první skrenici, alkohol ho po
malu roziařil, dal se svésti k hříchu, v tom veide milec
oné ženštiny, vidí je pospolu, vrhne se na něho, pro
bodne ho, hoch na místě mrtev . . . neměl ani kdy zvolat:
»Smilui se nade mnou...<< Jak snadná ieSt cešta do
podsvětí! (Vergil.) Odešel na místo své (tam, kam patří,
praví Písmo o Jidášovi, Sk 1. 25).

Františkán Fabián Barcato, působící dlouhá léta
v Albánsku, vypravuie v povídce Lula (Lilie) o čistě
dívce toho jména, která nešťastnou shodou okolností
nevinně upadla v hrozné podezření. Albánské děvče
pozbýt cti a provinit se proti panenské čistotě. to zna
mená trest smrti. Jenom duchovní správce věděl o iejí
nevině. Dívčin otec podle zvyku svolává náčelníkv, hla
vy rodů, a v poradě bez dlouhého procesu a jakéhokoli
vyšetřování odsouzena k ukamenování; bvla už noc. ..
nazítří bude rozsudek proveden. a poněvadž věděli,

_že farář se rád takových ubohých uiímá, usneseno, že
vše bude zachováno v tainosti a ortel proveden mezi
tím. co bude u oltáře. Čirou náhodou zvěděl od slepé
stařeny, která vše vyslechla, o chystaném soudu, ale
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' Uvědomil si též, „že tentokrát ]eho autorita, jinak vždy
respektovaná, dívčinu nezachrání.'Vzbudí rvchle kapla
na a posílá ho do blízké farnosti, kterou biskup právě

'visitoval; on jediný je s to, aby váheusvé osObnosti
"odvrátil neštěstí. Kaplan'se žene. napřed na koni, pak
pěšky, lesem, kde slyšet vvtí vlků. mezi srázy. roklemi
a řekami; cestu, kterou dobrý kůň urazí za tři hodiny,
urazil za dvě. V'jednu hodinu po půmoci klepe na tarní
budovu, se šatem roztrhaným, promočený, krváceiící,
na hlavě boule, chce—okamžitě mluvit s biskupem, a když
k němu uveden, vypraví ze sebe slova: >vahle do
Krízezl, velké neštěstí —(<a omdlí. Těžká mdloba, z níž
nemožno ho vzkřísit. Biskup okamžitě vsedne na koně,.
před svítáním je tam, farář vysvětlí, oč jde, svolání ná

“čelníci,'biskup žádá, aby mu dívčinu darovali. Radí se,
*dlouho se radí.'a pak odmítaií — Teprve když“pohrozil
klatbou, povolili, Lula odvedena do biskupského sídla.

Dívka měla bratra Marko, kterého milovala veške
rou vroucností svého sesterského srdce, “za něhož při
nesla neslýchané obětí, na př. v těžké nemoci,'když jí
namluviii, že “se jistě uzdraví, bude-li se za něj vlnocl

“hodinu na hřbitově modlit -- pro pověrčlve "Albánce
skutek hrdinský, k němuž bv se neodhodlal ani muž.,
třebaže-“jinakse nelekne' deště “kuleknebo dravce. Ten
to bratr si vzal do hlavy, že hanbu, kterou rodině způ
sobila, musí smýt krví. Za nepřítomnosti biskupovv li
z' rukou žen, jímž byla svěřena, pod záminkou žňových
prací 'a se'slibem. že jí nebude zkřiven ani vlas na

“hlavě, odvedl domů, a první noci provedl svou. Vzbudí
ji... »Klekni! Pomodli se Otčenášla Lula se na něho
zahledí pohledem plným lásky —- »Marku!<<Co vše vlo
žila do toho slova! Ale bratr nepohnutý; kanun, zákon
“otců, vymáhal smrt; seime se stěnv pušku, v tichu nocí
zárachotí výstřei. hanba s ieiích rodu smvta. Sotvaže
Lula pohřbena. přichází děsivý rozkaz od biskupa: »In
terdikt nad Krízezí -—'((Strašn'á rána pro Albánce; ti,
kteří jsou katolíci,“ berou svou víru vážně. Teď zavřen
kostel, lid bez mše sv., bez sv. svátostí, zesnulí pocho
váváni bez kněze za hřbitovní zdi — “u nich, kde má
každá rodina svůí hrob v ieiích očích posvátný bez
mála iako chrám! Břímě kletbv tížilo teen ze dne víc a
víc, pýcha náčelníků byla zdrcena.
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Brzo se vložilo do toho samo nebe. Neustálé deště
a povodně ničily lesy, louky, pole, domy, stromy; Ild
se v hloučcich modlil před dveřmi zamčeného kostela,
každý cítil, že zasáhla ruka Boží. Tíha viny! Cenlli kanun,
zákon lidský, výše než zákon Neívyššího, odmítli pros
bu blskupovu, nedbali zasažení kněze, který onu noc
s nasazením života podnikl vše, aby zachránil tu, o leiíž
nevině ze sv. zpovědi věděl a pro ]eilž záchranu nesměl
promluvit anl slova. Zně bídné, a to málo, co se urodilo,
zničila voda. Když však jako původkynl zla označili la
kousi mohamedánskou poustevnicl, zlou ženu, nazýva
nou čarodělnici, dověděly se od ní, že ona sama ve
hnala |.qu v neštěstí. »|.qu, vaši pýchu, jsem já zničila,
zavraždili iste nevinnou . . .“

Jeií bratr slyši o tom téhož dne ——— — Vrhl se na
zem, tloukl se do prsou, rozškraba! si obličei, kousal se
zuřivě do zaťatých pěstí, oči zalité krvi, vyl lako zvíře,
skřípěl, rval sl vlasy . . . Zene se na hrob sestry. hrabe
rukama tvrdou zemi, chce se dostat vší moci dolů, k ní,
volá ll, lako by ji chtěl k životu probudit . . . Čtyři týdny
se tak toulal po lesích, bez pokrmu, bez spánku . . . Kdy
by se byl minul s rozumem. bylo by pro něho lépe; ale
Albánci mail silné nervy. Kdvbv dostal všecky nemoci,
kdyby všemožné bolesti pronikaly leho tělo I duši,
kdvbv bylo na něho poštváno a puštěno celé peklo,
nebyl by tak nešťasten. nebylo by to tak hrozné. Jen
nesouvislé zvuky. .. 7vláště poslední láskyplný pohled,
poslední láskyplné slovo zesnulé miluilci sestry mu
rozdíralo duši. Hrozné zoufalství . . . Ted' teprve se děsil
své zaslepenosti. Nedbal kněze, nedbal biskupa, nedbal
varovného hlasu svého svědomí, a otevřel oči, když už
bylo pozdě! Kdvž nebylo lze napravíti neblahý čin! Teď
mu svědomí hřimalo a hřimalo . . . Jaký bv to byl námět
pro antického umělce. který by byl chtěl zobrazit Ery
nie, bohvně trestaiíciho svědomí, které hady mrskaly
a pronásledovaly vlnníka, až ho uštvalv. Lula šla vždy
k sv. zpovědi, když bylo v duši pusto, ale on? Nemohl,
nesměl! interdikt stále ještě tížll provlnllý kmen, ne
šťastnou Krizez! A kdvbv bvl mohl, co bv mu bvl mohl
kněz i'icl? Jak ho potěšit? Ale aspoň smír : Bohem, a

togo &se mu nedostalo, zpovědnice byla pro něho za—m en .
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Nevím, máš-Ii soucit s tímto neblahým Markem; já
s ním soucit mít nemohu. Co si nadrobil, to musil vyzo
bat. Nedal si říci, nedal si domluvit, nedal se pohnout —
hnal se tam, před čím ho chtěii zachránit. Jeho vina!
Ale ať tak nebo onak, vidíš na této skutečné události,
pro kterou po letech l duchovnímu správci srdce krvá
celo, když v jeho farnosti navíjen tllm nazvaný po dív
čině Lula, jak hrozně dovede svědomí bičovat. A nadto
není onen nešťasný Marek obraz zavržence? Zavrže
nec . .. Snad ještě na smrtelném loži odmítal každé vlíd
né slovo, odmítal pomocnou ruku, kterou mu Dobrý
pastýř skrze svého kněze podával . . .

V městě Abruzza byl zajat luplč Maltivoglio. Soud
mu nemohl nlc dokázat, sáhli tehdy podle tehdejšího
práva k mučírně, aby na něm vynutili doznání. Tento zlo
činec si vytetoval na nohu šibenici, aby v mukách na ni
pohlédl a si vzpomněl, co ho čeká, povolí-ll bolestem
a dozná-Ii vlnu. Vzpomínka na věčné zavržení by měla
stát na očích každému, kdo v těžkém pokušení váhá,
kdo v nebezpečí svolit. . . Sedmiletá Hvacinta. omilost
něná zjevením sv. Panny ve Fatimě r. 1917, slyší jednou
od sestřenky Lucie, taktéž omilostněné, cosi o pekle.
Neví, co to je, dala &!to vysvětlit, a pak se táže: »Proč
tam jsou?<< »Protože hřešilm »Jakým hříchem7a »Což
já vím? Protože ohavné věci hovoří. proklínail, křivě
přísahají, a kdož ví, co ještě tropí.(< »Pro jediné slovo
jdou do pekla? Co by je to stálo, kdyby mlčeli nebo
šli na mši svatou! Jak je mi jich líto! Kéž bych jim
mohla ukázat peklo! Kdyby je spatřili, přestali by pá
chat hřích. Viděla bys, jak by se všichni obrátillkc Ma
Ilčká pak konala s oběma, Lucií a Ferdinandem, tak
těžké pokání za obrácení hříšníků, že by nad ním žasl
i kartusián.

Nepachtěte se za smrtí po bludných cestách svého
života! Neuvádělte se ve zkázu (nesvolávejte ji na se
be) skutky svých rukou! Bezbožní přivolávaií (věčnou)
smrt slovem i skutkem, takřka se stravují touhou po ní,
jako by byla jich přítelkou, -a uzavírají přátelství s ní;
proto jsou jí hodnl, aby byla jich údělem. (Md 1. 12 nn)

Tim hlubší peklo tam. čím více milostí se komu do
stalo zde.\(I.k 12. 47 n) Peklo pohana, jenž bude sou
zen podle zákona svědomí, jest hrozné dost, jaké peklo
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“asi čeká křesťana? Toho, jenž zrádně opustil prapor
Kristův a věrolomně “zrušilnejsvětější přísahu, ve svaté
chvíli na stupních oltáře Kristu Pánu složenou? Kdo vůli
svého pána neznal a "trestuhodně jednal, bude trestán
málo; kdo vůli pána svého znal a svévolně proti ní jed
nal, budetrestán mnoho. (Lk 12. 47 n)

Od plamenů pekelných obracíme zase oči i srdce
k svatému kříži, a spínáme ruce k mllovníku duší. Z-alde
me v myšlenkách na Golgotu a učiníme trojí pohled.
Nad'tebou'nebe, pro něž jsi stvořen, a kam tě vede
cesta spásy. Pod tebou peklo, pro něž stvořen nejsi, a
kam tě vede cesta zkázy. Před tebou Ukřižovaný. ..

Rci, kde jsou milovníci světa, kteří tu před nedáv
nem s námi byli? Uvažuj bedlivě, co jsou a co byli. Byli
lidé jako ty, jedli, plli, smáli se, v pohodlí trávili dny
své, a v okamžiku do podsvětí sestoupili. Tam tělo ode—
vzdáno červům'a duše plamenům, až zase jednou ne
blahým svazkem sdružení pospolu ve věčných budou
plamenech, kteří společníky bvli v neřestech. Společná
pokuta oba (duši i tělo) postihla, jež v nepravostech
společná láska poilla. Kde teď smích, kde žerty, kde
pýcha? Z tak velkých radovánek jak veliký smutek!
Hrstka rozkoše, 'a “po ní taková bída! Co iim se stalo,

i “tebe může postihnout, protože jsi člověk. Ze země
pocházíš, ze země žiieš, do ní se navrátíš. Poněvadž
smrt všude tě čeká, budeš i ty všude čekat ji, ačli isi
moudrý. aní—tedy jedno : dvoiího zvolme: “buďto věč
ně 'se mučit s bezbožnými nebo ustavičně se radovat
se svatými. (Bern. supp. Medit'3.)

Ukázals mi, Pane, cestu ke spáse, poučils mne,
jak po ní mám lít, pohrozils mi peklem a slíbils mi
nebeskou 'slávu. Nyní t'edv, Otče milosrdenství a veške
ré útěchy, pronikni spasitelnou bázní útrobv moje. abych

boje se tebe unikl tomu. čím hrozíš. Vím dobře, že ied
no iest. čím býváš—usmířen. a druhé, čím nezhrdáš. Duch
zkroušený iest tóbě Obětí, a"ochotrrě přiiímáš srdce
lítostí sklíčen'é a pokorné. Povolal isi mne řka: »Dou
fei. iá vvkoupil jsem'tebe, život položil jsem za tebe.

' Přivineš-Il se ke mně. unikneš zlu, jež jsi na sebe svolal,
a do propasti. do které isi chvátal. neoadneš. ale přive
du tě do království svého a učiním tě dědicem Božím
a spoludědicem svojím . ; .(<(AnsJMedlL- I. 12, II. 6)
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21; Vydej počet 1 vladařství svého...
(Bilance na kíoncl pouti. — Trojí tribunál.)'

Já l'ospodin, jenž odplatím každému
podle cesty jeho. (Jer 17. 10)

A) Tribunál spravedlnosti.

Dne'11. listopadu 1630 bylo v královském paláci Iu
xembourgském živo. Velcí páni si podávali dveře...
přicházeli blahopřát královně matce, MariiMedicejské —
k čemu? Kvítězství nad všemocným ministrem! Byla duší
oposice, poslední dva dny naléhala s takovým úsilím,na
syna, že, konečně povolil a sám odešel do Versailles.
Na všecky strany, do Vídně, Madridu, Brusela, Turína,
rozesílání kurýrové s neuvěřitelnou zprávou' »Richelieu
padl . . .a Královna byla radostí omámená.

Alemezitím, co v Luxembourgu triumfovala, staly
se ve versailleském zámku věci, jichž nečekala a jež jí
přivedly brzy k vystřízlivěnš. Ludvík XIII. si zavolal kar—
dinála, vrátil mu úřad prvního ministra a tím vládu a ne
omezenou moc v celé. zemi. Před dvěma dny vyhnala
ho královna z paláce, aby ji prý už nikdy na oči necho
dil, teď ho musiia přijmout, a zanedlouho byla přinucena
sama opustit palác, Paříž, Francii . . . Tento den jest na
zýván ve francouzských dějinách dnem zkiamaných (Ia
journée des dupes).

Ve světových dějinách očekává všechny takový den
zklamaných — mnohého člověka dvakráte; po prvé při
soudě soukromém, jeho samotného, po druhé při sou-
dě posledním, spolu s ostatním lidstvem.

Dvojí soud: spravedlnosti — hned po skonání; za
hanbenl -— na konci světa. Připojme ještě třetí soud:
milosrdenství — ve sv. zpovědi, ale tento jen pro ty,
kteří se k němu sami dobrovolně dostaví.

Soud spravedlnosti, soud soukromý... Jím.
uzavřena kniha našeho života, poslední kapitola našeho
pozemského putování, a zároveň otevřena první kapi
tola věčnosti. Náš životní ukol dokonán, buď dobře ne
bo špatně, a teď nastane bilance, súčtování, revlse. Ne
má-Ii kdo cestovní pas v pořádku,_bývá [mu velml ._úzko;
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chce přes hranice, a tam se zaboií ostříži zrak úředníka
do jeho »papírůa . . . ví. že teď bude zle . . . My na hra
nicích věčnosti, u blány nebeského Sionu . . .

Nikdo nebude přehlédnut, nikdo vynechán. Komuna,
jež řádila v Paříži r. 1871 . . . Konečně její moc zlomena,
a ted' nastaly soudy, bez milosti; kdokoli byl na bariká
dách dopaden nebo z účasti usvědčen . . . Mnohý ovšem
unikl. Ale byl-Ii kdo prozrazen později, neušel trestu.
Stávalo se ještě r. 1876, že znenadání někomu položil
četník ruku na rameno na ulici, v dílně při práci, kdy
se toho nejméně nadál; dodatečně prozrazen nebo
udán... Už dávno vypustil barikády z mysli, založil sl
rodinu a závod, myslil, že jest už jistě v bezpečí, a
přece, jestliže na to přišli, bez milosti odpykal provl
něni mladých bláznivých let smrti; nepomohl pláč a vý
mluvy,že se dal od špatných druhů svést nebo že běžel
za ostatnimi. »Kde byli všichni, tam jsem šel i já...a
Kolik jich r. 1871 tak soudilo! »Je nás mnoho, celé davy,
nejsem sám .. .a To jim dodávalo odvahy. Jak se zkla
mali! Vláda nedbala, že jich bylo na sta, postřílela vše
chny, které dopadla. Hříšník. . . jak ho mnohdy konejši
myšlenka: »Nejsem sám, který tak žiji . . .a Toto vědomi
no ukolébá v blaživé bezpečnosti, myslí, že to bude
jeho záchranal) ! pro něho přijde jednou den zklamáni.
Tehdy v Paříži jistě někteří unikli, jistě nebyli dopadeni

1) Mnozí slyšíce o soudu, směií se, a sami sebe
klamajíce říkají: »Zdaž jsem já lepší než celý svět?
Kde bude celý svět, tam budu i já. Co se mi může při
hodit jiného leč co všemu světu? Zatírn budu užívat roz
koší světa, a jak si počíná celý svět, tak si chcu počínat
i já.<<Ale přijde jednou anděl od Soudce poslaný a řek
ne mu: »Cesta tvá jest dokonána, pojd na své místo.“
A až bude v mukách naříkat, řekne mu anděl. »Co se
chvěješ? Co se děsíš? Co se bolestí svíj'íš? Zdaž jsi ne
říkal: ,Kde bude celý svět, tam budu | já?' Co se nyní
tedy chvěješ? Nejsi sám, neplač; kde celý svět, tam i ty.
Co naříkáš? Zdaž jsi ty lepší než celý svět? . . .<<»Běda
mně, protože jsem se oklamal a ošá-il. Nyní poznávám,
že člověk břímě, jež svázal, též i ponese. Kdo mi dá
nyní tři dny času k pokání, jenžto jsem celý život kdysi
zle probil7<< . . . (Efrém)
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všichni. Ale kdo unikne tribunálu věčného Soudce? Celá
desítlletí uplynula od chvíle, kdy ses dopustil toho neb
onoho hříchu, snad půl století, snad tři čtvrtě stoleti,
snad ještě víc, tys už dávno zapomněl na ono slovo
ve hněvu pronesené, na onu myšlenku, jež se ti hnala
hlavou, na onen skutek ve tmě spáchaný, beze svědka,
krom tvého anděla strážného, a přece vše vedeno
v účtech, žádná pohledávka není promlčena. Přl vzpo
mínce na věci dávno minulé si povzdychneme; »To už
ani není pravda...<< Naše překvapení na konci naší
pouti! . . .

Žádná chyba nebude přehlédnuta neb premlnuta.
Profesorovi často se to stane neb to sám učiní, to ví
dobře každý student. Ale věčný Soudce? Dej do destilo
vané vody jediné zrnko soli — rozpustí se, a nejbyst
řejší oko nepozná zhola nic, byt' bylo bystřejší než oko
orlí nebo se ozbrojilo ! drobnohledem. Ale při pokusu
nebo při rozboru se prozradí! Podloudníci mají dnes
zlé časy. Dříve se dalo tolik utajit! Celé vagony žoků
vlny... kdo mohl všechny žoky rozpárat a prohlížet?
V držadle aktovky, v obvazu na noze, ba I ve skrýší
nejtajnější, v žaludku, se da: ukrýt zlatý prstýnek. Dnes?
Netřeba nic otvirat; »posvítí si“ na každého roentge
nem, a ten objeví a prozradí vše. »Nevyjdeš odtamtud,
dokud nezaplatíš posledního haléře . . „<<(Mt 5. 26) Jaká
by to byla bilance, kdyby pohledávky byly prostě
škrtnuty!

Člověk s tváři rakovinou rozežranou chodí klidně
mezi lidmi; ale postav mu před tvář zrcadlo, a zhrozi se.
P. Damián Deveuster, jenž skoro celý život věnoval ma
lomocným na Molokai, propadl nakonec sám nákaze.
v posledních týdnech života ho přišli vymalovat. Když
uzřel obraz, zděsil se. »Nemyslil jsem, že to je se mnou
tak zlé...<< (t 1889.) Věřící, kteří jsou sami s sebou
dokonale spokojeni, kteří při zpytování svědomí ne
mohou nic najít, co by měli neb mohli napravit. . . Jaké
překvapeni, až ve světle věčnosti uzří svou-pravou
podobu!

Soudce nejvýš svatý, jemuž se protiví ! nepatrná
nezřízenost. »Neliblla se Hospodinu ta věc, kterou uči
nil,a čteme někdy ve svaté knize, a přec šlo mnohdy jen
o maličkost! Neliblla se Pánu, a byla tak těžce ztrestá
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na. Zachvěje-náml, když v dějinách králů judských &
zvláště. israelských čteme: »Tolik let bylo Nadabovi,
_Bazovi, Achabovl, když začal kralovat nad lsraelem,
a kraloval tolik let, a činil, co bylo zlé před Hospodi
nem . . .(( Svatost Nejvyššího, jenž nemůže připustit k pa
tření na svou tvář ani duši světce, jestliže na ni lpí byt'
sebenepatrnější prášek sebelásky anebo jiné nezříze
nosti . . . Myslíme, že všichni, jimž se dostalo cti oltáře,
přišli do nebe bez očistce? Kdož víl... Očistec, kde
trestá těžce a dlouho Pán duše svaté, odešlé ze světa
v rouše milosti a svatosti... lůh. svatost sama... a
my jsme tak snadno spokojeni samí s sebou, nemáme-ll
na svědomí zločinyF) .

Soudce vševědoucí (»vševidoucía),jenž proniká
ledví a srdce, jenž všechno ví a jemuž netřeba vyšetřo
vání, před nímž kniha našeho života otevřená, jehož
netřeba poučovat. Netřeba žalobce, netřeba svědků,
netřeba výslechu. Ze svého světla sdělí naši duši tolik,
aby i ona rázem viděla sebe, svůj stav, svou celou mi
nulost, a pak . . .

Pak bude musit sama doznat: »Spravedlivý jsl
a spravedlivé jsou všechny soudy tvé, a cokoli jsi
učinil, pravým soudem jsi učinil . . .a (Tob 3, 2; Dn 3.51)
Soudce, jehož nekonečná spravedlnost vymáhá.. aby
každá provina byla trestána, každá, l sebemenší polož
ka vyrovnána a vyúčtována . . .

Spravedlnost toho tě bude soudit, jehož milosrden
ství tě'vykoupilo. Hříchnemůže zůstat bez trestu: buď
jej trestá na sobě člověk kající, nebo ho bude trestat
Bůh soudící. (Aug.)

Soudce všemohoucí, jenž může Svůj rozsudek,
at' jest jakýkoli, okamžitě na vinníku vykonat, a—jehož
trestající pravice na něho vší silou dopadá.... Kdo—ji

2) Čti životopis bl. Klaudia de IaColombiěre- T. ].
Tento světec dosáhl dokonalosti tak vysoké jako málo
kdo; srdce docela odpoutané od světa a- věcí stvoře—
ných, čehož my se nedopracujeme nikdy. Jak žil, a jak
umíral! Nuže, o, tomto jejím zpovědníku bylo svaté
Marketě Alacoque zjeveno, že pro jisté nedokonalosti
v lásce Boží bylo mu patřenl na tvář-Boží zadrženo až
k chvíli, kdy jeho rakev spuštěna-dozemě.
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může zadržet? Kdo zmírnit jeji dopad? »Nemodli se za
lid tento, aniž pozdvihuj za něho hlasu v modlitbě; ne
naléhej na mne. nebot nevyslyším tebe. (( (ler 7.16) Na
soudě žezlo vlády odňato slitovnosti a dáno spravedl
nosti...

Soudce nejmoudřejší, jenž nemusí nikdy opra
vovat, měnit, rušit své úradky stejně jako své soudy,
od jehož rozsudku nebude odvolání. Při soudu nebude
nikdo moci oklamat moudrost (věčného Soudce), ob
měkčit spravedlnost, naklonit si laskavost, vyhnout se
rozsudku. (lnclinare clementiam, declinare sententiam,
Behav.) Zvážen jsi na váze, a nalezen příliš lehký...
(Dn 5. 27) Běda vám, kteří trest na sebe provazy bláz
novství táhnete, a odplatu lanem vozovým — vy, kteří
pravrte: »Jen at' pospíší, at' rychle přikvačí dílo (soud)
jeho, abychom viděli! Ať se přiblíží a dostaví úradek
Svatého lsraelova, abychom jej poznali!a (Is 5. 19) Una
vil jsi se na cestách mnohých (cestách hříchu), a přece
jsi neřekl: »Nechám toho.<<Cítil jsi ještě život ve svých
údech, proto jsi neúnavně páchal hřích. Není-ii pravda,
jelikož jsem mlčel, a to od časů pradávných, proto jsi
již neba! se mne? Ale já ti povím, jak to stojí 5 tvou
spravedlností (jsi-li vskutku spravedlivý, t. ]. bohabojný
a ctnostný, jak se navenek zdáš. . . ls 57, 10; hrobové
obílení, už tenkráte!...) Povede se knězi jako lidu,
pánu jak siužebníku, hospodyni jako její služebně, jak
kupci tak prodavači, jak věřiteli tak dlužníku. (24. 2)
Dostane-li se bezbožnému milosti, nenaučí se přece
spravedlnosti: v zemi spravedlnosti zůstal zločincem,
(páchal hřích), a proto neuzří slávy Hospodinovy. (26. 10)

Proč hrozí Soudce, že přijde? Aby při svém přícho
du nenašel nikoho, koho by musil trestat. Kdyby chtěl
zavrhnout, mlčel by. Nikdo, jenž chce udeřit, nevolá:
»Dej pozor!“ Vše, co Písmo k nám mluví, jest hlas Boha
volajícího: »Dej pozor!“ Vše, co trpíme, strasti a tram
poty vezdejšího života, jest metla toho, jenž nás“chce
napravit, aby nás nemusil nakonec odsoudit. Vše, čím
koli nás Bůh stíhá v tomto životě, jest napomenutí a
vzpruha k našemu polepšení. Nebude nic, nač by sis
mohl stěžovat, až nad tebou vynese rozsudek: neboť
co tě čeká, přede dnem soudu netajil, a odkládal jen
proto, aby ses napravil. (Aug. In.Scr 22.)
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B) Trlbunál zahanbení.

Obrázek ze středověku: Tmavá noc... Maskovaný
jezdec stojí před branou hradu, přibíjí na ni llstlnu,
s níž visí několik pečeti, uštípne tři třísky ze závory co
doklad, že své poslání vykonal, a zase zmizí v tmách.
Ráno otvírá vrátný bránu, zděšen hledí na listinu, přl
náší ji pánu, a ten se zachvěje též. Vědí, co to znamená.

»Svatá fémaa. .. Hrozný neúprosný soud ve Vest
fálsku . . . Vznikl za dob, kdy nikdo nebyl jist životem ani
majetkem, kdy císařové byli slabí nebo vůbec jich na
bylo (stol. 13.), kdy loupeživí rytíři vraždili a loupili,
Tehdy měl tento soud neomezenou moc, milosti neznal,
a jediný trest na jakékoli provinění byla smrt. Předvo
Ianý se musil dostavit do 6 týdnů a 3 dnů; byl-li jeho
pobyt neznámý, byla předvolací listina přlbita na čty
řech křižovatkách, k severu, jihu, východu, západu...
Nejen na Německo, i na Švýcarsko, ba i na naši vlast
se jistou dobu vztahovala pravomoc fémy, i knížata a
vládcové někdy předvoláni, ba i císař Fridrich "I. Marně
proti tomuto soudu se spolčovala města dolnosaská,
knížata a města hornorýnská, marně proti němu podnikl
akci norimberský říšský sněm; ani Hansa, mocný spolek
bohatých obchodních. měst, nic nepořídila proti tomuto
tajnému soudu, složenému ze svobodných občanů (šlech
ticů, měšťanů, sedláků, kteří nebyli nevolníci).

_Mučení obžalovaných nebylo. Kdo se přiznal, vyřkl
ortel sám nad sebou. NepříznaI-li se. nastalo vyšetřo
vání, a proti komu svědčil určitý počet svědků. propadl
hrdlem, Nedostavil-li se předvolaný do tří hodin odpo
ledne, byl souzen a odsouzen nepřítomen. Rozsudek
vykonán na místě, nepřítomný mohl být od kterého
koli ze soudců, kdekoli a kdykoli by ho dopadl, popra
ven. Hrůza z tohoto soudu byla taková,. že mnozí před
volaní okamžitě prchli; ale co platno, téma měla své
lidi všude; dříve nebo později byl dopaden, na poli,
v lese, na cestách.. . V archivech se našly předvolací
listiny nerozpečetěně; ani předvolaný, ani z domácích
nikdo "sinetroufal listinu otevřít, celá staletí tak ležela.
Přistlžený přiskutku mohl být bez okolků od člena soudu
pověšen. Císař Zikmund se zastával r. 1451 vévody ba
vorského, téma odmítla jeho zákrok i kompetenci.
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Lidský soud, a nahání takovou hrůzu . ..
Což poslední soud? Příchod Kristův k všeobecnému

vyrovnání? Tomáš dl Celano četl místo u proroka So
fonláše (1, 14 nn), a to jej inspirovalo, že složil úchvat
nou sekvenci »Hněvu den až přijde tmavý“ (Ve šlép.
N. 942). Blízký jest den Páně, den velký, blízký jest
a rychlý velmi. Hučí již den Páně, den hořkosti, úzko
bude tu i hrdinům. Den hněvu je den tento, den soužení
a úzkosti, den zpustošení a bídy, den temnoty &mráko
ty, den mraku a vlchru, den polnlce a troubení . . . V něm
úzkostmi sevru lidi, že budou tápat jako slepí, protože
zhřešili proti Hospodinu. Jejich krev bude vyllta jako
prach. Ani stříbro ani zlato jejich nebude moci je vy
trhnout v den hněvu Hospodinova, neboť zkázu a náhlý
konec chystá všem obyvatelům země . . .(( Podobně Ma
lachiáš: »Kdo bude moci snéstl dea příchodu jeho?
A kdo obstojí, až on se objeví? Nebo on jest jako ta
vící oheň. Zasedne, a bude tavit a přečišt'ovat stříbro,
přečistí syny Levlovy, protříbí je jako zlato a stříbro . . .a
(3. 2 n.) Tehdy řeknou horám: »Přikryjte nás,“ a pahor
kům: »Padněte na nás . . .a (Os 10. 8)

Povznes se v myšlenkách nad čas. . Uplynul rok
19**, v němž právě jsme. Jsi ještě na živu? Nevím. Uply
nulo i desítiletí, v němž jsme, mění se poslední dvě
číslice letopočtu. Jsi ještě živ? Nevim. Uplynulo l 20.
století, všechny čtyřičíslice letopočtu se mění. Poslední
hodiny Sylvestra, Si. prosince 1999, uplynuly, lidé vstá
vají s lůžka a píší 1. leden roku 20003) Jsi ještě na živu?
Sotva; spíše ne než ano. Budou se psát díla o tom,
co toto století znamenalo pro vědu, pro pokrok, pro
vynálezy. Století elektřiny, jak je pokřtili ještě před
jeho narozením, století radia, jak je snad pokřtí při
jeho skonání. Bude se psát o tom, co znamenalo pro
politiku, co přinesla světová válka v jeho druhém desí
tlletí a na jak dlouho; jako devatenácté století jest
karakterisováno několika jmény (Napoleon, Metternich,
Bismarck), tak i 20. „století. Bude se psát 'o tom, jaký
význam mělo pro lidstvo, jaký rozmach ve všech odvět
vích práce . . .

2) V rozjímání se nebere ani matematickou ani his
torickou přesností rozsah stoleti!
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Jaký význam mělo to století pro tebe? Největší
význam, protožes v něm umřel... protožes v něm žil,
0 své spáse pracoval neb aspoň pracovat mohl a měl,
žes v něm zajistil nebo zamezil svou spásu, žes v něm
začal život, jenž nekončí, že v něm bylo definitivně roz
hodnuto o tvé věčnosti.

Uplyne století 21., 22., . . . 30., 40., . . 100 . . . od na
rození Páně, uplyne druhé, třetí, desáté tisíciletí, uply
ne mllion let, dva miliony . . ., které ze všech staletí je
pro tebe nejdůležitější? Dvacáté. Konečně uplyne l po
slední století, vyměřené od Tvůrce lidstvu a jeho trvání
na zemi, uplyne. poslední rok, poslední den, poslední
hodina . . . Den Páně je tu . . .

Stojíme nad tvým hrobem, u hrobu, do něhož před
dávnými tisíciletlmi položili tvé tělo. íehdy to byl hřbi
tov, teď na tom místě snad továrna, město, možná, že
jezero, moře, anebo poušť, lesy . . . kdož ví! Žádná duše
nemá ani ponětí, že zde před dávnými staletími byl
pochován člověk, jenž tu žil v tom zastrčeném koutku
země; jeho sladká mateřštlna, kterou mluvil a kterou
miloval, už nehlaholí. Tvoje kosti dávno ztrouchnivělé,
jejich atomy rozprášené do všech úhlů světa, docela
se na tobě vyplnilo slovo Páně: »Prach jsí a v prach se
navrátíš.<<

Na světoznámém janovském Campo santo (svatém
poli) dojme návštěvníka zvláště jeden náhrobek: před
sarkofágem anděl, zamyšlený, opřen o hlásnou troubu,
jakoby čekal, až Pán pokyne. aby vzbudil sveho svěřen
ce. Pán jednou pokyne . . . na jeho rozkaz atomy tvého
těla, rozprášené do celého světa, se shrnou k hrobu,
nad nímž stojíme, k tvému hrobu .. tělo, jež tisíce let
spalo, povstane k životu... vstane ? soused, jenž po
chován vedle tebe spolu s tebou celá staletí dřímal,
ožije celé město mrtvých, vše se zvedá z hrobů . . . hle
díš vpravo, hledíš vlevo, nesčetné zástupy, vše vstává
a spěchá za hlasem anděla k trůnu Soudce.

Hlas pronikne rovů hroudu,
vzbudí všechny, kdož spí v troudu:
»Vstaňte mrtví, pojd'ie k soudu . . .a

Vidíš tváře oslavené, vidíš í ohyzdné, a mezí vámi
andělé ve viditelné podobě, oddělují ovečky od kozlů.
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Duše, která už dávno vyslechla svůl ortel, která lest
v nebi nebo v pekle, vrací se do těla. které ií patřilo,
a podle toho, zda jest osiavena či zavržena. dá podobu
i svému tělu, krásnou nebo ohyzdnou.

Smrt i vesmír hrůzou zblednou,
až vše tvory vstávat shlédnou,
jak se k soudu Páně zvednou...

Přečti si, jak líčí celý děi Ezechiel (37. 4—10) a Joe!
(3. 2, 14): »8voiám vše lidstvo v údolí soudu, davy za
davy spěchaií k soudu . . .a _

Už iste pohromadě všichni, do jednoho, nepřehled
né zástupy, rozdělené ve dva tábory . .. R. 1340 vypra
voval kněz. íenž prožil velkou revo'ucl: »Na 250 věr
ných kněží bylo tehdy se zločinci naloženo na loď a de
portováno do trestanecké kolonie za oceán, aby tropic
ké Iedovaté podnebí vvkonalo za několik měsíců, co
doma guillotina v okamžiku. Na blízku Guavany padla
francouzská loď do rukou Anqličanům. Kapitán vstoupil
na palubu a dal loď proh'edat; ieden raněný voiín mu
prozradil, že dole ísou spoutání zločinci spolu s kněží
mi. že ie však nerozezná — všichni měli týž trestanecký
šat. Kapitán dal všechny vvvést nahoru a rozkázal: »Kně
ží se postaví napravo. zločinci nalevo... kdo se po
staví jinam. než kam patří. bude bez milosti uvržen do
moře.“ Trva'o hezkou chvíli. než ono roztřídění skon
čeno. Kapitán pak oslovil kněze: »Buďte mi vítáni. Ne
patřím sice vašemu náboženství, ale vážím si vaši muž
nosti a ctnosti: než vás zavezu do londýna, budete
mými hosty.<<Pak oslovil zločince: »vv běžte do nod
pa'ubí, vás vysadím . . .a Stařec kněz podotkl: »Padesát
let již tomu. a iá nemohu leč s hrůzou vzpomínat na
onu scénu. Nám bvlo, jako by se konal nosledni soud.“

Kristus, Soudce .. Příide v oblacích nebes s mocí
velikou a velebnosti... (Mt 24. 3m Velebnost sama
vlévá bázeň. Tobiáš padá na tvář. kdvž se mu Rafael
prozradil. pastýři se báli »bázni velikou velmia. kdvž se
jim ukázal anděl. strážní u hrobu Kristova omd'e'i hrů
zou při zieveni andě'a. a přec to byli otrlí voíáci bez
bázně a strachu. a anděl le naprosto ianoroval. Bratří
Josefovi se zděslli, kdvž se iim dal vládce Egvota oo
znat. Což pohled na Krista? »Al, přichází v oblacích,
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a uzří ho veškeré oko, i ti, kteří ho zbodll, a naříkat
budou všechna pokolení země . . .a (Zj 1. 7) Po převratě,
kdy byli všichni omámenl demokratickou horečkou, kdy
každého titulovali »občanea a preláty »Patera, chtělo
několik členů vlády vidět korunovační klenoty. Do ko
mory s nimi musii jít strážce jednoho z klíčů, biskup s.
Přišlitam, svatováclavská koruna se objevila jejich zvě
davým očím . . . Stáli tu beze slova, s úctou hledí na dra
hocennou památku, pozůstatek b!ahých dob .. nikdo si
netroufá jí se dotknout; konečně jeden z nich, člověk
bez víry, oslovil biskupa: >;Vaše Milosti, vám nejspíše
přísluší vzíti ji do rukou, vezměte ji a ukažte ji lidem
shromážděným dole v chrámě . . .“

Pouhá velebnost vlévá bázeň, což teprve soud?
»Jaká hrůza tu nastane, v oblacích až Soudce stane a
nic skryto nezůstane . . .a

Před soudcem .—. . Velitel zničeného loďstva
»armadaa (Medina Sidonia) se chvět, když měl před
stoupit před krále (Filipa II.), zrádce se sotva na nohou
drží, když je veden před generála, hrůzou před tím, co
ho čeká . . . »Nesneseš přísný pohled nebo hlas rozhně
vaného člověka; kterak sneseš pohled věčného Soud
ce?a (Tomáš Kemp.) »Kniha bude otevřena, v níž jest
vina obsažena a z níž bude pomsta čtena . ..a

Můžeme si soud představit pc lidsku, jakoby jeden
za druhým byl volán před soudnou stolici Páně; jeden
za druhým detíluje jako mllionová armáda před Xerxem
u Hellespontu . . . Pozoruj je se mnou, hleď bedlivě na
každého a poslouchej pozorně.

Nevěrec... »Poznáváš tento listek? Potvrzení, že
jsi z církve vystoupil? A zde tvůj křestní list, doklad
toho, co jsi sliboval a přísahal. Jak jsi zachoval a plnil
svou křestní úmluvu? Kdo neuvěříl. bude zavržen. kdo
mne zapřel před lidmi, toho já nyní zapru před Otcem
a před ieho anděly . . .a

Další, snad nějaký Renan: »Poznáváš tuto knihu?
Tvá kniha to je. Poznáváš onen zástup zavržených? Ne
znáš iich . . . To jsou ti, které tvé knihy zkazíly a o Bo
ha připravilv; ted' tě budou provázet a celou věčnost
proklínat. Oko za oko, zub za zub, duše tvoje bude
náhradou za duše jejlch . . .a »Běda vám, kteří'nazýváte
zlé dobrým a dobré zlým, světlo tmou a tmu světlem!<<
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(Is 5. 20) Jaké překvapení nás čeká tu chvíli! Autoři,
kteří platili za »čistéa, jež zde ani jmenovat nemohu,
ačli nechci píchnout do vosího hnízda.

Další, bludaři... Na zemí od svých lidí jmenováni
»muž Boží<<(Luther), oslavování co velikáni ducha. Ani
oni neznaií ohromnou armádu těch, kteří jim budou
v pekle čestným komonstvem; ale jisto jest, že se jí
zděsí. »To moje dílo, ty jsem já o nebe připravil...a
Jako předešlí; jejich kosti již dávno ztrouchnivěly, se
meno jimi zaseté klíčilo dál, celá staletí, otravovalo
duše, působilo nedohlednou zkázu.

Další . . . »Poznáváš onu dívku? Kdo byl její svůdce?
Kdo bude teď odpovídat za její slzy, za její zlomený
život?a Nečistí... Pro ty nemá Pán ani slova, jen jeho
miláček praví ve Zjevení: »Ven, psi a nečistí . . .<<Milo
vali tmu. věčná tma bude ieilch údělem.

Další... Matky, o nichž praví sv. Efrém; »Nedo
přáiv dítku světlo světa, proto ani jim nebude věčného
světla dopřáno.a

Nemllosrdní... »Soud bez milosrdenství těm, kteří
neprokazovali milosrdenství ..((Bohatci: »Poznáváš ono
ho žebráka. jenž u tvých dveří sedával? Poznáváš La
zara, od něhož žádáš iedinou krůoěi vodv ty, jenž jsi
mu drobtv s tvé-ho stolu padaiící odepřel?<<

Nekaiící: »Hřích proti Duchu sv. nebude odpuštěn
ani v tomto ani v budoucím věku . . . Vy ve hříšich svých
zemřete. . .a Neznám strašnějšího slova v celém Písmě
nad tento výrok Páně.

Tak si lze po Iidsku představit soud. Jeden za dru
hým... Coloma vypravuie ve svých Maličkostech scé
nu z Madridu: markýza Albornoz, žena krve, bez cha
rakteru a bez svědomí, setkává se náhodou v jednom
kostele u brány chrámové se šlechtičnou X., upír se
svou obětí... zděšená, ztrnulá, jako solný sloup, ne
schopna jediného pohybu. Jaké překvapeni, až tam,
před věčným Soudcem, konfrontován pomluvač 5 no
mluveným, zrádce se zrazeným, zákeřník se svou oběti,
spekulant se svými obětmi, podvodník s podvedeným . . .
Lidé. které zde nevolal nikdo k odpovídání a před
soud. kteří si umvli nevinně ruce v krvi iiných . . .

Císař Maxmilián ! stojí u okna a vidí, že jeden ko
morník za jeho zády krade dukáty z misky na stole. Ne
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řekl nic, večer všechny komorníky svolal a vyzval ie,
aby si každý vzal dukátů, kolik chce. Zloděi se tvářil
skromným a vzal si jen dva nebo tři. »Pročpak nesáh
neš do misky tak kurážně a hluboko tako před hodinou,
kdy ses domníval, že tě nikdo nevidí7a Jak asi prozra
zenému bylo? Prozrazen, odhalen. . Jak se děsíme
prozrazení! Vzpomínei na dětská léta, kdy té otec při
stihl při nějaké nezbednosti, při lži. .Jak bylo farizeům,
když Pán nemilosrdně strhl masku s jeilch pokrytecké
svatosti! Piso obžaiován se musí dostavit do senátu.
Vstoupí do soudní síně, podle předpisů v roztrhaném,
šplnavém šatě jako zločinec; vidí soudce, žalobce,
svědky, lid celého města, luzu, pro níž bylo zaiímavou
kratochvílí sledovat soud nad váženým patriciem . .. to
vše iím zachvělo tak, že nesnesl té hanby, vyňal dýku
a probodl se.

Poslední soud, soud zahanben; ..
Den hrůzy a pomsty. . .
Kterýsi malíř uvažoval, íak by nelléoe znázornil bez

naděínost zavržených. až přišel na myšlenku: uprostřed
na trůně Kristus Soudce, před ním zástupy vyvolených
i zavržených, vedle trůnu Kristova stoji jeho neposkvr
něná Rodička, Matka milosrdenství. a mlčí... Nepři
mlouvá se, ne'oroduie. mlčí Když Maria mlčí, iakou
pak“ mohou mít naděii? Když Maria mlčí. pak všecko
ztraceno. konec všemu, veta po vší naděíi .. »Jak se
budu omlouvam kdepak přímluvce hledati, když i ctnost
ným íest se báli? . . .“

Pohled vpravo... Tam snad otec, matka, bratr,
sestra, opuštěná manželka, 'zrazená dívka. »Sbohem.<(
Žádná odDoVěď... V Saló ná břehu íezera Garda ze
mřela 1908 černá sestra Elekta. Pocházela z Nubie, no
dle tetování byla dcera pohlavára. Jeií kmen bvi pře
paden, zčásti vyvražděn a zčásti prodán do' otroctví.
Dívka vvrvána z náručí matky; po roce se s ní shledává
na otrokářském trhu, poznaly se. chtěií k sobě, do na
ručí. otrokářův bič je navždy od sebe rozloučit . . . Jaké
rozloučení jednou tam! A íeště truchllvěiší by bvlo
shledání 'po levicí! Marie Stuartovna leží v nádherném
náhrobku v kapli Jindřicha VII.. svého děda. v arciopat
ství westminsterském; v téže kapli naproti ní v podob
ném náhrobku liná vnučka téhož krále, její vražednice
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Alžběta. Už přes tři sta let tam odpočívají vedle sebe;
teprve poslední soud je rozdvojí.

Veřejná generální žpověd' . . .
Teď můžeš hříchy skrývat jako David se snažil skrýt

svou provinu. Ale prorok mu řekl jménem Hospodino
vým: »Tys to učinil taině, já však ztrestám tebe před
celým Israelem, že každému, kdo to uslyší, bude pře
cházet sluch. .a (2 kr 12.12)

Jemná duše se zardí studem, kdvž jest chválena.
Působí-Ii trapně chvála, což teprve hana! Veřeíná! Stu
dent' v konvlktě se dá do pláče. nikoli bolestí, nýbrž
hanbou, když je trestán před celým ústavem.

Na jak mnohou dívku tam bude prozrazeno.“že' ne
bvla pannou, za kterou v očích všech platila! Kolik lidí,
které sVět pokládal za poctivce, bude tam odmasková—
no! Kolikmužů. které prohlašoval kdekdo za charaktery,
se tam vybarví ve své nízkosti'! Mnozí lidé jsou iako
čistý arch papíru pbosaný citronovou šťávou; "zda" se
bý docela čisti, ale jako na tom papíru učiní žár litery
černými a čitelnými, tak i oni při doteku s pekelným
ohněm . . . (Abr. a s. Cl.)

Gindely sděluie v Dějinách českého povstání, že
osnovatelé této vmourv se chvěli strachem. když voláni
k odpovídání. Ta tam všechna kuráž, s kterou sesadili
r. 1618 Ferdinanda, vyhodili z oken hradu místodržící a
šli na námluvy k sultánovi do Cařihradu: : »ovšných pánů
se stali náhle upěnliví prosebnícia, když viděli, že jejich
»žerta nabývá velmi vážné tvářnosti . . .

U Koblenze nablízku Rhenze pod starým ořechem
stával »královský stoleca: odtamtud bvlo slvšet lesní
roh do čtyř kuriiřství (Kolín. Trevír, Mohuč. Falc). tam
svolávali k poradám, k volbám... Tak andělé jednou
nás . . .

»Odeiděte ode mne, zlořečení ...a s rachotem z'a
padne za nimi brána propasti. Nespatří nikdy iiž Ježíše,
Marii.vyvolené. sve drahé, žádná naděje na vysvoboze
ní, ba ani ne na úlevu.

»Co máme člnlti, muži bratří?'<( táží se židé Petra
v den letnlc po ieho Drvním kázání. v němž mluvil o sou
dech Božích. »Pokání čiňf'e. .a Tím nřlcházime k třetí
mu trlbunálu. kde žezlo vládv třímá milosrdenství, k tri
bunálu svátosti pokání. (Viz kap. 25'.)
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22. Poslední štace.

A) Usouzeno jest lidem zemřít. ..

Krátká léta míjejí, & já se ubírám stez
kou, po které se nevrátím. (Job 16. 23)

»Spořádej dům svůj, neboť zemřeš a nebudeš živ.“
(ls 38. 1) Tak pravi z rozkazu Hospodinova prorok králi
Ezechiášovl, a nic nepomohly slzy, nic lkáni, ledaže
tentokráte mu Pán přidal na jeho úpěnlivou prosbu ještě
15 let, ale pak přece musil jít... cestou, po níž musí
jít každý syn hřlšného Adama. Jsi odsouzen na smrt,
už dávno _ dříve, než jsi nastoupil svou životní pouť;
když jsi jl nastoupil, stál vedle tvé kolébky anděl smrti.
»Smrtelní smrteiného ke smrti zrodili“ U někoho obojí
tak blízko sebe, kolébka a hrob; a jsou-ll u tebe snad
vzdálenější? Víme všichni, která jest poslední štace
každé životní pouti ———

V exerciclích se učíme křesťansky žít, naučme se
v nich též křesťansky umírat. Naučme se tomu teď a ne
nechávejme to na chvíli, až nebude na učení kdy. Jako
ve škole se předkládá žákům na základě dlouholeté
zkušenosti teorie, aby se podle ní jednou řídiii v praxi,
tak i nyní tobě exercicie podávaií několik pokynů,
ovoce zkušenosti, nasbírané u lože umíraiících. V praxi
budeš moci jen jednou v životě tuto zkušenost uplatnit,
a to ve chvílí, na níž vše závisí a záleží.

První pokyn: modli se denně za šťastnou smrt!
Druhý: pamatui na smrt v důležitých okamžicích ži

vota, zvláště při volbě stavu! »Budu moci jednou v tom
to stavu křesťansky umírat?a

Třetí: tvá smrt může být náhlá — proto nikdv ne
zůstávej v těžkém hříchu. ani 24 hodin! Nikdy v těžkém
hříchu na lože, večer vždy vzbud' dokonalou lítost, a
každou svatou zpověď konel. jako bv bvla tváposlední.
Může být! Jedna z tvých mnohých jistě tvou poslední

bgge —-kdo ti zaručí, že to není ta, kterou právě kon ?
Cvrtý: varul se pečlivě všeho, nač bvs nerad

vzpomínal v hodině poslední! Chraň se každého hříchu
— chraň se zvláště jistých hříchů — navykneš-li jistým

314 Pamatuj na smrt!



nepravostem, nemysli, že hříšný návyk tě na smrtelném
loži rázem opustí nebo že sám sebou pomine. Náruži
vost, které isi hověl za živa, provází tě na lože smrtelné
a provází tě i na věčnost. Jaký život, taková smrt . . .

Bůh nezavrhne od sebe nikoho, kdo touží být u ně
ho, ien když se podrobí podmínkám, které předepsal
on. Šťastně umřít touží každý věřící, ale zdaž se každý
též chápe prostředků, které mu mohou šťastnou smrt
zjednat? U jednoho zaslepenost, která nenahlíží důleži—
tost tohoto úkolu, u druhého lehkomyslnost, která si ne
láme vážnými myšlenkami hlavu, u třetího lenost, která
se nechce chopit práce, zaviňují, že každý ide širokou
cestou, po níž kráčí dav a jež podle slov Páně nevede
k životu, nýbrž k zahynutí.

Smrt, následek a trest za hřích, první trest. uvalený
od Boží spravedlnosti na provinilého člověka, tedy věc
vážná, až příliš vážná. A přece — je na světě něco
obvyklejšího než hledět smrti denně v tvář a zapome
nout na ni v příštím okamžiku? V Labyrintě světa vypra
vuie poutník: »Spatřll jsem, jak se mezi nimi (lidmi) pro
cházela smrt, kosou ostrou, lukem a střelami zaopatře
na, všechněch napomínaííc, aby se smrtelnýml býti pa
matovali. Ale jejího volání nikdo neposlouchal, každý
svého bláznovství si hleděl. Smrti se žádný nevyhýbal,
pilně toliko šetře, aby na ni nehleděr, ač se o ně otí
rala . . .a

P. Giraudeau T. ]. vypravuie o bohatém hříšníku;
po sv. zpovědi vykonané u Pla IX. mu bylo těžké každé
pokání. Papež mu nakonec dal zlatý prsten s nápisem:
»Memento mori“ (pamatui na smrt): »Neustále iei nos
a denně si opakul napsaná slova.<<s radostí! Ale ne
ustálá vzpomínka na smrt ho přivedla k rozumnějším ná
zorům a pak konal dobrovolně všecko, co mu papež
ukládal a co přiimout se zpěčoval.

Memento mori — — pamatui na smrt - — —
- Zamysli se poněkud a uvažul; co vlastně o smrti

víme? A co o ní nevíme?
a) Co o smrti víme? Že se ii nikdo nevyhne!

Ze též ona se nevvhýbá ani palácům velmožů ani bíd
ným chatrčím žebráků, jak dávno ve verších Horác po
věděl. Nemá ohledu na věk, na postavení, na slzy truch
lících, nedá se obměkčit srdcervoucím nářkem vdovy
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a sirotků, jimž bere žlvitele, jest jí Ihostejno blaho stá
tu. Gustav ||l_.švédský umírá nenadále ve chvíli, kdy ne
šťastný ludvík XVI.v něho skládal jedinou a poslední na
zemi naději, císař Josef I. opouští říši v kritické situaci
...jeho voie vítězí na všech stranách, věc ieho rodu
jest již zajištěna. tu zpozoruje jednoho rána při vstávání
příznaky neštovic. »8bohem, císařstvía (vale impera
tor). . . Za deset dní byl tam. a tím zmařeno vše. nad
lldská námaha dlouhých let. Lavolsier prosí jen o čtrnáct
dní, aby mohl dokončit své vědecké práce, a nedostal
jich, Plus XI. praví lékařům: »Dělelte se mnou, co chce
te. ienom dva dny mne udržte na životě. 11. a 12. února
(1939), a celý sbor profesorů lékařství mu nezjednal
těch 48 hodin, skonal právě den předtím . . .1)

Před smrtí tě nezachrání mládí. .. Beatrice umírá
v květu života, a nejedna fotografie na náhrobcích hřbi
tova tvé rodné obce ti připomíná. že rok co rok skosí
smrt některý květ. Nezachráni tě krása . . . Isabella,
manželka Karla V..platila za neisličněiší dámu celé Evro
py; smrt překvapila tuto šlechetnou bezúhonnou králov
nu na cestách. tělo vloženo do rakve a převezeno do
královské hrobky v Granadě. Šest týdnů trvala cesta;
než vložena do hrobky. byla rakev otevřena, aby zjištěna
totožnost . . . jaký pohled! Všichni dvořané se rozutíkali,
jen místodržitel gandiiský, František z rodu Borgů. zůstal
u rakve . . . »To jest ona Isabella, jež krásou okouzlovala
celou Evropu?<<Nezachrání tě moc. . Ferdinand Kato
lický,'v jehož říši slunce nezapadalo, jenž dobvi' posled
ni maurské baštv na poloostrově Pyreneiském, pro ně
hož dobyto kráíovství Neapolské, objevena Amerika,
jenž měl ohromné državy za mořem, umírá v bídné ves
nicl Madrigalejo r. 1516, a s bídou mu pořídili nejprostší
pohřeb.

Otevři druhou knihu Paralipomenon a čti devátou
kapitolu, o vládě, moci, bohatství, moudrosti a slávě Sa

') Na hřbitově v Pise jest obraz Tz'iumfsmrti. Anděl
smrti obchází a má bohatou žeň: krále, učence, papeže,
rytíře, lupiče, řeholnice, matky, děti . právě jde do
milostné zahrady, kde párky nic netušíce vedou laškov
né hovory. Jen dva žebráci u cesty, malomocný a slepý,
po něm vztahují ruce, ale těch jakoby ani neviděl.
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lomounově. »Všechny nádoby jeho byly ze'zlata nej
člstšího; nic nebylo ze stříbra, toho si zhola nic neVážlIi
za dnů Ša.omounových, toho nahromadil kral jako ka
mení, a dříví cedrového jako planého ííkoví Jeho
iodí jednou za iii roky přivážely : Otíru zlato, stříbro,
slonovinu, drahokamy, opice, pávy, vzácné dříví, vonné
masti. Váha zlata, jež Šalomoun každý rok dostával, ob
nášela 666 liber, nepočítaje v to daně veíkokupců a
arabských šejků. I zveleben byl Šalomoun nade všechny
krále země bohatstvím a moudrostí, všichni králové
chtěli vidět jeho tvář a slyšet jeho moudrost. Panoval
nade všemi králi od Eufratu až k hranicím Egypta. Krá
lovna ze Sáby uslyševši pověst o Šalomounovi přijela
do Jerusaiema s ohromným průvooem a velbloudy, při
nášejic mnoho drahých kamenů, vonných mastí a zlata,
chtějíc zkusit jeho moudrost. l odpověděl jí král na
všecka slova její; nebylo nic, nač by jí nebyl odpově
děl...a Tak líčí svatopisec pohádkovou nádheru nej
moudřejšího všech k.áíů, a nakonec poznamenává v po
sledním verši téže kapitoly: »| usnul Šaiomoun s otci
svými a pochovali ho v městě Davida, otce jeho, a kra
loval Roboam, syn jeho, místo něho.“ Takový konec vší
slávy!

Další kapitoly popisují vládu nástupců Šalomouno
vých, vlády rozmanité ději a událostmi, jen poslední
verš vždy týž: »A umřel Roboam, a pochoval= ho. a vládl
Abiáš, syn jeho, místo něho . . . I umřel Abiáš & pocho
vali ho, a vládl Asa, syn jeho, místo něho . . . I usnul Asa
s otci svými, a položili ho na lůžko, jež byl naplnil von-.
nými mastmi, a spálili mu vše ohněm velikým velmi, a
pochovali ho v hrobce, již si byl vytesal, a kraloval Jo
safat, syn jeho, místo něho...“ Tak zní pohřební řeč
svaté knihy nad královskou rakví — — Tak jde kapitola
za kapitolou, král za králem, a nakonec vždy ta stereo
typní poznámka... Smrt svými drápy rve stejně dvojí
sukno jako černou kápi, sáhne po purpuru i chytne za
frisuru . . . (Mick.)

Rozum mne přesvědčuje, že se smrtí nevyhnu.
Tělo jest složeno z takových kombinací chemických, že
nutně propadají rozkladu. Žádná lidská moc není s to
trvale je udržet pohromadě I kdyby nepřišla žádná ne
moc, tělu jest odměřeno určité množství energie, a až
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se vyčerpá. srdce se zastaví jako kolo ve mlýně, když
dojde voda, nebo v továrně, když vyhasne oheň. Vždyť
železný stroj nevytrvá věčně, tím méně tvé křehké tělo.

Zkušenost hlásá, že se smrti nevyhnu. Otaž se
hrobů! My šlapeme po rovech těch, kteří tu byli před
námi, a po našich rovech budou šlapat ti, kteří přijdou
po nás.

Sv. víra dotvrzuje a učí: »Pomni,člověče, že prach
jsi & v prach se navrátíš (Gn 3. 17) . .. trestem za hřích
jest smrt (Ř 6. 25)... skrze hřích přišla na svět smrt
(Ř 5. 17). .. usouzeno jest člověku jednou zemříta (Zd
9. 27). 0 této pravdě svaté víry nepochyboval žádný fi
losot, třebaže jinak pochybovali o všem. Nepopírají ji,
protože nemohou. Ale aspoň před nl zavírají oči —
hřbitovy musi pryč od kostelů, daleko za město — A
čeho tim dosáhnou? Leda že jednou i je odvezou o ně
jaký metr dál, aby se tím rychleji i na nich vyplnilo:
»Sejde s očí, sejde s mysli . . .a

b) Co o smrti nevíme... o naši smrti co
nám neznámo . . .

Její okolnosti! Kdy,kde, jak...
1. Kdy dokonám svou pozemskou pouť? Nevím —
»Nevíte dne ani hodiny! V hodinu, kterou se nena

da'te, Syn člověka přijde. . . jako zloděj v noci .. .a Ne
že by kradl, nýbrž aby nás ostražitými učinil, užil Pán
tohoto přirovnání. Nevíte dne ani hodiny. (Mt 25. 13)
Pán neřekl: »Nevnm,a nýbrž: »Nevite, kterou hodinu při
jdu.a (Chrysostom.) »Jako za dnů Noemových bezsta
rostně jedli a pili, vesele se ženiii a vdávaly, bujně se
oddávali rozkošem, až přišla potopa a zachvátila vše
chny: tak bude příchod Syna člověka...a Jak k soudu
poslednímu, tak k soudu soukromému! Je snad těžko
uvěřit těmto slovům Páně? Božský Učitel jimi nevyslovil
leč každodenní zkušenost! Viz nápis na slunečních ho
dlnách:

»Hle, jedna z těchto mnohých hodin
bude poslední hodinou tvou;
pak bude pozdě želet provin:
snaž se nyní spaslt duši svou . . „<<
Pohleď' na ciferník svých kapesních hodin; na které

z těch dvanácti číslic bude malá ručička, až budeš uml
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rat? Nevím, ale na jedné z těch dvanácti jistě bude . ..
Týden má sedm dní; který z nich bude tvůj poslední?
Nevím, ale jeden z těch sedmi to bude . . . Vezml do ru
kou kalendář; rok má 365 dní, každý den zasvěcený pa
mátce některého světce. Kterého vyvolence památka se
bude slavit, až budeš umlrat? Nevím, ale jeden z nich
to bude... Misai... Hledím vpředu na tabulku, na níž
jsou udány pohyblivé svátky mnoho let napřed . . . Slou
pec s nápisem Velikonoční neděle datum za datem
až k r. 2000: 23. dubna. Které z těch velikonoc budou mé
poslední? Nevím a nevím. Ze bych se dočkal těch po
sledních v té tabulce? To jest více než pochybné. Tedy
jedny z nich budou jistě mé poslední, a pravděpodobně
i tvoje, jenž tuto kapitolu právě čteš. Které? Ví Bůh sám
—- Možná, že to byly letošní, kdož to může vědět?

2. Kde umru? Zase nevím. Snad ve své rodné vís
ce, snad zde, kde právě působím, ale možná, že na
místě, jež dnes neznám anl podle jména! Kde umírali
vojáci ve světové válce! Jak daleko od vlasiií

3. Jak budu umírat? Opět nevím. Bude má smrt
klidná či bolestná? Bude náhlá či ml popřeje Pán času
k přípravě? Bude přirozená či násilná? Vraždou, neštěs
tím, úrazem? Budu sám nebo obklopen svými drahými?
Přijmu svaté svátosti či odejdu bez jejich posily? To
vše jsou otázky, na něž by jedině Vševědoucn mohl od
povědět

B) U tvého smrtelného lože.

Nevím tedy, jak bude tvá smrt vypadat. Ale dejme
tomu,že budeš umírat, jak obyčejný zbožný věřící uml
rá. V den, který určí Pán, se ti smrt ohlásí — nemocí . . .
Ubírej se na lože se slovy svatého Stanislava: »Bude-Ii
vůle Boží, už nepovstanu . . .a Cítíš, že kostlivec nablíz
ku chřestí . . .

»Konec je s tebou, konec je tu . . .a Jak přijmout tuto
první zvěst blížícího se konce? Jako kajícník.. . Přijmi
poslušně z rukou Božích, přijml ji v duchu pokání jako
trest a dostiučiněni za své hříchy, modll se jako umíra
jící lsraeiita se modlíval: »Budlž, Pane, smrt moje sml
rem za všechny přestupky, nepravosti a hříchy, kterými
jsem se provinil, dej mi podíl na království nebeském
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& budiž. mne“ pamětliv v budoucím věku'spravedlivým
připravenému Jako kajícník . . . Staří mniši očekávali po
slední chvíli na zemi, v popelu. Pokorně, kajícně, ode
vzdaně, poslušné. Nevybírej si, beztak celý tvůj život
byl samá nezřízenost a neodevzdanost, buď tedyode
vzdán do nejsvětější vůie Nejvyššího alespoň teď a
rci: »Přijímám, Pane, smrt z rukou tvých se všemi jejími
obtížemi, bolestmi a úzkostmi, po příkladě Syna tvého,
jenž byl tebe poslušen až k smrti, a to k smrti kříže.<<

Předpokládám, že budeš tak rozumný a nebudeš
odkládat na poslední chvíli s útěchou sv. svátostí, že
nebudeš čekat, až tě domácí takřka vnutí; ušetříš jim
tuto těžkou povinnost a požádáš sám. Poslední pomazá
ní není pro umírající, nýbrž pro nemocné. Zlozvyk od
kládat je na poslední chvíli vznikl snad v Anglii v dáv
ném středověku, a tam místo pomazání nemocných za
čali říkat poslední pomazání. Víš, jaké účinky tato svá
tost má? Za prvé posilu těla; netřeba, abys umřel,
jak se kdysi domnívali na př. ve Španělsku, kde na
uzdraveného pak hieděli jako na člověka, jenž se vrátil
z hrobu. Slyš modlitby církve při udílení této svátosti:
»Prosíme tebe, Vykuplteli náš, zahoj milostí Ducha sv.
útrapy nemocného tohoto, uzdrav rány jeho, vzdal od
něho všechnu bolest duše i těla, navrat mu dokonalé
zdravi, aby pomocí smilování tvého uzdraven jsa zase
přikročit mohl !( zaměstnání a povolání svému... Zbav
ho nemoci, dej mu bývalé zdraví, pozdvihni ho pravicí
svou a navrat' ho se vším blahem gpět sv. církvi tvé . . .a

Druhý účinek této svátosti jest posila ducha, úle
va v úzkostech, odpuštění hříchů,zhoiení pozůstatků po
hříchu '(slabost v přemáhání pokušení atd.); a kdyby
přece byla- vůle Boží, abys šel, výzbroj pro poslední
boj s nepřítelem spásy a posila na cestu dalekou.

Tím, že se zaopatření vyhneš, nevyhneš se smrti.
Bát se? Koho? Příchodu nebeského hosta? Asi jako Da
vid nechtěl přijmout do svého města archu úmluvy, bál
se přítomnosti Hospodinovy, a zatím Obededom, u ně
hož archa přechovávána, zahrnut veškerým požehná
ním! Bát se návštěvy Spasitelovy jako kata . .. »Kamkoli
vejdete, rcete: ,Pokoj domu tomuto' . . .(<Děti se nebojí!
Znám tolik případů, kde čistá dívka toužila a přála sl
Ježíška s vroucností ještě větší než Anděla v Kosmáko
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vě povídce. Odkládat? Proč? Bude pak lépe? Jak možno
doutat v uzdravení, když umíráš? Zbytečně Pán zázraky
nekoná! A pak, jaká zpověď polomrtvého — člověka,
který leží v posledním tažení! s takovou budeš chtít
předstoupit před věčného Soudce? V takové situaci bys
nechtěl jednat o smlouvě, při které by šlo o tvůj statek,
a odkládáš na ni jednání o osud své duše?

Předpokládám tedy, že ty sám v každé těžké ne
moci požádáš za útěchu sv. viry, požádáš za nFsám i ve
své nemoci poslední. A ted' necháme všechny odejít:
lékaře, příbuzné, kněze, zůstaneš sám se svým Spasite
lem, jehož jsi právě přijal. Máš klid l času dost, aby ses
věnoval rozjímání. Jak bude asi tve rozjímání na smrtel
ném loži vypadat? Bude mít tři části -— rozhlédneš se
kolem sebe — pohled na přítomnost; zahledíš se za
sebe — pohled do minulosti; podíváš se před sebe —
pohled do budoucnosti.

a) Pohled na věci, které tě obklopují...
Dejme tomu, že se ti vyplnila všechna tvá přání.

Umlráš v nádheře, v komnatě, kde samá krajka, samý
atlas, u lože na stolku cukrovinky — budou ti chutnat
v horečkách, kterýmis zmítán? Bude se ti proto Iehčejl
umírat než řeholníku v jeho chudičké cele? Kdo k tobě
přijde? Svět se chce bavit... :! umírajícího by sotva
našli zábavu! A dejme tomu, že tě navštíví — co ti
mohou dát? Několik slov soucitu, a zase co nejrychleji
pryč. Závisel-Il někdo na tobě, vyhledá si jiného, tvoji
ctitelé, jestliže jsi jaké měl, zapomenou. Nemocný jest
na obtíž, překážkou, což teprve mrtvý! To jest první
lekce, kterou tl smrt dá: marnost všeho pozem
ského. Co dalo misionáři práce, než vypracoval kázání
0 pomíjejícnostl světských rozkoší a statků! A i potom
jsi ho poslouchal na půl ucha, jako bys neměl chuti mu
věřit. Teď má kázání smrt — vým'uvné_ důrazně. »v nou
zi poznáváme, co zbytečných potřeb máme . . .a V smrti
poznáváme! Každý člověk jako tráva vadne. (Sir 14. 18)

»Jsi poutník! Všecko miiíš. vše-cko necháváš za se
bou. Uzříš cestou květinu, potěšíš se pohledem na ni,
a spěješ dál. Klopytneš o kámen. jsi tim trochu roz
mrzen, ale hned ho necháš a běžíš dál... Kolikrátkoli
spatříš na cestě života nádherný květ neb travinu polní,
nechat' tl připomene hořkost lidské přirozenosti“ . . .
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(t. j. pomni, že rychle opadá...). BasiIF) Vše míjí, vše
pomíjí, a nejrychleji ze všeho lidský život —

»Přes údolí slzavá, přes ty vrchy žalu
dnem i nocí kráčíme v mrazu, za úpalu.
Až pojednou staneme na vysoké hoře,
před námi kde do dáli dme se širé moře . ..
na něm člunek za člunkem pluje v mhavou dáli -—
to jsou ti, kdo před námi na té hoře stáli.
Tak i naše iodice zmizí jiným z hledu,
a na břehu nezbude po nás ani sledu.“ (Sládek.)
Přijdujako zloděj . . . Pán nás neobere o to, co jest

skutečně naše, ale smrt, ta velká zlodějka, ta každého
obere ——ne však o to, co mu právem náleží, nýbrž jen
o to, co mu svět půjčil. Smrt — konfiskace všeho jmění
— degradace ze všech důstojnosti — okamžitá mobili—
sace uprostřed práce —

Proč písně nebo básně o pomíjejícnosti všeho
v nás vzbuzují tak"melancholickou náladu? Zdaž ne pro
to, že při čtení nás mimoděk ovanou perutě Morany,
anděla smrti? Viz na př. tuto Sládkovu báseň:

»Na starém šedém hradě tam starý sedí výr,
&staré šedé myšli ze starých lezou dir.
A v staré šedé věži ve starém koutě kdes
je starý cep a palcát, a na nich stará rez.
A starý rok než klade se v starý šedý hrob,
tu o půlnoci zvedá se stín ze starých kob:
To smutná bílá paní jde tam v tu starou věž
a zpívá sta.-ou píseň a pláče k tomu též. ..a

Proč málokteré kázání dojímá přítomné jako sylves—
trovské? Jak hluboce vpadá do duše každé slovo ka—

2) Týž světec: »Neklidí slávu ten, kdo na bojiště
přijde, když už je po boji. Tak ani ten nemůže být po
kládán za štědrého, kdo po smrti štědrost prokazuje,
totiž inkoustem a papírem.<<Jiný učitel církevní. »Zajisté
neobyčejná velkodušnost & dobročinnost, rozdávat chu-
dobným bratřím věci, které smrt se ti chystá sebrat,
jichž sám už užít nemůžeš aniž s sebou je vzít...<<
Mají na mysli poslední vůli; žel, že někdo ani v testa
mentě neprojeví štědrosti!
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zatelovo! Jsme si vědomi, proč; smrt k nám volá: »Mám
tě zase o kus blíž...a lhostejný nel-. i nevěřící, jenž
by jindy kritisoval a pochyboval, stojí zamyšlen, a my
chápeme proč: »Smrt přichází blíž a blíž . . .a

Čím více tvě srdce k zemi přilnulo, tím těžší bude
loučení. Dáš sbohem předmětům, k nimž jsi Inui, ať zří
zeně nebo nezřízeně. . . osobám, které ti byly blízké
.a drahé... podnikům, které jsi začal a nedokonal,
byť na nich záviselo blaho celé osady a státu.. . úřa
clu, který tě těšil, po němž jsi toužil, kteréhos s tako
vým úsilím dosáhl . . . jiný už na tvé misto čeká, jinému
se bude svět kořit, a na tebe sotva kdo po pohřbu
vzpomene. Na dvoře Ludvíka XIV.umírá dvořan a pravi:
„Včera knížetem, dnes mrtvola, zítra zapomenut.“ Take-*
vý jest konec vší světské slávy!

Dívko! Kdyby ti tak dali před oči zrcadlo! Co bys
v něm uzřela? Snad by sis povzdechla jako on. »VČera
jak růžový květ, dnes mrtvola, zitra pastva červů, a po
čase? Z lebky se šklebí několik zubů, nikoli jako perlič
ky bílé, nýbrž odporně žluté . . .a *

Jak umírala Neposkvrněná Panna? Co ji poutalo
k zemi? Nic, ani osoba ani věc. Kde jest poklad tvůj,
tam jest i srdce tvé. (Lk 12. 34) Její poklad byl v nebi;
proto tak klidně se loučila s nehostinnou zemí, s vyhnan
stvím, jež nemohlo mít půvabu pro její nejčistší Srdce.

Vzpomínej na smrt v chudobě, a chudoba ti ne
bude tak těžká; vzpomínej na ni v utrpení, a kříže ti
budou lehčí; vzpomínej na ni denně, a budeš spokoje
nější, nebude tolik Iopocení a zbytečného toužení a
pachtění, budeš konat méně pro svět a více pro duši.

Druhý důvod, proč Neposkvrněná Panna tak klidně
»skonala, byl ten, že svědomí ji' zhola nic nevytýkalo,
a to nás přivádí k druhé části tvého rozjímání.

b) Pohled do minulosti, vzpomínka.na uply
nulý život, zpytování svědomí. Ferdinand Portugalský,
umírá (r. 1383) a praví: »Lehčeji by se mi umíralo, kdy
by mi svědomí nevytýkalo hříšnou minulost.“ Ještě truch
livěji, ba skoro zoufale mluvil Mirabeau, jenž pomáhal
rozpoutat revoluční živly (? 1789). Jen ti dva? Kolik vě
řících křesťanů na smrtelném loži již vyslovilo doznání
podobné! Mnohý nechce v životě myslit na smrt —- a
ve smrti na (uplynulý) život!
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Umírající Dr. Stojan prosí Pána: »Ještě bych pro
tebe rád pracoval.a Ale Pán byl s jeho životním úkolem
spokojen. Básník Griin (hrabě Auersperg, 1' 1876) mluvil
jinak! »Ještě nejsem hotov. . .a Vlastně ještě ani neza
čal! Ve věku 70 let! Truchlivý výsledek zpytování svě—
domí na smrtelném loži. Chce začínat, když má skončit!
»Zavři knihu života, vezmi své účty a pojď . . . Vydej po
čet z vladařství svéhola Súčtovám, revise . .. Papež Ju—
Iius li., 70letý: »Já nešťastný, poznávám své povinnosti
teprve teď, když už nemám kdy je plnltla

Smrt hříšníků jest nejhorší. (2 33. 22) Renan se po
smívá r. 1892: »Až umru, budou na mne katolíci skládat
legendy. Všechny oficielni nepřátelé církve nechají
umřít tak, že skombinují smrt Arlovu a Voltairovu.a Ne—
třeba dělat legendy! Renan sice neumíral tak hrozné
jako ti dva nepřátelé božství Kristova, ale umíral smut—
ně dost. Na vile u Louannec v Bretani, kde psal některé
své bezbožnosti, hiedí zarytě k zemi, chvílemi vzdychá,
chvěje se, pláče, jako by už zakoušel muka zavrženců,
a umírá téhož roku 2. října. Chceš vědět, jak umírají za
vrženci? Otevři letopisy francouzské revoluce! Když do
šlo na vražedníky nevinných! Desmoulins a Danton, přá
telé Robespierrovi, od něho vydáni katu, Hébert, zarytý
nevěrec, jenž schvaloval hromadně zářijové vraždění;
Carrier, Grandmaison, Pinard, smutně proslulí noyadami
nanteskými, kde hromadně své oběti házeli do vln;
Chaumette, popravený Robespierrem; pomocník Robes
pierrův Fouquier Tinville, jenž prosadil popravu králov
ny, Robespierra a mnoha jiných; Pétlon, sebevrah, atd.
atd. A ti krvežíznivci, kteří guillotině unikli, umírají po
letech stejně hrozně, na příklad d'Herbois v Cayenne,
Fouché v Terstu.

Krásná jest v očích Páně smrt svatých jeho. (2 115.
6) Blahoslavení, kteří v Pánu umiraií. (Zj 14. 13) V téže
revoluci . . . jak šly na smrt bytosti čisté, plné víry! Král,
“královna a její sestra, věrní kněží (odpadli a vládní s_e
chvěli jako neznabozi), mužové, ženy, dívky . . .

Dne 17. července 1794 stojí v »sále svobody“ v Pa
říži 16 karmelitek : kláštera Zvěstování Panny Marie,
odsouzeny a hned vedeny na smrt. V žaláři vykonaly
společně modlitby umírajících; cestou, jež trvala půl
druhé hodiny, se modllly nešpory a kompletář jako ve
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své domácí kapli; převorka nakonec intonovala Salve
Regina — l luza ztichla — pak 50. žalm a Tedeum. Už
došly na popraviště. »Na Magnltikat už nebude kdy.“
»Zde nikoli, až v nebí.<<Padá hlava za hlavou, ostatní
ještě zpívají Veni Creator — Přijď, Tvůrce Duchu svatý,
k nám. Krátce před zatčením nabídly Pánu svůj život
na usmíření jeho hněvu k blahu církve ve Francii, a za
deset dní po jejich smrtl padl Robespierre a tím skon
čila hrůzovláda.

O Corveyském opatstvl, opěvovaném v ušlechtilěm
eposu F. Webera U třinácti „lip, vypravuje pověst, že
tam vlsíval nad chórem před oltářem květinový věnec;
jedna lilie jeho se vždy vznášela nad štalou mnicha,
jenž byl první na řadě. v Hildesheimu se prý ukázala
vždy růže na štaie kanovníka, jenž by! andělu smrti nej
blíže; v krášteře Aitenburském prý rozkvetla růže, když
měl někdo z konventu zemřít.

To jsou ovšem legendy. Ale není legendou, že klid
ně umírají ti, kteří se nemusí děsit budoucnosti, a to
nás přivádí k třetímu dílu tvého rozjímání na úmrtním
loži.

c) Pohled vpřed, myšlenkana to, co tě čeká...
Egyptský král Amru umírá pln úzkosti. »Bojíš se

smrti?“ »Nikolí, ale toho, co po smrti přijde...<<
Nevěra v poslední chvíli udělá krach. Nevěrec & la

Voltaire se může posmíval, dokud je tělo zdravé a smrt
daleko. Ale když kostlivec stojí vedle a drží ho již za
"jícen. . . Schopenhauer se také nesmál a Volneyovi (au
toru Ruines) bylo hodně úzko. když smrt po nich sahala!
Smrt přínáší světlo, mění názory, činí velml skromným
a pokorným; kuráž ta tam . . .

Kdesl umírá profesor bez víry; navštíví ho kolega
stejně smýšlející: »Dal jsi všechno do pořádku?<<»Vše
chno v pořádku, notář tu byl, testament napsán a pode—
psán, všechno v pořádku.“ »Ale já myslím, zdali du
še.. .a »Co? Duše? Vždycky jsme říkali, že duše není,
co mi budeš teď o ní mluvit?<<»Ano, my jsme to vždycky
říkali,ale nedokázali! Ale když teď jde do živého,
radil bych ti jako přítel, abys volil, co je jistější..
Generál Ethan Allen (t 1789), nevěrec, po smrti manželky
připravil svou 13Ietou dceru o víru; po šesti letech
umírá i ona a táže se otce: »Se mnou to jde ke konci
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a já se smrtí tak bojím; pověz mi teď na své svědomí:
čemu mám nyní věřit, tomu, čemu mne učívala matka,
nebo tomu, čemus mne učil ty?<<Generál na smrt bledý,
chvíli mlčí, pak praví: »Dítě, myslím, že uděláš lépe,
_kdyžse budeš držet toho, čemu tě matka učívala; pak
budeš moci klidněji skonat.<<

Kam? . . . Tam, kde najdu Boha věřitele, Krista Soud-
.ce, anděla strážného svědka, křestního patrona žalob
ce. Najdu tam i velkou rodinu, rodinu vyvolených. Budu
do ní přijat? Záleží na mně! Budu-Iijí podoben, poznají
li na mně, že patřím k nim. Toužím po tomto svém ne—
beském příbuzenstva? Udržují neustálé styky s nimi?
Mohou mne pokládat za svého či spíše zacizince?
Poutníče! K nebeské vlasti putuješ, a do ní vejít se
bojíš! Strachuješ se, když konečně staneš na hranicích
své otčiny — pročpak asi? »Nebud'me jako pohané,
kteří naděje nemaji . . .a
. Nevěrci se dá v rakvi do rukou hrst kvítků. »Lidský'
život jako ty květiny: kratičce kvetly, odkvetly, po druhé
už nerozkvetou . . .a Věřícímu dáváme do rukou křížek a
růženec: »Na tom kříži dokonal tvůj Spasitel, ale v hro
bě-nezůstal. Tak i tvé tělo, jež nyní do hrobu klademe,
třebaže zpráchniví, jednou vstane zas . . .a Kříž, symbol“
života a vzkříšení . . . Věřící umírá v objetí svého ukři
žovaného Ježíše, v objetí Boží lásky. »Co bude ted'?
Kam jdu?a Otázky, jež hrozně děsí na prahu věčnosti
nevěru, jsou blaživou útěchou věřícímu křesťanu. Na
kom závisí jeho věčný osud? Na soudním výroku toho,.
jejž miloval, a na přímluvě té, již jeho srdce docela pa—
třilo. »Toužím odpoutat se od tohoto těla smrtelného a
být s Kristem.“ (Fil. 1. 23) Kolik čistých duší jsem viděl
odcházet tak klidně jako sv. Alois!

Návštěva na hřbitově . .. Náhrobky mluví podobnou
řeč. Čtu pohanský nápis: »Zde leží... Budiž mu země
lehkála Slova naděje praví na vedlejším náhrobku: »Zde
očekává těla vzkříšení a příchod toho, jejž miloval . . .cc
Jinde beznadějnost: »Opustil nás, v neznámo odešel, už
se neuvidíme . . .a Křesťanský náhrobek, byt' i z něho dý
chala truchlivá melancholie, jež plní duši při loučení na
dobu předlouhou a při vzpomínce na pomíjejícnost lid
ského života, přece vyjadřuje naději, byt' to byl docela
prostý kříž.
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Věřící chodívají rádi na hřbitov. Vážně kráčejí mezi
rovy, čtou, co náhrobky vypravují. »Zesnula v jaře ži
vota. .. Truchlí pro ni rodiče a snoubenec... Skiácen
nadějný letorost. . . Skonal v požehnaném věku . . . Ze
mdlený životem . . .a U těch rovů tam zrovna cítíme, že
jsme poutníci, že tu nemáme stálého bydliště, že naše
pravá vlast jest jinde. Známý nápis na hrobě hrdinů
Thermopylských (»Poutníče, který jdeš mimo, dej do
vlasti Lakonú zprávu, mrtvi že ležíme zde, poslušni zá—
konů jicha) by se dal pozměnit a napsat na každý hrob:
»Poutníče, který jdeš mimo, jen uvažuj, připomeň sobě,
že jsme zde poutníci jen, zákonem káže tak Pán.<<

Hřbitov, místo svaté. . . »Hřbitove, hřbitove, zahra—
do zelená, co do tebe sejou ta drahá semena . . .a Hřbi
tov, věrným zesnulým místo pokoje, živým místo po
učení, trpícímu místo útěchy, věřícímu místo prosby,
opuštěným místo naděje, a kříž na hřbitově symbol ví
tězství a záruka vzkříšení . . .
' Lenau v básni Postilion líčí jízdu dostavníkem v pře

krásné vlažné měsíční májové noci. Najednou se vůz
zastavil... »Prostřed krásy májové hřbitov na svahu,
který budil v myšlenkách vážnou úvahu . . .a Dnes jsme
zde, a zítra kde . . . Smrt všecko rovná; pán se na sluhu
za živa ježí, po smrti v kostnici spolu s ním leží . . . Po—
slední vlna ze všech jest nejhorší; co předešlé hlodaly,
to ona odnáší. (Grabbe.) Kůň čím blíže maštali, tím
rychleji běží. (Přísl.) Proti smrti velmoci není žádné po
moci.

Viz Fiihrichův obraz! Stařec, unavený životní poutí,
položil se na zem, hlavu opírá o kámen a odpočívá,
poutní hůl v ruce. Nad hlavou na skále vyrůstá rozkvetlý
keř, plný rozvitých růží. Vedle stojí kostlivec, nohou lá
me starci jeho poutnickou hůl a rukou láme jako hračku
růžový keř. Posuňky a celé vzezření vyjadřuje napros
tou lhostejnost; je mu jedno, sklátí-Ii koho v květu ži
vota či zda počká, až stářím unaven klesne sám. Druhý
kostlivec vymetá jako smetí s potměšilým úsměchem
vše, co na zemi leží: knížecí korunu, vavřínový věnec
nějakého vítěze, housle, paletu, štětec umělce, astro—
nomické nástroje nějakého badatele a učence, králov
skou šavli, diplom s velikou pečetí, snad nějaké výsa
dy, karty, kostky, masku z nějaké maškarády, žebráckou
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berličku, odznaky moci a nástroje hříchu... V pozadí
v polorozpadlém hradě sedí poustevník, v ruce umrlčí
hlavu, před ním rozevřené Písmo svaté a kříž... Za
myšlen hledí do dáli; nad hlavou mu táhnou hejna ptac
tva, přes moře... nastává podzim, pro ně signál, aby
se hotovili na cestu do jiných krajů. O čem asi poustev
ník rozjímá? Jistě o tom, že i jemu nastane chvíle, kdy
se bude chystat na cestu dalekou, do krajů, z nichž se
již nevrátí Jeho tělo se rozpadne jako ten hrad, v němž
sedí, jehož zdi se kdysi ozývaly zpěvem a hudbou, v je
hož prostorách se rozléhalo veselí, cinkání pohárů,
šveholeni... Kde jsou teď rytíři, kteří se tam kdysi
bavívall se slečnaml u plných pohárů? Celá staletí se již
přenesla přes jejich hroby; marně by je kdo hledal —
ani tušení nemáme, do kterých úhlů světa roznesl vichr
prach z kostí těch sličných paní a dívek, jimž se tu ry
tíři kořili. I přes rov jeho, poustevníkův, se přenesou
staletí, nikdo o něm nebude vědět jako o těchto rytí—
řích zde; jen v knize nebeských účtů bude jeho jméno
zaneseno, v evidenci, nezapomenuto. Tělo do hrobu
přísluší, běda, kdos nedbal o duši!

Tak asi bude vypadat tvé rozjímání na smrtelném
loži. Naplní tě snad truchlivostí, snad i lítostí, ne však
zoufalstvím! l v tmavé noci prokmitne někdy tu a tam
nějaká hvězda těžkými mraky. Jisto jest, že i'soumrak,
jenž tak často zahaluje smrtelné lože, má své jasné
hvězdy. Vzpomínka na Ježíže, na Marii... Se srdcem
překypujícím vděčností a láskou poděkuj nebeské Mat
ce za všechny milosti, jež ti od božského Syna vypro
sila, za všecko, co ti prokázala, o čem víš i o čem nemáš
tušení. A pak do rukou křížek.. . »Maria, Matičko, pod
ochranou tvého mateřského pláště se smrti nebojím . . .
Ježíši, v tvém objetí se smrtí neděsím . . .a

Kdyby tě nepřítel pokoušel, neodpovídej mu. Kdy
by vzbuzoval pokušení proti sv. víře, odpověz jedině
vzbuzením božských ctností, modli se první a poslední
slova vyznání víry: »Věřímv Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe a země, věřím v těla vzkříšení a život
věčný.a Kdyby okoušel proti naději, vzpomeň slova
Hospodinova: » iv jsem já, že nechci smrti hříšníka, ale
aby se obrátil a živ byl.“ Nezapomeň dobrého Pastýře,
pohled na kříž Kristův! Nemysli na tresty očistcové, na
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to je teď pozdě, k tomu ti byla dána dřívější léta; teď
pouze osvědčuj: »Jen když budu zachráněn...a Kdy
by tě skličovaly úzkosti, vzpomeň smrtelné úzkosti Páně
v zahradě a modli se jako on: »Otče, tvá vůle se staň.<<

C) Tvé poslední okamžiky.

Blíží se večer — poslední večer tvého života...
Odzvoní Anděl Páně, a ty tušíš, že jsi dnes nebeskou
Královnu andělským pozdravem pozdravil na zemi na—
posled. .. Tvoji drazí se přijdou na tebe podívat, a ty
tušíš, že na zemi je vidíš naposled. Pak vykonají spo
lečnou večerní modlitbu . . . už několikráte ji konají bez
tebe, a ty víš dobře, že už nikdy ji nebudou konati s te
bou. Nastane ticho v domě, všichni se odeberou na od
počinek, jenom tvůj ošetřovatel bdí — Ví, že to je asi
naposled. Sedí u tvého lože, hledí na tvůj vyhublý obli
čej, pozoruje, jak dech se krátí, slabost stoupá, tvář se
pokrývá smrtelnou bledostí, náhle nastane krise —- ry
chle všechny vzbudí, rozsvítí hromničku, pokleknou, za
čnou modlitby umírajících: »5vatá Maria, oroduj za něho,
sv. Josete, oroduj za něho, sv. Petře, Pavle, všichni sv.
apoštolě, orodujte za něho . . . Milostlv mu bud', odpusť
mu, Pane, od nešťastné smrtl, od plamenů pekelných, od
věčného zavržení vysvoboď ho, Pane . . . Abys mu milos
tiv býti ráčil, tě prosíme uslyš nás...<< Už nevidíš a
nepoznáváš nikoho, jen sluch vnímá poslední modlitby:
»Putuj, ó duše křesťanská, putuj na onen svět ve jménu
Otce, který tě stvořil, ve jménu Syna, který tě vykoupil,
ve jménu Ducha sv., který ti na křtu sv. dán byl . . . V-ru-'
ce tvé, Otče, poroučím ducha svého . . .a Ještě zaslech
neš slova: »Ježíši, tobě žiji ——Ježíši, tobě umírám —
Ježíši, tvůj jsem v životě i ve smrtla — ještě jednou vy
dechneš . .. a tvá duše bude tam . ..

A přítomní? Nad tvou bezduchou schránkou? »Od
počinutí věčné dejž mu, 6 Pane . . .“

Za málo hodin bude umíráček zvěstovat celé osadě,
že zase jeden z nich odešel tam, odkud není návratu...
Dole pod zvonicí na černé tabulce křídou napsána tři
čtyři slova. Mimojdoucí se zastaví, a čtou... tvoje
jméno! Někdo snad zašeptá modlitbu, jiný půjde hostej
ně dál — těch bude asi nejvíce — —
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Tvoji drazí zůstanou nějakou chvíli u tvého lože a
pomodlí se, pak se rozejdou; jen tobě nejmilejší setrvá
a bude dlouho hledět ve tvůj bezduchý obličej. Jaké
plány měl! Jak býval nespokojen! Nikdo mu nemohl vy
hovět . .. Teď je po všem . . . Tolik zbytečných starostí !
Jak o nich soudí teď? Je v nebi? Tam sotva... Musí
asi draze platit, že nechtěl docela odumřít světu. Když
z každého zbytečného slova musíme skládat počet, což
teprve ze slov hříšných? Když budeme souzeni pro
skutky dobré, jež jsme vykonali jen pro lidskou chválu
a ne z lásky k Bohu, jak dopadneme pro skutky zlé?
Pro zřejmé vlny? Tvé tělo nebude ještě pohřbeno, ba
ani ještě k pohřbu připraveno, a osud tvé duše bude
rozhodnut. Dej Bůh, aby šťastně!

Ale při všem přece jen pocit klidu bude ovládat
pozůstalé: zemřel jako katolický křesťan, věren svému
Bohu a víře; plným právem mohou doufat, žes našel mi
lostivého Soudce. »Buď mu, Pane, milostiv, neboť ačkoli
z lidské křehkosti pochybil, tebe přec nezapřel . . . v te
be věřil a doufal...a Tak se bude modlit církev nad
tvou rakví. Sv. víra, vstupenka a legitimace do nebeské—
ho Jerusalema... Jako křesťan jsi žil, a jestllžes po—
chybil, ve svátosti pokání vše urovnáno; slova zástupce
Kristova »Já tě rozhřešujia byla tobě a jsou tvým dra
hým útěchyplnou jistotou. Nejsme jako pohané, kteří
naděje nemají. .. Sv. Panna měla jistotu naprostou, že
jde k Ježíšovi — Matka Boží věděla, že se s božským
Synem shledá jistě. My, dítky Boží, nemáme sice jistotu,
ale pevnou naději, že i nás Otec přivine do svého
objetí.

Při mši sv. za zesnulé čte církev z evangelia sv. Ja—
na kapitolu 11: »Já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve
mne, byt' i umřel, živ bude . . .a Nebo kap. 6: »Kdo věří
ve mne, má život věčný, a já jej vzkřísím v poslední
den . . .a Stojíme nad zesnulým, a slyšíme slova o životě;
před námi v podobě téměř viditelné smrt, a církev
mluví o vzkříšení . . . Ano, tak může mluvit jedině dárce
života, pravý Bůh.

Mám mluvit ještě o ostatním? O tom, jak druhého
dne přivezou rakev, jak třetího dne půjde osadou smut
ný průvod, průvod, jakých jsi vídával na sta . . . ted' po
nesou tebe — Kam? Napřed do kostela, na katafalk,
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a potom . . . Na hřbitově už je hrob vykopán, hrobař stojí
vedle s lopatou, tvá rakev spuštěna dolů, napřed pří
buzní, každý třikráte . . . i na tvou rakev budou dopadat
hroudy! Potom hrobař... tomu to půjde rychle... za
chvilku bude tvůj hrob zaházen.

První noc na hřbitově . . .
Několik týdnů bude vidět čerstvý rov; ale pomalu

zaroste, a čím více bude zarůstat, tím více se bude na
tebe zapomínat. Zivot půjde svou cestou, bez tebe .
Zádná mezera nenastala! Tvé tělo dole už zpráchnlvělo,
&tvá duše? V očistcových plamenech — a dej Bůh, aby
byla tam a ne jinde. '

Jestliže ses o ni nepostaral za žlva sám, kdo se teď
o ní bude moci nebo chtít starat?

Smrt — konec časnosti a začátek věčnosti . . .
Konec časnosti... Konecvšech žalostí ! všech

radostí... pamatuj na to, když rozkoš vábí a poku
šení svádí! Myšlenka na smrt je nejmocnější protijed a
lék všech vášní, žádostí těla, nenasytnosti očí, pýchy
života. Vzpomeň na rozjímání o užívání tvorů!

Konec života... Konec doby nám vyměřené, aby
chom v ní dobyli a sobě zajistili spásu. Rozjímání o dušll
Zde nutno přiložit ruku k dílu! Přijde noc, kdy nikdo
nebude moci pracovat. (Jan 9. 4)

Začátek věčnosti... kdy nemožno nic na
pravit, kde jen soud a rozsudek a okamžitě jeho vyko
nání. Rozpomeň se na úvahy o hříchu! Čas má své me
ze, milost má své meze, Boží shovívavost má své meze.

Kam strom padne, tam zůstane ležet. (Kaz 11. 3)
Musí padnout, nemůže věčně růst, a padne tam, kam
se za živa klonil. Jaký život, taková smrt . . . Co činí smrt
hroznou? Hřích — Hřích a smrt, dvojí zlo... hrozné,
je-li obé spojeno, nikoli však, jsou-Ii rozděleni. Jest
v naší moci držet je oddělené? Je v moci hříšníka vzdá
lit, oddálit, zadržet smrt? To ovšem nikoli, ale jest v naší
moci vzdálit od duše hřích — dokud jsme na živu! Není
však v moci umírajícího smýt s duše hřích po smrti —
Osten smrti jest hřích. (1 Kor 15. 56) Hřích jest hrůzná
příšera, jež nás děsí, když stojí za rakví cizího — což
teprve, kdyby stál u rakve naší! Přinesli kdesi na nosít
kách domů dva, oba mrtvé; jednoho z lomu, druhého
z... Soustrast nás pojala nad prvním, hrůza a děs nad
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druhým. U prvního jsme se modlili: »Od náhlé a nena
dálé smrti . . .a U druhého: »Od nešťastné smrtí . . .<(Jako
bychom byli cítili ďábla nablízku a tušili, komu umrlec
patří. Kam strom padne.. . V čem vás zastihnu, z toho
vás budu soudit.. . Jak bych mohl jít v těžkém hříchu
na lože? »Těto noci mohu umřít — možné to je! A
umru-ii, půjdu rovnou do pekla . . . nic jistějšího nad to!“
Jaký život . . .

Poslední čin sv. Basila... Obrátil na víru lékaře,
s napětím posledních sil se dovlekl do svatyně, pokřtil
ho s celou rodinou, řekl: »V ruce tvé, Otče, poroučím
ducha svéhoa, a skonal. Sv. Jan Zlatoústý ve vyhnanství
téměř umučen krutým nakládáním dá se zanést do chrá—
mu, přijme sv. svátosti, vysloví naposled své životní
heslo: »SIáva Bohu ve všema -- připojí: »Amen,<<a vy
dechne duši. Sv. Beda se modlí na klekátku: »SIáva 0th
i Synu i Duchu svatémua a umírá; sv. Makrlna, sestra Ba
silova, skonala právě, když na konci večerních modliteb
se znamenala znamením sv. kříže. Co já znám kněží,
o nichž platí uvedené rčení! Jeden umírá na kazatelně,
právě když mluví o Bolestné Matce Boží, druhý po ná
vratu od nemocného, třetí na chrámovém schodišti, když
po mši svaté odcházeje uděloval almužnu, pátý ve zpo
vědnici, šestý při díkučlnění po nejsv. oběti, sedmý
v plné práci u pracovního stolku nad rozepsaným člán
kem, psaným pro věc Kristovu . . . Před málo lety v Če
chách v H. přikleká na Popeleční středu k oltáři starší
paní, svěží a zdravá, kněz nad ní vyřkne slova: »Pomnl,
člověče, že prach jsi a v prach se navrátíš,<<ministrant,
její synáček, pozoruje, že maminka nevstává, kloní se
na stranu, klesá k zemi . . .

Podobenství o líku neplodném. .. »Třiroky se mu
věnuji, a_plody od něho marně čekám; vytni jej! Nač
zabírá zemi!<<A zahradník prosí: »Ještě rok poshověj,
já zdvojnásobím péči, a jestliže ani potom ovoce nepři
nese, naložím s ním, jak pravíšm. Papež píše krátce
před pádem Cařihradu nesjednoceným Řekům, kteří byli
zatvrzelí v bludu jako kdysi židé v nevěře: »Vzpomeňte
slov Páně o iíku neúrodnémla Nedbali, a za krátko za
kusili... ludvík XV. byl dvakráte v nebezpečí smrti,
dvakráte sliboval Pánu svatosvatě, že se jistě napraví,
že propustí navždy milostnice, dvakráte ho Pán uzdra—
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vil, a výsledek? Pominuly smrtelné úzkosti a s nimi vy
prchala i všecka předsevzetí. Když konečně po třetí
těžce nemocen zase svatosvatě sliboval, on, který ještě
před týdnem hřešil, že tentokráte jistě bude celý život
věnovat ochraně a šíření křesťanství, v jeho říši tak
ohroženého — ne bez jeho spoluviny — kdo by mu byl
věřil? Ani smrtelný člověk ne — tím méně vševědoucí
Soudce. | tebe nechal Pán na živu až do této chvíle,
jak onen neplodný tík. Můžeš vědět, zda nad tebou už
nebyla v nebi vykonána rada? Zda se nechystal Nej
vyšší nad tebou vyřknouti ortel, a zda ho neuprosil tvůj
anděl strážný? »Poshověj . . . ještě jednou zkusím, mimo
řádnou péči mu věnuji, a jestliže ani po exerciciích se
nevzchopí, jestliže i tato mimořádná milost ho nepřivede
na jinou cestu, pak s ním naložíš podle zásluhy . . .((

Poutníče! Na své životní pouti míjíš stanici za sta
nicí, až dojdeš poslední. Kam spěješ? Do vlasti či do
země nepřátel? Ať spěješ sem či tam, jedno jest jisto:
tvůj Král, Soudce a Pán tě jistě dopadne, jeho soudu
budeš jistě vydán, byť bys na konec země ušel, a co
potom? Zastihne-Ii tě v ležení nepřítele, jako sběha,
věrolomného zrádce? . . .

Smrt má účinky jako oheň v cihelně: než do něho
tašku vložíš, můžeš jí dát tvar, jaký chceš; jakmile ji
tam jednou vložíš, konec - podobu, jakou tu chvíli
měla, podrží navždy. Spíše ji rozbiješ než přetvoříš . ..
»Smrt přichází blíž a blíž, na tebe snad čeká již, za
chvátí-Ii tebe v hříších, kterak obstojíš?a

Smrt přichází blíž a blíž... Neplýtvej časem! Vy
užitkuj svědomitě času, jak tě napomíná apoštol (Ef 5.
16), a pozoruješ-Ii náhlé soudy Boží, dej se poučit cizí
škodou . .. Na modlitbách a při práci očekávej příchodu
Páně, jak tě napomíná týž apoštol a sám božský Učitel
nesčetněkráte. Nespouštěj zraku se svého cíle a po
jímej život neustále ve světle příchodu Páně! O dvou
táborech mluví sv. Pavel. »Mnozí putují jako nepřátelé
kříže Kristova; jejich konec jest zahynutí, jejich veškeré
smýšlení (a snažení) cílí jen k pozemským věcem. Naše
vlast jest však v nebesích, odtamtud očekáváme Spa
sitele, Pána Ježíše Krista . . .a (Fil 5. 17nn.) Východní Ii
turgie se modlí denně po pozdvihování: »Pamětlivi utr
pení, zmrtvýchvstání, nanebevstoupení a příchodu
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"(parusie) Pána našeho Ježíše Krista. .a A na otázku po
dnu jeho příchodu odpověděl Pán apoštolům: »Nezpy
tujte, kdy přijdu; raději hleďte, abych vás nalezl při
pravené.a Poslední slovo Páně před jeho utrpením:
»A co pravím vám, pravím všem: Bděte . . .a (Mar. 13. 57)
Mnich nemocen na loži »Je konec. , . připrav se na
smrt...<< »Bohu díky, po celý život jsem jiného neči
nil...<( Tak má vypadat život každého křesťana! »Mod
lím se, pracuji a připravuji se na smrt . . .a Všecko závisí
na této chvíli rozhodné, tvůj věčný osud, tvé místo
tam. .Smrt jest brána k těm věcem, a ty jen jed
nou ten krok učiníš! Hned napoprvé musí dobře do
padnout, sice je s tebou zle! Vzpomínáš, jak jsme ve
školních lavicích čítávali o Robinsonovi? Na pustém
ostrově, z kapsy vyloví jednu sirku. .. na té sirce zá—
visi jeho život! Nerozdělá-li teď oheň, je s nim konec.
Jak jsme sledovali jeho počínání! Ani jsme nedýchali,
když bral do rukou oblázek, a teď na něm škrtnout. . .
uletí-li hlavička!... Jak jsme z hluboka vydechli, když
to šťastně dopadlo! Smrt je krok důsledků dalekosáh—
lejších, a my jej musíme učinit,jen jednou jej udě
láme! Jen jednou zaklepeme na bránu hořejšího Sionu:

"»Jsem Kristův...<< Odpoví-Ii nám nebeský klíčník: »Ne
patříš Kristu, zradils jeho korouheva, co potom? V roz
hodné chvíli nestáli věrně ke korouhví kříže, nalezeni ve
voji nepřítele, ve společenství zrádců, mimo ovčinec.

Záleží nanejvýš na tom, abychom si zajistili šťastné
skonání. Jak? Podle uvedené zásady, potvrzené staletou'
zkušeností. Jaký život, taková smrt... Kdo tráví život
v lásce a milosti Kristově, ten skoná na jeho Srdci. Kdo
v lásce Mariině a pod její mocnou ochranou žil, ten pod
jejím mateřským pláštěm i život dokonáQ Vrouci úcta
a láska k Neposkvrněné jest známkou věčného vyvolení
— výsada, o kterou se úcta mariánská sdílí- jenom—
s úctou eucharistickou a s úctou k Božskému Srdci Páně.
Proto nám klade církev denně na rty prosbu k Matce
milosrdenství, patronce šťastné smrti, za milost blahého
skonání. »Pros za nás hříšné v hodinu smrti naší...
Po tomto putování ukaž nám Ježíše . . .a K hodině smrtí
až se budem strojit... Až se poslední den schýlí...
»Smrt až očl moje zhasne, pomocí svou při mně stůj, na
soudě až Božím stanu, i tam na mne pamatuj!a
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23. Návrat.

Zpět — do otcova domu!

Obraťte se, obraťte se od zlých cest svých!
Proč chcete zahynout, dome israelský?
(Ez 35. 11; viz Zach 1. 1. ls 55. 7. Jer. 18.
11; 25. 5; 55. 15; 36. 3, 7; 4 Kr17.15)

A) Rozhodnutí.

Před dávnými lety se to stalo — kdesi na východě,
daleko odtud . . .

Před tebou se prostírá venkovský statek, velké roz
lehlé hospodářství, ovšem ne na způsob našich velko
statků. Vidíš řadu obytných stavení, ale chlévy marně
bys hledal. To, čemu říkali ovčínec, nebyly chlévy po
našem způsobu. Byly to pouze ohrady, místa obehnaná
zdí ze sušených cihel nebo živým kaktusovým plotem.
nekrytá... Nebylo také třeba, vždyť v létě tam neprší
skoro nikdy, a zimy nejsou tak nesnesitelné jak u nás.
Před západem slunce přiženou pastýři stáda, umístí
ovce zvlášť a kozelce zvlášť, aby ovečkám neubližovall.
(»Oddělí ovce od kozlů.a Mt 25. 32) Je-lí teplá noc, a to
bývá v létě i na podzim na denním pořádku, zůstanou
pastýři s ovečkami venku, na pastvinách, neobydlených
pláních a stepích, které obklopují statek se všech stran
a táhnou se do nedozírné dáli, mnohdy až k druhému
statku, t. j. až k sousední vesničce, která však není tak
docela v »sousedstvía.

Tak je tomu i v hospodářství, do něhož jsem tě za
vedl. Ale na pastvištích bys marně hledal ovečky. Pro
hánějí se tam ohromná stáda vepřů. Majitel je tedy po
han, a dějiště naši události je kdesi za Jordánem, na
jeho východním břehu, v krajině Gaulanitís. Všimnl si
těch štětináčů, kteří se prohánějí na rozlehlých pastvi
nách! Vše jest vyschlé, vyprahlé, dlouhým suchem spá
lené, jak se to nezřídka v Orientě stává, když celé mě
síce nepadne anl kapka deště. v kraji hrozný hlad, a ani
dobytek nemůže na širokých stepích k snědku nic najít.
Tam u koryta se_ rve několik nečistých živočichů 0 po
slední odpadky, které jim tam děvečka nasypala.
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Hlad je zlá věc, 'a ta. zvirat-a toho rokuhiad pořádně
cítí. Ale je tu ještě někdo jiný, kdo také hlad cítí, a to
ještě více než ta němá tvář, a jenž mu jistě podlehne,
nepřijdou-li lepši doby. Pohieď na toho pastýře, jenž
v zauumání tam stranou na kamenu sedí! Vedle na zemi
d.ouhá pastýřská, nahoře zakřivená hůl, hlava skloněné,
tahy obličeje prozrazují, že pochází z lepši rodiny a že
byl zvyklý na jiný život. Jak se tam dostai? Paiestinští
pastýři jsou nejchudší vrstva lidu, obyčejně hoši 14 až
17leÍÍ, jejichž majetek jest oděv, jejž mají na sobě, dře
věné sandály, p.ášť, jímž se v noci přikrývaji, široký
k.obouk a hůl. Za svou práci dostanou denně několik
hrsti kukuřice -—to je vše. Pochopiteino, že svého za—
městnání nechají, jakmile se jim naskytne jiné. Ale za
pastýře vepřů by se nedal žádný Israelita, ledaže by
hlady umíral. Jistě že jen hrozný hlad přiměl tohoto
maného muže, aby přijal toto zaměstnání. Jen viz jeho
vyhublou biedou tvář, vpadlé vyhaslé oči, rozedraný
šat... jen ruce prozrazují, že není zvyklý těžké práci.

Sedí zamýšlen, zadumán... Nač asi myslí? Jistěže
na šťastnější doby. Teď zvedl hlavu a hledí s výrazem
nevýslovné touhy do dálky, jako by tam hledal — co
nebo koho? Asi jako-Odysseus z ostrova, kde ho Ka—
lypsó skoro ve vězení držela, hledíva'l k vlasti, k své
milé Ithace, touže uzřít alespoň obiáček dýmu vystupo
vat ze'své drahé otčiny. Zdá se, že vážné, velmi vážné,
truchiivé myšlenky se honí hlavou našeho mladého pas—
týře, jako šedivé mlhy Iistopadovým dnem . . . a že jest
mu u srdce bolno, velice bolno. Kdybychom tak mohli
v jeho srdci číst, co bychom asi vyčetli? Zalozpěvr..

»Já v blahých letech dětství znal srdce z rubinů,
tak plné lásky, dražší všech vzácných kamenů.
To srdce pro mne bilo, slast se mnou sdílelo,
když duše krváceia, strast moji hojilo.
Té chvíle přenešt'astné! Já otce opustil,
a jeho srdce zlaté tak těžce poranil.
Pak užíval jsem všeho, co skýtá klamný svět,
leč v pustém vášní víru jsem našel jenom jed.
Teď srdce sténá v mukách, mně vášně vzaly klid,
a nadto otce vzdálen, tak velmi vzdálen být!
Jen jednou ještě v žití se k tobě přivinout,
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"& vyznat velkou vlnu --' ty umíš prominout!
ó srdce plné lásky, má touho jediná,
ach, ob.-až ubohého, ó vzpomeň na synala

Poznáváš již, koho máš před sebou... poznáváš
postavu z milého podobenství. Jak pohřební píseň mu
zní ta melodie srdcem, a Sily se mu při tom derou do
očí. Dlouho tam asi plakal o samotě na pusté pláni,
hořké slzy tam kanuly na vyprahlou půdu. Po několika
dnech ho tam nebylo; zmizel, jako by se do země pro—
padl . . . Ve statku ani tušení neměli, kam se mohl podít.
My ovšem víme, kam odešel.

Marnotratný syn, věrný obraz hříšníka . . . lehkomysl
ného, hořce zkramaného, sebou samým vytrestaného a
nakonec kajícího hříšníka.

Rozjímání cesty zkázy se dají shrnout ve slova
Jeremiášova: »Pozoruj a viz, jak je to zlé, opustit Pána
Boha svého.a Opustit Pána... Sledovali jsme ty, kteří
ho opusti.i, sledovali jsme je krok za krokem po cestě
zkázy, a kam až jsme je doprovodu? Ve stopách Lu
ciferových s vrcholu nebeského Sionu do bezedné pro
pasti, .ve stopách Adamových z ráje rozkoše na místo
bídy a bolesti, ve stopách Jidášových od srdce Ježíšova
do společenství satana. Srovnáváme-Ii s padlými anděly
a s jinými zavrženci sebe, dere se nám na rty otázka:
»Proč také na mne neposlal Hospodin anděla pomsty,
aby mne rozt'al v půli? (Dn 13. 59) Proč se i pode mnou
nerozevřeia země a nepohltiia mne jako Dathana? (Nm
16; Z 105) Proč ještě nejsem v temnotách věčných?<<
Nejsi v nich, klene se nad tebou hvězdné nebe a s ním
i Boží slitovnost . . . Proč tě Pán nechal doposud na živu?
Abys konal pokání, abys mohl konat pokání.

Konat pokání . . . Naše zhýčkaná přirozenost se otře
se, když to slovo jen zaslechne, jako by slyšela »ope
race, nůž, pálení ...a a netuší, že možnost konat po
kání jest milost, jedna z největších milostí, kterou by
nám celé nebe, všichni kůrové andělští spolu se svou
Královnou nemohli zasloužit, i kdyby za nás život obě
tovali... milost, kterou musil svou krví draze zaplatit
vtělený Boží Syn.

Nevěříš? Otaž se zavrženců! Co by dali za jedinou
minutu pokání! Celá věčnost by nestačila, abys za ni
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vidal Pánu dostatečné díky, byt' i celé nebe děkovaio
s tebou. Je to dar Boží lásky a milosrdenství; nikoli
tvrdé ledové síovo, nýbrž blahá anděiská zvěst hříšníku,
na něhož už čekaío pekío. »Přišlinám dnové svatí, doba
očistná: bránu pokání otevřel nám posvátný exercicií
čas: vzhůrutedy, radostně do ní vejděme, dříve než
nám ji Kristus jako nehodným zavře. s myslí radostnou,
ochotně a čile chopme se pokání, jako Ninivetští kdysi
na kázání Jonášovo a jako nevěstky a pubiikáni s ocho—
tou slyšeii a přijali slovo pokání od Jana-Křtitele . . .<(

Troji věc zachrániia mamotratného syna před zou
falstvím a přivedla k otci.

a) Vědomí vlastní bídy. Jak by si jí nebyl
vědom, když umíral hiady! Hladověl -—protože opustil
otce a vymklse z jeho poddanství; pokládat je za otroc
tVí a spoutání své svobody, vskutku však bylo ochra
nou a zárukou jeho štěstí! Kdo si není své nemoci vě
dom a je sám s sebou i se svým stavem spokojen, jest
jistý kandidát smrti; u toho selžou všecky léky. »Mne
sice se dotazují každého dne a cesty moie zvěděti
chtějí, jako by byli národ, jenž spravedlnost činí a soudů
Boha svého neopouští“ (Is 58. 2); tváři se, jako by jim
má přikázání na srdci ležela, a diví se, když jim vytý
kám nepravosti jejich: »Včem jsme zneuctiii jméno tvé?
V čem jsme tě uraziíi? Proč mťuvíš o obráceníh (Ma|.)

Poznat svou vinu, poznat, uznat a vyznat: »Hře
šií jsem...<< Ale vědomí viny samo nestačí. Nejeden
zbioudiiý svou mravní bídu cítí a jest si jí vědom —'
zdaž tím už jest uzdraven? Zei — mnohý i přesto ve své
bídě zahyne. Co mu schází?

b) Touha po uzdravení. »Proč chceš být za
vržen, když můžeš spasen být?<<Nač dlít v bídě? S po
znáním vlastní hříšnosti musí v srdci vzkiíčit i lítost
a odhodlané předsevzetí. »Rcztrhněte srdce svá, nikoli
raucha svá. ..a (Joel 2. 13) Tedy vnitřní pokání žádá
Hospodin, poněvadž jest duší veškeré kašícnosti, a kde
toto smýšlení jest, tam vnější skutky pokání se dostaví
samy. »Nechaf vyjde snoubenec z pokojíka svého a'
snoubenka z komnaty své...<< (Joel 2. 16) Ile-ii vaše
touha po návratu k Otci tak upřímná, zřeknete se i nej
Iahodněiších radostí, jichž opuštění vás bude stát nej
větší obět'! Kdo dnes se nepoíepší, je zítra ještě horší.
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:) Spěchá k otci -— ty jdi a člň pódobně.
Vstaň a spěchej k nebeskému lékaři! »Hledejte Hospo
dina, dokud ho na.ézti možno, vzývejte ho, dokud blízko
jest. Opust' bezbožný cestu svou -a ČiOVěk neřestný
smýšlení své, a navrat' se k Hospodinu, i slituje se nad
ním. ..a (ls 55. 6 n.) Kdybychom sami sebe soudili, ne
byíi bychom jednou souzeni. Jsme-li však v tomto životě
trestáni, od Pána jsme trestáni, abychom jednou se svě
tem nebyli zavržení. (1 Km. 11. 32) Pro zb.oudiíěho syna
bylo štěstím, že na něho Pán dopustil bídu — nouze ho
hnala zpět do náručí otce. Bůh netrúbí, proč člověka
hubí

Pravé pokání "musí z Boha vyjít, s Bohem pokračo
vat, u Boha vytrvat.

Z Boha vyjít - to se obyčejně děje. Hříšník
uvažuje jako marnotratný syn, oč se připravil, a chce
zpět — k tomu, u něhož mu bývalo lépe.

$ Bohem pokračovat... To již mnohdyschá
zí. Soudíš, že dostačí vykonat sv. zpověď, oprášit se,
a jít bezstarostně svou cestou? Teď nutno se c_hopit
prostředků, jež jsou ochranou před opětovným pádem!
i(do toho nedbá, jak dlouho se na cestě spásy udrží?
i(dy ho zase vášeň, svět a ďábel stáhnou na bludné

—cesty? Modlitba a časté přijímání svatých svátostí, sebe
zápor, vyhýbat se blízké příležitosti: to jsou tři pod
mínky, nutné k tomu, aby ovoce pokání bylo trvalé.
»Oprášit dušia. .jako nábytek, na němž se za chvilku
bude prach usazovat zase! Tak marnotratný syn svě po
kání nepojímal!

U Boha vytrvat... Vrátilijsme se k němuproto,
abychom ho zase opustili? Jak rádi zapomínáme na to,
že jsme hřešlíi a trest na sebe uvalili! Vykonáme sv.
zpověď a myslíme, že všecko spraveno. Petr po celý
život oplakávai hřích, jehož se o velkopáteční noci ve
dvoře Kaifášově dopustil -—ne že by pochyboval 0 od
puštění, nýbrž že si byl vědom: »Ten hřích zaslouží být
neustále op.'akávána —-—a neustálým pokáním rostla
i jeho láska.

Albán Sto'z vypravuje o iehkomysiném mladíku, jenž
se ucházel o řádnou dívku. Ta nechtěla ani slyšet. Za
přísahal se, sliboval, konečně se dala obměkčit, a brzo
po svatbě byl junák ničema jako dřív. Jednou se vrátí
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po problté noci domů, ulehne, a zdá se mu... leží
na smrtelném loži. Rozhlíží se vůkol, vidí bídnou “pod
krovní světnici, zdi-holé, sám leží na zemi na slámě,
přikryt roztrhaným pytlem; ani houně ve světnici nebylo.
Všude bída, rozbitýml okny tučí ledový vítr. kamna
chladná, kolem něho zoufalé vyhladově'é tváře, man-.
želka, děti. Na zemi na slámě se válí a pere několik
capartů, nejmladší patří íeho nejstarší dceři. Neístarší
syn jest v hospodě, hraíe karty a málo toho dbá, že
doma otec umírá. Za kamny leho sešlá matka; vše mu
odkázala, vše probil, íi mučíl bitím a hladem, z toho
ona pbmatená. Kdyby byl umřel před 30 roky! Oč lépe
by na tom byl on i ti, které učinil nešťastnýml! Teď-, po
probltém' životě! V iakém stavu zanechává rodlnu! A co
ještě přiide? Napadlo ho: »Del aspoň svou duši do oo
řádku, aspoň duši zachraň, když už více se zachránit
nedá . . .a Ale do takového brlohu zavolat kněze s Ve
Iebnou Svátosti? A pak, což se nezapřisáhl v hospodě
kamarádům, že by ho musil čert sebrat, kdyby se dal
někdy v nemocí zaopatřit?

Stolz nevypravu'e tuto udá'ost proto, aby nás k víře
ve sny povzbuzoval. Ale náš marnotratný syn se mohl
též zamysllt: »Setrvám-ll v tomto stavu, lak skončímh
A každý hříšník by se měl včas zamysllt: »Neřeknu-li
včas lako onen: ,Vsta'nu 'a půidu k otci,' jak to se mnou
skončí? Dnes mohu přetržené pouto navázat, vím však,
co bude zítra? Dokud neisou všechnv mosty za mnou
strženy a hranice uzavřeny, nastoupit co nejrychleji
ceStu z ciziny domů, na srdce Otcovola

B) Neváhej!

Zila kdysi žena. mladá, sličná, obdařená vzácnýml
dary ducha i těla. Podle toho, co o ní vime, byla zá
možná. a poučeni exercicleml víme. že i její povin
ností bylo užívat těch darů ke službě Boží — užívat
jich podle vůle Boží, aby si ]ímí pomáhala "donebe. Ona
však činila pravý opak -— zneužívala iich. A nedostl na
tom, že sama hřešila, i líné ke hříchu SVádě'a. Kdesl
v krajině Tiberiadské měla svou vilu. bud' v Tiberiadě
samé nebo v hlavním městě pohanské Dekaoo'e. v Miq
dal Gedor (řecky Magdala 'Gadara), dvě lázeňská mista
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na břehu Genezaretského jezera, zpola pohanská, zná
má lak bohatstvím, tak nevázaným životem. Římští dů
stojníci, filosofové, vůbec návštěvníci lázeňského města
se u ní scházívali a patřiii k ieiím stálým hostům; ob?e
tována tedy roiem ctitelů. Jak vypadal život v tako
vém »saloněa, abych užil moderního názvu z osvícenské
předrevoluční Paříže? Četli se básníci pochybné ceny
a provozovalo se, o čem psali. V saloně Anny D'Enclos
se zkazil 20'etý Voltaire — kolik hříchů bylo natropeno
\! onom saloně pa'estinském?

Tedy hetéra; nikoli sprostá prodeiná žena, nv'brž
vzdělaná, sličná, bohatá. Židé ji nazývali prostě »hřlš
nlcea — právem, Taková, třebaže byla členka národa
vyvoleného, životem piatila za pohanku. Slušný lsraelita
se jí vyhýbal na tisíc honů. .

Bylo to v letních měsících r. 28. Pán již přes rok pů
sobí, obchází galilešská městečka, učí a uzdravuie vše
liký neduh. Pověst o něm dolétla i do lázeňských míst.
Pán do těch měst hříchu sotva kdy vkročil. Naše hříšnice
o něm slyší, chce též vidět toho podivuhodného pro—
roka z Nazareta . .. Nemá tušení, že jeho milosrdenství
“hleda'o i ii. ztracenou, že ob'elovaio ieií duši a zakle
palo na dveře jeiího srdce. Nevíme, kde Pán právě bvl,
snad v Naimu, rozhodně však v severní Galileii,„takže
k němu neměla daleko. Božský Učitel káže podle svého
zvvku v synagoze, &!mezi posluchače se vpiíží i ona.
Zůstává vzadu. neviděna, nepovšimnuta, ona, iež se
nikdv v domě modlitby neukáza'a. Však by ii byli íindy
vykázall: ale dnes měli jiné starosti: oči všech lpí na
rtech nebeského Mistra, nemají tudíž kdy ani chuti vší
mat si, co se vůkol děje.

O čem asi Pán mluvil? O hříchu, o věčných trestech,
o pokání? Či spíše o Boží lásce a milosrdenství, 0 dob
rém pastýři, jenž hledá ovečku ztracenou, o lékaři, jenž
nepřišel svět soudit, nýbrž hledat a spasit, co zahy
nulo? Tato neb podobná stova asi mluvil Pán, a každé
platilo jí. Její duše tak poskvrněná, ale přec len draho
cenná duše. k obrazu Božímu stvořená. a nebeský lékař
ví: bláto může být setřeno, a obraz Boží se opět zastkví
v dřívěiším lesku a může být i ozdobou nebes.

Zástupové se rozcházeii, nemluví o jiném leč 0 po
divuhodném proroku z blízkého Nazareta, a tarizej jeden
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ho pozval ke sto'u. Byl asi zámožněiši, snad leden
z předních obce. Sotva měl jakou víru v mesiášskou
důstojnost Spasiteiovu, ale byl to pravý tarizeus: u židů
bvlo totiž zvykem, že rabbi, jenž 1avítal do města a
učil IId (v synanoze), byl potom hostem některého
předáka. Tak I Šimon; celé město mluví o Ježíšovi,
upoutá tudíž pozornost všech na sebe i jeho hostitel.
Pán přiial . . . aby si tarizeové nemohli stěžovat. že
s veřeinými hříšníky, publikány. nenáviděnými vyděrač
skými výběrčími cla, stoiuie. a jich že se okálaie straní.

Byl to poněkud siavněiší oběd. malá hostina. Po
zváno i něco hostí. rorumí se. že všichni farlzeové jako
hostitel. V jeho domě neviádla buinost a nevázanost
jako u po'onevěřících saduceů nebo dokonce u pohanů.
Všechnv předpisy zákona i rabínských tradic bvlv přís
ně zachovávánv. Tyto předpisy určovaly též způsob. lak
má být do domu přilat host, zvláště, bvl-li vznešeně'ší.
Uveden do vestibulu (domovní předsíně), tam odložil
sandáiv jako mv v předsíni klobouk nebo hůl, pán domu
ho políbil na tvář a pozdravil: »Pán s tebou,“ načež mu
zkropii (»pomazal<<) hlavu partumovanou vodou nebo
vonným oleiem — ještě dnes se tak v Orientě děje.
Služebníci mu umvli nohv. iež obnažené v sandáiech se
zaprášilv i při kratší cestě. a bezorostředně před iídlem
mu podána voda. abv si umyl ruku, kterou se bude do
týkat pokrmu. Tvto předpisy etikety Šimon opominul —
přijal Pána ne jako vznešeného hosta, nýbrž spíše jako
najatého domácího učitele. Určii mu místo u stolu. a po
krátké mod'itbě hostina začala. Služebníci přinášejí a
odnášeií. mísy koluií, rozhovor, se pomalu rozproudil,
a'e třebaže pozvaný rabbi bvl hlavní osoba a seděl na
prvním místě, vvcítil každý: potulný rabbi. nic víc . ..

Co se zatím clá'o v duši hříšnice? Odchází s ostat
ními ze svnagoqv. Sotva. se zúčastnila hovoru. Jde mlčky
domů, h'ava plná dojmů, vážných dojmů; mvsií se lí ne
ustále nemu s'ova toho podivuhodného kazate'e: »Já
jsem nepřišel svět soudit... Spaslt. co zahvnuio...a
Ona také zahvnu'a! A dávno Ilž . .. Kolik let již vzdálena
Boha. 1bavena jeho otcovské Iáskv! Dítko vvioučené
ze srdce otcovam Co v tom simlě bídv! Nad žebráka
nuzněiší. byt' mělo pokladv celého světa; lásku otcovu
nekoupí za llato. Teď chápe ubohá svou duševní. bídu.
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Zahynula . . . Ale ten prorok pravll: »Já jsem přišel
spaslt, co zahynulola Nemohl by spasit i ll? Nemohl by
jí přivést zpět na srdce nebeského Otce? Vždyt' pravil,
že v nebi jest větší radost nad iedním kaiícníkem než
nad 99 spravediívými, a při tom neustále opakoval:
»Poiďte ke mně všichni ztrápení a sklíčení, a já vás
občerstvím . . . já jsem pastýř dobrý . . .((

'Ano, on lediný je s to, aby zahoiil rány leií duše,
on, ienž pravil: »leoll zdraví, nýbrž nemocní potřebují
lékaře.“ Slyšela, že se nevyhýbá ani publikánům, ne—
zamítne listě ani il! Slyše'a, že jediným s'ovem uzdra
voval tělesné neduhy, proč by nemohl jediným slovem
uzdravit i ieií nemocnou duši? Ještě se nesetkala s žád
ným člověkem, ienž bv toužil po íeíí duši. Chtěli _ienjejí
peníze, ]eií salon., ieií smích. ]eií tě'o, chtěil od ní a
z ní rozkoš. a'e ]eií štěstí? To neleželo nikomu na srdci;
jen svoie štěstí. uko'ení vlastních choutek hleda'i, a žen
potud o ní stáli. pokud iim .k tomu mohla dopomoci.
A teď první, lenž mluvll jinak: »Pojďte ke mně vy, kte
rým není dobře . . .(r .

Přiš'a domů, ale neměla stání ani klidu v těch zdech,
kde Boha urážela, tě'o l duši poskvrňova'a. Cosi ne
vysvětlitelnét—oii táhlo k nebeskému lékaři. Cestou'sly
še'a, že ho Šimon pozval ke stolu. Dobře; ví, kde ho hle
dat. Vza'a a'abastrovou nádobu drahé masti; užívala
jí doposud lenom k hříchu, dnes ji užiie k proievu hol
du a odprošení toho, jejž uráže'a. Doposud ií líčila své
těfo, aby sváděla, dnes ií osvědčí svou lásku a lítost,
aby prosila. A to bylo šeií štěstí, že ve vší své bídě ne
pozbyla důvěry v Boží milosrdenství -—jediné, co hřiš
níku zbývá. Neváhala. bez okolků a bez otálení se pus
tlla k domu tarlzea. Běžte k lékaři, dokud můžete. aby
se nestalo, že bvste nemohli, až byste chtěli. (Chrvs.)

U židů bylo hlavní ]ídlo v poledne, niko'l iako u Ře
ků a'Římanů večer. Po východním způsobu leželi hosté
u nízkých stolů na poduškách, položených v bohatých
domech na divanech — nlkoli na židlích iako my. Levlcí
se opírali o poduška, pravicí brali pokrmy, a nohy při
tom nebyiy pod sto'em, nýbrž směřovaly od stolu prvč,
směrem ke zdi. Podle stěnv bylv židle pro návštěvníky.
Dveře hodovní síně bvlv totiž každému otevřeny: kdo.
koli směl nepozván vejít, posadit se na židli, pozoro
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vat hostinu, poslouchat hosty, vmlslt se do hovoru,“ode
jít, kdy a lak ho napadlo. Bez takových zevlounů se ne
obeide orientální hostina ani dnes, zvláště, když pozván
clzí host, jenž má jakési jméno . .. v malé osadě světo
vá udáťost! Zvědavců ie brzo plná síň.

Tento zvvk umožnil naší hříšnlci, že mohla veiít do
sá'u nevo'aná a bez ohlášení. Vstoupí s vlasv odhale
nýml, rozpuštěnýmí — znamení bolesti a smutku. rázem
přehlédne sál, hledaříc očima toho, po němž ieií Srdce
touží. a spatří ho právě proti dveřím, na samém kraji,
na čestném místě vyhrazeném hostům. Zaměří k němu,
a poklekne u ieho nohou .. .

Snad chtě'a promluvit. snad chtě'a volat lak nemoc
ní čínívalí: »Chceš-li, můžeš mne očlstit.a a'e nemoh'a.
Lítost, láska, důvěra, to vše jí tak mocně zachvělo, že
nebvla slova schopna. Ale slzy, llmlž smáče'a nohy
Páně. mluvllv více než mnoho s'ov. a ten, jenž'zná
a zpytuíe ledví ! srdce člověka. věděl. co se tu chvíli
dá'o v íeíí duší. U jeho nohou llž neklečí stará hříšnice
s duší oošolněnou, nýbrž duše slzaml lítosti očištěná . . .
těch několik slz smv'o všechnu skvrnu a všechen hřích,
uhasl'o pekelné plameny ií přichystané, a z kandldátky
zavržení se stala zase sestrou andělů a dítkem nebes
kého Otce.

Lítost, pokora . . . Neodvážlla se “pomazat Pánu hla
vu, lak se obyčeíně dále a jak učinila l “čistá sestra la
zarova v iudské Bethanli na Květnou nedělí. leo'l hlavu,
nýbrž nohy, což se stávalo výíimečně; ien nejvzácněj—
ším hostům bývaly nohy zkropeny vonným olejem.

Co cítilo tu chvíli Srdce Páně! Kolikráte ho—vyhledá
vall nesčetní nemocní, aby uzdravll ieílch tělesné ne
duhy. Dnes po prvé k němu přlchází kaiícníce, proslt ne
za zdraví těla, nýbrž za zdraví duše; ne aby jí očlstll
od ma'omocenství, nýbrž od hříchu, lako by ona lediná
poznala. proč vlastně Pán na svět přlšel . .. volat k po
kání hříšníky. Dosud jen slyšel: »Pane, učiň, at“ vidim,
at' slyším...<<, nlkdy ještě: »Odpust' mí vlní/...“ Jaká
útěcha pro svaté Srdce Ježíšovo — pro Srdce, lež přl
šlo zachraňovat drahocenné duše, propadlé hříchem
peklu a ďáb'u! '

“Rozhovor u stolu pochopltelně naráz ustal, lak'mlle
vstouplla ona,“ všem velmi dobře známá. Všíchnl “na nl
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hledí, překvapení, užasli... Co tu chce? Proč přišla?
Hrobové ticho, zraky všech spočívaií na ní. sledují kaž
dý její pohyb, a ona jest si toho dobře vědoma — ví,
odkud to ticho, ví, na kom spočívají oči všech — ale co
jí na tom záleží? Nemocnému ide jen o uzdravení, a
ostatního nedbá. Nevyčkává, až Pána zastihne někde
v ústraní, beze svědků, jak to někdy katoťlčtí mužové
činí, když jde o sv. zpověď. neide k Pánu v noci jako
Nikodém. Nestyděla se veřejně hřešlt, neostýchá se
veřeině konat pokání... Když jsi chybll, nestyď se
chybu napravit! (Perlander.)

Mezitím přítomní čekaií, co Pán učiní, a Pán mlčí;
nechá ji dělat, co chce, neodmítá ji od sebe, neodstr
kule ii, neodvrací se s nevolí od ní. Tak mohl ovšem
jednat jedině on, svatost sama. iiž nemožno poskvrnit,
jež sama pouhým dotekem očišťovala hříšného. Je to
zvláštní, že právě v domě tvrdých farízeů chtěl Pán
ukázat světu nekonečnou lásku a milosrdenství svého
Srdce ke kaiícím hříšníkům. . . v domě těch. kteří sebe
sami pokládali za dokonalé. Farizeové se však začínají
pohoršovat, a první ze všech jeho hostitel.

»Kdybv tento byl prorok, věděl by, iaká je to žen
ská...a Simon si asi blahopřál, že Ježíše prohlédl.
»Vždyt' já věděl dobře„ že to není prorok . . . zde mám
očividný důkaz. Kdvbv jím byl. nedovolil by, aby se
k němu taková přiblížila... lehká ženština, a to před
tváří všech! Ba co pravím, prorok; mladý. nezkušený,
světa neznalý rabbi to jest. Vždvt' každý jiný by poznal
na prvnipohled. kdo a co ta osoba jest . . .((

Zb'oudilá duše se'k Pánu s pevnou vírou a důvě
rou vine, řada nerozhodných, pravé víry v něho pro
stých, se od něho odvrací. Ale Srdce Páně nemíní od
strčit od sebe kalící hříšníci. aby si udržel ty domnělé
spravedlivé. V sále lest ieště tlcho, oči všech ieště po
zoruií s opovržením ženu u nohou Spasitelových, s'e—
duří ieště nezvvk'ou scénu. a hostitel v myšlenkách od
suzuie svého božského hosta. '

»šimone. rád bvch tl něco řekl...<< Evanaelista
praví: »Odpověděv Ježíš 'pravll.\.<< Pán odpovídá na
jeho mvš'enky! Vždvt' nepronesl ani s'ova! Toto oslo
vení vyruši'o z myšlenek hostitele. jakož l přítomné. za
brané scénou, a pozornost všech se obrací od ženy
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k Pánu. Protože Božský Spasitel byl hostem, vymáhala
zdvořilost, aby požádal hostitele za dovolení, by k ně
mu směl veřejně několik slov promluvit, a hostitel zase
ze zdvořilosti nemohl svolení odepřít. »Ale ano, rabbil
jenom miuv...<< Tím přerušeno trapné mlčení, a ženě
jest též milé, že iest nepovšimnuta, aspoň na chvilku.
Pán předkládá larizeovi podobenství. Takové »hádan
kya (nebo, jak židé říkali. »pohádkya) byly velmi časté,
a zvláště rabíni, učitelé Zákona, jich rádi užívali — ně
kdy z ješitnosti, abv ukázali svou moudrost, někdy v ně
zahalovali své naučení, iindy v nich skryli svou odno
věď — kdo rozřešil »hádankUa, měl zároveň odpověď
na svou otázku. Takové »hádankya bvlv někdv hodně
spletité. že nikdo iich nedovedl rozluštit — rabín sám
musi! ukázat svůj důvtip. Ale podobenství, iež Pán teď
předkládá? Dva dlužníci. nesteině dlužní, leden deset
krát víc než druhý. věřitel odpouští oběma, kdo mu
bude za to vděčněiší? Co na tom těžkého? Podobenství
tak iasné, průhledné, samozřeimé!...

Šimon nemá tušení, kam slova biií, ale tuší cosi . ..
právě ta iasnost ie mu podezřelá. Odpovídá sice. pro
tože zdvořilost tak vymáhá. odpovídá, jak zdravý úsu
dek káže. ale přece s iakousl zdrželivostí — opatrně,
aby se nesoálil: »Soudím... myslím. že asi ten. iemuž
více odpustil . . .a To chtěl Pán slyšet. »Správně isi řekla
—' a'e teď... Loďka narazila na úskalí ve chvíli. když
se již zdálo. že šťastně prop'ula... »Správně jsi sou
dil,“ a'e teď z tvých úst soudím tebe iá . ..

»Vidíš tuto ženu?<<Pán zase obrací pozornost pří
tomných k ženě, iíž si on dosud ani nepovšimi, iakoby
ji ani nepozoroval. Teď o ní první slovo . .. Nezachvěla
se při tom iako ptáče. když se ho kdo dlaní dotkne?
Pán vynáší soud nad ní. ale zároveň nad farizeiem. ienž
chtěl být sám ieiím soudcem. Božský vševidoucí Učitel
stává se íejím obhájcem a soudcem hostitele l všech
přítomných.

»Vodv isi mi na nohy nedal . ..a Nebeský Mistr vv
počítává vše, co opominui Šimon při teho příchodu pod
jeho střechu. což bvlo hrubou urážkou zdvoři'ostl a
s'ušnosti — na pohled ma'lčkosti, a'e bulo to důkazem
čehosi. co nebyla maličkost -- vše pocháze'o odtud,
že tarizej neměl víry v Božského Spasitele. »Málo mi
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loval,a neměl anl víry ani lásky, a tomu, l'enž málo
miluie, málo se odpouští . . . nic mu není odpuštěno, ne
dostane se mu milostí mesiášských. Kdo miluie mno
ho, kdo má víru v Krista, : vírv pramenící lásku
k němu. a z lásky pocházející lítost, tomu se od
pouští mnoho, t. i. všecko.

Jako by věčný Soudceměl před sebou otevřenou
knihu účtů; na iedné straně neřesti této veře'né hříš
nice, na druhé skutky tohoto »soravedlivéhOa Šimona —
iisto iest, že takové nepravosti iak ona na svědomí ne
měl. Pán takřka čte “obogípohledávku, bod za bodem,
srovnává oba účtv: ty — ona; tvá pochybení — ieli
ohavnosti; tvá nevěra —- ieíí víra, láska a lítost. Od
pouští se lí mnoho, ne proto, že mnoho hřeši'a'. nýbrž
že mnoho milovala, zatím co tvé srdce zůstalo vší
lásky prázdné.?o čase tutéž pravdu vviádří Pán ve věč
ně krásném a' milém podobenství o farlzeovl a publi
kánovi, a poslední den svého působení. v úterý před
svým skonáním. řekne kněžím a farizeům ve chrámě:
»Nevěstkv vás předeidou do království nebeského. pro
tože na kázání Jana Křtitele konaly pokání. vv pak vl
douce to ani pak iste se nedali pohnout ieiich příkla
dem. abvste iich v kaíícnosti následovala Kdo nadmíru
hřešil, at' nadmíru kaná pokání. (Amb) Podle velikosti
hříchu postupuíeme v kaiícnosti; hlubší jizva — delší a
usilovněíší léčení! (Cvpr.)

»Odpoušlěií se tobě hříchoVé tvo'la pravi Pán
ženě klečící u“ ieho nohou. To Chtěla slyšet.-pro toto
slovo odpuštění, útěchv a lásky si přiš'a. Nevěřící tari
zeové však reptaíí l ted': »Kdo ie tento. že se onova
žuie l hříchv odpouštěna Na tyto mvšlenkv neVěřících
odpovídá Pán ieště iednou: »Ode'di v pokoil. víra
tvá tě uzdravila...a tvá víra a důvěra tl zlednala od
puštění. ' '

lukáš ilž nemluví o této ženě hříšníci. ba ani ii ne—
lmenuie: nevíme. kdo bvla. ale to'ik můžeme soudit
určitě. že se na cestu hříchuuž nevrátila - zůsta'a věr
na svému předsevzetí. šťastná, že našla odpuštění &
smiIOVám'a že přiiata na mi'ost.

Pokání — velká moudrost (Permasi. a'e kde není
po'enšeni. tam ialové la marnéll pokání, protože ne
přinášíovoce. (Ten.) Falešné pokání, tedy nedostatečné
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a neúčinné pokání . . . Luther by byl u Theodoreta našel"
svou nauku vyvrácenou: »Duši po křtu sv. zraněnou ne
lze vyléčitpouhou vírou, nýbrž slzami, postem, almuž
nou, modlitbou.a Pokáním! Po tvém vyznání nestihne
tě trestem, jest.lže ty se nenavrátíš k nepravostem.
(Aug.) Něco jiného jest nepadnout, něco jiného rychle
se pozvednout (týž), ale blÍZký tomu, kdo nepadl, je
ten, kdo rychle z pádu povstane. Bez postu (sebezápo
ruí) jest pokání p.ané a neužitečné. (Bas.) Falešné po
kání, vyhostlš-li s.ovy ve zpovědi z duše hřích, a skut
kem se k němu opět vrátíš; jsi podoben člověku, který
omývá nepálenou cihlu; čím více ji myje, tím více při
bývá b.áta. (Jeron.) Nenašel jsem u Zlatoústce citát jemu
připisovaný: »Divadelní pokání! Na divadle vedou herci
urputný souboj. na pohled si zasazují smrtelné rány,
jeden z obou klesá jakoby mrtev k zemi. Jen posečkej
ChVilkU!Spadne opona, a co se stane? Domnělý mrtvý
se vzchopí a zvedne, a je takový, jaký byl předtím.<<
Chybami se lidé neničí tak jako způsobem, kerým si
počínají, když se chyby dopustili; moudrý vezme ze
škody prospěch a vyhne se jí v budoucnosti; jsou však
i takoví, kteří se v omezenosti a chybách ještě více za
tvrdí. ($mil.) Netřeba se rdít za to, že ses polepšil.
(Ten.) Ze z.ého k horšímu přechází, kdo čas udělený
k pokání ve zvůli k hřešení obrací. (Isid.) Nechceš uvě
řit, co jsem pověděl, pocítíš na sobě, co jsem před
pověděl. (Aug.) Lépe zmoknout nežli utonout, lépe
s.cesty špatně se navrátit nežli po ní do konce jít. Kdo
odkládá (recte vivendl horam), jest jako sedlák, který
čeká, až odteče řeka; řeka teče a odtéká (Horác), a
tv'ůj život s ní! Pokud smrt prodlévá, modlí se, pros,
volej a slzy prolévej. (Isid.)

»Pojďte a'vytýkejte mi, praví Hospodin: budou-ll
hříchové vaší jako šarlat, nad sníh zbíleny budou...<<
(ls 1. 18) Co jest křesťanství? Náboženství Boží lásky
a miiosrdenství, nejkrásnější zjevení Boží lásky a slitov
nostl, zbudováno na Boží lásce a Božím smllování. »Tak
Bůh miloval svět (hříšné ztracené lidské pokolení), že
syna svého jednorozeného dal...“ (Jan 5. 16) Kniha
přírody mšuví o Boží moci a moudrosti, kniha Písma sv.
0 jeho lásce a slitovnosti._Chtěl jsem jednou spočítat,
kolíkráte v žalmech přichází slovo »smilování, smlloval
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se, smlluje se, smiluj sea, a nebylo možno... Jako by
Bůh jiného nedělal leč se smixovával nad hříšniky.

Koúk potyček měl Spasitel s tarizeji jen proto, že
miloval, že hlásal a prokazoval milosrdenství hříšným!
Pro každého měl slova lásky a dobroty,_i k ženě cizo
ložně a k špatně ženě samaritánské u studnice Jakubo
vy, jen k tvrdým tarizeům byl přísný. Láska Srdce Páně
-—jakým kouzlem působí dnes na každou duši, neni-li
docela ve službách pekla! Čtu astronomické dílo, autor,
jak pozoruji, liberál, a přece několikráte najdu poznám
ku: »Tak to vypadao na hvězdném nebi za dob, kdy na
zaretský prorok hlásal náboženství lásky . . .a

Jak docela jinak než Spasitel jedná pokrytecký
svět! Někomu dovoli páchat nepravosti bez konce a
bez“míry, zvláště má-li nějaké postaveni; jiný chybí jen
jednou, a svět mu toho nezapomene, prstem na něho
ukazuje. U jakési paničky se uchází služebná o místo.
»Jak se můžete opovážit...? Vždyť'vy máte dítě, my
jsme počestná rodina!a Divka, jež chybila a jež chybu
tlsickráte již oplakala! Kdyby tak věděla, jak ona pa
nička sama před svatbou žila! Nebyla o nic lepší, jenom
opatrnější . . .

Arthoter vypravuje o vězni, jenž pocházel ze vzác
né rodiny a jejž žalářni kobka zburcovala z omámení,
kterým ho uspala špatná společnost. Píše sestře: »Biíží
se chvíle mého propušěni, chci teď být řádným člově
kem.<<Sestra, velkoměstská dáma, pohybující se jen ve
vybrané společnosti, mu odpisuje: »TVémupsaní jsem
se srdečně zasmála. Myslíš, že kriminálník se může
objevit ve společnosti? Nejlépe bys udělal, kdybys zmi
zel za kulisami života.<<Podobně případy jsou častější“
než tušíme. Jiný vězeň vypravuje: »Po prvé jsem klo
pýtl... Vrátil jsem se konečně domů, matka a souro
zenci mne přivítali s jásotem, otec mlčel. Prosil jsem ho
za odpuštění, vrhl na mne pohled plný pohrdání. Kdyby
mne byl přijal jako marnotratného syna, byl bych za
chráněn. Zapověděl mi překročit práh jeho domu, a já
zůstal bez domova. Vír velkoměsta mne pak nadobro
pohltil . . .a Ty, jenž tyto řádky čteš a snad se nad onou
sestrou a tímto otcem horšíš,'zamysli s na chvilku a rci:
kdyby tvůj syn, tvůj bratr, tvůj přítel, bez něhož tě ne
bylo nikdy vidět, pro nějaké pochybení propadlý kri
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mlnální nectl &hanbě, se k tobě“ vracel a žádal, aby to
bylo mezi vámi jako dřív, řekl bys »anoa, jak učinil a
neustále činí Spasitel, s hříšnicí v evangellu stejně jako
se mnou a s tebou? Myslím, že by tl bylo těžko, velmí
těžko přivlnout na srdce syna, bratra, přítele, který tl
způsobll veřejnou hanbu, a přátelil se před očima všech
s tím, jenž má na čele signaturu trestance. Pohne tě
tato úvaha k tomu, abys tím více chápal slitovnost a lás
ku božského přítele? Abys tím více ho miloval? Je
žíš... nejen že jest ochoten tě přljmout; očekává tě
a zve tě na své milující srdce s náručí otevřenou tobě,
hříšnému, on, obklopený anděly a lllíemi. leé a Bůh,
lidé smrtelní a hříšní jako ty, a svatosvaté neposkvrně
né srdce Ježíšovo . . .

Na kliniku v X. přivedena dívka, 5. N. Milá, každý
jl měl rád, ale ona zlomená, beze slova, nic ji nemohlo
rozveselit, všem bylo zřejmo, že jí stravuje a ničí vniřní
žal; anl duchovní správce vlídným domlouváním nic ne
pořídil. Jednoho rána prochází kněz sály. s. mu letí
vstříc, záříc štěstím a jásajíc radostí: »Smím k otci . . .a
Dostala právě list: »Myslll jsem s tebou dobře, tys ne
dbala a šla cestou svou, cestou hříchu. Ale jsem ocho
ten ti odpustit, smíš se vrátit . . .a Byla jako zvadlá kvě
tlna, pokropená vláhou. Vzpomeňme na onu mladou man
želku z vypravování Ve stínu lípy! Srdce Ježíšovo, plné
miiosrdenství a slitovnostl... My, na milost přijati, ji
tak málo chápeme, proto jsme za ní tak málo vděční,
málo milujeme.

Což larizeové našeho století? Vídeňský universltní
profesor sleduje Calderonovo drama o svatém kříží,jed
nající o obrácení jakéhosi lupiče, a pak prohodí: »Ta
ková jest církev; s trochou lítosti udělá z lupiče svět
ce.“ Ano, taková jest láska Srdce Ježíšova a moc jeho
milostí, dovede z lupiče 'učinlt světce; a co uděláte
z lupiče a s lupičem vy? Vy máte pro něho jen provaz.
Orlentální legenda vypravuje o mnichu, jenž zradil ko
rouhev Kristovu a odpadl od víry v něho. Po čase hnut
lítostí vyhledá poustevníka a prosí ho za rozhřešení;
dostane je, a s ním i těžké pokání. Nezalekne se, koná
je, a v dáli se objeví bělostná holubice, symbol milosti,
které hříchem pozbyl; čím déle a svědomítějl pokání
koná, tím více se k němu holubice blíží... Nejblíže
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nevinnosti jest“ upřímné & Vytrvalé pokánil Roz'tržený
šat, spravený zlatými nitkami nebo zastřený krajkami,
jest někdy pěknějši než byl dříve; svatí kajícníci do
sáh.i vyšší svatosti než jaké by byli doš.i, kdyby nebyli
hřešili, ale zůstali vlažní.

Staročeské právo často proměnilo trest hrdla v »člo
věčenstvía (nevolnictvr); osvobozený musil sloužit a
robotovat vrchnosti. Čemu propadl hříšník? Nestušelo
by se, aby z vděčnosti za prominutí věčného trestu cele
se oddal službě Boží? Svatí kajícnici to chápali! Leto
pisy naší Vlasti leccos zajímavého sdělují. V Poděbra
dech »vyprošeni<< tři vrazi r. 1602, ale císař jakožto
vrchnost tohoto královského města rozhodl, aby »pět
let upřímně a věrně sloužili proti nepříteli Turku na po
mezním zámku Vostřihouněa (Ostřihomě). Podobně mě
niván trest smrti ve vojenskou službu od Nymburských.
V Mladé Boleslavi darováno komusi hrdlo, ale musil se
písemně zavázat, že »při každých svátcích vánočních
bude jistotu (potvrzeni, doklad) svého dobrého chováni
přinášet“ v Poděbradech se r. 1537 přihodito, že zlo
činec »maje pro své Iotrovské činy pomstu na hrdle
vzíti, vyprošen jest, ale tak, aby každého roku na den
svatého Matěje ukázal, jak se toho roku choval, a jestli
že by zaň rukojmí stát nechtěli, příčinu oznámic, že by
hoden byl trestán býti na hrdle, má od nich soudním
slovem přijat býti a rukojmí mají společné mistru po
pravnímu od něho zaplatiti...a Ti, kteří ho vyprosili
a za něho se zaručili! »Vyprošenéhoa, vykoupeného
hříšníka odevzdá jednou jeho Vykupitel pekelnému katu,
neosvědčí-Ii se udělené milosti hodným.

Pokání, cesta ze sítí satanových k nebeské bráně.
Ale neodkládej! Vévoda de Mayenne má být na rozkaz
Jindřicha III. úkladně zavražděn. Zpráva ho zastihla v
Lyoně, vévoda neotálí a prchá nejbližší branou z města
-—právě v okamžiku, kdy druhou branou vjížděl králov
ský posel s královským rozkazem. Neodkiádej, a důvě
řuj! »Na kříži dva Iotři, obraz zatvrzelce a kajícnika.
Kajicí lotr obraz těch, kteří s počátku bloudili a pak
k poznání pravdy přišli; druhý zůstává Iotrem až do
konce. Až ke kříži kráčeli spolu cestou nepravosti, kříž
oba rozdě:l|.<< (Chrys.) Až ke zpovědnici kráčejí“ spolu
nekajici i kajícník, zpovědnice je rozdvoji . . .
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Doutej... důvěřuj »Nabízel Bůh Adamovl mílo
srdenství, a ten se vykrucoval výmluvami. Nabízel je
Kainovi, a ten jím pohrdl. Nabízet je lidem za Noema,
a ti nedbali. Nabízel Israelltům nesčíslněkráte, a ti si ho
nevšimii. Nabízí je i nám. . . “Jsi-tl ve hříchu, neodhazuj
zbraň, kterou ti Kristus dal, aby sis jí vybojoval ztracený
ráj a návrat do nebe! Spěchej k milosrdenství Božímul<<
(Aíraates.) Obojí nenávidí Bůh: opovážlivé spoléhání
na jeho mi.osrdenství I zoufa.ství. Obojí jest hřích protí
Duchu sv. První si s uraženou spravedlností Boží za
hrává a žertuje, druhý nevěří jeho slovům: »Ziv jsem
já, že nechci smrti hříšníka“ Dva Iotřl pní na kříži: jeden
zachráněn, abys nezoutal, druhý zavržen, aby ses na
milosrdenství Boží opovážllvě nespoléhat. (Aug.)

24. Nebezpečný vír.
Moudrý se úzkostlivě vystříhá zlého, ale

blázen klidně do něho skáče. (Př 14. 16)

Ke kancléři Tomáši Morovl přiběhl jednoho rána
žalařník všecek zděšen: »Vězni v noci prolomlll zeď
a utekll, co dělat?“ »Honem zavoťat zedníka, at' díru za
zdí, aby některému z těch darebů nenapadlo se vrátit.“
Morus patřil k »veselým svatým“ . . . chtěl svým rozmar
ným způsobem říci: »Co pryč, to pryč, ty zpátky už ne
dostaneš.<<Zdálo by se, že po exerciciích by mohl ! sa
tan podobně soudit: »Tl,kteří proděfali duchovní cviče
ní, ml unlkll navždy.“ Mohl bych tak soudit, kdyby...
Kdyby to všichnl mysliii doopravdy s předsevzetím a
osvědčením:»Sllbují, že se budu vší blízké příIežltostí ke hříchu varovata

Slyšel jsi hned na začátku, že cílem exerclcií l'IGI'II
pouhé poučení, že musí dojít k čínu. Nikoli pouze obo
hatit rozum několika novými poznatky a osvítit jej, aby
dobré poznal; především nutno posílit vůli, “aby
poznané dobro konala. leo'l vysťech'nout několik
zajímavých promluv, nýbrž vážně se pokusit o nápravu
života. Co platno všechno mluvení, všechny oběti
l exerclční sv. zpověď, vrátí-Il se opilec do hospody,
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student k špatné knize, hoch do špatné společnosti,
dívka k hříšně známosti, karbaník ke kartám . .. jedním
slovem: vyhledává-li nebo vrací-Ii se každý zase do
b.ízké příležitosti? Umývá-Iise kdo od nečistoty a opět
se jí dotýká, co mu platno jeho umývání? Tak i člověk,
jenž se za hříchy postí, ale znova se jich dopouští; co
mu prospěje jeho pokání? Modlítbu jeho kdo vyslyší?
(Sir 34. 30 n.)

Tetřev hlmalajský, ptáče, jež se zdržuje vysoko
v horách . . . Do nížiny nesletí ani za nejkrutějších mra
zů, a ty jsou v Tibetu mnohdy hodně kruté! Čím divo
čejší skály, čím příkřejší svahy a neschůdnější stěny
a srázy, tím jsou mu milejší, protože jest bezpeč
nější. Nejraději dlí na nejvyšších vrcholcích. Kirgiz ra
ději podniká Iov na lišky a vlky než na tohoto hrdého
ptáka -—právě proto, že tak těžko k němu se dostat.
Zastřelí-li mu olovo druha, jest dvojnásob opatrný, po
učen z cizí škody. Uč se alespoň z vlastní škody, udě
lal-lis smutnou zkušenost! Polekaná vrána i křoví se
bojí. Cinga, americký ssavec .. . postříká odporně kaž
dého, kdo se_k ní přiblíží. Lovci, kteří se nebojí zuřivěho
šedého medvěda, utíkají před čingou, velikosti asi naši
kuny . . . vědí, že jediná ochrana jest »zůstat na distanca.

Co nazýváme blízkou příležitosti ke
hříchu? Svět je plný nebezpečí a pokušení. Uprostřed
samých léček kráčíme, a dokud svět světem bude, ne
vyhneme se pokušení. Dokud budou špatní lidé —-a ti
budou vždy — dokud bude v našem nitru doutnat vášeň
-—a ta doutná v srdci každého syna Adamova — dotud
bude nebezpečí, že klesneme do hříchu. Tato různá
nebezpečí, jež jsou nám podnětemf) že do hříchu
padneme, když se k nim přiblížíme, nazývají se příle
žitostí ke hříchu, a ty jsou nejrozmanitější. Každý stav,
každý věk, každý člověk má své příležitosti, a vyhnout
se jim není možno, leč že bychom ze světa utekli (1 Kor
5. 10); svou největší příležitost nosíme v sobě, tělesnou
vášeň . . . Co jednomu příležitostí není, může jí být dru
hému (hospoda — člověku rozumněmu... opilci...) Co
nás jen nepatrně ke hříchuvábí a svádí, takže se snad

1) Nepravim >>příčinou<<,jako by pád nezbytně násle
dovat musil, jako oheň jest příčinou tepla.
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no ubráni-me,-jest příležitost vzdálená; co dráždí &vábí
tak, že se jen stěží ubráníme nebo vůbec neubrání
me, jest příležitost blízká, a o té jest nyní řeč, té
jsme povinni se varovat. Zde pomůže jediný recept:
»Utíkej, Káčo, utíkej ...(( V příležitosti klesla l světice,
čisté a zbožně vychovaná sv. Marie Syrská — jsme snad
dokonalejší než ona? Nejsi silnější Samsona ani moud
řejší Šalomouna ani ctnostnější Davida, a ti všichni v pří
ležitosti klesli. (Jeronymt) Se Samsonem to dopadlo tak
zle, protože zatoužil přebývat se zmijí. (Elf.) »Se ženou
žít a ženu nepoznat, větší jest div než mrtvého vzkřísit.<<
(Bern.) Kdo nebezpečí miluje, zahyne v něm. (Sir 5. 27)

Na tomto světě jest v nebezpečí čistota uprostřed
rozkoší, pokora uprostřed bohatství, zbožnost ve víru
zaměstnání, pravdomluvnost v přílišném rozprávění, a
láska všude. (Bern.) Mnohost Iéček nám strojí ďábel,
a naše oči samy jsou nám Iéčkou. (Ambr.) Sv. Augustin
vyslovuje, co jsme jistě již sami na sobě zakusili; mluví
o věcech, které lákají a k hříchu svádějí, a praví: »Ne
jsou-il tu, nevyhledávám jich; jsou-li tu, neodmítám jich.“
Demokrit, řecký filosof, se oslepil, poněvadž nebyl s to
bez hříšné žádostivosti pohlédnout na kteroukoli ženu
-—křestanu však netřeba, aby se o zrak připravil, pro
tože duchem jest vůči žádostivosti slepý (dovede pev
nou vůlí ovládat oči; Tert.). Díky Bohu, že tu není žádný
Herodes — kéž by tu nebyla ani žádná Herodias! Ale
nebezpečí není prost ani oddech ani práce. (Ambrož.)
! manželský život jest obléhán pokušením. (Aug.) Roz
marný výrok Shakespearův není bez jádra mravního po
učení: »Vidím,že ho nemáte zapsaného ve své knize?a
»Nemám, a kdybych měla, spálila bych ]! okamžitě.“
Prchat . . . Nikdo si bezpečně nezahrává s hadem, nikdo
beztrestně nežertuje s ďáblem. (Petr Chrysolog —
»s blízkou příležitostía)

Kolik dívek tuto chvíli hořce Iká, protože si nechtě
ly vzít k srdci vážné slovo Páně: »Pohoršuje-li tě oko
tvé, vyiup je a vrz od sebe.“ (Mar 9. 46) Co pálících
slz, zoufalství a neštěstí se usídlilo u rodinného krbu,
dotud šťastného, jedině proto, že nedbali a neposlechli
tohoto napomenutí božského Mistra! Nad kolika se již
proto zavřel pekelný jícenl »Jestliže oko tvé tě pohor
šujea . . . )e-Ii tl nějaká věc milá, potřebná-a drahá jako
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zřítelnice “oka, pryč“'od'ní, vidíš-ll, že tI jest podnětem
hříchu. Co naplat hromadit výmluvu na výmluvu, hledat
kdejakou vytáčku . . . »My jsme si slíbili rukou dáním, že
se to už nestane.“ Za týden: »Přlcházíš mi povědět, jak
jste dodrželi vzájemný slib?a »Já udě.ám pout' k sv.
Antonínu;..<< Za 14 dni: »Přicházíš mi povědět, jak ti
sv. Antonín ,pomohl' . . . ?(( »Nepomohl, ale vezmu silněj
šího, uděiám pouť k 'sv. Cyrilu a Metodu . ..a Pak pout“
do Maria Zell, “na konec do Říma (bylo milostivě léto)
...konečně nejpovedenější prostředek: »Já se budu
vždy před schůzkou modjt k andělíčku strážnému.-..<<
Všech možných prostředků se chápala, jen jediného ne,
jenž jediný byl spolehlivý a jistý, totiž vyhýbat se při
ležitosti. Pán neřekl: »Přimhuřoko,a nýbrž: »Vylup je a
vrz od sebe . . .a Polovičatost' nevede nikdy k cíli. Nikoli
Iaškovat s pokušením, nýbrž rázně přetrhat pouta, byt'
při tom srdce krvácežo. »Tvrdá jest řeč tato...a Ne
popírám, ale nebude tvrdší jednou sfovo věčného Soud
ce: »Odejdi ode mne, zlořečený, do ohně věčného . . .<<?
Pánu též nebyl lehký kalich, jejž mu Otec připravil!
Svým slibováním klameš sebe a chceš klamat i jiné.

Kčemu ti třeba dlít v domě, kde máš denně nutnost
bud' zahynout nebo zápolit? (Jen) Který smrtelník kdy
klidně vedle hada spal? I když neuštkne, aspoň zne
pokojuje. Bezpečnější jest odejít tam, kde zahynout
nemožno, než dlít v nebezpečí a záhubě ujít (snad jen
o vlas! Jen). Nemožno být obklopen plameny a ne
hořet. (Aug.) Stojíš—liu ohně,- byt' bys ze železa byl, ko
nečně se roztavíš (rozpálíš); trváš-ii v nebezpečí, dlou
ho bezpečen nebudeš; mnohdy přemohla trvalá příle
žitost, co přemoci nemohlo svádění. (Isid.) Neradno pod
stromem spát, pod kterým skrývá se had. (Bern.) Čím
déle _čověk s odpíráním váhá, tím mocnějším se ne
přítel stává. (Tom. Kemp.)

»Nemohu...a Nechceš! To jest jediný důvod; na
nemohoucnost se jen Vymlouváš. (Seneka.) Přirozenost
dala člověku síly dost, jen kdyby ji chtěl užít! (Týž.)Tak
mluví pohan —- co mám říci věřícímu křesťanu, jenž
přece ví, že milost Boží jest ještě silnější než sama přl—
rozenost! Ze překonává l největší překážky! Ze si ji
může a má modlitbou vyproslt, což všecko onen pohan
ský vychovatel Neronův. nevěděli Znal však dobře lid-
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skou dušl: »SVé nepravos'tl mlluleme, proto je hállm'o, a
raděíl je chceme omlouvat než s duše setřástla (z nich
se opravdovou prací vyzout). O nezřízené nák'onnostl
praví: »Hravě jsme jí lapenl, přetěžko s ní zápolíme.a

Jiná vytáčka: »Musíte přec uznat, že člověk lest
křehký . . .a Ovšem že to vím, a právě proto, že jsi křeh
ký, nesmíš se vydávat svévolně v nebezpečí, právě pro
to pravím: »Utíkej!a Právě proto, že sklo lest křehké,
nesmíš nechat okno otevřené na pospas vlchru. Slabým
živočichům nedal Tvůrce rohy ani jiné zbraně, nýbrž
rychlé nohy, aby v útěku hledali spásu. Střelný prach
může ce'á léta ve skladišti ležet, ale padne-Ii do něho
jediná iiskra . . . Udržíš se dlouhé měsíce, ale ledlný ne
opatrný pohled v nestřeženém okamžiku dostačí, stará
vášeň se probudí, dravec se probere z dřímoty,neipev
něiší přesvědčení se bortí, nic na světě tě neudrží, byť
bvs vlděl před sebou peklo otevřené. Abraham a s.
Clara praví, že příležitost le horší než ďábel. Před ča
sem dopaden hoch při zločinu, před soudem se přiznal,
že to viděl v kinu. Odsouzen na šest měsíců podmíneč
ně -—bude-ll se po tři léta kinu vvhýbat. Věděl tedy, že
na tom závisí ieho čest, existence (ztratil bv místol,
budoucnost. život.. . Jednou jde zase podle kina, vldí
svůdný plakát. kamarádi ldou dovnltř. neodolá: »Adlé,
svobodo. závode...<< Cosi podobného vvpravule sv.
Ambrož o Theotimovl, iinochovi, jemuž lékař řekl, že
přijde o zrak, nenechá-li jisté neřestl. Přišla příleži
tost. . . »Sbohem, milé oči . . .a

Jinak ]ednal Troti'os, žák Platonův. Vvvázl stěží ze
strašné bouře, přišel domů a dal okamžitě zazdít okna,
odkud měl překrásnou vyhlídku na moře, aby se nedal
svést k nové plavbě. Karel Xll. Švédský obrátil koně,
aby nepotkal svůdnou Auroru, Alexander Vel. ani se ne
podíval na dcery a manželku Darlovu, iež mu padly do
zaietí a o jeiichž sličnosti slvšel, Scipio nechtěl anl
uzřít pěknou lberu, kněží Azteků musili sklopit zrak, kdy
koli potkali ženu . . . a ti všichni kromě švédského krále
byli pohané! vaukne-li v uhelných do'ech požár," lest
jediný prostředek: zazdít, aby neměl přístup vzduch . ..
Tak alespoň zachráněn ostatek.

Turista cestuiící po Atrlce stane občas před místem,
ohraženým ostnatým drátem,“ a' čte na hrubé tabulce ne—
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umělým písmem napsanou výstrahu: »Zpětl Zde bydlí
smrt...<< Nad údolím se klene azurově nebe bez jedl
ného mráčku, stoleté palmy houpaií v miiém vánku roz
košně své koruny a činí kraiinu pozemským ráiem. na
blízku snad banánová kvetoucí plantáž . . . V té tropické
kráse že bydlí smrt? Ovšemže! Jen se zeptei Milosrdné
sestry, která se na ono uzamčené místo ubírá! Jsou tam
malomocní, a nevyhneš-li se jim, prooadneš nákaze.
Jsou věcí, které se zdaíí zdálky tak krásně, a chovaíí
v sobě mor. Kdo se dotýká smoly, zamaže se od ní,
a kdo obcuíe se zpupným. navvkne zpupnosti. (Sir 15. 1)
Jak může bratřiti kotel s (hliněným) hrncem? Kdvžo sebe
zavadí. tento se rozbiie. (Ib $.) Voda a písek isou samy
o sobě čisté, del ie však dohromadv, a bude z nich
b'áto. (Frant. Sal.) Kdo polituie zaklinače hadů. byl-ii
uštknut, a kohokoli, kdo se přiblížuie k líté zvěři? (Sir
12. 13) Nebezpečno lest budit lva. (Schiliem Ci iste
mvs'ili, že lev soí. kdvž neřva'? (Týž) Před iotrem (bo
kušíte'em) isi stěží list, kráčíš-Ii po rovné cestě — lak
to dopadne. přepadne-li tě mimo cestu? (Ambr.) Jaký
nerozum chtít to, co vždvckv škodilo a škodí, a na
mlouvat si. že tv samoíedlnv nezahvneš tam, kde známo,
že zahvnuly tisíce íiných! (Cyprián)

Kassíepe, mis'onář 0. M. |.. vvpravu'e. že při íedné
jeho misii se obrátila s'užebná dívka. žliící ve hříšném
poměru se svým ovdovělým pánem. Zuřil, Iáteřil. licho
tlí,lhrozil . . . »Co si lidé pomyslí, kdvž tak nenadále ode
jdeš?a »At si o mně mvslí. co chtěií, mně ide o to, aby
Pán Bůh o mně mohl dobře mvs'it.<<»Co tvůi nemocný
otec? Co nemocné sestry. které íá vvdržuií v sanatorlu?<<
»Raděii se budu do úmoru dřít a o vvžebraném chlebě
žít. než bvch ve hříchu zůstala (( Sliboval — napřed ti
síce. zůstane-li u něho aspoň ieště leden rok . . . věděl,
že pak má vyhráno; ne — Přidával a zase přidával,
desettlsíce. na konec sto tisícbředváiečných korun,
bude-ll u něho ieště několik měsíců. »Svou duši já ne
prodáma — a šla.

Pán tě miloval a miluie láskou pravou. svatou. ot
covskou. a ieho zástupce ve sv. zpovědi tě nemůře a
nesmí milovat láskou opičí. nesmí ti dovolit. Věc. která
sladce chutná a'přl tom vede do zkázv. Matka bere
dítku-z rukou nebezpečný nástroj, byt' plakalo a křičelo
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sebevíc. Nevvhne-Iise loďka nebezpečnému viru, vtáh
ne ji do hlubiny. Nechceš-Il udusít na začátku liskru. lak
uhasíš pozděíl požár? Nemáš-il teď síly, abvs zkrotll
Míče,-lak spoutáš pozděil tygra? Těžko ze zámku vy
tahovat zarezavělý klíč. Nevytrháš-il ze srdce náklonnost
nezřízenou v počátcích, sevře tě ponenáhlu železnými
pouty, z nichž se nevypleteš. Budeš bezmocný. 'ne však
bez vlnv! Šel bys na opuštěné poušti sám cestou, na níž
bvs vlděi řadu oioupených mrtvol? Vvh'edávat příleži
tost. o níž mám zkušenost, že isem v ní llž klesl — není
to duchovní sebevražda? Vinen medvěd, že krávu se
žral, vlnna kráva, že do lesa šla.

Jan Salisbury píše Radu'fu B'ackovl, lenž se chtěl
odebrat na dvůr anqilckého Jindřlcha li. (»kde věc Kris
tova byla vždy obětována<<— slova arcibiskupa Tomáše
Becketa. na rozkaz téhož krále ve chrámě zavražděné
hó): »Dovedeš-ll být Lotem v Sodomě losefem v domě
Putlfarově. Danielem v Babyloně, můžeš tam klidně a
k prospěchu své duše lít. „((

Hlavní město státu Guatemaly postavili Španě'ě r.
1574 na úpatí sopkv zvané Chr'lč vodv: za tři roky bv'o
zničeno strašnvm výbuchem. odstoupili tedy dál. a po
stavl'l ie na úpatí líné sookv. Chrliče ohně. Co le k to
mu svedlo? Nádherný ra'skv' kral. lenž tak snadno v tro
pech okouzlí duši! Za 250 let i toto město zničeno vý
buchem (1773) — len dóm zůstal uprostřed ruin. Pak
teprve poučeni škodou postavili třetí město na rovině.

Město Is. pod'e poVěstl vystavěno na íeh'ách v moři,
bezpečno uprostřed příbole — vlny marně bušlly se
všech stran: pevné hráze odo'a'v. bránv pevně uzavře
nv. klíče pečlivě střehl král Gradlon. Jednou v noci mu
bviv ukradeny, a v ulicích města znenadání křik: »Spas
se, kde můžeš. město le pod vodou.“ Král vvskočil. vzal
do náručí svna. lehož nehodný život byl příčinou Božího
hněvu. &prchal po kamenitém dnu za odlivu na pevninu,
až se pod podkovami koně liskřllo. Ale viny byly rych
Ie'ší než on. sahaly koni už po kolena - leště výš. zdá
se. že ie ztracen. »Hod' nlčemníka do vin, a budeš za
chráněn . . .a Nechce. ale kdvž vidí nezbytí, poslechne.
kůň učiní pos'ední skok — a Gradlon zachráněn. Přemoz
svou hlavní vášeň! Do moře s ní! Odtrhni se od příleži
tostl — dříve než bude pozděi
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Poznal isl, co lest hřích, vidél lsi- ieho následky —
stihnou iistě i tebe, setrváš-ii v něm nebo padneš-ii zno
va do něho. s minuiostí _isisúčtovai, teď však jde o bu
doucnost. Jak ii zabezpečit? Víš, co Tvůrce od tebe
žádá, co spása tvé duše Wmáhá — isi hotov podle toho
jednat? Jsi pevně odhodlán jít cestou, kterou ti exer
cicie ukázaiv? Došii isme v exerciciích k rozhodné
mu okamžlku: »Vím, co Bůh káže — vyhovim mu
nebo nevyhovím? Jsem hotov přinést iakoukoli oběť,
kterou by vymáha'a spása mé duše?a Sv. Ignác nepustí
nikoho dáie, dokud neřekne rozhodné: »Ano. chci.“ Než
začne daiší roziímání, musí být rozhodnut. Pooi'ius vy
s'lán lako'legát do Alexandrie k syrskému krá'l Antio
chovi.—ienž tam napadl Pto'omea, spořence Římanů. a
žádá ho, aby přerušil nepřátelství. »Já se poradím s přá
t'eii...<< Vyslanec obsa! holí ko'em něho na zemi kruh:
»Dříve než z toho kruhu vvideš. povíš mi, co mám vy
řídit senátu.“ »Učiním, co si senát břeie . . .a Pak teprve
mu Pobilius podai ruku . . . Antiochus mu ii podával hned
na počátku na uvítanOu. Nechce-ii exercitant jednat po
dobně, propouští ho sv. Ignác z evercicií: nerně'o by
smys'u v nich pokračovat, když v rozhodné chvíli s Pá
nem smfouvá a nechce se odhodiat k tomu. co jest
prvním cíiem exercicií (cesty očistné) a k vůťlčemu na
ně přišel, totiž 'dát navždy výhost hříchu — a aby to
dokázal, je třeba varovat se příležitosti. Tato chví'e iest
rozhodná — na ní závisí tvé vytrvání na započaté dráze,
tvá věrnost v předsevzetích, všechno ovoce duchovních
cvičení, možná že i tvá spása a tvá věčnost.

25._.Mys Dobré naděje — loďka zas v bezpečí.
7daž mám potěšení ze smrti bezbožného?
Zdaž si .nepřeji, aby se odvrátil od cest

" svých & živ byl? (Ez 18. 23)

(Třetí tribunál: mliosrdenství.)

Skoro dva' tisíce let tomu. Překrásný farní den...
den, iaké v Orientě nejsou vzácností. Zádumčivé zimní
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dny pominuty, nenastaiv však ještě horké měsíce, kdy
siunce nemilosrdně pálí a vysušuje kdejaký pramánek.
Na potích už iečmen dozrává, první snopek byl právě
ve chrámě obětován, včera, 16. Nisanu; jen co pomlnou
svátky. začnou žně.

Máme třetí den vetikonočních svátků, 1.7. Nisan, le
tos (r. 30) nedě'e. Slunce liž zapadlo za hřebeny Jud
ských hor. Hvězdy na jasném nebi mizeii v záři měsíce,
jehož plný kotouč osvěcuie kraj třetí noc po úp'ň
ku. Ko'em Jerusa'ema úp'né ticho. a v městě samém je
má'o živo. Poutníci se letos rozcházejí kromobvčei za
m'kle, ne s onou radostí, s jakou jindy se vracívall ze
svatého města domů.

V iednom domě na jihovýchodním svahu Sionu iest
ve větším sá'e shromážděna spoiečnost deseti mužů,
věkem skoro rovných. | oni zamklí. ien tu a tam padne
nějaká poznámka. Z nářečí, _iímžm'uvi, poznat. že po
cházeíí'z C-a'i'eje. a jak se zdá, ísou rybáři. Dveře za—
barlkádované... Bojí se snad přenadnutí? Od koho?
Před třemi dny tu seděl. v tutéž hodinu. u ve'ikonočního
beránka. Dvanáct iich bv'o. a s nimi ieíich milovaný
Mistr, a toho drahého Mistra vvrva'i nepřátelé z ie'ich
středu a příbi'i na kříž. Ta pohroma přiš'a tak nenadáte,
že se nemohli vzpamatovat. Bezradni tu sedi... Mistr
odk'izen, co nevidět dojde na učedníky . . . Nu, však tu
d'oubo nebudou. Jen co nebude no svátcích . . . odejdou
:- města, toho vražedníka proroků, jak ie íeiich Pán na
zval, do Gaťiteře.k mi'ému Genezaretskému iezeru. od
kud je před měsíci Pán povolal do své svaté s'užbv.
»Učiním vás rybáře lidí...“ Kdo mohl tušit, že to tak
dopadne? Ze všechny ty záměry se rozpadnou v nlveč?
Vrátí se... Co jiného iim zbývá? Budou rybařit iako
'dřív,'ovšem že ne rybáři lidí, nýbrž ve vlnách modrého
jezera budou rybařit. a při tom budou vzpomínat . . . Až
do smrti uchovaií vděčnou nezapomenuteinou vzpomín
ku tomu. který je mi'ovai. s nímž tolikráte se po březích
domovského jezera procházeti, tožlkrát se po něm ! pla
vili.“' .. .. .

.. A'Ie've'erada mě'a dnes iiné starosti než aby. vv
h'edávata' učedníky odpraveného Nazaretského. Jim také
ne'-byloprávě do smichu. Co jim dnes ráno htásila stráž
poslaná do zahrady jednoho z jejich členů,)oseta z'_Ra
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mathalm, nebylo nikterak uzpůsobeno, aby llm zlednalo
růžovou nářadu. Ten prázdný hrob tam poblíže Golgoty,
ten lim píašil smích se rtů a spánek s očí. Mysllll, když
umlkne Ježíšův hlas ve chrámě, že budou mít pokoj . . .
Jak se zklama'i! A jaké zklamání ieště Ie čeká! Ten Je
žíš z Nazareta jim způsobí ještě mnoho a mnoho sta

rostíÍ! Jen strpení, jen počkat asi dva měsíce, a poznal
Zatím co apoštolé se z bázně před veleradou za

myka*í, zatím co velerada plná nepokole, jak to vše
skončí, hledí nebeský Otec okem mllostl na zeml, zkro
penou, posvěcenou, očištěnou neidražší krví jeho ied
norozeného Syna. Opona chrámová, zastíralící vchod do
velesvatyně, roztržená . .. hříšnému člověku, ]enž dotud
do nebe nemohl a nesměl, lest přístup do pravé vele
svatyně nebeského Jerusa'ema otevřen.,. Otec roze
vírá náruč a volá: »Teď můžeš zase řícl: ,Otec mů) jsi
ty', & lá tě přílmu . . .<<(Jer 3. 4)

O tom však apoštolé nemě'l tušení. Přlslabém svitu
olelového kahanu ubíhala poma'u mlnuta za mlnutou,
hodlna za hodlnou, a nikdo na spánek anl nepomys'll. Už
osm hodln pryč... Tu někdo zabuší na bránu. Co se
děře? Snad nepřátelé? V nocl, iako před třeml dnv . . . ?
Úzkostí sotva dýcha'í, t'ukot srdce le slyšet. .. otevřít
sl netroufá nlkdo. Bušení se opětule, teď slyšet ! hlasv.
a'e len dva . . . Komusl se zdá. že ten hlas je mu pově
domý. Konečně někdo, snad Petr. sl dodá odvahy, ote
vře, a do sálu vrazí dva muži, nečekalí anl na pozdrav
a volalí leden přes druhého: »Vldě'l jsme Pána . . . mlu
vlll lsme s ním . . .“přicházíme právě z Emaus. . .a Tedy
nlkoll nepřátelé, nýbrž dva dobří známí! Dveře zase
důkladně zabarikádovány, a pak zase leden přes dru
hého" vypravuje: setkání na cestě, poznání při lámání
chleba . . . _

V A když'lsou v nellepším, umře llm slovo na rtech . . .
Uprostřed nlch stoíí ten, o němž m'uví . . . »Pokol vám.“
\! úžase, ustrnulí hledí na Pána a nechtělí věřit vlastním
očím. . . Jak je Pán přesvědčil, že to lest skutečně on
sám. známe z“evangella: pak opětoval kauoltel svůl
velikonoční pozdrav: í>Pokol vám . . .a A přlpo'uíe: »Přlé
jměte Ducha svatého; komu odpustíte hříchy,odpouštělí
se jim, a komu je zadržíte, zadrženy jsou . . .a
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'To byla první návštěva zmrtvýchvsta'ého Spasitele
v apoštolském sboru, to jeho velikonoční pozdrav, ve
likonoční dar lidstvu, teď vykoupenému, s Otcem smíře
nému, na milost přiiatému: svátost pokání, svatá zpo
věď . . . Přináší ji apoštolům jako důkaz vykupitelské lás
ky svého božského Srdce, lako ovoce "svého utrpeni a
své obětní smrti, ]ako _nelvzácněiší a první dar po svém
zmrtvýchvstání.. . Tak ustanovil Pán v den svého vzkří
šení onu svátost pokoie, jež má pokračovat v íeho díle:
smířovat hříšné s Otcem, zíednávat Ilrn odpuštění, otví
rat iim bránu nebes, kterouž od Adama zavřenou ted'
právě otevřel a kterou si hříšník sám vlastní vinou opě
tovně zavírá.

»Pokoi vám. ..a Pokoi a mír přináší tato svátost
duši . .. Pokoi Kristův, o něiž ]i připravil hřích a který lí
nemůže navrátit svět... Jak veliké lest milosrdenství
Páně, a slitovnost jeho těm, kteří se obracejí k němu!
(Sir 17. 28)

»Přiíměte Ducha svatého . . .a Duch sv., Duch pokoie
a útěchy, Duchsvatosti, Utěšitel. osobní sladkost a láska
neisv. Trolice. Ob'ažltel a Posvětltel, bude v této svá
tostí bez ustání působit.

Devatenáct sta'etí uplvnulo od onoho večera. Bez
mála dva tisíce let tato svátost vvorazdňule peklo a na
plňule nebe, dvě tísíci'etí se rozlévá ze zpovědnic bo
kol a mír, po dvě tisíciletí vrací tato svátost milionům
duší ztracený klid svědomí, vlévá útěchu do srdcí ztrá
pených, z hříšníků činí dítkv Boží a přátele Nelvvššího;
a toto požehnané působení této svátosti “bude tak dlou
ho trvat. dokud bude na světě iedíná kněžská ruka. aby
se zvedla nad kaiícím hříšníkem s útěchyplným slovem:
»Já tě rozhřešuli od tvých hříchů . . .a

Svátost pokole... Proč na ni i věřící hledí
'mnohdy s talemnou hrůzou a skoro s odporem? Protes
tantům se nedivím. řeknou-li ve smíšené osadě: »Mlle
rádi bvchom se stali katolíky, kdvbv nebvio zpovědi.
Ti nezakusi'i požehnání této svátosti; ale Věřící? Jako
by le do mučírny vlekl zvláště muže —

Není poněkud divné, že Pán svátost iáskv. Eucha
ristii, pramen sladkosti a zříd'o blaha. ustanovil v noci
sveho utrpení. a sv. zpověď. lež se zdá mnohému 'bře
menem, v radostný den svého oslavení? Pán-věděl,
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proč. Eucharistie, památka jeho vvk'upite'ské smrti...
Chtěi. abychom v biahých okamžicích, ztrávených v leho
obietí a na ieho srdci u svátostného sto'u, vždvckv pa
matovaii, „iakdraze nám tam štěstí opatřil: a chtěl též,
abvchom berouce na se sebezapření, iež nám někdy
svátostné vyznání ukládá, bvii pamětiivi, že pro hříšní
ka není íiné cestvk siavnému vzkříšení a k účasti na
osiavě Ježíšově ieč sv. zpověď. Máio hodin před usta
novením této svátosti pravil učedníkům na cestě: »Zdaž
nemusii Kristus všecko to trpět a tak veiít do své siá
vy?<<Hříšníče! Nezbývá leč s Kristem být umučen. zdrtit
svou pýchu a sebeiásku, ačii chceš s "nímbýt spoien
v nebeské osiavě. Cesta poněkud trnitá, aie kratičká,
něko'ik okamžiků. a siáva trvá bez konce . ..

Kdo ie si vědom, co iest hřích a co iest pekio. to
mu se nebude žádné pokání zdát příliš těžké. »Jen kdvž
uniknu věčným p'amenům . . .a Zdaž nemohl uražený Bůh
stanovit da'eko těžší podmínkv smíru? Ve 8. Z. bviv za
určité hříchy předepsány určité oběti. s tím spoiena
cesta do ierusaiemského chrámu. Nemohl Pán vvmáhat
na př. veřeínou zpověď? Odhodiai bv ses k ní? A přec
by sis i pak musil říci: buďto takové pokání nebo pekio.

Nazvaii isme sv. zpověď tribuná'em. Jest skutečně
soudem. kde zástupce věčného Soudce vvřkne nad Vin
níkem rozsudek -— ie-ii proviniiý dobré vůle, vždy
osvobozulící. Vínníktedy dopadne vždy dobře,
ač'i nekiame a nepodvádí; proto se tento soud liší od
tribuná'u světského — nikdo není před něí vlečen, ba
ani volán-... jde o dobro tvé, proto se dostav sám,
dobrovo'ně. a sám pros. abvs směi proti sobě svědčit
a na sebe žaiovat! Světskému »ramenua se hiedí kde
kdo vvmknout — pochopitelně! Biaze mu. když mu unik
ne. Aie ide-ii o tribunál svátosti pokání? Kdo se iemu
vyhne. sobě škodí. Proto žádá Pán, aby každý sám na
sebe žaiovai; není tu iiného ža'obce krom hříšníka sa
mého. není tu svědků. U světského tribuná'u hledí obža
lovaný soudce okiamat — k svému prospěchu! Ve sv.
poVědi? Neoklameš věčného Soudce, nýbrž uškodíš
sobě! Proto tento tribunál předpokládá, že budeš m'uvit
ryzí pravdu: proto nepřisaháš -—zde piatí s'ovo Páně:
»Vaše řeč budiž ano. ano, ne, ne...“ Zpovědník věří
tomu,. co na sebe-.žaiuješ.
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Tvé dobro, tvůj prospěch . . . Hříchjest cesta k no
klldu, sv. zpověď krid svědomí vrací. Hříchjest cesta
k otroctví... k otroctví vášně a satana; svátost
pokání jest cesta k svobodě — z poroby satana tě »vy
svobodí okamžitě, a co se druhé poroby týče, napomá
há, aby ses z okovů vášně a náruživostl jistě vymanil,
jen když nesložíš ruce v klín. Hříchjest cesta k smrti,
a to k smrti věčné, sv. zpověď jest návrat k životu.
Nebýt této svátosti, miliony duší, jež jsou teď v nebes
ké SiáVě,byly by ve věčných plamenech. Nebudeš k nim
patřit I ty? Nedopustil jsi se nikdy těžkého hříchu? Do
pustil? Nuže, pak i pro tebe je sv. zpověď jediná zá
chrana, největší dar nebes krom povolání k pravě víře.1)

Nade dveřmi knihovny slavného a starobylého kláš
tera svatohavelskěho ve Švýcarsku byl nápis: »Lékárna
duší . . .a Větším právem možno umistit tento nápis nad
zpovědnici. Lék, od nebeského lékaře daný hříšnému
čiOVěkU!Ale chop se toho léku včas! Odkládáním
nic nezískáš, mnoho ztrácíš, a všecko risku
ješ, všecko vydáváš v nebezpečí ztráty.

Troji proměnu působí sv. zpověď: a) Proměnu Boha
vzhledem k nám; z přísného soudce ho činí milosrdným
otcem, z trestajícího 'soudce dobrotivým Spasitelem,
z uraženěho a neúprosného soudce odpouštějícím slí
tovníkem. b) Proměnu hříšníka; z nezdárnélto služebníka
se stává oddaným synem Nejvyššího, z nepřítele Božího
jeho dítkem, z propadlého smrti a zavržení kandidátem
nebes. c) Proměnu hříchu — místo něho mi.ost, duše
dříve poskvrně'ná zase září v jasu svatosti. —

Svatou zpovědí končí cesta očistná (cesta zkázy).
Koná-ll kdo při svých prvních exerciciích životní sv. zpo
věď, má být mezníkem v jeho životě. Dotud kráčel po.
cestách nedobrých, po cestách »křivolakýcha (Aug.) a
zakázaných, po-cestách, jež ho vedly od Boha pryč a ne
k němu . . . Osvícen svatými pravdami poznal poutník, že
bloudil... »Bloudil jsem daleko od tebe, a nevěděl.“
(Aug.) Neznalost cest Božích a vášeň přivedly poutníka

1) Pán řekl: »Komu zadržíte hříchy, zadrženy jsou . . .<<
Kdyby mohli věřící dosáhnout odpuštění vin i jinou ces—
tou než sv. zpovědí, pak by byla slova Páně ilusorní!
»Když mi je zástupce Kristův zadrží, pomohu si jinak . . ..<<'
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na scestl, & nebýt duchovních cvičení, kdož vi, kam by
byl došell Povzbuzen milostí Ducha svatého rozhodl se,
že se vrátí a bude kráčet cestami Páně: »Cesty své, Pa
ne, ukaž ml, a stezkám svým nauč mnea (Z 24.) . . . první
slova, jež se modlí církev na samém prahu nového roku,
v introitu první neděle adventní. Tato slova opakuje
poutník na prahu nového života, k němuž ho milost v du
chovní samotě přivedla. Napřed ale nutno dát do po
řádku minulost, zlikvidovat ji nadobro, definitivně . . . Ne
možno vstoupit do služeb pána nového, dokud nedána
výpověď starému a dokud nevyrovnány všechny po
hledávky.

Mezník . . . Exerclční sv. zpověď (při prvních exerci
ciích), chvíle rozhodná, kritická . . . Budiž Nejvyššímu
osvědčením, projevem a důkazem tvé upřímné vůle, že
myslíš se svým obrácením doopravdy, aby tě mohl bez
obavy zařadit mezi své rytíře, do armády těch, kteří
tvoří sbor jeho vybraných bojovníků. »Vzhůru, ospalče,
vstaň z mrtvých, a osvítí tě Kristus.“ (Ef 5. 14) Hodina
jest, abychom ze sna povstali. Noc pominula, den se
přiblížil. Odvrzme tedy skutky temna a odějme se ve
zbroj světia . . . oblecme Pána Ježíše Krista. (Ř 15. 11n)
Druhým znovuzrozením nám budiž exerciční sv. zpověď.
A potom? Potom s chutí do práce o vlastní dokonalosti,
o velkém cíli exercicií: připodobnit se co nejvíce Kristu,
aby obraz Kristův se zračil v naší duši, abychom dosáhli
plnosti ctností Kristových. (Gal !; El 4.) Ne pouze uzavřít
jednu kapitolu našeho života; nyní začít druhou, lepší,
člověka důstojnější. Tak štědrý bude Pán k tobě, jak
štědrý“ budeš ty k němu. Kdo skoupě sil, bude skoupě
i žít. Člověk se. někdy tváří, jakoby Písmu nerozuměl,
aby nebyl povinen konat to, čemu porozuměl. (Aug.)

Jak sv. zpověď konat, znáš z katechismuz) a do
čteš se jinde._(Ve šlép. N. 298nn.) »Mnozí jsou zavržení
ne proto,. že zpověd' nekonall, nýbrž že ji špatně ko
naii.a (Segneri.) Jaké požehnání tato svátost lidstvu
přináší, pověděl jsem též jinde. (Za pravdou K. 250n.)
Nyní jen několik výroků mužů z protivného tábora.

8*)Sv. zpověd budiž
&) pokorná. Pius IX. klečel při sv. zpovědi na

zemi, Oto lll. _chqdival k sv.;Romualdovi bo's, president
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Protestant Humble píše: »Vysoky'mravní stav Irské
ho národa pochází odtud, že často chodí k sv. zpovědi.
Jak se odráží od nízké mravní úrovně protestantských
Skotůla Jiný protestant, Prank, praví: »Kdo spočítá tl
síce těch, kteří skrze zpověď byli zachráněni, přivedeni
na lepší dráhu, snad od kraje propastila3) Protestant Hl
gison vypravuje, že v kterési továrně v Lowellu vedly
protestantské dělnické dívky vesměs praohavný život;
ředitel, sám protestant, neviděl jiné pomoci leč je pro
pustit. Místo nich zavolal katolické z Irska a Kanady, a
rázem bylo vidět změnu: ani jediné nemanželské dítě.
»To je tím, že katolická církev má zpověď, jež lidi po
vznáší a činí mravnýml.a Mnozí, přemnozí protestanté
soudí jako tito; lékaři, na př. slavný profesor Tissot,
filosofové, na př. Leibnitz,pedagogové, na př.
Pestalozzl, theologové, na př. Navilte a řada jiných
— nechci uvádět jména čtenářům neznámá. Na cír

Garcia Moreno, saský král Albrecht a belgický Albert
chodili do kostela a postavili se k zpovědnici do řady
mezi ostatní, nedopustili, aby jim kdo uhnul ani nepři
stoupili na nabídku, že by k nim zpovědník docházel.

b) Upřímná: Ve středověku říkávali Němci.
»Fuchsbeicht bringt Unheil, Evabeicht bringt keinen Ge
winn . . .a »Lišči<<zpověď, kde kajícnik své chyby zastírá,
přináší neštěstí, >>Evina<<zpověď, kde je svaluje na jiné
ho, nepřináší zisk. ..

c) Spojená s opravdovou snahou po polepšení. ——
Mnohý vleče hříchy od jedné sv. zpovědi ke druhé, kněz
zná jeho vyznání již dávno zpaměti. Lucius Neratius, bo
hatý Říman pustého života, bil ze své-vole ve tvář koho—
koli, jejž potkal. Na to však byla pokuta; dal se tedy
provázet otrokem, jenž nesl pytel peněz, a když někoho
udeřil, vyplatil mu na místě, co byl povinen.

3) Siivio Pellico, hrabě de Saluzzo, mladičký básník
italský, jenž ve 20. roce slavil triumfy po své vlasti, cha
rakter uštechtilý, obviněn závistníky, odsouzen a vězněn
skoro 10 let na Špilberku (do r. 1830). Po návratu domů
duševně zlomen napsal dilo Le mie prlgioni (Moje ža
láře), kde doznává: »Za tu dlouhou dobu byla mou jedi—
nou útěchou měsíční sv. zpověď . . .<<V nepřátelské zemi
jen zástupce Kristův byl jeho přiteleml
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kevnlch sjezdech a konferencích často projednávall
pastoii prob.ém, zda by se nedala zavést nebo nějak
nahradit zpověď, protože bez ní se nedá mysrit řádná
a účinná pastorace ani ochrana před mravní zkázou ani
výchova k dokona.ostl. Tak již r. 1839 v Zenevě (»Zá
vidíme katolíkům tento tríbunál...<<), v Brémách r. 1852
a později častokráte. Tak mluvil a soudi.i mužové zku
šení a zna.í života, vzděaní a velkého rozhaedu; a né
jaký mluvka u piva, člověk nevědoucí, co život je, tropí
si z ní posměch!

Dvanácti.etý chovanec koleje T. ]. v Kalksburku He
ribert Frass se musil podrobit bolestné operaci hlasi
vek. Měl : ní takovou hrůzu, že nebylo možno ho k ní
přimět. »Já se hrozím a chvějí, když na ty hrozné ná
stroje jen pohiédnu.<< »Ale ty chceš být jednou ve
lebným pánem... jak bys mohl kázat, kdybys přišel
o hlas?<<To rozhodlo.. Po operaci 14 dní naprosté
mlčení... Konečně mu dovolil lékař promluvit několik
s.ov, docela potichu . . . Napsal na lístku matce prosbu,
aby směl toho dovolení užít k vykonání sv. zpovědi.
Když mu pak dovoleno mluvit nahlas, zazpíval v zahradě
zvučným hlasem Gloria ln excelsis Deo. Gloria zpívají
v Dantově očistci (Purg 20), když některá duše očištěná
se povznese k nebi — Gloria nechat zapěje po své sv.
zpovědi i exercitant.

*

Pokání. .v toto slovo vyznívají všecka rozjímání“
cesty očistné. Od dob zjevení lurdských slyší Evropa
pustému rozkošnictví oddaná tato so'va vždy důrazněji
: úst samé nebeské Královny. Ve Fatimě r. 1917 označila
novou světovou válku, která se »rozpoutá za příštího
papežea, co trest za neřesti národů. Její volání zaniklo
bez ozvěny ve víru rozkošnictví, nedošlo k sluchu ani
k srdci zchátralé Evropy »Matičko, tys pravila: Pokání,
pokání, pokání'. Pokání nepřiš'o, proto přišla kata
strofa. <<A Evropa? »Lidé se hryzli do jazyků pro bolest
a rouhali se Pánu nebeskému pro své utrpení, ale po-“
kání nekonall. <<(Zj 16.11) Poutníče který jsi v exerci—
ciích doputoval až sem, nenásleduj národy, jimž se nad
hlavou stahují nové mraky! Volání církve i nebeské Mat
ky necht' ti pronikne až k srdci a odvrátí tebe od cest“
zlých na stezku spravedlnosti! “
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'“ Vzhůru — za božským vůd_cem_a_vzorem!--„-——-—...-.:.: ..

Obrat.

Pojd za mnou! (Mar 2. 1.3)

- »Zpět k tobě, Pane a Bože náš. .".a V toto zvolání
vyzněly naše poslední .ůvahy. Opustit cestu zkázy a
vrátit se na cestu spásy .. .
' »Odvrzme skutky temnoty a oblecme se ve zbroj
světla.... Noc hříchu pominula, v září “slunečního“jasu
počestně='kráčejme....a- (Srov. R 13. 12nn) Exerclční
sv. zpověď přivedla poutníka zase k Bohu, kterého hří
chem opustil. Zase na pravé cestě. Ale zdaližpakna
mí vytrvá? Dokáže to vlastním přičiněním?

Poutník nahlédl: »Všichnichtějí být št'astnl, ale vět
Jšínou zařizují život tak, že št'astni být nemohou (( Ote
vrou-li konečně oči "(vesvětle exercičních pravd) a' ne
-.hlédnou-lijednak zvrácenost svého dosavadního počí
nání, jednak neštěstí, do něhož se hnali, není ještě
vyhráno. Poznat a uznat svou bídu neznamená ještě
najít pravé štěstí, tak jako poznat svou nemoc nezname
ná ještě být uzdraven. Bídu si zavinil člověk tím, že od
padl od obrazu, k jehož podobenství byl stvořen — co
jiného tudíž zapotřebí, leč ten obraz v sobě zas obno
vit? Nejen překlenout propast, kterou hřích rozevřel
mezi ním a jeho Tvůrcem (odpuštění hříchů!), a vrátit se
k němu, nýbrž vynasnažit se, aby tento návrat k Otci byl
“trvalý— a toho dosáhne neustálým sebezáporem, usta
vičným bojem proti zlu, mimo sebe i v sobě... cesta
očistná! Ale ani to nestačí; nadto ještě je nutno, aby
toto obnovené přátelství s Nejvyšším sl zajistll — jak?
Tím,že se mu co nejvíce připodobní, že obraz, k je
hož podobenství byl stvořen, v duši co nejvíce z d o k o
n a I í, aby byl dílem pokud možná mistrovským; to však
jest možno jedině tehdy, má—Iina očích obraz a vzor,
podle něhož by jako žák podle předlohy*o zdoko
nalení vlastního obrazu pracoval.

Dvojí úkol jest nám vykonat, dvoíí práci ukládá
křesťana jeho vznešené povolání (pravím »křest'anucr,
„nikoli»člověkua; tímto rozjímáním začíná vzestuplj:
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a) Zbavit se hříchu,který se postavil jako hradba
mezi něho a Boha a znemožnil mu dosažení cíle . . . Smýt
s duše veškerou skvrnu, která ]i učinila ohyzdnou a ne
schopnou, aby se Bohu líbila a od něho byla přiiata mezi
anděly... Svlécl starého člověka, jak praví sv. Pavel,
vyzout se z hříchů a z nezřízených vášní, které ke hří
chu vedou. To jest první část našeho úkolu, prace ne—
'gativní, nezbytná podmínka, takřka podklad a příprava.

b) Sebeposvěcení... Okrášílt duši ctnostmi, kte—
rýml se stane krásnou a tudíž předmětem Božího zalí
bení. podobnou andělům . . . Obléci Krista, iak praví týž
apoštol národů. t. ]. snažit se, aby se »obraz Kristův

“našli v naší dušia (Gal 4. 19). To lest druhá část našeho
---ůkolu,práce p o s i t i v n i, dokonání.

Oboli složka, negativní i positivní, činí celého křes
ťana, dokonalého křesťana. Chyba, když se exercicie
--omezí len na první část, na očištění duše. Mnozí lsou
.sice přesvědčení, že plně vyhověli svému úkolu, když
.duši očistí od hříchu; sv. zpověď ilm platí za vrchol
a dokonání vši práce, a zanechat hříchu plati iim za do—
konalost. To vše lest sotva po'ovina cestv! Když na ni
ustanou. ísou po'oVIčníml křesťanv. sookoíuiíce se s nei
menší mírou (minimum) dokona'ostU) Pán od nás žádá
&čeká víc. Neíen odstranit kamení a štěrk hříchu, nýbrž
„postavit budovu křesťanské dokona'osti: neien očistit
pole od kopřiv a bodláčí. nýbrž dbát, aby přineslo co

„největší úrodu, možno-li, stonásobnou; nejen smýt s ob—

1) Ale taktéž iest chvba, když se v exerciciích opo
míjí první (neqatívní) část. Kdo může říci: »Jsem číst
ode-' všeho hříchu<<? (Př 20. 9) Není na zemi člověka,
jenž by nehřešil. (Kaz 7. 21) Díme-li, že hříchu nemáme,
klameme sami sebe a _nravdvv nás není. (1Jn 1. 8) Pela

.giovi, b'udaří, připomněl sv. Augustin, aby pamatoval, že
být člověkem znamená být hříšníkem, &v milosti utvrze
na byla jediná ze všech bvtostí na zemi — ta, iež pů
vodce a dárce vší milosti zrodila Sv. Ionác pokládá za
důležitěíší a věnuíe v exerciciích daleko více 'zřetele
i času druhé části našeho Úko'u. nicméně první část ne
pokládá za ved'eiší a zbytečnou. O ieho metodě v exer
_cícíích, iemu zievených samým nebem, nutno říci, co
řekl F. W. Faber Loasketických knihách, totiž že radno
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razu skvrny a plíseň, nýbrž nanést živých barev, aby zá.
řil krásou co největší. Tím, žes duši očistil, jsi ji ještě
dokonalou neučinil, nýbrž jí jen umožnil, aby se doko-_
natou stala, aby někdejší krásu obrazu Božího v sobě
obnovila.

Tedy nejen zbavit se hříchu (o čista duše), nýbrž,.
snažit se o ctnost (oz d oba duše)! A to vlastní silou'
poutník nedokáže! Ba naopak, po smutně zkušenosti, jíž“
nabyl, jest si vědom své slabosti a nezaručuie si ani, že
se udrží nad hladinou, t. 1. že se uchrání těžkého hříchu.
Nep'řivede ho jeho křehkost zase na scesti? Má znova
zakoušet bídu bludných cest? Co dělat, aby se nedaij_
zlákat hlasem svůdných Sirén na stezky křivolaké, ve.
doucí do propasti? Aby kráčel na cestě spásy mužně
vpřed a prospíval ve ctnosti? Aby nyní, jak napomíná
apoštol, byl alespoň tolik pllen ctností, jako dříve od-„.
dán náruživostl (R 6. 19), aby o to nyní“vystoupil v do
kona'osti výš, oč dříve klesl hloubi Nespokojít se jen“
očistou duše, snažit se o pravou ctnost!

K tomu iest nezbytný v z o r. Poutník potřebuje spo-.
iehlivého vůdce, jenž by věrně kráčel spo'u "s ním,
cestou úzkou a trnitou, za vedra a zimy, za vichru i bou—
ře... Ne takového, jakého měl na své očistné pouti'
Dante, takového, jenž pouze vysvětloval, ukazoval, po
učoval. Učitele a mravokárce, kteří učili a sami neko
nail, měli i pohané! A vycítili sami. že to nestačí. Plu
tarch na př. dává radu: »Není lepšího prostředku k po—

dát přednost světcům před lidmi, kteří světci nejsou.
Nebýt podobní íaríezům, kteří přihlíželi, jak nedokonaíí
(prýl) přijímali křest pokání, a domnívali se, že oni,
dokonalí, pokání zhola nepotřebují. Co jim řekl jordán
ský prorok, nebylo právě lichotivé. Pán káže tísícihlavé—
mu zástupu, a při řeči se obrací k učedníkům: »“Pravím'
vám, přátelům svým: Nestrachujte se lidí, kteří mohou
zabít tělo, a pak nemají, co by vám ještě udělali; ale
toho se bojte, jenž má moc uvrhnout do pekelného
ohně; ano, pravím vám, toho se bojtela (Lk 12. 4n) Po
kládáš se snad za dokonalejšího nad apoštoly, nad
Petra a Jana, jimž Pán těmito slovy hleděl vštípit spasí—
telnou bázeň Boží? Sv. Ignác předpokládá u každého
tolik pokory, aby se uznal za hříšneho. Adamova syna.
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kroku ve ctnosti než stavět si před oči velké muže pří»
tomností nebo minulosti a říci: Co by dělal v tomto pří-i
padě Plato, co by teď řekl Lykurg nebo Agesílaos..
Jenže za prvé, mnohdy by si musil říci: »Nevím. .jsem
na pochybách, jak by asi jednali ted'. ..,(( a za druhé,
měl by jistotu stoprocentní, že jejich jednání v podob
ných případech bylo vždy bezvadné, ctnostné, dokona-v
lé? Spíše vycítíme než slovem vypovíme ubohost tohoto
mravního“ předpisu. »Co by dělal v tomto případě H.,:
co“by“ted' řekl M.. .(( Porad' některému z jejich ctitelůr'
tento »prostředek k pokroku ve ctnostia! Jsem zvědav,
jaké pokroky udělá.

'Jak docela jinak je na tom věřící křesťan! Má přec-'
sírětce, může pozorovat tyto hrdiny ctnosti ve všemož»
ných situacích, a nemusí být na rozpacích. Ze bludaři,'
na př protestanté, zavrhují úctu svatých a s odporem se
odvracejí od četby jejich živétoplSů? Nechtějí uznat, že
byli-Iepší než oni, nechtějí doznat: »Toto jest pravá do»
konalost, (( protože pak, kdyby byli upřímni sar'nl k sobě,
by musili odVodlt důsledek-: »Tedy k o n ej to, co konají

orli! Zij, jak žill oni!(( Velký vz'or budí následovníky.N a ko m se však vzdělávali tito hrdinové Ctnostir
Včí š k o l e' dosáhli dokona' osli, o níž pohané měli jen"E
tušení, ne však určité a jistě vědění? Ve škole Kris»ř
tově! Čeho se nedostalo pohanům,toho se dostalo?
nám. .) ežíš K'rístus, vtělenýSynvěčnéhoOtce,
svatost sama, náš učitel a náš vzor, nás vůdce par:
excellence, byt' mu hitlerovské censura tento čestný ná
zev tisíckráte upírala. Máme v živé paměti, jakou modlo»_'
slůžbu p'rovoz'ova'l nepřátelé kříže i naší vlasti s tímtoŽ
jménem. Vůdce. .Naší sousedi nahoře se klaněli své-'
mu Fiihrer, naši »přáteiéa dole svému Důce. V katechis
muHitlerovy mládeže stálo černé na bílém: »Kdo slouží“
Vůdci, slouží Bohu; služba Vůdci _jest bohoslužba (( Je
jisch'š'ágr: »Náš jediný Vůdce jest Hitler'. .í.—(('To“zname-""
ná: »Vůdc'eneomylný, kterého následiiiíce nezbloudíme',\
který jediný vede k světlu, [k pravdě, !( dokonamsti a'
svatosti, celý r'í'áš'národ k- pravé blaže“—.'Lnosti.((Kam je;
zavedl, 'zak'oušeíi teď na vlastním těle, a nyní nikterak?
nežehnají člověku,-kterého prohiašovali za boha, ia'l'ro'£
Římané v'době nejhlubšího úpadku a mrav'nízchátralostíf
své-césary,-=1Neiona, Domicíána a jim pódbbné, f-"ffl“*=-“<
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Ježíš, učitel našeho nevědomého rozumu, Ježíšié—
kai naší slabé zraněné vůle. Rozum, stvořený pro pravdu
a po ní toužící, propadal bludu a-lži; vůle stvořená pro
dobro, podléhala nezřízeným vášním a místo přikázané
ťho dobra konala zlé. Ježíš naše síla — zdroj vší síly,
a nadto náš těšitel v utrpení a náš ob?ažitel po skon
čené vezdejší pouti — Ježíš, naše všecko . . .'
' V tomto úseku exercicií k němu upíráme zrak jako
k svému neomylnému vůdci a veskrze dokonalému vzoru
..vší svatosti, dokonalosti a ctnosti. Tento vzor chyběl
pohanům —-proto bylo zhola nemožno, aby jejich mrav
ní předpisy vychovaly světce. Bezvodá poušť nebo
.póiová ledová oblast není s to vydat květy a plodý!
_Vzor....Díogen chodí “po městě" za bílého dne s. roz
žatou lucernou. »Co“tropíš?a ».Hiedám člověka .. .a Hie
dám srdce věrné, srdce vzácné,. srdce zlaté. Hledal,
a nenašel — ani s lucernou ve dne. Kdož by mu nepři
svědčil!Srdce šlechetné, srdce obětavé... Našel jsi
takové?- Snad se ti vybaví“ vzpomínka na šťastné “dny
dětství; ale kromě matky? Ve světě jen vypočítavo'st,
egoismus, sebeláska... Jen sv.-víra ti ukazuje takové
srdce, po jakém toužíš. »s r d c e ] e ž í čio v o, planou
„cí ohnisko lásky, schráno spravedlnosti a lásky, plné
dobroty a lásky...a Srdce toho,“ jenž neříkal pouze:
..»i(onej,<<jenž jediný'mohi říci: »Násiedui mnem- hl'ed' na
mne a jednej vždy a všude a ve všem jako íá. Tak ne
může mluvit žádný smrtelník, tak mohl mluvit jedině ten,
vjehož Srdci přebývá všecka plnost božství, ienž sám
jest pravý, veskrze dokonalý a nejvýš svatý Bůh, pře
bývající mezi námi v lidském těle. .

Přicházíme k třetí části exercicií.
Napřed jsme prošli cestou spásy (kap. 1—15).

,.. Potom isme se ubírali stínem a pouští cesty zkázy
(kap 16—25)..

Nyni nastupujeme cestu utvrzeni neboli po—
kroku. (PřeSnou terminologii viz v !. díle exerciční
knihovnu Je to, okamžik, jenž podle svědectví exerci
tantů patří k nejkrásněiším chvílím exercicií. Duše očiš
těná nejen že, se smí k Bohu vrátit, neien že přiiata na
milost: nadto iest obdařena od Pána takoVou »důvěroua,
.ize-li toho slova užít, 'iaké sama nečekala. Ona, jež z m
__dbaiosti,Iiknavosti, slabosti nebo vášnivosti'nedovedla
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ani zachovávat přikázání mravního zákona, ona, jež sot
va v exerciční sv. zpovědi unikla věčnému zavržení
a učinila předsevzetí, že se chce těžkého hříchu stůj
co stůj varovat, slyší od Pána: »Nechtěla by ses pokusit
o vyšší dokonalost? Chceš se omezit len na nejnutnější?
Opustila jsi poddanství hříchu, nechtěla by ses nyní vy—
nasnažit o' nabytí ctností? Nevíš, jak? Netroutáš si? Ne
“boj se, já sám ti chci být učitelem.“ Duše, ve svaté
zpovědi omi ostněná zvána do školy Božského Srdce
Páně! K učiteli, lenž učí nlkoli suchými předpisy, nýbrž
příkladem, k učiteli, lenž ví, co její zdatnost snese &
jenž od ní nebude žádat více, než co dokáže, jenž ji
bude učit mile, s láskou a starostllvosti otce a se sho—
':vivavosti přítele, jenž nejen učí, jenž ! pomáhá, učitel,
jenž jediný dovede vlít porozumění l sílu, aby duše
chápala l dovedla . . .

Tedy za Kristem, do školy Kristovy .. .
A aby si duše zaml'ova'a tuto školu, nade vše po

mvš'eni vznešenou, zahledi se napřed na učitele. Jen
několika rysy načrtne sv. lgnác jeho velebnou postavu,
jeho Srdce plné lásky (v rozjímání o krá'ovství Kristo
vě), aby duši navnadil. .v jeho škole pozná pak duše
sama zevrubněii, jak pravdivě o něm praví prorok:
»Krásný jest nade všecky syny lidské. <<(2 44)

Kdo má jen trochu velkodušnostl, neváhá. .Dá se
zapsat za učedníka do školy Srdce Ježíšova -——

27. »Planouci ohnisko iásky...a

Já jsem c e sta, pravda a život. (Jn 14. 6)

»Srdce Ježíšovo, velebností neskonale, svatý chrá
me Boží, stánku Nejvyššího. Srdce, v němž jsou vše—
Chny poklady moudrosti a vědění, Srdce, sehráno sva
tosti a lásky, smi'ui se nad námi . . .“

Pobožnost k Božskému Srdci Páně! Kdo by nepozo
„roval jak se šíří víc a víc! Jeho svátek se misty slaví
téměř jako zasvěcený, prvni pátek v měsíci se stal ml—
lým a svatým dnem mnohým věřícím, a stěží najdeme
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chrám nebo kapll, kde by nám s čestného místa neky
nula jako na pozdrav mi ounká socha Srdce Spasitelova.
Jednou rukou ukazuje Pán na své Srdce, jako by volal:
»Pohled' na srdce, jež lidi tolik mlťova'o... Pojď ke
mně, poutníče, jenž pracuješ a jsl obtížen...a Druhá
ruka buďto žehná nebo jest vztažena k nám, jako by
zvala a prosila: »Synu můj, .dcero má, dej mi srdce
své . . .a Jeho oči při tom spočívají na tobě, s výrazem
tak něžně lásky, že duše mimoděk spěje do jeho náručí.

Proč uctívá církev Srdce Páně? Liturgie anl dogma
tlka nemá co dělat s fysiologlí. Jest tedy nerozumné a
bezpředmětné dovolávat se toho, že sídlem atektů jest
jlný orgán a ne srdce. Dogmatický podklad naší po
božnosti nutno hledat jinde. V řeči všech národů jest
srdce symbolem lásky, a druhotně ! symbolem veškeré
ho vnitřního života. Podnět k tomu zavdala okolnost, že
srdce jest takřka resonanční deska jak lásky, tak všech
mocných alektů (radostl, smutku.. .). Ze mimoto“srdce“
patří k nejdůležitějším a nejušlechtilejším orgánům Ild
skěho těla, nebude nikdo popírat. Lze je nazvat zdro
jem lidské krve, a krev znamenala v pojetí národů samu
duší. (W 17. 14) Proto zvoleno srdce vhodně za symbol
vnitřního žlvota člověka.

Tedyvykupltelskou,sebeobětujícílás
“ku vtěleného Syna Božího uctíváme pobožnosti k jeho
svatému Srdci. Na druhém místě veškeren jeho v nit!
nl žlvot, všechny ctnosti a dokona'osti jeho lidské
duše, spojené s druhou božskou osobou (obiectum for
male). l. á s k u . . . V lyonskě katedrále se zastaví kaž
dý poutník u schránkv, jež chová srdce sv. Vlncence
Paulánského: a zamvslí se . . . Srdce. v němž bv'o tolik
soucitu s trpícími, jež láskou objíma'o ce'ou Francíl, vy—
ssávanou egoismem jediného člověka. dávajícího se ve
Versaillích uctívat jako po'obůh . . . Ale bude kdo stavět
na roveň srdce tohoto světce neisv. Srdci Soasltelovu?
Srdci, lež láskou objímalo ne jednu zemi, nýbrž veške
ren svět? '

Ze všech srdcí. která bila v prsou a dále ještě budou bít,
mé tužby k jednomu se nesou, a pro to len si přeli žít.
To Srdce mého Spasite'e. lež lásky v sobě chová víc
než srdce otce, matky vřelé, než srdcí zlatých na tisíc...
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Láska Srdce Ježíšova... Duch svatý, zosobněná
láska nejsv. Trojice, vytvořil to srdce v lůně vyvolené
Panny, a sotvaže to srdce začalo bit, komu platily jeho
první údery? Nebeskému Otci — a nám! Nám hříšnýmtr
Nabízí se Otci v obět' za nás . . . Kolik asi modliteb vy
slalo za nás k nebi po celou dobu, co v lůně panenské“
Matky dielo! Tolik lásky přinášel ubohému lidstvu jeho
Mesiáš — jak ho asi lidstvo přijme? Apoštol, jenž na je-'
ho Srdci spočíval, nám na to odpovídá: »Do vlastního
přišel, a svoji ho nepřijali.a (Jn 1. 11) Jeho Rodička musí
za Betlem . . . První ústrk, jejž snáší Srdce Páně od těch;
které milova!o a za něž přichází se obětovat. Netečnost, '
chlad. .-. Tentokráte to odmítají nevědomky, ale jak
bude později? 5

Dítko v jesličkách . .. Co přináší? Radost, pokoj . . .
Obé zvěstovali andělé pastýřům, obé dýše z našich vá-'
nočních koledg.. A lidstvo? Bude mu “za to vděčné?
U'jesliček prolévána krev .. . Jeho krev to měla být!
On sice unikl, ale jaké stíny vrhá tato událost do bu-'
doucna! Takto uvítán jako dítko — jak bude přijat, až“
vystoupí jako muž?
' Podle výroku sv. Gertrudy byla pobožnost k Srdci

Páně reservována dobám, kdy lidstvo bude hynout ne
dostatkem Iásky. Až lidská srdce budou chladnout &
tuhnout v ledovém mrazu, poněvadž v nich žár svaté Iás-'
ky 'k Bohu “vyhasl. Půl tisíciletí čekalo lidstvo na tento
dar nebes; až za pět staletí po životě a působení této
omilostněné světice helftského kláštera pozval Pán lid—
stvo, aby čerpalo ze studnic této pobožnosti nepře—'
berné poklady milostí. Nemáme podobného výroku o
pobožnosti k svatému dětství Spasiteiovu, ale platí o ni
totéž, co o pobožnosti k Srdci Páně. »Až lidé zapome
nou slova Páně: ,Nebudete-ii jako maličcí', až nebudou
vidět v Bohu milujícího Otce, až se nebudou pokládat
za jeho dítkv aniž iimi budou chtít být, pak bude po
božnost k dětství Páně časová“

Nejsou to právě doby, v kterých žiieme? Jsem iist,
že budoucí věky přidělí nvněiší generaci málo lichotivé
epitheton ornans et constans (čestnv a trvalý název) či"
šlechtický přídomek: »K'ackovská léta Evropy.“ luther
do nich Evropu uvedl, osvícenství je v ni vvpěstilo na
sto procent.“-a dnes? Všimni si'výrostka, který ta léta
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prodělává! Ponrdá vším, co otcům bylo svaté, hledi
5 patra na otce, nemá-Il vzdělání jako on — že má
praktickou životní zkušenost, která jest cennější a vzác
nější poklad než papírové stůdentské vědomosti, to
mladý pán nechápe; „všecko kritisuje a odsuzuje, sebe
pokládá za knihu moudrostí, rad rodičů nedbá, jejich
rozkazů teprv*ne,'neposlušnost'a odboj proti autoritě-'
pokládá za známku mužného ducha a vyspělosti, tak
jako pohrdání zděděnými tradicemi, posvěcenými dlou
hými věky, pokládá za jistou známku vzdělání," vědo-f
mosti a moudrosti. Názory prostých lidí a zvláště víra
a zbožnost jsou mu na posměch, obhroublost a ne—Í
mastné vtipy pokládáza duchaplnost, kterou'chce všem-
lmponovat, při tom nadutý, domýšlivý, nemaje anl 'zbla
taktnosti k jiným a úcty k starším. '

' Aplikujeme, co právě řečeno, ná novověkou EVropul'
Postoj, jejž zaujímá k středověku a k tradicím minulosti,
k autoritě Tvůrce a církve, nejen že naši “výtku plně?
ospravedlňuje; vrhá nadto i jasně světlo, aby každý plně—'
porozuměl, co naše slovo znamená. Klackovská léta
Evropy . . . Co řečeno o onom výrostku, aplikuj slovo “za“
slovem na »moderní Evropuú, na to, jak mluví a píše
o otcích, o církvi, které za všecko vděčí, o víře a zbož
nosti, a rci sám, mám-li pravdu či nic.

Kde hledat lék? V pobožnosti k dětství Páně! Ježíš.
v jesličkách náš učitel a náš vůdce, náš lékař i náš vzor.“
Lidstvo předevšim nevěří v lásku Boží. Nevěřil v ni už;
ten, jehož hřích a dílo přišel vtělený Syn Boží napravit.
První člověk... Satan mu namlouvá: »Nemysli, že Bůh
s tebou dobře smýšlí. Ve svém sobectví a závisti tl ne
přeje vědění, kterým by ses mu vyrovnal; proto tl zaka
zuje přístup ke stromu...a A naši prarodiče? Dali sl
skutečně namluvit, že nebeský Otec nemá pravé lásky"
k“nim; soudili, že satan jest jejich pravým přítelem a
dobrodějem. Pozdě se otevřely oči jejich (Gn 3. 7),
pozdě poznaíi, z'kterého zdroje jim pramenila láska a—
kdo jim rajské štěstí záviděl. Dítko v jesiích volá ke kaž—;
dému svým pouhým zjevem: »Tak Bůh miluje lidstvo,
že jednorozeného Syna svého dal ...a Dítko panenské
matky nás naučí věřit v lásku nebeského Otce . . . ' ' '

'Dnešní lidstvo? Jak málo věří v lásku Boží, nevyjí
maje vyznavače jména Kristova! Nevěří v lásku Otcovu'f
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v utrpení a zkouškách; což v dobách klidu a štěstí? »To
není darem Hospodinovým, to jsme si vydobyli praci
svých rukou.<<(Srov. Dt 32. 27) A přec dí Jehova skrze
Mojžíše o svém lidu: »Nalezl jsem ho v zemi pusté,
na poušti veliké a hrozné; vedl jsem jej a opatroval jako
zříte'nici oka; jak orlice své mladé pod křídla bere,
rozpíná nad nimi perutě a na kříd'ech je nosí, tak já
jsem jej vodil, zavedl na místa tučná, aby požíval úrody
polní. ssál med ze skály a olej z kamene tvrdého; máslo
a mléko, neitučněíší beránky a skopce jsem mu dal, tuč—
nost pšenice a víno červené. . . l.id můj samým blaho
bytem ztučněl a zbujněl, a opustil Boha Stvořitele své
ho . . .a (Dt 32. 10nn)

Vede-li se lidstvu dobře, neděkuie; vede-ll se mu
zle, reptá. pochybuje, nesepne k prosbě ruce. Odtud
pochází lhostejnost k Bohu a zásadní opomíjení mod
titby; l věřící pozbývají ducha synovství a pravého dět
ství, a nevidí v Bohu milujícího Otce. Z toho další zla:
nesvěří se řízení _iehoprozřetelnosti, nezří ve všem je
ho řídící otcovskou ruku, srdce k němu ledově chladné,
řekl bvch ostentativně chladné a odměřené. Když tak
jednají ti, kteří ještě v Boha jakž takž věří, co lze čekat
od těch, kteří v něho nevěří?

Slunce. jež vvšlo v betlémské noci,- se prozatím
skrylo v nazaretském zátiší. Proč? Abv byl podoben nám.
abv se s námi dělil o všechnu hořkost našeho vyhnan
_ství. o práce. odříkání, lopocení vyhnaných svnů Evi
nv'ch. A'exander Vel.. Traián. Karel Vlll. francouzský,
Karel Xll. švédský a ílní se sdíleli se svými volínv o vše
chny útrapy válečného tažení; ale v tom vězela značná
dávka vypočítavosti a egoismu . . . dělali to. aby je na
dchli — pro sebe! Pro věc svou! Čistší, da'eko čistší
bvla láska manželky lope de Veqa. lež s ním šla dobro—
volně do vyhnanství. Carská. říše viděla podobné zievy
denně... manželky, provázeíící muže vypověděné na
Sibiř. Ještě čistší bvla láska Kateřinv Polské. lež dob—
rovolně provází manžela (Jana, vévodu finského) do ža
láře, přímo od o'táře. kde mu slíbila doživotní věrnost
a lásku, a pracuje rukama. abv opatřila chléb sobě i le—
mu. v pařížském voienském ústavě bvl za Ludvíka XV.
chovanec, jenž se u stolu nedotkl ilného leč chleba a
vody... nechtěl se mít lépe než jeho drazí doma, 0
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nichž věděl, že mají sotva černého chleba. Vtělený Syn
Boží . . . Nestači.o mu, že sestoupil k nám do vyhnanstvi,
_do údolí slz a bolestí — chtěl nadto být jako jeden
z nás, nechtěl se mít lépe než my.

Ško.a svatého dětství Kristova pokračuje ještě v ga
lliejské Florencii. (Nazaret znamená »město květům)
Poddán svým rodičům . . . Příkladem léčí z jiného zla 
z toho, co jsme označili jako jeden z příznaků klackov—
ských let. Odboj proti autoritě. . . Poslušnosti vůči Otci
nás učí po celý život, v Nazaretě nadto l poslouchat
těch, které nám Bůh dal za své zástupce, ať jde o rodi
če nebo o kohokoli jiného. Vůle Otcova mu byla vždy
svatá, byla mu nedotknutelným pilířem, o který se vše
cko jeho konání opíralo, byla jako veřeje, kolem nichž
se otáčelo vše, cokoli činil. Naše první exerciční prav—
da... Bohu sloužit a jeho vůli plnit, to cíl člověka na
zemi, to úkol andělů na nebi. Jak docela jinak chápeme
tuto základní exerciční pravdu ve vší jeji vznešenosti
a velikosti při pohledu na náš božský vzor než při pou
hém vyslechnutí důvodů: »Hodno a spravedlivo jest,
slušno a spasitelno . . . jest povinností každého tvora a
každého syna Adamova, tedy i tvou . . .n

Přišla konečně chvíle, kdy božské slunce spravedl
nosti, po němž lidstvo toužilo, mělo vyjít ze skryta.
Otec volá a Syn poslušně jde, dává sbohem panenské
Matce, odchází k Jordánu — z nazaretského ráje na ka
menltou poušť, od té, jež ho blažila láskou svého nej
čistšího a nejvroucněišího srdce, mezi ty, kteří ho bu
dou nenávidět, pronásledovat . . . Ale žádá to Otec, vy
máhá to naše spása, a Pán nám opět ukazuje sám na
sobě, jak máme plnit exerciční pravdu: »Bohu sloužit a
být ho na slovo poslušen . . .a

Veřejný život Páně. . . Hlava apoštoíí. shrnuje veš
keré působení svého božského Mistra ve dvou slovech:
»Pertranslít benelaclendoa, obcházel všude dobře člně.
(Sk 10. 38)

Napřed Kána, první milost — na přímluvu té, jež ho
zrodila — ,

Potom asi šestiměsíční působení v Judsku... Pak
scéna u studnice Jakubovy. rozhovor s hříšnou Samari»
tánkou, ; níž unavený božský Poutník. sedlci žiznlvý
u studny, sám navázal rozhovor, aby hříšnou duší Iaplt
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do sítí své slitovné lásky _anám ukázal, že jediná duše
jest mu cenná dost, aby se jí věnoval a za ni se obě
toval. .
' Pak Katarnaum... V sobotu to bylo... Po západu

slunce přinášejí nemocné z daleka široka, kladou je na
ulici, Pán vychází z domu, kráčí řadami ubohých, vklá
.dá na ně ruce a uzdravuje všechny. Jaký obraz! Syn
Boží uprostřed lidské bídy, jež k němu se všech stran
,fvztahuje ruce a prosí... Maně vzpomínáme na eucha
„ristickýprůvod v lurdech, kde týž Ježíš, skrytý ve svaté
hostii, kráčí řadami nemocných a slyší jejich volání:
»Synu Davidův, smiluj se nade mnou.

Potom Galilea. . »| jiným městečkům musím hlásat
;evangelium...<<'A lid? Vycítil brzo, kde pro něho bije
srdce. Proto se za .ním valili; neodstrašila je použít, ne
.ýroze'hnalaje noc, nezadrželo jich jezero. Pán se musí
posadit na loďku, odrazit od břehu a s loďky učit ne
přehledný-zástup, aby neumačkali jeho a neušlapall
sebe, Jindy zase učí na hoře blahoslavenství tisícehlavó
davy, vlnící se jako zčeřená hladina; dychtivl slov spá

sy sledují bez dechu leho svatá slova, a když domluvii,
žasll nad jeho učením. Jak docela jiné než malicherné
„nauky jejich učitelů (rabínů, t. ). zákoníků, kteří skoro
vesměs patřili k farizeům), hádaiících se o písmenka _a
slovíčka! Slovo Kristovo bylo duch a život!

Již dva roky Pán působí, již rozeslal i apoštoly na
.první misijní cestu. v ustanovený den se vracejí a s na
dšením skládají počet ze svého působení. »Poiďte
_.vústraní a odpočiňte si trochu.“ praví unavený božský
:Učitel svým unaveným učedníkům. Popřát jim oddechu
a věnovatse nějakou dobu svým . . . Jak doíemný a' něž
ný rys v povaze nebeského Mistra! Snad ráno, aby zů
stali .nepozorováni, je vyzva!, aby vsedli na loďku a pře
plavili se na východní břeh Genezaretského' iezera, na
území. Herodova bratra Filipa (Gaulanitis). Loďka pomalu
pluje po klidné hladině jezera, iehož vzbouřené vody
je :;hrozilypřed =nedávnem pohltit; chvílemi asi _iipo
nechali vlnám, aby si s ní hrály a ii houoaly, a oddávali
.se nerušeně svému blahu; po dlouhé době sami a sami
-_smilovaným'Mistrem! Konečně přirazi'a loď ku břehu,
; svatá,-společnost vystoupila. Brzo však viděli, že ne
jsou sami. Netrvalo dlouho jejich štěstí! Zástupy vy
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t_u'šlly,kam se Pán odebral, obešly jezero, a unavený
milovník duší? Maličcí žádali sobě chleba, a nebylo, kdo
by jim ho lámal. (Pláč 4. 4) »Líto mi zástupu, že jsou jako
ovce nemající pastýře.. .a Ovce, které tarízejští pastýřl'
nechali docela bez pomoci. Božské Srdce vidí, jak je
mravní bída žene do jeho náručí, touha a žízeň po sto
vech spásy. »Uzdravll jejlch nemocné a učil je mnohé
mu. .a Úchvatný pohled! Pán uprostřed zástupů, všichni“
se vlnou k nebeskému Učiteli a Lékaři, s láskou a důvě
rou lpí na jeho rtech. .Ta scéna proměnila poušt' na“
ten den v ráj. Ani nepozoruji, jak rychle hodiny ubíhají,;
že slunko již zlatí hřbet horského řetězu Zabulonských;
vrchů, že rozlévá své rudnoucí světlo po modré hladlně'
jezerní, jasné jak křišťál a zářící jako roztavené zlato.-'
Noc co nevidět obestře celý kraj! Pán nechce ty tisíce:—
propustit hladové; přišli zdaleka, nevydrží lehce dlou»j
hou cestu, zvláště ne ženy a děti. '

Co se potom stalo, víme. sedí ve vysoké zelené;
trávě jako poutníci po skončených službách Božích na
Sv. Hostýně, apošto'é procházejí lejlch řadami, dávají
každému chleba a rybiček, mnoho-Ii si kdo přál..
Když sčítám všechny práce, kroky, jež Ježíš pro mne;

vykonal, g
když povážím, jak žití roky jen lásce mojí věnoval,
tu volám: »Srdce Spasitele, jak mohlos takou láskou plátl;
Když člověk tl jen nevděk chystá, jak mohlos nás tak

milovatla

Nevděk — spojený s nevěrou — vypudil ho napřed:
: Jndska, teď l z Galileje. Ve čtvrtek rozmnožení chlebů;
na východním břehu jezera, v sobotu potom kázání v kai
tarnaumské synagoze. Pán navazuje na to, čeho byli“
předevčírem svědky, a slibuje jím jiný chléb, chléb_
života a nesmrtelnosti, chléb s nebe, chléb andělský.'
První eucharistick'é kázání. .A výsledek? Odvracejí se;
od něho; nemají dost víry, proto nechápou jeho neko-Í
nečnou lásku, která jim chce v Eucharistii dát, o čem soj
nesnilo ani pro'roků.m _"

Pán opouští nevěřící Ild, odchází na území pohan—f
ské — —-Ale ani tam neustává rozsévat požehnání. Fe-;'
nlcká matka, _tedy pohanka, prosí za nemocnou dceru,;

a )iSynDavldůw jl vyslyšel. U města zvaného Cesarea



(»město císařovou), založeného od tetrarchy Filipa k po.
ctě jeho pána, římského císaře Augusta, východně od
pramenů jordánských, myslí Pán na nás, na své věrné.
na svou církev, a slibuje, že bouře ani zmatky nepotopí
loďku Petrovu, že vztek pekelných mocností nikdy ne—
rozdrtí ská.u, na které on v_zdě.á svou církev. Jaká ůté—
cha pro ty, kdož poplují v Iod'ce Petrově, kdo se uchýli
za hradby pevnosti, vzdělané od samého Krista!

Pán ze své vlasti nevěrou vypuzen, nicméně vraci
se opět a koná dobré zas, nedbaje nevděku, třebaže se
nejednou trpce dotkl jeho přesvatého Srdce. (Lk17.17)
Nikdo neodešel od něho nevyslyšen a nepotěšen. Jeho
lásku zakusili mnohdy i ti, kteří k němu ruce nespinali.
Nemocný v jerusaiemské Bethesdě, nejeden posedlý.
píačící matka v Naimu, slepec o slavnosti stánků — —
Ba ani pohané, jak již řečeno, nebyli vyloučeni z jeho
lásky. Setníkovl v Kaiarnaum uzdravuje služebníka, hlu
choněmého v Dekapoll (Mar 7. 32), ony dva v Gerge—
se . . . Uzdravovai veškeren neduh, ale především o d uo
š e mu šlo. Ujímá se a zastává se ženy hříšnice v domě
Simonově, volá sám publikána (»vyděračea) Matouše,
pod střechu jemu podobného Zachea sám se pozval, od
pouští hříchy ochrnuiému v Kalarnau, nedovoluje hodit
kamenem po ženě clzoiožné. Zvláštní láskou však za
hrnuje duše čisté, nezkažené . . . Marii Bethanskou, své—
ho miláčka mezi apoštoly, mládence \! Zajordání (Mar
10. 18nn) . . .

»Nechte maličkých přijíti ke mně...a Zase scéna
milá a krásná, která mu zjednaia název přítele ditek;
nezapomenutelná scéna \: Zaiordání, nedlouho před je—
ho utrpením. Duše miloval, po dušich toužil, pro duše
do zemdlení pracoval.

V úterý,.po Květné neděli to bylo. tři dny před jeho
iáskypiným utrpením. Od časného rána jest v chrámě
a učí zástupy, tísnící se kolem něho. Tu se obieví de—
legáti velerady, kněží, zákonicl (rabíni) a zástupcové
lidu (»starší lidua, na způsob našich obecních starších
nebo poslanců) a interpeluií ho jménem velerady: »Ja—
kým právem jsi vyhnal včera z chrámového nádvoří pro—
davače, kteří svou živnost konaií s dovolením a schvá
ienim velerady, neivvššího židovského trlbuná'u? Kdo
ti dal k tomu jaké právo a moc?“ Dnes se ho netáži po
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znamení, jako před třemi roky; vědíť, jakou odpověď
by dostali. »Kdo tl dal k tomu právo a moc?“ Aťodpoví
Pán, jak chce, oni jsou připraveni popřít jakékoli právo.
kterého by se snad dovolával. Pán však odpověděl:
»Mllerád vám povím, jakým právem ty věci činím; ale
napřed vy mně povězte: byl Jan Křtitel vysťanec nebes
či pouhý soukromý lidský učitel?u Choulostivá věc! Vy
slanec nebes? Pak se jich Pán otáže: »Pročjste mu ne
uvěřill, kdyžtě mne prohlásil za Mesiášen Soukromý
učitel? I.ld ho pokládal za prorokal'Prohláslt ho před
těmi davy za obyčejného rabína, budou od vznětálvých
Galilejců ukamenovánl! Proto odpovídají: »Nevíme.a
Vůdcovó lldu nedovedou rozeznat, zda ten neb onen
učitel jest prorok či nic! i(e komu se tedy má Ild obrá—
tlt, aby o tom byl poučen? Nepoznall-Il teď, zda Jan byl
pravý prorok, jak poznají Mesiáše, až přijde? Kde a u
toho má potom lid hledat poučení? i(do jej povede
k Mesiášovi? »Nevíte... to jest, nechcete mi pově
dět. . . Tedy ani já vám nepovím, jakým právem ty věci
činím. Neupřímnýmse ode mne odpovědi nedostane.a

Po nějaké době jsou tu zase. Tentokráte nepřišli
nstařÍu; poslali žáky, aby při možné porážce utržlli místo
nich ostudu »mladía. Ale teď léčka tak chytře navlečena,
že uniknout nelze. Záci, nastávající zákonícl, připravující
se na rabínskou zkoušku, tedy iarizeové jako íejich
učitelé, národovci, spolu s herodiány (neslýchánolj. od
rodllcl, vlastizrádci. Zádají před lidem vysvětlení, může-ll
žid srovnat se svým svědomím, aby platili daně pohan
skému císaři, jenž byl v jejich očích uchvatitelem vlády
nad lidem Hospodinovým. Jako kdyby ti byli roku 1944
čeští vlastenci dali veřejně otázku: »Souhlasíš s Hit
lerovým režimem?a Snadno si představíme škodolibý
výraz tváře, který se marně snažili při své potmě
šilé otázce zakrýt, snadno si představíme, iak asi celý
zástup zmlkl. Prohléd't' každý okamžitě, kam jejich »ne
vinná otázkaa bije; co teď asi Ježíš odpoví? Podaří se
mu z léčky se vymknout? Nebylo třeba dlouho čekat,
a výsměch, který rázem zmizel s tváře tazatel'ů, se rozlil
po tvářích posluchačů; žácl šli zklamaní vyřídit svým uči
telům. netrpěťivě čekaiícím, že »NazaretskéhOu v řeči
polapit se jim nepodařilo. Po nich nevěřící saduceoVé,
popírající nesmrtelnost duše a vzkříšení, předložili Pánu
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a*krozřešení právní-případ, který jejich odpůrci, dnes
"s nimi spoíení tarizeové, rozřešit nedovedli, a dostali
od věčné-Moudrosti také odpověď, jaké se nenadáll.
.Kdyžkonečně odpověděl Pán i na otázku zákoníkovu po
:největším přikázání v Zákoně, dal znova sám otázku
ďěmto znalcům a učitelům Zákona: »Cí syn jest (anebo
»bude) Mesiáš?<<»Davl.dův.a »Jak je to možné, kdyžtě ho
David nazývá v žalmu 109. svým pánem? Praví přec:
,Rekl Hospodin ku Pánu mému: Posad' se po mé pra
"_VÍCÍ...' Toto místo přec sami vvkládáte o Mesiášovllu
.=kali, a již. nikdo se neosmělll Pánu stroíit léčky něla—
kou prohnanou otázkou. Moudrost božského Spasitele
„nikdy nezazářila před zástupy v takovém lesku jako
tentokráte.

Srdce Ježíšovo, ve kterém jsou všechny poklady
moudrosti a vědění... Nadpřirozené moudrost, nikoli
moudrost světa nebo těla, a této nadpřirozené moud
rosti se lze naučit jedině ve škole, Božského Srdce Páně,
moudrosti, kterou se stkvěly koiikráte i prosté duše, ne
uméjící číst ani psát, moudrost vedoucí k nebeské brá
„ně a_patřící s ostatními ctnostmi ke křesťanské dokona
lostí. Srdce Ježíšovo, schráno božské moudrosti . . .

Ale nade vši moudrostldražší jest nám tvá láska.
Božská tvoje moudrost. božštěiší tvá láska. .. Tak jako
ty může jenom Bůh milovat. Tvou lásku k duším může
.nám poněkud znázornit pověst z dob, kdy Slovensko
bylo svědkem urputných bojů mezi křížem a půlměsí
cem. Stěpán Zápolský se vrací z válečné výpravy. Nej
vzácnější perla jeho kořisti lest Fatima, osmanská dívka,
čarovné sličnosti . . . Tu nedá nikomu, tu už předem určil
své manželce. Otrokyně . . . Třebaže od své paní zahrno
vána láskou, byla černooká dívčina stále smutná; její
srdce zalétalo daleko od hradu, na východ, do drahé
vlasti, kde v stínu palem tak mile a krásně, kde jeií snou
benec. . . Uzří ho ještě někdy? Bude jeho? Na jaře za
zněly na hradní věží trubky, ohlašují a vítají poselství
z ciziny. Celá karavana vííždí do hradu: bohatý turecký
kupec Omar přichází s darv, aby vyměnil nebo vykoupil
zajatce. Stalo se mu po vů'l. a'e on stále íeště kohosl
očima hledá, stále čeká, až konečně se táže: »Už niko
ho nemáš?<< »Nikoho.a »Fatimul...a »Tu ti nedám. ta
patří mé manželce.“ »Zlatem ji vyvážím, arabských koní
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tl dám, co budeš chtít. .<<Marná vše, Fatlmu nedostal.
»Kdybych z trenčínské skály vyvodll pramen vod, dal
bys mi jl?<<»Když vyvodíš, dám <<Omar se služebníky
se dá do práce, kope do tvrdé skály, míjejí dny, týdny,
měsíce, on dnem i nocí kalí a brousí nástroje. Jeho
druzi únavou klesají a hynou jeden za druhým, Omar
vytrvává, denně se spouští do temného jícnu. Třikrátse
oděly IÍeSynad Váhem svěží zelení, po třetí žloutnoucí
stráně hlásají podzim, Omar k smrti unaven, ale ne
povoluje. Jednou vytažen polomrtvý z hloubky, v mdlo
bách, zašeptá: »Voda . . . dole . . .a Skutečně, studna plná
křišťálové vody . . . Jsou tomu již věky, co oba milující
snoubenci se vrátili do své krásné vlasti, lidé dodnes
žasnou nad ohromujícím dílem, a studna má dodnes
jméno »Studnlce Iáskya.

Božské Srdce Ježíšovo! K lásce tohoto jlnocha jsem
se osmělil přirovnat láskou tvou... On miloval a se
obětoval za milující snoubenku, nevyrovnatelné slično
sti; ty ses obětovala za hříšné, za ty, kteří tě nemilo
vali a od kterých se Otec pro jejich ohavnost odvracel.
Onen neobětoval život, tys žlvot obětoval! On tolik vy
konal, aby užíval štěstí a blaha ve svazku s milovanou,
tys tolik vykonal, aby se blaha a štěstí dostalo nám! On
dal, ale snad více přijal, ty jenom dáváš . .. Tvé Srdce
pro nás žilo, pro nás bilo ode svého zrození, na kříži
krev vycedilo za lidí všech spasení..

»Kdekoll šlépěj tvoje kráčí, všude jen štěstí rozsé
vá. <.<Rozsévat radost a štěstí, zaměstnání andělských
duší . . . Tak Srdce Páně, tak i ta, kterou nazýváme pří
činou naší radostí, tak po jejich příkladě každé srdce
šlechetné, které se od Srdce Ježíšova naučílo pravé ne
zištné sebeobětující lásce, duše, která se vzdělala ve
škole Božského Srdce Páně.

V první části exercicií, na cestě očistné, nám šlo
o to, abychom duší, poskvrněnou vlnou a hříchem, očis
tili, abychom se—vyzullz nezřízených vášní, které ke hří
chu vedou, které jako balvany poutníkovl do cesty na
vallll nepřátelé spásy. Když tento úkol dokonán, když
duše ode vší poskvrny ve sv. zpovědi očištěna a když
učinila pevné rozhodnutí, že se nedá nezřízenýml váš
němí ovládat — více učiniti nemožno —, nastupuje ces
tu osvětnou: nyní se snaž, abys očištěnou duši oz d o
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b II ctnostmi, snaže se 'o'vzestup "na'dráze dokonalosti.
“Nikoliustát na tom, že jsi se hříchu zbavil, nýbrž zatou
žit výše, snažit se o získání pravých a trvalých ctností.
Zbavil-lí se rytíř nepřítele, nezůstal »dolea; hleděl zase
dostat se »vzhůrua,na bezpečný vrch, kde v opevněném
hradě byl bezpečen — tím bezpečnější, čím výše stál
jeho »nedobytnýa hrad, strmící hrdě k nebi. Nedobytný
— chceš být i ty, milý poutníče, nepříteli nedobytný?
Pak nezůstávej dole! Stoupej stále vzhůru, za Kristem
a ke Kristu. Čím blíže jemu, tím vzdálenější hříchu; čím
podobnější jeho nejsvětějšímu Srdci, tím jistější před
zviažněním, jež jest největším nebezpečím každému,
kdo se obrátil a cestu zkázy opustil. Vlažnost, jistá cesta
k opětovnému pádu. Následování Krista, jistá cesta k vy
trvání a k dokonalosti. Proto praví apoštol národů vě
řícím, že nemá pokoje, dokud nevidí, že obraz Kristův
se zračí v jejich duši, a klade jim na srdce, aby se ze
"všech sil snažili dosíci plnosti ctností Kristových -—ná
sledováním jeho nejsv. Srdce!

28. Za ideálem !

Půjdu za tebou! (Lk 9. 57)

A) »Králi a středisko srdcí . . .a

Srdce Páně . . . Čím démant mezi kameny, čím zlato
mezi kovy, tím Srdce Kristovo mezi srdci lidskými. Dé
mant, broušený . . . neotře se jako oblázek, nedeíormuje
se pouhým dotekem jako hlína, tostoreskuje ve tmě . . .
Srdce Páně, krásné mezi syny lidskými, jeho dokona
l0st a ctnosti patrny všem, vyzařují světlo i v noci
utrpení, pevné, nezlomné, nezdrcené »ranami osudua.
Zlato . . . nechytá se ho rez . . . Srdce Páně povýšeno
nade vše, po čem tOuží mallcherná sebeláska,-hloupá
marnivost, nadutá domýšlívost. Povzneseno nad lidské
ohledy, nad lidskou chválu i hanu, nad nízké lichocení.
Proto je Spasitel s to, aby pokrytectví falešné chvály
okamžitě prohlédl, proto odmítá l chválu, nemá-ll za cíl
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oslavu Otce (Lk 18. 19), jest kliden při nejtěžší urážce.
(»Když hospodáře nazývali posedlým, čeho se mohou
nadít jeho domácí?a Mt 10. 25) Prohlásil o sobě, že ne
přišel hledat slávy své, že hledá jedině slávu toho, od
něhož byl poslán, a podle svých slov skutečně jednal.
Skrývá se, když ho chtějí prohlásit za krále, a nepřeje
si, aby rozhlašovaii jeho divy; on, jenž tolik zázraků vy
konal, aby uzdravil a obšťastnll jiné, nekoná ani jeden,
aby zjednal pohodlí sobě — rozmnožil chleby pro ty,
kteří hladovějí kvůli němu, ale neproměňuje v chléb ka
meny, když on sám po 40 denním postu hladověl kvůll
nám. Obětuje se za jiné, za přátele i nepřátele, aby byli
šťastni a Otec oslaven. To jest Srdce vpravdě veliké,
Srdce vznešené, božské.

Jak malícherná vůči němu srdce lidská! Jak mali
cherný na př. Ludvík XIV.,zvaný Veliký! Miluje lichoceni,
skládá sám sobě na počest básně a platí bohatě ty,
kteří je skládají. Jak malicherný v jistém ohledu l Na
poleon, jenž přestrojen chodí pařížskými ulicemi, aby
slyšel, co si Ild o něm vypravuie, muž, jenž byl sám
sobě modlou! I Pána vybízeii krátkozraci: »Co se skrý
váš? Ukaž se světu! Viz přece, každý se dere vpřed,
lidem na oči, jen ty činíš pravý opak...a Ale právě
v tom jeho velikost. Jak malicherná I naše srdce! Proto
jsme tak ubozí v duchovním životě, proto žádný pokrok
na cestě ctnosti. Jeden za druhým zakrní ve svém egois
mu, a proto neschopen velkých činů pro Pána a jeho
svatou věc, proto tak málo vykonáno pro čest a slávu
Boží. Několik špinavých kněží stačí, aby založili sektu
a svedli tisíce, a několik set nestačí, aby vykonali něco
vpravdě velikého pro Ježíše! l Božského Spasitele ne
jednou pokoušell k malichernostem. »Mistře, řekni mému
bratru, aby se se mnou rozdělil o dědictví, uplatni svou
vážnost a svůj vliv . . .a (Lk 12. 13)

A my? Mluvím nyní k těm, kteří se snaží vést du
chovní život, jakož i k těm, kteří jsou přesvědčeni, že
ho vedou. Nuže, projdi jednou celý den, od rána do ve
čera, ale buď tentokráte upřímný sám k sobě, nehraj
si na schovávanou, vezmi do ruky pitevní nožík... Ksvé
mu ůžasu najdeš, že snad všude a do všeho, l do zásluž
ných skutků, přimíšeno někdy trochu nezřízené sebelás
ky, jindy trochu marnivosti, ctižádosti. snad I smyslnosti,
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a že o málokterém skutku můžeš s dobrým svědomím
říci: »Srdce Páně by v tomto případě jednalo právě tak,
navlas tak, s týmiž pohnutkami, s týmž úmyslem . . . hle
dal jsem výhradně slávu Boží a blaho bližního, anl stopy
vlastního uspokojení . . .a Žádá-II od nás Pán oběť, pro
zradí a projeví se naše malichernost nejvíce — —

Jak léčit tyto a podobné nedokonalosti? Pohledem
do Srdce Ježíšova! Následováním Srdce Ježíšova! Ježíš,
náš vůdce, náš ideál, náš vzor — -—

Dante skončil svou očistnou poui', uschopněn, aby
se vznesl k hvězdám, Beatrice jest mu vůdkyní, jež ho
vede k hvězdám. Exercitant po skončení cesty očistné
po sv. zpovědi uschopněn, aby vzlétl k Bohu. »Vzhůru
srdce, z prachu země. „(( Nás však vede Kristus. Dan
tova vůdkyně byla zbájená (zidealisovaná), náš vůdce
zbájený není. My kráčíme vzhůru, ve šlépějích Kristo
vých ——Ježíš, náš učitel, náš lékař, náš vzor. Řecké
bájesloví vypravuje o lkarovl, jenž chtěl vzlétnout ke
slunci, a oslněn září, jíž jeho oko nesneslo, byl smeten
s výšiny, kam si nesměl troufat žádný smrtelník. Nám
však volá sv. víra: »Jen blíže k slunci našich duší, jen
blíže k Srdci Páně —<(

Srdce Ježíšovo, náš ideál . . .
Co jest Ideál? Osoba, věc, myšlenka (»Ideaa),

cíl, jemuž platí celé mé srdce, mé všechny myšlenky,
každá má tužba; pro něj mé srdce bije, pro něj pracuji,
pro něj a jemu žiji ! umírám, nad zřítelnlcl oka jest ml
drahocennější. Kde jest poklad tvůj, tam jest l srdce tvé.
Jak dovedla nadchnout celé národy velká myšlenka,
vznešený cíl! Vzpomeňme křižáků! Dokud je oduševňo
valy Ideály, vítězili; když místo nich nastoupily osobní
spory a poživačnost, bylo vše ztraceno. Ignác z Loyoly
měl Ideály (»Z Montserratu vytáhl, aby Kristu dobyl
Evropua), František Xaverský měl Ideály (»Jen duše ml
dej, Pane, a ostatní ponech soběa), Vincenc Paulánský,
O'Connell, Wlndthorst, všichni velcí dobrodějové lidstva
neb aspoň svých národů měli ideály. A chce-ll kdo něco
velkého vykonat v mravním směru, dát ve své osobě
Pánu světce neb aspoň učedníka dokonalého, potřebuje
též ideál — velkou myšlenku a velký vzor!

Pohanský starověk vycítll, jak nutný zvláště mládeži
jest Ideál, jakou moc nad lidským srdcem má vzor. TI
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ovšem měli—jenpozemské Ideály, protože o vyšším ži
votě nevěděll. A přec poznali jich nezbytnost, ačli je
jichmládež neměla zakrnět. Na Achillovi se vzdělal Ale
xander Veliký, na Alexandrovi César... Jaká jest moc
a síla jediného velkého vzoru! Mnohdy po staletích! Pro
stinká služebná “na zapadlém tyrolském statku (Notbur
ga, t 1313) netušila, čím bude po více než půl tisíciletí
dívce, jež se bude probojovávat z bludařské tmy ke ka
tolickému světlu (Peregrině,'Kordule Wóhlerové, 1' 1916)
a jež zase jiným nesčetným. ukáže cestu k pravé církvi.

Duše bez ideálu... Jen nízkáduše se spo
kojí s odpadky, jen jí platí: »Po prsou svých polezeš
& bláto jístl budeš „.;< Tělesnost, smyslnost... Velko
mogul Alam, potomek Babera a Akbara Velikého, za—
kladatele mugalské říše v Indii, podmanitele' Hindostanu,
nejslavnějšího vládce Orientu (z rodu mocného Džingiz
chana), byl od Angličanů poražen za'150 let po smrti
svého slavného a vítězného předchůdce (r. 1765). Musil
se vzdát říše i vlády, ponechán mu jen titul velkomoguia
& přiřčena mu roční remunerace milion liber. »Allahu
díky, “zato si budu moci opatřit vína a dívek, kolik budu
chtít,<<pravil k anglickému generálu Clivemu. Nízký duch,
nízký cíl... duše bez ideálu, a ta zahyne... musí za
hynout . . .

Mallcherné ideály, na způsob bláznivého
Dona Quijote... Co se u nás mládeži podávalo v letech
minulých za nedostižný ideál »člověka, vlastence, učen
cea! Takoví iidé že by byli s to naplnit srdce mládeže
nadšením pro vznešené cíle, je zušlechťovat, povznášet
k nadhvězdným výšinám, k práci o vlastní velikost? Veš-
kerá ubohost světa a jeho nazírání není nikde tak pa
trna-jako v těchto jeho »ideálecha.

“ F ale š n é i d e á Iy . .. Nikoli ideály, nýbrž Idólv,
modly... Vedou duši na scestí (slavomam, Ludvík XIV.)
nebo do močálu (tělesnost, smyslnost. Goethe), mohou
učinit člověka i katanem ieho bližních, at' ve smvslu
skutečném (Robespierre, Hitler . .'.) nebo obrazném (Vol
taire, katan nesmrtelných duší, Wiklet, Luther . . .)

.-P r a v ý ld e á l . . . Činí lepším. dokonalejším. zu-—
šlechfuie... Podle 'toho. co neb koho jsi si.cbral za
Ideál, koho jsi učlnll králem svého srdce, se měří tvá
velikost, tvá ušlechtilost a vzlet tvého ducha. Jaký jest
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tvůj poklad, takové lest i tvé srdce, takový jsi ty — tvůi
ideál jest neklamné měřítko tvé velikosti. Naše mládež
dnes? Mluví se ji o radosti ze života —sv č e m a kde
tu radost hledá! Vrací se do dob pohanského Řecka.
Hláseite ]i raději návrat do rytířských dob a naplňte ||
rytířským duchem! Vezěre uvádí v povídce Marisstelia
výrok dospělého muže: »Mládí jest stvořeno k užívání.a
Hošík, synovec mluvčího, se ozval: »leoll, mládí le
stvořeno k heroismum »Kdo ti to řeknu »Marlsstella.a
Tato dívka, ]ež pečovala o duchovní potřeby docela
opuštěné farnosti, dostává nabídku... Zámožný Paří
žan, muž vzácných vlastností, k němuž ]l l její srdce
táhne.. . Prodělává značný vnitřní bol, nakonec zvítězí
vyšší láska. »Co by si ty duše počaly beze mne? Není
naděje, že osada dostane kněze . . .a »Atomuto velkému
cíli jste zasvětila své mládí, své síly, lemu obětovala
své štěstí, svůi život... chcete, aby na obloze této
temné opuštěné vesničky vždy zářila hvězda . . .a

Styk s velkými dušemi činí velikým. Arlstokraté du
cha povznášelí naši duševní úroveň (Augustin, Anež
ka... tvůi křestní patron!), aristokraté srdce strhnou
k šlechetným činům (Vincenc Paulánský, za nímž šlo tl
síce dívek, limž byl život otevřen), hrdinové povolání
učí svědomitému plnění povinností (O'Connell, Windt
horst). Proto tak důležitá a duši blahodárná četba žl
votů svatých! Nadchne k následování! Z Ignáce a Ko
lumbána, len světu žiiícich, učinila světce (svátek obou
se slaví téhož dne), Hurtera a jiné přivedla do církve.
i(dvbv se matkv vzdělávaly na ludmlle nebo Monice,
manželky na Alžbětě Durynské nebo Marll Anně Talgi,
otcové na »svatém muži tourském<< nebo na Paquero
novl. kněží na Xaverovl nebo Borromeovi, králové na
Václavovi nebo Ludvíkovi, dělnice na Marketě Slncial-ro
vé, děti na Vítu de Fontgalland. linoši na Aloisovl nebo
Berchmansovl. dívky na Germáně nebo Aničce Gulgné,
profesoři na Ferrinim. vědci na Pasteurovl nebo Ampe
rovl. katoličtí politikové na Malllnckrodtovi, státníci na
Garclovi. sodálkv na Marketě Lekeuxové, terclářl na
Ga'vanim, představení na Michalu Ruovl. vvchovatelé na
Boskovl. renesanční papežové na Řehoři VII..co by bvlo
charakterů ve světě! Stvk s ludmllou učinil Václava svět
cem, styk s Alfonsem Rodriguezem Klavera 'apoštolem,
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Ale Znova připomínám: není vždycky a není pouze
to vellké, co do očí bije. Ve světě jest mnoho velikosti
nepoznané a skryté, a pod hrubou dělnickou halenou
mnohdy srdce veliké — veliké v očích Božích, byt' i bez
významné v očích světa. Čeledín, jenž slouží zadarmo
v klášteře a zůstává svobodný, aby jeho slepá sestra
tam dostala zaopatření, služebná, jež nechce zaměnit
místo za výhodnější, aby dětem nevěřících rodičů za
chránila viru, akademička se státními zkouškami, jež od
mítá profesorské místo a uchází se o místo katechetky
na obecné škole, protože tam vykoná více pro duše, to
jest větší ctnost než přečíst celý náklad »nábožnýcha
knih a být denně celé hodiny v kostele . . . to jest větší
skutek než při volbách ziskat statisíce hlasů katolické
straně (t. j. sobě).

Taková velikost se rodí ve škole Kristově. Kristus,
absolutní ideál, nejdokonalejší vzor, jediný hoden, aby
byl králem tvého srdce a aby v něm vládl spolu s Krá
lovnou Matkou. Tvůj král a tvoje královna . ..

B) »Hlubino veškerých ctností . . .a

Proč se věřící roznití láskou k Srdci Páně a pěstuji
ji zvláště ve starším věku? Protože zakusili, jak falešné,
nespolehlivé, licoměrné jest lidské srdce. Po mnoha
zklamáních daji navždy výhost světu a přivlnou se do
cela k Srdci, jež jediné jest věrné, vší lásky a důvěry
hodné. Ale což musí každý napřed udělat tuto zkušenost,
než se k Srdci Páně přivine? Přesto, že lidská srdce jsou
tak šalebná, váháme se oddat docela a bez výhrady
Srdci, jež jediné nikdy nezklamaio a nezklame, váháme
navázat a uzavřít vroucí přátelství se srdcem nejsvětěj
ším, třebaže nás zve a nám přátelství nabizi. Tak málo
milováno, tak málo následováno — —

Následování Krista dá tvémuživotuobsah
(str. 112), a všemu, co konáš, pravou cenu, odnaučí tě
mallchernosti a učiní tě vpravdě velikým. Ale následovat
ho nutno mužně a odhodlaně, ne váhavě, bojácně, tak
řka ostýchavě! Božský Spasitel má rád duše ohnivé, ne
bojácné, nadšené, duše, jež mají velké touhy a velký
cíl. Pán miluje plamenné oko, planoucí svatou odhodla
nosti, jak vidíme na světcích... chce. abychom byli
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jeho chloubou v bídném, nízkém světě, jeho ozdobou
uprostřed malicherného ildstva. Nicotnosti ponechat jl
ným, a sami být plni svaté hrdosti!

Poutníče, pojď za mnou, následuj mne, svého jedi
ného, spolehlivého, neomylného, veskrze svatého vůd
ce -- —

V č e m následovat svaté Srdce Páně?
Především v první a základní »stavovské<< ctnosti

tvora — v p o slu š n o s tl vůči Tvůrci a »Otcia. Naše
první rozjímání nás poučilo, co znamená být tvorem
a mít Tvůrce, jaké naše povinnosti a závazky vzhledem k
němu, co první a nezbytná podmínka našeho věčného
štěstí a dosažení blaženého cíle, pro nějž jsme stvořeni.
Rozjímání o hříchu nám ukázalo, kde vězí příčina a
zdroj všeho neštěstí a vší bídy, která těžce doléhá jak
na jednótlivce, tak na národy. Neštastné činí národy
hřích (Př 14. 54) . . . neštěstídolehne krutě na každého,
kdo odepře Tvůrci povinnou poslušnost. A my, zpupní sy
nové a věrný odlesk neposlušného Adama, máme sklon
k neposlušnosti takřka v krvi! Kdo nás poučí, že posluš
né podrobení se vůli Nejvyššího nikterak neponižuje,
že tvora povznáší, že ho člní vpravdě svobodným a do
konalým, že mu zjednává podíl na božské bezhříšnostl,
svatosti, vznešenosti? Vtělený Syn Boží! Ten nás o tom
poučil, jak slovem, tak příkladem. Přišel plnit vůli toho,
který ho poslal, nikoli vůli svou, byl Otce poslušen až
k smrti, a to k smrti kříže, neodchýlil se nlkdv ani o vlas
od cesty, kterou mu vyměřila nejsvětější vůle Otcova.
Touto poslušnosti nejen oslavil Otce, jí vydobyl i lidstvu
ztracený ráj — eden ztracený po prvé neposlušnosti
prvního člověka, ztracený pro každého z nás po druhé
— tentokráte definitivně — neposlušnosti naší, odmít
neme-li my, vykoupení, zajistit si jej poslušným plněním
v_ůleNejvyššího.

Srdce Ježíšovo, poslušné až k smrti . ..
Tuto první a základní »stavovskowc ctnost provází

celé komonstvo ctnosti. Odevzdanost do vůle Boží...
chrání před malomyslností a zoufalstvím, vlévá trpělivost
a sílu, jest protijed a.ochrana přede vší nespokojeností,
která hlodá na životním kořenu vyhnaných synů Eviných.
Bázeň Boží — synovská, nikoli otrocká — ta povznáší
člověka nad jakékoli ohledy lidské, vyhostí ze srdce
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veškerou zbabělost, matku to lidských ohledů, &činí ho
vpravdě svobodným, mužným, pevným, dopomáhá mu
k tomu, aby ze sebe vytvořil žulový charakter. Pokora,
jež správně pojatá a správně cvičená vede k pravé
velikostí, a protože vyplývá ze správného poznání sebe
i Boha, vede ! k pravému poznání a ocenění světa a je
ho nicotnostl, k pohrdání jeho bídnými rozkošemi, k oce
nění statků věčných, k správnému hodnocení života.

Která z těchto ctností nám nezáří ze Srdce Ježíšo
va?Odevzdanost do vůle Otce... Pomlneme
jeho dětství (útěk do Egypta) a všimneme si jeho veřej
ného působení. Uprostřed nepřátel a úkladů odpovídá
na varovnou výstrahu: »Musím plnit poslání toho, jenž
mne poslal (Jn 9. 4), uzdravujl dnes i zítra (Lk 13. 32),
jak mi Otec uložllm Nepředbíhá ustanovenou hodinu,
třebaže touží, aby co nejdříve vycedll krev za spásu
lidstva (Lk 12. 50) a aby dal učedníkům jako největší
důkaz své lásky sám sebe v Eucharlstíl (Lk 22. 15). Do
cela odevzdán do vůle a řízení Otce, ale nevyhledává
svévolně nebezpečí... vyhýbá se úkladům, poněvadž
ještě nepřišla jeho hodina (Jn 7. 30,7vlz a. 59; 11, 54);
když však přišla, vydává se ochotně v ruce nepřátel, a
v Getsemanské zahradě nás příkladem nejkrásnějl učí,
co znamená pravá odevzdanost. Konečně na Golgotě.
na obětním oltáři kříže, lest nám Beránek Boží nedostiž
ným příkladem a učitelem trpělivosti & statečností, ulčí
nás mužně nést všechny bolesti. vlévá nám sílu v těž
kých chvílích, které přlbíjejí na kříž utrpení ! nás.

Povznesenost nad lidské ohledv... Sami
nepřátelé, třebaže : nekalého úmyslu.vydávají svědec
tví této jeho ctnosti. »Víme, že nedbáš nikoho a nena
tříš na osobu lidskou.a (Mt 22. 16.) Slabost, které jest
málokdo prost. jednak z vrozené bázlivostí. jednak ze
strachu před následky, jednak z vědomí vlastní hříšnostl
— kdo by bvl docela dokonalý, nemusil bv dbát úsudků
lidských. protože by věděl, že za nic nemůže být stíhán
posměchem nebo ootupou.

Pokora... »Učte se ode mne, neboť jsem pokor
ného srdce . . .ccV čem záleží pokora? Troií vědomí lest
jejím podkladem: co jsem vzhledem k Bohu.co jsem bez
Boha, co jsem u porovnání s bližním. Podle tohoto
vědomí jednat znamená být pokorný. Příkladem nám bu—'
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dlž leden z nejvíce omllostněných, světec : Assisi:
»Co jsem vůči Bohu? Nic. . . Co bez Boha (sám ze se
be)? Ještě méně než nlc, hříšník . . . hřích jest jediné, co
jsem nedostal jako dar od Boha, čím jsem svou duši
zohavii sám. Co u porovnání s bližním? Kdyby největší
zločinec byl na mém místě a dostal tolik milostí, co já,
možná, že by Bohu dokonaleji sloužil a vyšší dokonalosti
dosáhl než já . . . a já na jeho místě, nepodporován toil
kerou milostí, byl bych snad daleko horší než on.“ A La
cordaire připojuje, drže se výroku sv. Augustina: »Byť
tvůj bližní byl sebevětším hříšníkem, nemáš práva jím
pohrdat, neboť nevíš, zda v okamžiku, kdy iím pohrdáš,
se nerodí v jeho srdci milostí Boží slza, jež iednou vy
tryskne z okaa a učiní ho Bohu možná mIiejším a bliž
ším než jsi ty.

A což další ctnosti?
Začali jsme úvahou o lásce svatého Srdce Kristo

va. Láska, ctnost Srdce Ježíšova, jako čistota jest ctností
Srdce Mariina. Srdce Ježíšovo, planoucí ohnisko lásky,
neziš—tnésebeobětující lásky, milosrdenství a soucitu...
Lásku prohlásil za největší přikázání Zákona, lásku vlo
žil na srdce učedníkům jako poslední odkaz, kdvž se
chystal odejít k Otci, láska má být známkou, po níž po
znají nevěřící učedníka Kristova. Lásku lidstvu přinášel,
a co chtěl za všecku svou lásku leč zase lásku? lásku
za lásku, lásku k němu a lásku k bližnímu. Dostalo se mu
té lásky? Farizeové, místo co by se dali získat, pohor
šovali se nad jeho neskonalou láskou. »Stoluje s publi
kánv. s těmito veřejnými hříšníky, vyděrači... Kdyby
věděl, kdo je ta žena, jež u jeho nohou klečí, odehnal
by ji od sebe . . .a Proto jim vytýkal Pán: »Milosrdenství
chci a ne oběti...a Od něho slyšel apoštol, že láska
přikrývá množství hříchů (1 Pt 4. Si. a druhý jeho učed-*
ník. jenž" na jeho Srdci v předvečer jeho skonání spo
číval. se stal po jeho příkladě apoštoiem lásky, a třetí,
omilostněný nástroj jeho milosti, se stal proslavený vele
písní lásky í1 Kor 13), kde mimo iině praví, že „největší
kazatel a bohoslovec (»znatei všech tajemstvíaj, bvť
obrátil na cestu-spásv celý svět, bez lásky jest měď
zvučící a zvonec znějící.

Srdce Ježíšovo, hořící ohnisko lásky... schráno
spravedlnosti a lásky . .. plné dobroty a lásky . ..
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Mllosrdenství, výkvětlásky... Pán potkává po
hřební průvod, vidí plačící matku, a evangelista podo
týká, že jeho Srdce bylo hnuto miiosrdenstvím nad bo—
Iestí a slzami ubohé matky. Kolikráte asl jeho Srdce po
cítilo hluboký soucit s ubohými Adamovými syny při po
hledu na' jejich bídu a soužení! »Učte se ode mne . . .a
Před jeho příchodem byl soucit s ubohýml neznámá
ctnost; teprve vyznavači Kristovi se trpících ujímall, a to
zdarma, z čisté lásky, a stavěli nemocnice, sirotčince,
útulky pro poutníky... Moderní pohané, kteří se od
Pána odvracejí, prohlašují tuto ctnost zase za slabost,
»nadčiověkaa nedůstojnou. Zdeptat slabého — to jest
prý hrdinství a zároveň právo a povinnost . . .

Srdce Ježíšovo, trpělivé a mnohého milosrdenství
Bohoslovec kněžství Krlstova, sv. Pavel, praví v lis

tě k Židům (t. i. ke křesťanům ze židovstva obráceným),
věnovaném docela úvahám o kněžské důstojnostibož
ského Spasitele: »Proto vzal Pán na sebe lidskou přiro—
zenost se všemi jejími křehkostml (vyjma hřích a ne—
zřízenost vášně), aby byl nám, svým bratřím, docela
podoben a naučil se milosrdenství.a (Viz 2. 17.) Jinými
slovy: přebýval mezi námi ve smrtelném těle, aby na
vlastní oči poznal všecky křehkosti a bídy lidské přlro
zenosti, a aby tak jeho nejsvětější Srdce bylo rozníceno
tím větší slitovností k ubohým. Nevím, zda to místo Pís
ma sv. nečetl kalifornský miliardář Edwin Brown, když
se rozhodl k podniku, který sotva brzo bude mít násle
dovníka. Chtěl totiž poznat, jak vypadá lidská bída a
proč tolik bídy na světě. Jako žebrák prošel celou Ame
rlku, zakoušel sám hlad, bídu, pronásledování, tvrdost
lidských srdcí; asi stokráte byl v žaláři, kdež měl při
ležitosti dost stýkat se se zločinci všech odstínů. Kolik
jich bylo na dráhu nepravosti téměř vehnáno truchlivými
okolnostmi, do nichž se bez své vlny dostalill) Děti,

1) Rozumí se, že nebereme v ochranu kdekterého
zločince; ale ten, jenž ví více než my, nám přikázal:
»Nesudte, abyste nebyli souzeni.<<Jednou jsem mluvil
s kýmsi o dívce, kterou hlad a bída vehnala na cestu
hříchu. Dostal jsem odpověď: »Lépe by byla učinila,
kdyby raději hlady zemřela, než . . .<<Souhlasím, ale ne
vím, jak by bylo tobě na jejím místě! Hlad je zlá věc,
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které o matku brzo přišly a jimž otce vzala válka! Děti
bez výchovy nebo pochybeně vychované, děti, které
jsou plodem hříchu! Tento muž, jenž měl 60 továren a 30
domů, vrátil se ze své smutné cesty a věnoval půl mI
lionu dolarů na stavbu útulku pro lidi bez přístřeší. Tak
ho dojala bída, která se mu v nejrozmanitějších podo
bách vtírala v oči?)

Co říci o našem láskyplném Vykupltell? Srdce Ježi
šovo, trpělivé a plné milosrdenství... Toto byla snad
jeho nejmilejší ctnost — nejen že doporučoval, ji přímo
ukládal všem, kdož chtějí být na věky jeho. »Co jste
jednomu : maličkých těchto učinili, mně jste učinili.“

'l'lchost... »Učtese ode mne, neboť jsem tichého
srdce . . .a Židé si představovali Mesiáše jako krále. Ne
mýlili se, Mesiáš jest skutečně král; ale mýlili se v tom,
co pokládali za projev královského důstojenství a moci.
Podle pozemských králů si představovali toho, na něhož
čekali. Pán naučil svět, že není královské uplatnit moc

a tys ho asi sotva kdy zakusil, sic bys mluvil jinak! Kteří
bohatí páni, sedící na svém měšci jako Jidáš, ponesou
jednou spoluodpovědnost za ubohou duši, kterou by
byly zachránily drobty padající s jejich stolů (Lk 16. 21)l

2) Z mnoha dopisů, prosících pro ubohé o pomoc
u oltáře, vyjímám jeden: »Prosím o memento za známou
dl'včinu, jež si sáhla na život. Její matka, vzácná jemná
dáma, brzo zemřela, otec se oženil s...; ubohá pla—
kávala na hrobě matky a potají chodila do kostela plnit
své náboženské povinnosti, v čemž jí bylo otcem i ma—
cechou bráněno, ba bývala i zbita. V osmé třídě gym
nasijní si jednou stěžovala, že ránu na hlavě má od ma
cechy, která ji shodila se schodů. Ušlechtilá nadaná
duše, studující stále s vyznamenáním, žijící dříve ve
skvělých poměrech, a ted' kdesi na sýpce ve společ—
nosti surovců, nenáviděna vlastními. Toužila vždycky

“s námi na exercicie, ale otec, znaje její >>spády<<,nikdy
jl samotnou nepustil z domu. 2 její vzácné jemnosti, ja
kož i z toho, že přec jenom neměla tolik jasného po
znání sv. víry jako my, dá se její čin vysvětlím A nyní
at' řekne některý čtenář: »Sebevražednice . . .<<Nesuďte,
abyste nebyli souzeni! Srdce Ježíšovo, plné milosrden
ství, smiluj se nad ubohýmí! . ..
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vůči slabým & bezbranným, mstít se na poražených,
obklopit ze nádherou, vydírat daněmi poddané a poklá
dat je za podnoží svých nohou. Nikoli,to není královské,
to jest násilnické a sebecké. Královská vznešenost žá
leží v něčem jiném. Jak krásně líčí Isaiáš v kap. 42 a 53
poslušného služebníka a obětního Beránka Božího! Ze
všech slov Páně vane pokoj a mírnost, ať mluví s přáteli
nebo nepřáteli, at' jest obklopen věřícími nebo nevěří
cími. Nikdy se nedá uchvátit vášnivostí, nikdy ovládnout
nezřízeností;tak vysoce jest povznesen nade všechna
hnutí mysli a tak má sám sebe v moci, že zůstává pánem
“svého nitra i ve chvíli, kdy horlivost domu Božího jej
strávila. Když je třeba, dovede se i rozhorlit, ale ne
slepě ani vášnivě; dovede být přísný, ale ne prchlivý;
dovede odpovědět rozhodně, ale ne rozvášněně ani
prudce; jeho slovo vyjadřuje i nevoli (Lk 12. 14), nikdy
však pohrdání bližním, byt' chybll sebevíce. Srdce Páně
dovede okusit i čistých radostí, dovede se i rozveseiit,
ale nikdy nemírně; pevnost se v něm snoubí s vlídností
a laskavostí, a v utrpení jeho tichost dosahuje vrcholu.
U stolu *sedí se zrádcem, a ani jemu na jeho vyzývavou
otázku neodpovídá prudce nebo drsně, jak právem za
sloužil, na zapření Petrovo odpovídá jediným pohledem,
na urážku služebníka Annášova klidným slovem, a na po
tupy a posměch nepřátel modlitbou za ně.

Trpělivost a její sestra statečnost — září spolu
s tichosti jako trojhvězda v temné noci utrpení. Ani
slova povzdechu nebo nářku při bičování, při koruno
vání, na cestě bolestné nebo na kříži, a když ho mučí
nesnesitelná žízeň, slyší přítomní s jeho rtů jediné pro
sebné slovo. s trpělivostí, jíž nenajdeme rovné, snáší
l hrozné úzkosti, jež mu vynutí žalostné zvolání, proni
kající až do nebe: »Bože můj, Bože můj, jak jsi mne
opustii!a

Harmonie a soulad ctností — věc daleko ne—
snadnější nežli ctnost sama. Ten dovede být energický,
onen tichý a laskavý, málokdo dovede obojí spojit...
onen jest pevný na újmu mírnosti, tento jest vlídný,a
nedostává se mu ráznosti. Ladně spojit štědrost se še
trností, pokoru s veiebností, mužnost se soucitem, být
milosrdný, ale ne příliš měkký, být neoblomný, jde-li
o zájmy Boží, ne však zároveň neústupný, když jde
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o zájmy tve, mít odvahu, ne však nemirnou, umět být
sebraný, ne však zamlkiý, »společenskýa, ne však mno
homluvný, opatrný, avšak beze stínu neupřímnostl nebo
pokrytectví, být upřímný, ne však neprozíravý, být pln
podnikavosti a zápalu pro práci, nezapomínat však při
tom na vyšší statky, být skromný, ne však ostýchavý,
být ústupný, ne však bojácný. Tyto do jisté míry »proti
pólové“ či snad lépe různorodé ctnosti spojit v ladnou
harmonii — zdaž to dokázali i všichni světci?

V Srdci Páně vidíme tento překrásný soulad, jejž
bychom u smrtelného člověka musili nazvat zázrakem
milosti. Vizme na př. jeho p evnost — Pán jest ne
oblomný, ne však tvrdý a neústupný. Jest si vědom, že
jest věčná, neklamná a neomylná pravda, proto nikdy
neodvoiává, nikdy se neopravuje, nikdy se nesníží ke
kompromisu; ví a prohlašuje, že ani jedině písmeno
z jeho slov nepomine. Po jeho příkladě jsou neoblomní
jeho vyznavači, jde-li o slovo jeho a ne o slova jejich.

Pedagogický takt a šetrnost... S jakými maii
chernostmi k němu někdy apoštolé přišli! Božský Mistr
jim však nikdy neodpověděl výsměchem nebo ironií,
nikdy jich nepokořil ani nezahanbíi; chyby vytýkal —
ani jednou »nepřimhouřil okoa — ale nikdy jich neze
směšňoval; dovedl svým učedníkům být přítelem a zá
roveň učitelem; dovedi si u nich zjednat naprostou dů
věru, ale bez jakékoli újmy nebo zmenšení úcty, již byli
povinni božskému Mistru. U stolu, kde volný rozhovor,
zábava . . . Pán se jí zúčastní, ale nikdy na úkor své bož
ské důstojnosti (eutrapelia); nikdy si nepohrával,
nikdy nežertovai, nikdy nepřekročil meze slušnosti — —

VI i d no st (atlabiiitas) . . . Jeho slova jsou vlídná,
nikdy však přeslazená; někdy i něžná, nikdy však zžen
štilá, vždy proniknutá božskou velebností. Vlídný a váž
ný zároveň, a při vší vlídnostl nesmlčí žádnou zaslou
ženou výtku, ani při nejdůvěrnějším rozhovoru (žena Sa
maritánka, Marta . . .); avšak ani na zlomyslné otázky pro
hnaných odpůrců neodpovídá sarkasticky, i tam vždycky
klidně a vážně. Viz Tiziánův obraz Peníz daně! Tvář Spa
sitelova tak velebná, povznesená nade vší malicher
nost Iichocení i nad taleš pokrytectví, oko pronikající
až do hlubin duše toho, jenž před ním s penízem stojí a
jemuž prolhanost'i potměšilost ve tváři zrovna čteme.
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2 b o 2 n o s t . . . Nejednou nám evangelia praví, že
celou noc trávit na modlitbách, a když někdy před
učedníky mluvit o Otci nebo s Otcem, jest každé jeho
slovo proniknuto největší uctlvostí; a přec jest si vě
dom, že on a Otec jedno jsou . . .

M0 u d r o s t . . . božská moudrost, nad níž žasnou
nepřátelé, _když se marně pokoušejí přivésti ho _lstnou
otázkou do úzkých, před níž se sklánějí věky., jež ra
dostnou hrdostí plní jeho vyznavače — -—

Božská veiebnost Spasiteiova... Neznám
obrazu, kde by se bylo mistrově štětci tak podařilo ji na
plátně ztěiesnít, jak to dokázal Leonardo da Vinci, uče
nec a umělec v jedné osobě, ve známém obraze Po
slední večeře. Siovo Páně: »Jeden z vás mne zradía
působilo na stoiující jako balvan vržený do hlubiny
Rozpoutaio pravou bouři mocných pocitů, šířící se od
středu ke kraji, od osoby mluvícího Spasitele vpravo
i vlevo, a uklidňující se, čím dále od něho. Čtyři skupiny
po třech apoštoiích, dvě a dvě spojeny. Po pravici bož
ského Místra jeho mladistvý miláček, ruce na stole zá
rmutkem a úžasem spjaté, oči přimhouřené, hlava od
Pána odkloněna, jakoby bleskem zasažen neočekáva
ným sdělením, a přec vyjadřuje zesmutněiá tvář, že ne
zbývá ieč zplna uvěřit tomu, co věčná Pravda právě
promluvila, byť se zdálo sebeneuvěřiteinějším. Ohnivý
energický Petr, na obraze daleko starší než Jan, cosi
Janovi šeptá, ukazuje prstem k milovanému Mistru. »Ze
ptej se ho...<< v jeho tváři čteme naprosté přesvěd—
čení: »Nás dva jistě nemíni.<<Od starostlivě tváře ob
hájce a zesmutněié tváře miláčka Páně se ostře odráží
surový zločinecký profil zrádcův. I on při slově Kristově
ucouvl, překvapen, ale nepozbývá duchapřítomnosti, sví
rá kostnatou pravicí měšec, předmět své vášně; ten
jest jeho modla a poklad, ten mu jest nad Spasitele, na
jehož odvrácenou tvář drze pohlíží. Druhá skupina:
Ondřej, Petrův bratr, na obraze taktéž stařec, hledí
k Pánu, tvář i obě ruce s prsty široce rozevřenými vy
jadřují: »Neuvěřiteinola Jakub mladší (vlastně menší),
bratranec Páně, jemu poněkud podobný, klade levici na
Petrovo rámě a tak spojuje obě skupiny. Vedle něho na
samém konci stolu Bartoloměj beze slova povstal, hlava
co možná nakloněna vpřed, k Pánu, a ve tváři čteme:
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»Cože? Zrádce mezi námi?“ Jako by ani on nechtěl vě
řitl Po levici božského Spasitele Jakub větší zděšeně
odskočil, Tomáš zvedá pravici k přísaze protl ničemní
kovi, a s nimi pěkně kontrastuje mladičká tvář Filipova,
jenž tiskne obě ruce na prs-a, sklání se k Pánu a ujišťuje
ho svou oddaností. Na konci sto.-u bratři Tadeáš a Sl
mon; v jejich tváři čteme starostlivost a beznadějnost.
Mladistvý Matouš,“obrácený k nim, ukazuje živě oběma
rukama k Pánu, čímž zase obě skupiny spojeny, a s tváří,
v níž se zračí stejně beznadějnost a starostlivost, jim
vysvětluje: »SIyšeli jstel. . .Je to možné? Dá se co dě
lat?“ V obou krajních postavách na obou koncích stolu,
v obrovitém Bartolomějovi a docela oduševnělěm Šimo
novi, jeSt pohnutí nejvíce ztlume'no, jako když se vlny
u břehu uklidňují. Ze středu společnosti se toto mocné
pohnutí nese od tváře k tvářl až ke krajům, a odtamtud
posuňky zase zpět. Uprostřed tohoto rozvlněného moře
stojí Pán, oblitý milou září večerního světla, vnikajícího
do sálu oknem, z něhož vidět pokojnou krajinku a vzdá
leně na obzoru se rýsující horstvo. Tvář dýše nekoneč
nou láskou a nadzemským klidem, oči sklopené, ruce
na stole, jen pravice poněkud odmítavě zvedá .prsty
protl zrádci. Ten jeho odmítavý posuněk levicí přijí
má . .. psychologická a malebná protiva démonickě
chladnokrevnosti zrádcovy a nadzemského klldu Spasi
telova v těchto dvou postavách vrcholí. Srdce Ježíšovo.
velebnosti neskonale . . . (Podle H. K.-Lexlkon.)

*

Zahled'me se ještě jednou zpět. Úvahy cesty spá
sy . . . »Přesvědčí, ale neobrátí — —<<

Rozjímání cesty zkázy . . . »Obrátí, ale neutvrdí . . .a
Cesta spásy, úvahy o cíli člověka, o správném uží

vání tvorů, o spáse duše . . . Logickousilou důkazů pře
svědčí rozum; nezavírá-Ii exercitant oči před pravdou,
musí se poddal (»kapitulovata), musí uznat: »Je tomu
tak, nemohu odporovat“ -'

Je tím již zajištěno, že bude tyto poznané pravdy
uvádět ve skutek? K tomu ještě cesta daleká! Možná,
že učinil předsevzetí, ale vášeň se v skrytu usmívá,
a když přijde její chvíle, dá rozhodné veto a ukáže"roz
umu, že v jeho domácnosti vládne žena, ona, vášeň,
lělesnost, nikoli on, muž, t. ]. rozum, případně duch.

402 Následování lárista.



Nezdolnou silu vášně a tělesnosti nutno vyvážit jl
nak než pouhými rozumovými důvody. Na druhou misku
vážek, chceme-li, aby převážila první, nutno hodit nel
těžší závaží, jaké nám svatá víra podává — spa'sitelnou
bázeň před věčným zavržením; někdy jenom ona je s to
odolat všemu náporu tělesnosti. Metiou bázně soudů
Božích lze dosíci »zkrocení zlé ženya; odehnat člověka
od kraje propasti, kam ho hříchem přivedla vášeň. Ob
rácen zpět od záhuby, kam se hnal, na pravou cestu.

Zdaž tím i zajištěno, že vytrvá? Vezmeme-li toto
slovo v přesném věroučném významu, nutno říci, že vy
trvání v dobrém až do konce jest milost, kterou si ne
může nikdo zajistit ani zasloužit, ji lze jen vyprosit. Ale
co možná nejvíce zajistit ovoce exercicií, to jest úko
lem třetí jejich části. Roznítit v srdcích mocný oheň lás
ky a oddanosti ke Kristu . . .

Zdaž neměli i pohané mravoučné' předpisy? Někdy
docela správné? Vždyt' mravní zákon jest vepsán kaž—
dému do srdce! (Svědomíl) Řídili se podle nich? Vycho
vaiy jejich mravní zásady světce? Jeden z nich (Ovi
dius) nepokrytě doznává: »Znám krásné mravní zásady
a chválím je, ale sám se řídím tím, co jest'špatné.(<' Ne
měli vzoru ctností, nedostávalo se jim milosti!

Forster, známý protestantský vychovatel... Začal
svobodomyslné. »Ukaž, že jsi muž! Ov'iádej vášně!
Ukaž, kdo je doma pánem, zda ty nebo tvé choutkyla
Nadto uváděl důvody zdravotní, společenské atd., a ne
pořídil nic. Vrhne-ii se vášeň na mladistvé srdce se vší
urputností, co pomohou takové přirozené pohnutky!
Zhola nic více než fráze. Nahlédl tudíž, že mládež ne
vychová k dobrému nikdo, kdo ji nebude vychovávat
na základě náboženském. Ale které náboženství volit?
Bezbarvé »přirozenéa (laickou morálku)? Pochodí jako
prve. Viděl, že jest nezbytí . . . K světlu Kristovu se musí
vrátit, jen o křesťanství se může opřít, to jediné dá sílu!
Někdejší svobodomyslný protestant přišel k víře v bož
ství Kristovo, a nadto ještě si od katolické církve, které
si začal hluboce vážit, »vypůjčlla úctu k Neposkvrněnó
Panně. To byla pro něho cesta ze tmy k světlu.

A my sami? Věřící? Rci sám: když tě pokušení svádí
a rozkoš láká, najdeš dost síly k vítězství nad sebou sa
mým, když si uvědomíš z rozjímání o užívání tvorů zá
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ledu: »Potud -- pokudu (str. 167)? Velmi pochybuji . ..
Od těžkého hříchutě spíše odstraší vzpomínkana
smrt, soud, peklo . . . Ale od dobrovolného I e h k é h o
hříchu?Nebodokoncek dobrovolné obětí, k od
říkání, k přemáhání sebe, k trpělivému snášení utrpení?
K tomu tě nenadchne ani vzpomínka na poslední věci
člověka, tedy ani spasitelná bázeň . . . k tomu tě přiměje
jedině láska k božskému Spasitell. »Pán snášel pro mne
odříkání v betlemské jeskyni, Pán pro mne trpěl na kří
ži, Pán se docela obětoval za mne.. .a Pak teprve na
hlédneš: »Cesta spásy byla jen základ . . .a Napřed musil
být přesvědčen a poučen rozum o tom, co jest mou po
vinností a životním úkolem. Cesta zkázy na tomto zá
kladě budovala a dosáhla toho, že jsem se rozhodl:
»Než si k něčemu pomáhat těžkým hříchem, raději se
toho vzdám . . . Nikdy těžký hřích, jenž by mne učinil na
věky nešťastným“ To jest první nezbytně nutný stupeň
křesťanské dokonalosti, a na ten se musí vyšinout každý,
kdo chce duši spasit. Touhu po v y š !%í d o k o n a i o
sti? Snahu po sebezdokonaiení, po dosažení ctností?
Roznítit ji může jen láska ke Kristu, a dosíci jí možno
jedině připodobněním se k němu, následováním jeho
vzoru. V tom záleží význam a důležitost cesty osvětné
(»utvrzenía), rozjímání o božském Spasitell. Učiň srdce
naše podle Srdce svého —_— —

29. Pastýř a král.

Pán jesti můj pastýř: nebudu 'za—
koušet nedostatku. (Žalm 22)

A) »Já jsem pastýř dobrý . . .a (In 10. 14.)

Poslední měsíce požehnaného působení Páně, asi
půl roku před jeho vykupitelskou smrtí, tedy asi v po
lovině října r. 29. Galilejská činnost božského Spasitele
skončila, na pohled nezdarem. .. Zástupy, které se za
ním valily a jež ve chvíli vzníceného nadšení ho chtěly
učinit králem, když za Genezaretským jezerem nasytil tl
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sicehlavý zástup, obrátily se k němu zády, když dva dny
potom od nich žádal víru při eucharistickém záslibu
v kaíaurnaumské synagoze. Rozmnožení chlebů, asi 7.
dubna 29, tedy přesně rok před dokonání oběti na 6qu
gotě . . . Pán omezoval ponenáhlu své veřejné působení,
a konečně se rozloučil s nevěřící Galileou trojnásob
ným »Běda tobě . . . Korozain . . . Bethsaldo . . . Katar
naum...<< Krátce předtím rozeslal 70 učedníků na mi
sijní cesty, a nyní po ]eiich návratu se ubírá do Judska,
na slavnost stánků, ne však s poutníky v karavaně — -—

Slavnost stánků neboli Pod zelenou, výroční památ
ka putování lsraelova do země zaslíbené . . . Svátky tak
radostné, s obřady tak velkolepými, že se lim velikono
ce zdaleka nevyrovnaly. Osm dní nepřetržitého veselí
a slavnosti v chrámě... Proto si dali v hlavním městě
židovském dostaveníčko synové Israelovl rozptýleni po
celé ohromné Římské říši, poutníky se Jerusalem len
hemžil. Kamkoli oko dohlédlo, všude samý stan — na
střechách, na úbočí Olivetské hory, na ulicích, všude,
kde jaké volné místečko. Jenže letos poutníci stále mezi
sebou 0 čemsi potají rokulí — Více, než slavnosti chrá
mové, poutala záiem všech postava mladičkého rabbi
z Nazareta, o němž mluví celá země a o kterém ví kde—
kdo. Nebvlo neznámo, že poměr mezi ním a otlcielními
strážci Zákona lest napiatý, ne-Ii nepřátelský. Přijde—Ii.
pak na svátky? Každý si to zpola přál a zpola se toho
bál. Zvědavl na něho, ale přece bv byli raději, kdyby
nepřišel. Mluvío něm, ptali se na něho, ale jen šeptem,
jako by si ani netrouiali jeho jméno vyslovit — —

Svátky začaly, ale ten, na němž se soustřeďuie zá
jem všech, nikde. Druhý den. třetí den, kněží a farlzeové
rozeslali do všech koutů velkoměsta své slidiče, aby po
něm pátrali, marně. Už si oddechli, když tu čtvrtého
dne k nim vrazí. »Jest ve chrámě, učí. a nepřehledný
zástup se tísní kolem něho . . .a Jako když do nich pích
ne. hned spěchali, vmísí se do zástupu, poslouchali . . .
Slova pravdy a lásky se linou s ieho svatých rtů, lid po
slouchá ani nedutaie, ieho nepřátelé nemohou v jeho
řeči naiít závadného zholanic, ale k hádce dolít musí
stůl co stůl; kdvž !| nevvprovokoval on. vvorovokovali
ji sami, a tak došlo k prudké výměně názorů ]iž prvního
dne. A když přišel poslední tak zvaný »velkýa den, roz
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kázali prostě pochopům, aby ho zatkli; jenže, jak pravi
evangelista, ještě nepřišla hodina jeho, a vyslaní se
vrátili s nepořízenou. »Nikdo tak nemluvil jako on . . .a

Pán se odebral na svátky potají, provázen pouze
apoštoly. Snad jordánským údolím, a pak kamenitou
Quarantánskou pouští, kde po křtu konal 40 denní »exer
ciclea, za neustálého stoupání na západ, k Jerusalemu.
Po osmihodinovém únavném pochodu se rozevřel svaté
společnosti nádherný pohled — městečko, asi hodinu
od Jerusalema vzdálené, jako hnízdečko na východním
svahu Olivetské hory. Bethanie . . . Tam letos očekáván,
v jedné zámožné vile . .. Svatí sourozenci, Marta, mladší
Marie a nejmladší Lazar, ještě skoro hošík . . . Ve stanu,
snad v zahradě... Marta koná povinnosti paní domu,
čistá duše Mariina se oddává u nohou božského Učitele
svému štěstí — —' pravděpodobně ho vidí a slyší po
prvé — -'-'—Den, dva dnv pobyl Pán v kroužku miluiících
srdcí, jejichž lásku a něžnost láskou a něžnosti splácel,
on, jejich božský přítel, jak se sám ráčil nazvat. A pak

do ůJerusalema, do nevěřícího města, vražedníka prorok ——
Pominulydny slavnostní, ale město stále ještě plné.

Zně l vinobraní skončeno, poutníci neměli naspěch —
Smutkem bylo naplněno Srdce Spasitelovo... zkuše
nosti, kterou udělal, třebaže ne po prvé. Pastýři lidu,
místo co by lid 'k Mesiášovl vedli, odvracejí jej od ně
ho, a to ne z nevědomosti, nýbrž ze zloby, z nenávisti,
z uražené pýchy. A to ukázali hned první den po svát
cích. \! dlsputacích se Spasiteiem prohráli na celé čáře,
v uplvnuiých čtyřech dnech několikráte — Hledali tedy
příležitost k odvetě. aby napravili svou reputaci, před
lidem veřejně tak důkladně pošramocenou, a příležitost
se naskytla. Pán sedí časně zrána v chrámovém nádvoří,
zase obklopen zástupem: najednou z řeči vyrušen...
Nebylo vzácností, kdvž učitel učitele veřeině před po
sluchači l před jeho žáky blamoval; předložil mu nějakou
těžkou otázku nebo spletitý případ, a když ho rabbi
nerozřešil, bylo po renomé. Zvláště nemilé zákoníky sl
brávall na mušku — —

Toho prostředku se chopili tarizeové. Kohosl vedou,
přitom zmatené hlasy a gestikulace, jak malí židé od
jakživa v krvi. Byla to žena, dopadená ve hříchu; o slav
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nosti stánků nebyl tento případ oíedinělý. Tisíce poutní
ků směstnaných v stanech, volně'ší styk obou pohlaví,
známí i neznámí z ciziny, veselí někdy příliš neovládané,
příležitostí ke hříchutedy dost. Tato náhodou dopadena
& teď musila před,;veleradu; co li čeká. věděla dobře.
Zatím co lí vlekou, přlide íím nápad — Což kdyby místo
k veleradě íi přivedl! k Ježíšovi? . . . »Dopadli lsme il ve
hříchu, a zákon Moížíšův, lak víš. káže takové kameno
vat; co ty tomu říkáš?a Případ byl velice lednoduchý,
ani řeč o něiaké spletítostl. Dopadena, usvědčena, tedy
co — Věc lest samozřeimá; co liného leč vykonat, co
káže Zákon? Proč tedy přlcházeíí k Spasiteil s takovým
docela prostým případem. který by byl rozřešll každý
]eílch žák? Sami dávalí svědectví nekonečné lásce sva
tého Srdce Ježíšova. Znali předobře to Srdce plné milo
srdenství a slitovnosti. Srdce. lež se sklánělo i k nel
ubožeišímu hříšníku. Ten ilstě neřekne: »Jenom ll uka
menuíte.<<Pak ale po vážností veta! Lid se odvrátí od
učitele, lenž neplní příkazy Zákona! A to chtělí — —

Co následovalo. známe. Pán se sklání k zemi, pí
še . .. Když rabín chtěl ukázat tazate'ům, že le nepoklá
dá za hodny odpovědi. dělal sem a tam čáry prstem na
zeď nebo do písku. Někdy to ovšem mohlo znamenat
rozpaky, a to se domnívali odpůrci Páně dnes; proto
nad ním stojí a naléhali: »Jenom nám pěkně pověz. . .
Mluv . .; Co tomu říkáš?<<Konečně se Pán zvedne: »Kdo
z vás iest bez hříchu. . . kdo z vás lest bez toho hříchu,
ze kterého li viníte, vrz na ni první kamenem.“ A sklání
se znova k zemi. Pro ně se však situacevstaia mimo vše
nadání rázem povážlivá. Co říci před zástuoem? Oni,
kteří se prohlašovali za dokonalé a svaté? Doznat, že
neisou o nic lepší než tato hříšnice? To iest přec ne
mysliteino! Říci iak onen tarizeus v podobenství: »Děku
jeme tobě. že neísme iako tato ženaa . . .? To bv mohlo
dopadnout osudně! Kdvbv íim nak Vševědoucí začal
před lidem zovtovat svědomí! Zkušenost už měiil...
Ne'staršl prohlédli okamžitě situaci a pochopili. že bude
neíléoe užít dvířek. která Iim mlčící rabbi ponecháVá
otevřená, a nenánadně se ztratit. Po nich pochopili
i m'adší. a ne'm'adší? Žáci? Nás'edova'l konečně příkla
du svých učlteiů. a nakonec zbvl Pán sám s obžalovanou
a s učedníky uprostřed překvapeného zástupu, jež sle
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dovai napjatě scénu a teď hleděl jako v Jiříkověvidění;
neodbytní íarizeové na jediné slovo Páně se potichu
ztrácejí druh za druhem — — Teď se teprve Pán vzpří
mii. »Kde jsou ti, kteří na tě žalova' i? Nikdo tě neod
soudilu »Nikdo, Pane. <<»Ani já tebe neodsoudím — jdi,
ale už nehřešl.

A za dva dny potom učinil Pán zázrak v samém
chrámě — uzdravil žebráka od narození slepého, jenž
denně sedával u chrámové brány. Teď se karta obrátila, '
teď k íarizeům uzdraveného přivedl lid. »Tomuto vrátil
Ježíš zrak, co tomu vy říkáte?“ v úzkých —- vyšetřují,
zavádějí s ním protokol, vo'aií jeho rodiče, ptají se a
znovu vyšetřují. Zázrak jest očividný, dosvědčený, ale
ne, oni neuvěří, a nakonec svádějí uzdraveného, aby
se zřekl Ježíše. Když jim dal př'měřenou odpověď, na
niž se nedalo nic říci, vyhodili ho ven. Poslední důkaz,
vyhazov -——-Vyloučen ze synagogy, z církve, protože
měl odvahu promluvit pravdu a zastat se svého dobro
dince. vyslance nebes.

Pán neříkal nic, a' e jak při tom všem íeho přesvaté
Srdce krváce'o, dovedeme pochopit._Přinášel spásu. na?
bízei vykoupení. stravovai se v lásce k duším, které vo
lal a zval do nebe. a při poh'edu na zvrhlé žpastýře lidu
viděl ve své božské mvsíi zástupy svedeny'ch, ubiraiicí
se cestou zkázy k věčnému neštěstí. Bylo asi pozdě od-.
poledne. snad k večeru. podle všeho zase v rozlehlém
»pohanskéma nádvoří chrámovém jež bylo kol dokola
obklopeno troiím klenutým sioupořadím a z „něhož na
západní straně se po schodech vvstUbovalo do menší
ho nádvoři židů a do" nádvoří kněžského, na němž te
prve stáia svatyně, lidu nepřístupná. Božský Spasitel
uprostřed apošto'ů, vedle nich uzdravený žebrák. šťas
ten. že mohl svého dobrodince proti zaryté veieradě
hájit. něco pro něho trpět a tak mu projevit vděčnost;
vůkol poutníci. a mezi nimi ovšem i zákoníci a tarlzeoVé
— iak by ti scházeli tam_ kde Pán učil! Oko Páně na ně
hledí —' to nejsou pastýři. to jsou lupiči. okrádají iid'
neíen o peníze. o'uouií iei i o věčné statky. Pos'ední
slovo Páně dnes p'ati iim. Ticho v nádvoří. všichni na
p'atě čekají, co asi Pán promluví — Zdaleka. od Bethaf '
nie, ležící na Východě za O'ivetslrou horou. Slyšet zoěv
&volání pastýřů, kteří navečer přivádějí z pastvy stáda.
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Vzpomeňme na naše večery na Slovensku! Když se slun
ko kloni'o k západu. se všech stran slyšet zvonce, lako
by se mlsily do večerního Anděl Páně . . . Tak asi zaféhal
zpěv mladých pastevců na horu chrámovou, a Pán na
vazuře na to uíímá se slova a praví: »Já lsem p a s t ýř
d o b r ý . . .a Jeho miláček, evangelista Božského Srdce
Páně; obháíce íeho božství, nám zaznamenává toto po
dobenství; s ním můžeme spoiit druhé o ovečce ztrace
né, iež má sv. lukáš, evanqelista milosrdenství a od
pouštěíící slitovnostl Vvkupltelovy.

»Já jsem pastýř dobrý...a Komu by se při těch
slovech nevvbavll v mysli obraz. který viděl tollkráte
a tolikrát! Dobrý pastýř. obraz z katakomb (na 200 ilch
tam ob eveno) obraz, který z duše hříšníkaplaší veške
ru zoufa'ost a vlévá takovou důvěru, že len ten, kdo to
zakusil, o tom ví — a' e vyiádřlt nedovede ani on. Pastýř
dobrý, ienž, dává život za ovce své. jenž hledá ovečku
ztracenou... Obraz vzatý ze života palestinských pas
týřů. Jeíich povolání nebývalo tak snadné. Když šakall,
vlci, na svahu Velkého Hermonu i medvědi se potulují
kolem ovčince, velké to ohrady, nekryté, obehnané len
zdí ze sušených cihel nebo živým hustým trnitým plotem,
kdvž z h'adu napadají stádo i ve dne. a když pastýř. ne
maiící v ruce iiného leč pastýřskou hůl. musi bránit na
padenou ovečku, vydává skutečně v nebezpečí vlastní
život za ielí záchranu; anebo když zloděi hledí vniknout
do ovčince prů'omem nebo po žebři uchvátit ovečku,
zardousít il a zmizet a pastýř se za ním žene může to
odnést těžkými. ba i smrtelnými ranami. Náiemník, také
si vydržuií velkostatkáři, ovšem utíká a hledi zachránit
sebe — co mu záleží na ovci! O iednu víc nebo míň . . .
Ale tellah. chudý »domk-ařa, iemuž malé stádečko pa
tří, lenž sám ie pase a ke každé ovečce celým srdcem
lne iako by ieho dítkem byla (2 Kr 12. 3) — věc. kterou
mv těžko pochopíme — ten rlskule l život za napadenou
nebo ohroženou! Zatoulá-li se mu — ovce maií málo
vvvlnutý topografický smvsl a nenaidou snadno cestu
zpět — a on večer obíeví ztrátu. nechá ostatní stát
apustí „seza ztracenou. prohledá každou rokli a každou
do'lnu. každou ieskvnl a kdeiaké křovlsko. nedá si po
ko'e._až ll naide. Zvířátko dlouhým blouděnim unavené
nebije, neproklíná, vezme na ramena jako matka dítko
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a spěchá pln radostí domů. Obraz Dobrého pastýře,
jenž hledá zbloudilé, zapomíná sebe, nedbá, že sl ruce
l nohy rozedere, &spolu s anděly se těší ze zachráněné
— více než otec v podobenství z kajícího marnotrat
ného syna.

Nenaideme mnoho podobenství v evangeliu, která
by dýchala takovou něžností jako obě podobenství o
dobrém pastýři. Všecku lásku svého mllulícího Srdce vlo
žll Pán do těchto slov. A přece l o tomto podobenství
platí, co o každém Ilném, že totiž každý obraz a každé
podobenství zůstává daleko za skutečností. Ovečka. mí
lé a přítulné zvířátko, není však s to. aby pochopllo lásku
a obětavost svého pastv'ře. Nemůže se mu odvděčlt,
nemůže láskou splácet lá'sku jeho,.byf l žlvot za nl po
ložíl — copak to ovečka ví nebo tomu rozumí? Jlnak
ovečky Kristovy, omilostněné vykoupené duše . . . Jeho
ovečka se dovede přlvinout k svému božskému Pastýřl,
& to veškerou láskou, jíž lest schopna, svěří se s na
prostou důvěrou leho vedení a íeho prozřetelnostl, on
pak zase prokazuie ií, co nemůže žádný pastýř svým
ovečkám — svtí ]i slovem pravdy, krví svého Srdce,
svým svatým tělem, které kvůll ní na sebe vzal z panen
ského lůna. Pán lestl můi pastýř, nebudu zakoušet nedo
statku, svým tělem mne sytí, záruku dává ml věčných
statků . . . (Srov. Z 22)

Taiemství lásky mezl omllostněnou duší a lelím bož
ským Pastýřem . . . Rozumí-ll sl bratr a sestra a nemaíí-ll
vůčl sobě talemství. . . obíímá-li dítko láskou otce neb
matku a odevzdá-ll se docela lellch řízení... to vše
slabý stín toho, co se na př. děje mezi duší a jejím
Spasitelem po sv. přijímání — —

Měls nás rád v náručí své Matlčky,
lásku tvou hlásaíí nám lesllčkv,
mllovals. když ísl dlel v Nazaretě
láskou. líž nenaldem v celém světě.
Blažíš nás láskou svou ve Svátosti,
blažíš nás v ní svolí přítomností,
mllovals na kříží

lndle, Čína. země s prastarou kulturou. starší. než
kterákoll evropská říše. Dříve než Romulus označoval
brázdou hradby Říma, dříve než lykurg dával zákony
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Spartě a Solón'Athénám, měll písmo a literaturu (indické
Védy, před r. 2000 před K.). Nuže, vstup do některé pa
gody (pohanského chrámu), a co uzříš? Modly... Jak
si představuií svá božstva! Vidíš obrovské netvory. s tla
mou rozšklebenou neb otevřenou, zuby strašněiší než
šelma, jako by tě zadávit chtěli, a před modlou kotel!
Kolem ldi menší, ale též pramálo sympatičtí krvežíznivi
»bozia. S tim srovnel obrazy našeho dobrého Pastýře!
Bohové, které nemůže nikdo milovat a kteří samozřejmě
nikoho nemiluji.

Ježíš, rn i l o v n i k d u š i . . . Božský poutník, bož
ský mislonář . . . »Llšky mají doupata a ptáci nebeští
hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavy sklonll.<<
(Lk 9. 58.) Z lásky k duším. Zželelo se mu zástupu, že
byli jako ovce nemající pastýře. . . (Mar 6. 54) »Proste
Pána žní, aby poslal dělníky na žeň svou . . .a (Lk 10. 2.)
Jako by o něho šlo a ne o nás. Rozesílá na mlsllní
cestu napřed apoštoly, pak učedníky, a žádá, aby po ie
ho příkladě si zvolili za úděl chudobu, odříkání, nezišt
nost, aby se vzdali všeho, po čem synové lidští tou
žívaií a co sobě přelí — aby to učinili : lásky k bratřím
-—ba. aby neváhali za ně l život položit, jako on, dobrý
Pastýř a vzor všech pastýřů, učinil. .

Ježíš. nebeský lé k a ř. . . Všemohoucí lékař, ienž
nikdy neřekl: »Není pomoci —a Farizeové. tvrdí k lidské
bídě, tělesné ! duševní... jeiich chování k hříšníkům?
»Nechat ie utonout! Od nich dána Dobrý pastýř nenechá
oveček utonout! Byt' limi svět pohrdal sebevíc! On, o
němž pravil prorok, že třtiny nalomené nedolomí a kno
tu doutnaiícího neudusí, neodmítl ženu hříšnicl. neod
soudil ženu cizoložnou, přilal kolikráte pozvání těch,
jimiž lid lak hříšníky pohrdal, sám se pozval pod střechu
hříšného Zachea, vyslyšel poslední prosbu ukřlžovaného
kaiícníka, a v podobenstvich, lež nám nedostižným umě
ním vvmaloval štětec »evangellstv malířea, sv. lukáše,
učil zástupv důvěře ve slltovnou lásku svého Srdce. Fari
zeus a publikán, milosrdný Samaritán. marnotratný syn...
Staršího bratra téměř mrzí. že nehodný nezahvnul, a hor
ší se, že ie přiiat na milost: ve své úzkoprsosti nechápe
lásky otcovského srdce, tak jako tarlzeové nechápall
lásku Srdce Ježíšova: zato tím více ii chápeme my. kteří
jsme byll kdy nemocní a spěchali k nebeskému lékaři,
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kteří jsme se vraceli z bludných cest k zdroii života :;
očisty, kteří jsme kdy po sv. zpovědi klečell u nohou
dobrého Pastýře a spočlnuli zase v objetí láskv na jeho
božském Srdci, kteří jsme se z ciziny zase vrátili domů
a poznali, co znamená být vzdálen Otce . . .

8) »Ano, já jsem král . . .a (Jn 18. 37.)

Dobrý Pastýř, božský Pastýř, k r á I n a š I c h s r d c [.
Staří národové nazývali své vládce pastýři. »Králo

vé, pastýři lidu...a Jak čestný název! Vznešeně'ší než
novověké Veličenstvo... Do jakého světla staví toto
jediné slovo tehdejší vládce! Jaký poměr mezi nimi
a poddanými! Nepřísluší nám zde uvažovat a rozhodo
vat, _iakdalece mají na tento čestný název právo dnešní
korunované hlavy. Ale ten, jenž za nás na Golgotě cedll
krev, spoiule v sobě dobrotu a lásku pastýře s veleb
ností a mocí královskou. Přišel, aby založil království,
od proroků byl jako král předpověděn. od spravedli
vých jako král očekáván. za krále se sám prohlásil, a
když dokonal dílo, pro něž na svět přišel a z Panny se
narodil, když z poddanství satana vysvobodil všechny
zaprodané Adamovy synv, odevzdal »nesmírné veleb
nosti nebeského Otce království věčné a světové. krá
lovství pravdy a života, království svatosti a milosti,
království spravedlnosti, lásky a míru.“ A Otec mu pra
vil (Z 2): »Požádei ode mne a dám tobě národy v dě
dičný úděl a v maietek tvůj končiny země: budeš iim
kra'ovat železným žezlem...(< Zezlem, jehož nezlomí
žádná lidská ani pekelná moc — —

Sv. Matouš, evangelista království Kristova, nám líčí
velkolepými rvsv království. lež Mesiáš založil. Jeho zá
konv, jeho ducha. jeho zásadv. jeho oroanlsacl. jeho
světový rozsah. jeho věčné trvání. Abv však nebylo bo
chvbnostl, jakého druhu království Kristovo jest, pově
děl nám to sám náš Pán a Král.

»Tys král židovský'm táže se vladař božského Spa
sitele. a když místo odpovědi dostává sám otázku, od
povídá rozhorleně: »Cožoak ísem iá žid? Tvůí lid vvdal
mi tebe! Cos učinil, že tě tvoíi kraiané nechtějí co krále
uznat a přijmout? Tak da'ece je přece znám, že by
s radostí a s otevřenou náručí přijali každého ,krále',
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který by se pokusil je zbavit našeho římského jhaax
A Pán na to odpovídá: »Uhodl jsi I mne by byli při
jali s otevřenou náručí, kdyby mé království bylo z to
hoto světa. Ale v tom byl kámen úrazu — království mé
n ení z tohoto světa! Je docela jiného druhu než krá
lovství země! Můžeš všechno snadno nahlédnout sám...
Kde moje vojsko? Kde služebnictvo? Kde tělesná stráž?
Pozemský král by nestál před tebou jako já, bezbranný,
opuštěný . . . Mých dvanácte? To není má stráž! Já sám
jsem byl povždy strážcem jejich! V zahradě jsem ne
dopustil, aby se jich kdo dotkl, když byli obklopeni
smečkou nepřátel, a když jeden z nich se chopil meče
na obranu mou, zakázal jsem mu. . . Nediv se tedy, že
mne nepřijali, ba dokonce že mne tobě vydali, Králov
ství mé není z tohoto světa; jsem sice král, ale ne po
dle jejich přání. Já zakládal království své na pokoře
a čistotě, já sliboval statky nehynoucí, v budoucím žl
votě, a o ty oni nestáli. Já k tomu jsem přišel na svět,
abych založil duchovní království pravdy a pokoje, krá
lovství milosti, spravedlnosti a lásky, a to nebylo po
chuti tělesným židům. Ti si od Mesiáše krále slibují něco
docela jiného! Jenom ti, kdož milují pravdu, patří k mé
mu království, jen ti se hrnou pod mou korouhev, jen ty
já shromažďují pod svým žezlem . . .a

Pán tím vysvětlil Pilátovi, co chtěl: »Zidé nepřijali
pravdu, proto nepřijali anl mne. Nechtěli slyšet pravdu,
a proto mne nenávidí a vydali mne tobě.<<A vladař vy
cítil maně, co vězí za slovy Páně. »A ty sám? . . . Patříš
k těm, kdož pravdu milují, po ní touží, o ni stojí? Pak
víš, co dělat, u koho ji hledat.“ A jako by se bál, že
Pán vybídne i jeho, aby slyšel hlas jeho, přerušil rychle
rozhovor. Ani on nechtěl slyšet slova pravdy, bál se po
zvání Kristova, nechtěl být poddaným ta k o v ě h o
vládce . . . krále, jenž nepřišel zjednávat poklady země,
a za to nabízel poklady nebes.

»Kráiovství mě není z tohoto světa . . .(( Pán nepra
vil: »Není na tomto světě . . .a Mělt' na mysli nejen věčné
království blažených, mínil i shromáždění svých věří
cích, svou církev. Toto království není z tohoto světa,
poněvadž nepochází ze světa, majíc původ v nebesích;
neřídí se zásadami a zákony tohoto světa, jak pověděl
a rozvedl Pán v řeči na hoře blahoslavenství (víz kap.
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31 B); neni pomljejlcl a časné, jest trvalé a věčné;
jeho ochranou není armáda ani meč, jeho meze nejsou
hranice říší. Jeho občané? Pojí je v i r a v neomylné slo
vo Kristovo, z moci nepřítele jsou vykoupenl smrtí Vy—
kupitelovou, očišťování nejdražší krví Beránka Božího,
krášleni jeho milostí, posvěcováni jeho svátostmi, oži
vováni Duchem svatým, jenž z něho vychází, jejich po
klady jsou zásluhy Spasitelovy, jejich zákony jsou při
kázání nebeského Učitele, a jejich život na zemi? Jest
jen přípravkou na věčné království pokoje a blaženosti
v nebesích. '

Kristus Král — Co má který král pozemský, což by
neměl způsobem daleko dokonalejším Kristus? Má pod
dané? Kristus jich má víc! Má vojíny, hotové pro něho
cedit krev? Kristus jich má více — jeho vojíni jest armá
da mučedníků! Má dobyvatele? Kristus jich má víc, ale
takové, kteří neprolévají krev bližních — misionáře
a věrozvěsty, neúnavné v dobývání duší, u nás i za mo
řem, po celé zemi, jak daleko ji ozařuje světlo slunka
na obloze nebes! Má lásku svých poddaných? Ne vždy
cky — Kristus ji má! Je dobroděj svého lidu? Chtěl nebo
dovedl svůj lid učinit šťastným? Kristus víc, daleko víc!
Zajistil si vládu vříši? Sobě sotva na několik let, a své
mu rodu? Kdo může vědět, na jak dlouho! Kristus má
vládu věčnou, s jeho hlavy koruna nespadne nikdy!

Ve velké francouzské revoluci píše dospělá dívka
v žaláři dopis — bratrovi, jenž právě dlí v Americe,
docela odcizen svaté víře, jako většina tehdejší inteli
gence. Poslední přání 72 leté matky, která právě vy—
krváceia pod guillotinou. »Napiš mu, že má poslední
modlitba byla za jeho obrácení a že za něho přináším
v oběť ! životla Dívčina poslechla, a brzo šla za matkou.
Nicméně list byl adresátovi řádně doručen, a mladý hra
bě? Zachvěl jim do hloubi duše, začal se modlit, našel
ztracenou víru, stal se neohroženým obhájcem zájmů
Kristových, přečkal velkou revoluci, přečkal l malou čer
vencovou, a když se rozzuřilaůnorová revoluce, ležel na
smrt nemocen. Střílení slyšet až do jeho pokoje, kněz
vstupuje s Velebnou Svátosti... »Králové jsou odváti
jak listí vichrem . . .a »Já vám přináším Krále, který ne
hyne. ..a Chateaubriand, autor Ataly a velké apologie
křesťanství!
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Král, který nehyne, jehož královstvi nejen stoji,
nýbrž se neustále vzmáhá! Před nemnoha roky byl jeden
ostrůvek v Beringově úžině mezi nejvýchodnější špici
Asie a nejzápadnějším výběžkem Ameriky, tedy takřka
most mezi Starým a Novym světem, pojmenován ostro
vem Krista Kráie; na nejvyšším bodě postavena socha
Krále všech králů. Silná sněhová bouře neodstrašila při
tomných, jako království Kristovo nedbá sociálních bouří
a nemizí ve zmatcích sebevětších.

»Ano, já jsem král . . .a Pán jednal vždy jako král . ..
Evangelista jeho království nám sděluje nejeden rys.
Čtyřikráte rozesílá apoštoly a učedníky — dvakráte
s posláním místním (Mt 10, Lk 9. a 10.), dvakráte s poslá—
ním světovým (Mat 28. 19, Sk 1. 8: »Jděte do celého
světa... Budete mi svědky do končin země...<<), a to
autoritou svou, nikoli z vyššího rozkazu. Při tom jim
dává na srozuměnou, že nebudou v jeho díle pokračovat
jako žák v díle zemřelého učitele nebo nástupce v pod
nicích zemřelého vládce, nýbrž za jeho vedení a s je
ho pomocí, za situace mnohdy na pohled beznadějné:
»Posílám vás jeho beránky mezi vlky . . . já jsem s vámi
až do skonání světa . . . Běda těm, kteří nepřijmou vás,
moje vyslance, v den soudu mi budou skládat počet...a
Petrovi odevzdává klíče svého království (Mt 16. 19), a
ještě na křížipřijímá prosícího za občana svého králov
ství. (Lk 23. 43) Nejednou mluví o své pravomoci soud
covské, osvědčuje se a prohlašuje za soudce celého
světa, všech, co se jich z Adama a jeho provinilé man
želky kdy zrodilo a zrodí až do konce věků, a jak o tom
mluvi! Přijde v oblacích nebes, provázen voji andělský
mi (Mt 7. 23; 16, 27; 24, 36; 25, 1. 40; srov. 19. 28, 26. 64),
on, jenž kdysi sestoupil s nebes a přišel na tento svět,
on, jenž jest dříve, než Abraham byl (ln 8. 58). Ze apoš
tolě se někdy přeli o přední místo v jeho království?
To jest jen důkaz, že byli v hloubi duše přesvědčeni, že
jejich chudičký rabbi jest skutečně král, o němž Písma
mluvila, Král Mesiáš — —

Proti jeho království povedou temné mocnosti ne
ustálý boj; ale jeho občanům netřeba se bát, proti Kris
tu Králi nezmohou nic ani brány pekelné. Za svého ve
řejného působeni osvědčoval Pán svou převahu nad
Luciferem a jeho vojem vymýtánim démonů — božská
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„osvobozovací moc Kristova záři při tom neméně než
při největších zázracích — na jediné slovo musí vládce
pekla poslechnout a vzdát se kořisti. Jest však posed
lost, kde ! exorcismus selže, a to jest dobrovolné ode
vzdání se _satanu a jeho vládě — hříchem! Jidáš! (Jn
13. 27.) Vítězství nad hříchem jest větší než vítězství nad
posedlostí! Ale Kristus Pán přemohl ďábla, svět | hřích.

A ponížení Syna člověka? Není náhodné, jest od
něho dobrovolně převzaté, dočasné, zvolené jako cesta
k vyšším cílům, k oslavě Otce a vykoupení zaproda
ných. Od nepřátel ohrožován & svírán, černé mraky se
stahují nad jeho hlavou, apoštoié ho varují: »Právě tě
chtěli kamenovat, a zase tam (do Judska) jdeš?<( Pán od
povídá jím, odpověděl předtím farízeům: »Bud'te bez
obavy... má hodina ještě nepřišla . .. a až přijde, pak
se stane dle vůle O.tcovy.(<Nemodlí se jako David: »Za
staň se mne, Bože, a dopomoz mi k právu proti nepřáte
lům mým,a jeho prosba zní: »Tvá vůle se staň...<< Pokor
ný služebník Boží A přec i o své čisté lidské činnosti,
moci a vědění mluví Pán vždy s velebnou prostotou. Jed
nou osvědčuje, že den soudu nezná nikdo, leč pouze Otec,
po druhé na žádost dvou ze svého sboru odpovídá, že
rozdílení čestných míst v jeho království nepřísluší je
mu, nýbrž jedině Otci, každá jeho modlitba jest vyznání
jeho podřízenosti vůči Otci, a přece krom těchto svě
dectví jeho pokorné závislosti na Otci sdělují nám
evangelia výroky, v nichž se zračí nadlidská velikost
Kristova. Neřadí se mezi tvory, stojí nad nimi, nazývá
se někdy pouze Synem, a každý rozumí, co to slovo
v jeho ústech znamená. »Nikdo nezná Otce, leč jen Syn
a komu Syn uzná za vhodné zievlt, aniž Syna kdo zná,
leč Otec...a Akdyžpraví: »Pojďte ke mněvšichni...“
Kdo může takto mluvit? Ne prorok, ne světec, ne anděl,
ne vůdce andělských vojů, nýbrž jedině Bůh. Martě,
sestře Lazarově, praví: »Já jsem vzkříšení a život...
Věříš tomu?“ Marta odpovídá: »Ovšem, Pane, já jsem
uvěřiia, že tys Mesiáš, Syn Boha živého, jenž jsi na tento
svět přišel.“ Pán přijímá její osvědčení a hold — t a k o
.vý hold smí přijmout jedině Bůh! Kdyby tvor, smrtelný
člověk, takový projev mlčky přijal, nevím, zda ho bude
kdo »vínltz démonické pýchy a ne spíše, že se' "minul
's rozumem. (Viz Sk 12, 25; 1-4, 15 nn.) A_Marta skládá
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toto vyznání víry svému hostu, chudému rabbi, jenž ne
měl, kde by hlavu sklonil! '

Tomuto králi jsme přísahali věrnost — po prvé, když
nás přijal za občany svého království, v nejdůležitější
chvíli našeho života . . . »Zříkám se satana ! všech skut
ků jeho a odevzdávám se tobě, Kriste. . .a Potom toli
kráte, kolikráte jsme křestní úmluvu obnovovali . . . měli
bychom obnovovat denně tuto přísahu věrnosti, a to
s větší hrdostí než s jakou středověký rytíř svému králi
věrnost sliboval. Náškrál — vede nás k vítězství nad
mocnostmi temnoty, nad otcem lži, nad jeho úklady, jež
bez ustání strojí pravdě.

C) »Synu můj, dej mi srdce své . . .a (Př 23. 26)

Někdejší universitní profesor . . . Vyšinul se vysoko.
velmi vysoko, jistě se nikdy ani jemu samému nesni'o.
že s ním bude jednou provozován hotový kult. Víru Kris
tovu opustil, proti ní jako profesor bojoval. žlvým slo
vem více než perem. Když stál na vrcholku slávy, po
zval si pro kratochvíii ke stolu jistého doktora bohosloví,
-a ten ve své naivnosti myslil, že se mu podaří pána
u vína »obrátita. Hovoří s ním o »Ježíšovia, jak onen
našeho Pána a Krále nazýval, dokazuje mu v potu tváře,
že Kristus jest opravdu Syn Boží a Bůh, hostitel ho po—
slouc-há, a když host domluvil, ukázal mu beze slova
prstem na svou knihovnu, kde se tísnila kniha vedie
knihy. Chtěl tím dát na srozuměnou: »To všecko stojí
tam, v těch knihách, to všecko jsem četl a znám, neřekl
jsi mi nic nového.“

Božství Kristovo . . . Věřícího přesvědčí to, co o tom
čte v evangeliích—.Svědectví proroků — jejich předpo
vědi na něm vyplněné; svědectví jeho skutků —-zázra
ky; svědectví jeho slov, která jsou duch a život; svě
dectví předpovědí ieho, která se plní denně před naši
ma očima; konečně jeho sebesvědectví. . . Tito všichni
svědkové spojeným hlasem nevývratně mu svědčí, že
jest vpravdě Syn Boží a Bůh; síle jejich svědectví nelze
odpírat ani odolat, zahledíme-li se jím přímo v tvář..AIe
bezvěrec a nevěrec? Poddá se i on jasnému světlu
božské pravdv? Jest možno ho přesvědčit? Zkušenost
učí, že knihami sotva, zvláště ty, kteří jen v samých kni
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hách leží a životu jsou cizí. Věří naslovo racionallstům,
že evangelia jsou báje, vzniklá v 2. a 3. století, a hotovo.

Jinak u těch, kteří jsou ve větším styku s životem
než mrtvými listy zaprášených toliantů. '" dovedou spíše
otevřít oči pravdě Kristově, jsou-Ii jen dobré vůle a do—
vedou-Il se vzchoplt k samostatnému úsudku, nebojí-Ii
se dát sami sobě jisté otázky a neustanou-Ii, dokud si
_naně nedají uspokojivě odpovědi. Tu jeden, který krá—
čel od úspěchu k úspěchu a byl léta modlou svého ná
roda (Napoleon); když měl v zajetí více kdy na uvažo
vání a přemýšlení, přišel k poznání, že Kristus »neby'i
pouhý člověk, že byl Bůha — a jak k tomu přišel? Fak—
tem, kterého nemohl popřít a který na něho v zajetí
zvláště mocně působil . .. když byl opuštěn ode všech,
kteří ho ještě před málo lety zbožňovali . . . faktem, že
Kristus má lá s ku v š ech, a to ne za života pozem
ského — tehdy měl lásku jen malého hloučku oddaných
duší, nýbrž po smrti, a ta láska tím plamennější, moc
nější, všeobecnější, čím větší moře času nás od něho
dělí. Králové? Za živa se jim dostává ovací a poct (ne
pravím »Iáskya), po smrti se na ně zapomene, a to rych—
le, velmi rychle, a po několika staletích? Rci raději
»desítiletícha!

Král srdcí... Montalembert, spolubojovník lacor—
dairův a Lamennaisův, francouzský O'Connell, ptá se
pětileté dcerušky: »Jestlipak víš, k čemu jsi na světě?“
»Abych tě milovala,<<a vrhla se tatínkovi v náruč. Po
patnácti letech ho žádá za dovolení, aby směla vstoupit
do kláštera, a její otec napsal do svého deníku: »Ježíš
přišel do mého domu, aby si ode mne vyžádal dceru.
Ježíš jest vpravdě dobyvatel srdcí. Kdo je tento bez-—
příkladně milovaný, jenž před 1800 lety zemřel na dřevě
potupy (kříž byl Římanům šibenici), a jenž tak mocně
!( sobě táhne mládí, krásu, lásku? Jenž se jeví srdcím
v takovém jasu a kouzlu, že mu nemohou odolat? Jenž
tak náhle na ně zaútočí a rázem jich sobě dobývá? Je
to člověk? Nikoli, to jest Bůh... Jen Bůh může dosíci
takových triumíů. Tento Ježíš, jehož božství jest denně
uráženo a poplváno, dokazuje denně své božství znova

_a znova zázraky odříkání a lásky duší, docela se oddá
vajících jemu a pro něho. Mladistvá nevinná srdce se
mu zcela zasvěcují, aby se mu odvděčila tímto darem za
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dary, které nám bez našich zásluh svobodně udílí. Oběť,
kterou mu lidé takto přinášejí, která je takřka přibíjí na
kříž (kříž odříkání a sebeobětováníl), jest vpravdě od-,
plata lidské lásky za lásku Boha, který se dal pro nás
přibít 'na kříž.<c1)

Dobyvatel srdcí... Onodítko,kterémuuká
zali dva obrazy, Alexandra Velikého či Césara, jenž
vztahuje ruku po zeměkouli, a, sv. Františka z Assisi, jenž
nohou zeměkouli odstrkuje a hledí k nebi. »Který se ti
více líbí?“ »Ten druhý. .. První chce zemi, druhý chce
nebe. . .a Jeden dobýval svět, druhý přemohl svět. Jef
den dobýval, ale nedobyl. Kristus a po jeho příkladu
světci svět přemohli, ale Kristus nadto ještě koná něco
daleko většího . . . dobývá srdce, a dobyl si jich! Dobyl
si (jejich lásky)! . . .

Plinius starší, největší přírodovědec starého Říma,
sděluje zajímavý zjev — nevím, zda podle pravdy či
jen z doslechu, jak často činívalř) V Kampanil prý réva
»zasnoubenáa topolu dosahuje takové výše, že vzbu
zuje údiv, a přináší takové bohatství hroznů, že vinař se
stane přes léto boháčem. Neni téměř mezí vzrůstu a
plodnosti tohoto jinak nepatrného keře. Nadto prý tak
zesílí a tak se k topolu přivine, že nemožno ji odtrhnout.
Ať je na jeho vypravování pravdy cokoli, jisto jest, že
duše »zasnoubenáa Kristu, duše, která se jemu zcela
oddá a zasvětí, jeho se drží a následuje, roste v doko- '
nalosti a ctnosti, jako by chtěla závodit s anděly. Na
zvali jsme Pána dobyvatelem srdcí; jenže dobyvatel do
bývá zemí, aby sám z nich měl užitek . . . Kristus dobývá
srdcí, aby zušlechtil a obohatil je. Pán nepřijímá, leda
jen lásku, Ježíš pouze dává. A to může zase jedině
Bůh — —

1) Žel, že slova tohoto muže nečetl Jaurěs; sociali
sta, jenž beze slova klesl do lenošky, když jeho dcera
ho žádala za totéž! Zhroutil se . .. Chtěl jméno Kristovo
vyhladit z celé Francie a nevyhladil ho ani ze srdce
jediné dcery!

2) Tomuto starověkému pohanskému učenci se pro
jeho mnohé nesprávné náhledy nevysmívá žádný moder
ní učený pán, jak se vysmívají středověkým badatelům
pro některé nesprávné výklady přírodních zjevů.

Pastýř dobrý. 419



Nyní ještě několik praktických pokynů.
Ježíš, král našich srdcí, král našich rodin a našich

příbytků . . .
Král našich srdcí — otom byla již řeč.Králi

přísluší moc zákonodárná, správní, soudní — z toho
trojí povinnost: zachovávat co nejsvědomitěji jeho zá—
kony (přikázání), být poslušen jeho církve, skrze niž on
nás vede a řídí, a připravovat se, abychom se před
jeho soudnou stolicí mohli jednou objevit s klidným svě
domím. Ne—li,pak platí o nás uvedená již slova: »le
tento ctí mne ústy, ale srdce jejich daleko jest ode
mne.“ Králi našich srdcí nadto přísluší láska a odda
nost, a občas nutno mu složit hold — zevnější hold, pří
tomností při společné veřejné bohoslužbě, konané od
církve jménem všech jeho poddaných v něho věřících.

Král našich domů... Dejmetomu, že jinově—
rec vejde po prvé do katolického gotického dómu, snad
při odpolední pobožnosti. První jeho dojem: »Vstoupll
jsem do paláce . . .a Rozhlédne se, řady štíhlých sloupů
a vzdušných oblouků vedou jeho zrak i jeho kroky vpřed.
Kráčí lesem sloupů, až přijde k presbytáři, k mřížce -—
dál nemůže, stejně jako věřící, kteří shromážděni klečí
mimo »adytona (nepřístupné misto vpředu chrámu) s tvá
ří obrácenou k oltáři. Na něm v září světel trůní eucha
ristický Spasitel, před ním klečí v liturgickém rouše slu

“ha oltáře, obláčky kadldlového dýmu stoupají vzhůru
a zahalují monstranci, jako mystický oblak kdysi zahalo
val archu úmluvy ve velesvatynl. V pozadí ozářený obo
raz oltářní,velebná postava našeho božského Spasitele,
jehož pravice žehná klečící. »Zde bydlí král... král
křesťanů . . .a Ten dojem by měl příchozí.

Podobný dojem má mít každý, kdo vstoupí do tvé
ho příbytku. »Zde kraluje Kristus...a Pamatuji se živě
na událost ze svého dětství. Navštívil jsem jednou
s matkou známou rodinu. U dveří kropenka, na stěně
na čelném místě obraz Ukřižovaného, po stranách obi
razy Srdce Páně a Panny Marie, naproti obraz sv. Rodiny
a Královny nebes. Poněkud stranou fotografie — patrně
rodičů pána domu. Velký stůl prázdný. na malém stolku
kříž, katolické noviny a rodinné album. Hovořilo se
o všeličems, ale žádné klevety -—a já měl dojem, iako
bych byl v kostele. Jak vypadá někdy zařízení katolické
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domácnosti! Na stěnách 'obrazy —- “milostné výjevy
z operet nebo románů, po případě jiné světácké obra
zy, kříž nikde, na stole socialistické noviny, za sklem
ve skříni všelijaké trety z výletů nebo cest... Řekne
někdo: »Zde kraluje Kristus?a Řekne to nová služebná.
která do tvého domu vejde?

První pozdrav ráno "má být první hold našemu Králi
—- ranní společná modlitba. Každou práci začínat kři
žem, děti provázet do školy křížkem na čele, modlitbou
“ustolu dát najevo, že uznáváš Pána za dárce všech da
rů, i toho, co ti právě uštědřuje, ať v hojnosti či jen
skrovně — i za to nutno děkovat! »Boží dar...<< Jeho
přikázání zachovávat do posledního písmene, a koneč
ně poslední pozdrav večer, posledni hold svému Králi,
společná večerní modlitba, a je-ii možná, kratičká du
chovní četba — ne-Ii jindy, aspoň v neděli. Pak teprve
řekne, kdo do tvého domu vejde: »Zde vpravdě kraluje
Kristus.“ Tyto zevnější věci nejsou hlavni — kdyby se
někdo omezoval pouze na ně, následoval by tarizeje
v jejich farizejské zbožnosti. Ale člověk jest složen
z duše l těla, a jako v občanském životě projevuje svou
oddanost vládci i zevnějšimi úkony, zdobí dům jeho
praporem, nosí na prsou hrdě jeho odznak a nestydí se
za něj, ctí i jeho »barvya a jeho erb, má v úctě i jeho
.jméno, a shledává přiměřeným,že jeho obraz jest ve
veřejných místnostech na čestném místě. Tak si počíná„
poddaný ke králi, tak nutno v praktickém životě osvěd
čovat »loyálnosta i Králi našich srdcí, našich rodin a na
šich příbytků.

30. »Já jsem světlo světa.<< (Jn 8- 12)

Na všech cestách svých mysli
na něho! (Př 5. 6)

Božský Pastýř. . . Žalm 22. praví o něm: »Hospodln
jesti můj pastýř, nebudu zakoušet nedostatku . . .a Právě

.mám před sebou Murillův milý obraz Dobrého pastýře.
Širý kraj plný trosek, “božský Pastýř sedí na kamenu.
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opřen o pastýřskou hůl, levici klade na ovečku, která
se k němu vine, a zamyšlen hledí velkýma očima v dáli
. . . Zdá se, jako bychom jakýsi stín smutku objevili v je
ho svatém pohledu. Proč asi? Snad při pohledu na ty
trosky, kterými lidská moudrost Bohu odcizená naplnila
svět? Nebo že jen jediná ovečka se k němu vine? Ze
lidstvo, kterému přinesl slova spásy a za něž cedil krev,
běží za jinými? Jako hladové stádce, které prohledává
'na vyprahlé poušti kdejaký kout, zda by tam našlo suché
trávy, a božský Pastýř by je vedl na _ůrodné pastviny!
Sytil by je slovem spásy a věčně pravdy! Jestif zároveň
naším Učitelem. »Proto jsem přišel na svět, abych
svědectví vydal pravdě; každý, kdo pravdu miluje a po
ní touží,-slyší hlas můj . . .(( (Srov. Jn 18. 37.)

Vzpomínám athénských 'sofistů. Tvrdili o sobě, že
hledali, našli a jiným dávají (vlastně prodávají) pravou
moudrost. Fale š n ě moudrosti učili, jak jim nepokrytě
pověděl jeden z jejich cechu (Sokrates), jenže žádný
z nich to nechtěl uznat a doznat. Tu a tam nějaké zrnko
"pravdy, pracně dobyté nebo náhodně nalezené, zava—
Iené hromadou plev a _bludů. Navlas jako dnes . . . A řec—
ká mládež, hladová moudrosti více než dnešní pokolení
zlata, platila jim za jejich falešnou moudrost ohromné
sumy. Pravím: »Za jejic h moudrost,a protože iim roz
svěcovall světlo své, nejisté, nespolehlivé, slabě blika—

, jící bludné světélko vlastního učení, lidské nauky, po—
drobené omylům jako každý lidský “rozum. Pravím:
»Ohromné sumya... Ona »moudrosta nebyla přístupna
všem! Pouze některým vyvoleným, oplývajícím pozem
skými statky! Chudobní byli od zřídel »moudrostia odříz—
nuti, jim byly školy sotistů i jejich ústa uzamčena. Závisti
vě „iakohladový žebrák do velkých oken“plné restaura
ce hleděli na šťastnější, tísnící se u stolců »moudrostla.

Sofisté, učitelé mládeže . . . Teprve Sokrates učil
mládež bez honoráře, třebaže také jen »vyvolenéa; ani
on se nesnížil 'k otrokům, pariům antického státu, ani on
nechodil od městečka k městečku. aby zval všecky. Ale
aspoň nahlédl a uvědomil si, že učitel mládeže musí být
zároveň jejím v v c h o v a t e l e'm. Jaký jest mezi obo
jím rozdíl? Učiteli ide jedině o to, aby tě obohatil no
vými poznatky; vychovatel tě chce nadto ! ušlechtit. Učl
tel hudby, učitel cizích jazyků, učitel obchodních počtů
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. . TIse pramálo starají o to, jak vypadá tvůj mravní žl
vot. Což mistr? Dnes obyčejně jen vyučí svěřeného ho
cha řemeslu, a ten si od něho odnese »rutinUa,doved
nost v tom neb onom směru; bývaly doby, že mistr po
kládal učně za člena své rodiny a dbal, aby ho učinil
i užitečným členem lidské společnosti, řádným křesťa
nem, který by byl s to založit si vzornou věřící rodinu.
Vychovatel... Nedivno, že již pohanský můdřec pro
hlásil: »Rodičům a vychovatelům přísluší po Bohu (po
bozích) největší vděčnost.“

Od města Sokratova obrafme zrak ke království
Kristovu. Křesťanství . . . Tu byl za prvé. každý učitel zá
roveň vychovatelem. Dlouhá staletí mnichové v klášter
ních školách, kněží ve školách katedrálních a farních,
pak učitelé laičtí. Já ještě zažil takové učitele staré ráže.
Za druhé, v království Kristově rozsvěcovali učitelé
světlo Kristovo, nikoli své, tudíž světlo, které neuvádělo
na scestí a do tmy jako bludičky starých a nových filo
sofů. Praktická moudrost, životní moudrost, nikoli papí
rová ztrnulá učenost, a protože hlásali moudrost Kristo
vu, mohli osvědčit jako on: »SIova, která k vám mluvím,
jsou duch a život . . . Proč? Poněvadž nejsou moje, ne
jsou Iidská, jsou to slova věčné neomylné Moudrosti
a Pravdy.a Světlo Kristovo... Lumen Christi! Deo gra
tias! Těm pak, které Pán vyvolil, aby nad jiné mocně
třímali pochodeň pravdy Kristovy, jí rozráželi temnoty
a tisícům ukázali cestu k výšinám, těm se dostalo čest
ného názvu učitelů církve. Svatost života a nebeská
moudrost je musila vyznačovat; plni Ducha svatého a
jeho sedmi darů,' osvícení jím osvěcovali církev.

Všichni, o kterých byla právě řeč, od prostého ka
techety maličkých až k Augustinovi a velkým světlům
středověké scholastiky, byli žáci jediného učitele. »Rab
bi, mistře, učitella, tak nazývali Pána apoštolé. Mistr,
odvozeno od latinského magister, znamená totéž co
rabbi. Učitel Zákona (Mojžíšova, tedv Hospodinova) byl
u souvěrců Spasiteiových nejčestnější název, a to ze
dvou důvodů: učil pravdě Hospodinově, zaručené, ne
omylné, svaté, a dával návod k ctnostnému bohabojné
mu životu podle Zákona Páně. Božský Spasitel se dal
tak nazývat od každého, od samého počátku svého vy
stoupení, od prvního setkání s prvními učedníky na jor
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dánském břehu, které přejal ze školy Janovy. Zakazoval
apoštolům nazývat ho před zástupy Mesiášem, poně—
vadž lid nebyl ještě dosti zralý, aby pochopil. Nepro—
hlásil se ihned za Syna Božího, chtěje, aby místo něho
mluvily zázraky a divy, kterými osvědčoval své božské
poslání. Ale učitelem, mistrem, rabbi, se dal nazývat
hned, a na konci svého působení pravil zástupům: »Je—
diný jest učitel váš, a to jest váš Mesiáš“ (Mt 23. 8)
Neřekl: »Nejlepšía, nepravll: »Nejvyššía, prohlásil vý—
tučně: »Jediný . . .a Všichni ostatní, kteří chtějí být vaši—
mi učiteli a vychovateli, musí napřed do jeho školy, jeho
slova vám musí tlumočit, jeho nauku hlásat . . .

Marie Bethanská u nohou božského učitele... Ta
koví máme být ve škole Kristově i my! (Tom. Kemp.)
Zástupové tísnici se kol něho na hoře blahoslavenství,
na břehu Genezaretského jezera, na poušti za jezerem,
nespouštěiíce s něho očí, upřenl k jeho svatým rtůrn,
žádostívl jeho svatých slov... Takoví máme být i my“
v jeho škole, v níž nám září světlo věčné pravdy. Lumen
Christi! Deo gratlas!

Kristus učitel, a iaký! Božský, sám neomylný, nás
neklamající aniž uvádějící v blud. vtě'ená Pravda, Moud
rost a Všemohoucnost sama. — Na žádnou otázku nevě—
domých neodpoví: »Já nevím,“ nemá však ani zapotřebí,
aby svou nevědomost zastíral jako staří a noví sofisté,
kteří jsouce v úzkých chtějí duše pravdy žádoucí usno
kojit třpytnou nebo někdy i lhostejnou frází, pokrčíce
rameny nebo podávajíce v lesklém pozlátku prázdný
ořech. Božský Učitel nám vvsvětlí každou záhadu života
a srdce, a těch záhad je tolik! Odkud zlo na světě, proč
utrpení, co je učiní snesitelným, proč tolik nespravedl
nosti na zemi atd. atd., všecko záhady, jlchž lidská
moudrost nevysVětlí; dooosud alespoň pohořeli všichni,
kdož se pokoušeli vysvětlit je bez Boha a bez Krista.

Světlo Kristovo. . . Svítí v temnotách, a tmy ho ne
obsáhlv; kdo mu však otevře duši i srdce, toho zaplaví
přívalem svého lasu. V knížce, kterou máš právě v ru
kou, ti svítí světlo Kristovo od první stránky až do po
slední, na kazatelně ti zaněcuie tlumočník a služebník
věčné Pravdv jeho pochodeň. abv ti svítila na stezkách
tvého všedního života. v exerciciích mocněli než kde—
koli jindy a jinde tl září toto světlo dané nám s nebes.
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Proto vystupuje kazatel na svou posvátnou katedru s ta
kovým přesvědčením a jistotou. »Jdu se světlem Kristo—
vým, jehož nezhasne žádný blud a žádné násilí; za
mknout mi ústa mohou, umlčet pravdu Kristovu nemo
hou.“ Proto jest věřící lid tak nerad tomu, zapomene-li
se kazatel a hlásá-li místo slova Kristova slovo lidské,
místo evangelia politiku, jak bývalo bohužel před rokem
1918 až příliš obvyklým zjevem. »Pro to si půjdeme ně
kam na schůzi do hospody, zde chceme blažit mysl
i srdce světlem Kristovým... odnést si radost, útěchu,
povzbuzení, obrátit zrak od prachu země k nebeské
vlasti, k Marii, k trůnu milosti . . .a

Náš učitel . . . Vězme jen, že nestačí být na jeho slo
va hrdi, jeho nauky si vážit a jí snad i hájit; přední, co
Pán od nás žádá, jest, abychom jeho slova plnili, a te
prve tím skládáme plný hold věčné Pravdě, která z lásky
k nám si zasnoubila naši lidskou přirozenost v lůně nej
čistší Panny a viditelná přišla mezi nás. Nikoli poslucha
či, nýbrž činitelé Zákona dojdou spásy. (Ř 2. 13) Ci
myslíš, že Pán nám přinesl světlo pravdy jen proto, aby
chom se jim pyšnili a na něm si snad i zakládali? Pak
bys ho činil rovným filosolům, kteří »zvěčnía svůj systém
na papíře a málo toho dbají, zda se kdo jejich slovy
řídí či nic; vždyť se jimi neřídí ani sami, jak o so
bě upřímně doznal na příklad Schopenhauer. Čím vy—
niká božský Učitel nad lidské učitele?*Nejen neomyl
nosti,nýbrži tím,že má právo zavázat všecko
lidstvo, aby jeho slova přlja'o, jimi se do posled
ního písmene řídilo a je plnilo, jeho přikázání zachová
va'o, a k tomu nikdy nemohl a nemůže zavázat žádný
lidský mudřec ani své žáky, natož veškeré lidstvo.

»Já jsem světlo světa... kdo mne následuje, ne
chodí ve tmách . . .a Máš sice v moci ho odmítnout, ale
pak hled' sám, jak se svou ubohou svítilnou se temno
taml probiješ na pravou cestu. Jeden můi profesor...
Denně se před vyučováním zastavil na půihodinku u knih
kupce, prohlédl spěšně »nejnovější novinkyu, někdy si
vzal nějakou revui l do školy, vyvolal žáka & zabořen
do své »vědya nechal ho m'uvit. Najednou ho přeruší:
»Toto jest zajímavé . . .a Jistěže bylo zajímavé sledovat,
jak se lidé v potu tváře pokoušejí o odpověď na otázky,
na něž odpověď z božských úst věčné Pravdy přijmou
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nechtěli. Za jeden nebo několik týdnů zase: »Toto jest
zajímavé . . . věda dělá podivuhodné pokroky . . . už ,přl
šla' zase na jiné ,vysvětlení' toho, co jsem onehdy ří
kal. .a A za měsíc nám přinesl zase jiné zbrusu nové
vysvětlení, jež co nevidět stihl osud obou dřívějších.

Dnes každý studentík, který teprve zápasí se začát
ky latiny, ví, že k pojmu »vědya patří neustálá proměna.

' Co bylo »pravdoua včera (čemu věřil svět učených
včera), to není »pravdoua dnes; nalezena či vlastně vy
nalezena »jináa pravda.

Jak docela jinak slovo a nauka Kristova! Jako hrad
na skále, strmící mohutně k nebi. Řeka dole už staletí
valí své vody k moři, vlna za vlnou, žádná se nezastaví,
žádná se nevrátí, každá zapadne v moři, jen ten hrad
a ta skála bez pohnutí, bez proměny..

Za osvícenské doby, kdy platilo slovo Kristovo a
jeho nauka za překonané stanovisko, hledali náhražku ve
filosofii; místo moudrosti božské postavili tedy na oltář
moudrost lidskou. Podle toho to dopadalo a vypadalo,
a jeden z nejpovedenějších kousků byl, jak se pokoušeli
zušlechtit veškeré lidstvo neb aspoň »přispěta k jeho
zušlechtění Edelmann, Bahrdt, Laukhardt a jiní té ráže.
'Vydali totiž tiskem vlastní životopisy. .Vzpomínám na
událost ze studentských let; studios, v latině naprosto
nedostatečný, nabízel spolužákovi k opsání svou úlohu
'a osvědčoval, že dostane jistě výbornou. Rozumí se, že
ostatní z toho měli pořádnou krato,chvíli ale těmto Ii
dem se nesměje nikdo, aspoň nikdo z tábora bezbožců.
Ovšem také nikdo jich nečte ani nenásleduje.

Kristus, věčné světlo Nad hlavním městem Bra
zilie, přístavem Rio de Janeiro, strmí pahorek Corcova
do, do 712 m výšky nad Atlantickým oceánem, tedy sko
ro dvakráte výše než Sv. Hostýn nad Bystřicí. Na něm
stojí obrovská socha Krista Pána s rozpjatou náručí,
jako by chránil město ležící u jeho nohou; v noci socha
svítí a ukazuje lodím cestu do přístavu. Kdo jest věří
címu poutníku vůdčím světlem na jeho životní poutl
a plavbě k-přístavu spásy? . . .

Světlo světa, a svět je odmítá. Můžeš slc odmítnout
vstoupit na loď, která je s to tě přepravit přes oceán,
ale pak hled' sám, jak se přes něj dostaneš; můžeš ode
přít vstouplt do církve, a pak máš jen církvlčky, nebo
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můžeš, libo-li, zůstat vůbec mimo — ale jak dopadneš?
i.idstvo opustilo Krista, věčné světlo, a potácí se ve
tmách, z bludu do bludu, do temnot větších a větších,
a není mu záchrany, nevrátí-li se k světlu, jež v betlem
ské noci zazářiio světu, prošedši bez porušení panen
ským lůnem.

Marsilius Ficinus, humanista, rozjlmá o výroku Plato
nově: »Raději bezpráví trpět než konata (Gorgias) a
soudí, že jím athénský filosof 'dosáhl výše Kristovy řeči
na hoře blahoslavenství. Ojedinělé zrnko v hromadě
plev! A pak, kolik jeho žáků a ctitelů se řídilo touto zá
sadou? Jak docela jinak zní a'p ů s o bí slovo božského _
Spasitele, jenž dovede vlíti sílu a milost, abychom je
plnili! Jeho slovo stvořilo armádu hrdinů blíženské lásky!
Ficinus udržoval před obrazem Platonovým věčné svět
lo — větším právem by se bylo slušelo zanítit je před
jiným obrazem!

Božský učitel... »Svítilnou jest nohám mým slovo
tvé, a světlem mi jest na stezkách mých. Na věky, Pane,
trvá slovo tvé, a od pokolení do pokolení pravda tvá.
Veškeré slovo tvé pravda jest, a právo jsou všechny
tvé soudy. Kterak upraví mládenec cestu svou? Tím, že
zachovává přikázání tvá. Nikdy nepřijdu v rozpaky, bu
du-Ii se vždy řídit zákony tvými. Osvět' tedy oči mé, vy
učuj mne spravedlnosti své, pouč mne o cestě přikázání
tvých. ;estu pravdy jsem si zvolil, soudů tvých neza
pominám. Bezpečně kráčím, poněvadž dbám zákona tvé
ho; mluvil jsem o zákoně tvém před tváří králů, \a nebyl
jsem zahanben. Radosti mi iest slovo tvé na cestách
putování mého, a to buď údělem mým, zachovávat slo
va zákona tvého. Rozjímání o slovech tvých přináší
světlo a dává pochopení maličkým. Daleko jest od hříš
ných spása, poněvadž zákona tvého nehledají. Kdykoli
jsem nezachoval zákona tvého, proudy slz cedily oči
moie; dobře 'mi, že jsi mne (takto) pokořil, abyčh si
vážil a dbal spravedlností tvých. Zákon tvůj je pravda, a
slova tvá jsou neustálým rozjímáním mým.a (Ze 2. 118)

Shrňme nyní několika slovy, co dotud řečeno. Ježíš
Kristus, náš Král, a proto jsme mu povinni p o d d a n o
stí a poslušnosti. Jeho Srdce láska sama, lásky
nejpinější a proto I á s k y n ei h o d n ě j š í, hlubina vši
svatosti a dokonalosti. Konečně náš Učitel, neomylný
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a vševědoucí, pročež jsme mu “povinni bezvýhradnou
ví ro u. Jemu sloužit, jeho milovat, jemu a v něho vě
řit... poznáváš tři povinnosti, o kterých byla řeč? (Str.
129.) Povinnosti, které má člověk k Bohu! Ježíš, pravý
Bůh . . . O tom několik slov v příští stati.

Čím nám tedy Ježíš jest? Rceme krátce: »Ježiš.
naše všecko . . .a Náš život, nechceme-ll propadnout
smrti; náš vzor, jehož jsme povinni následovat; náš pas
týř, jemuž se musíme svěřit, sice nás pohltí lev řvoucí;
náš milovník, od něhož se musíme dát zachránit, proto
že jiné záchrany není; náš král, jehož říše jest jediný
pravý »ostrov blaženýcha a jenž bude jednou stíhat
každou felonii (zradu . . . útěk od praporu . . .); náš lékař,
jenž jedině je s to uzdravit naše neduhy; náš učitel,
věčná pravda, jež osvěcuje každého člověka, přicháze
jícího na tento svět a jenž dal moc státi se syny Božími
všem, kdož věří ve jméno jeho. (Jan 1.)

31. Hra o duší.

(Nástrahy na pouti.)

Na cestě, po které jsem se bral,
nastražili mi léčky. (Z 141. 4)

A) »S jedné strany satan . . .<<

Pohled, poutníče, na přiložený obrázek! Jinoch
hraje se satanem šachovou partii; sázkou jest jinochova
duše. Jako na šachovnici zápasí dva nepřátelské tábory,
tak vede odvěký nepřítel lidského pokolení a veškerý
jeho voj urputný zápas s milosti — o cenu vpravdě
královskou, o lidské duše. Jako na šachovnici jsou oba
soupeři _opatřeni jistým počtem figur, tak každá duše.
vykoupená nejdražší krví Kristovou, jest vyzbrojena
dostatečným počtem milostí, darů Ducha sv. a vlitých
ctností, aby úspěšně čelila a odolala všem útokům a léč
kám satana, jenž se svým voiem postupuje proti ní. Jeho
voj — nezřížené vášně, pokušení, hříchy.. . Duch sv.,
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přebývající svou milostí s námi a v nás, a duch temna,
kladoucí poutníkům osidla na cestu mimo nás, vedou
boj o nás. Kdo zvítězí? To záleží na nás! Komu z obou
budeme pomáhat, ten bude vítězem!

Všimni si především obou soupeřů. Sedí u stolku
(rakev — v kryptě!) klidně proti sobě. Satan — rty se
vřené, pravou ruku zabořenou do ježaté brady jako sta—
rý intrikář. Jeho pohled měří protivníka.. . co v něm
prohnanosti a zlotřilosti! Vyčteme z něho, že se ve hře
vyzná a _,._víjak na nezkušeného soupeře-. »Ty nejsi první
ani poslední které jsem už dostal a ještě dostanu! Zase
jeden.. .a Neznalý jeho úskoků. .sedl 'muna Iep jako
ptáčníkovi ptáče.; Vizobě obludy nahoře! Drápy a široce
rozevřené oči prozrazují "nedočkavost, skoro hltavost
starého Iotra, jenž jako lev řvoucí obchází hledaje, koho
by pohltil. (1Pt 5. 8 n — apoštol však dodává: »Avšak
odpírejte mu, stateční jsouce u víře.<<)Ted' rozumíš,
co znamená v_e'dle satana jeho symbol — lev řvoucí
sídivým pohledem a rozevřenou t_lamou,hotov vrhnout
se na kořist. v drápech (na našem obrázku nevidět) drží
Iebkiu— symbol zavržence, duše oddělené od těla, sa
tanem uchvácené. Pavouk, obyvatel hrobové krypty,
zvyšuje truchlivý dojem. Ubohá muška, kterou omotá
svou pavučinou!. . .

Jinoch, v prvním rozpuku mládí. T.vář prozrazuje
naproštou bezradnost, oči hledí na partii — vyčteme
z nich, že neví, jak do toho. Pravice opírá čelo — tak
to dělává, kdo přemýšlí o těžkém úkolu. .Levice mírně
sevřená na stOie — které figury se chopit? Pozoruje, že
partie jest ztracena.

Dojem obrazu zvyšuje jínochův nebeský strážce
v pozadí obrazu. Hlava mírně k svěřenci nakloněna, oči
pozorují partii-, zvláště jínochův voj, vidí jeho zoufalou
situaci. Co smutku, jaký Stesk v těch milých očích!
Vidíme v nich, že s jeho svěřencem je zle. Vyvázne
ze spárů starého Iotra? Co lásky v tom pohledu! Rád
by mu pomohl, kdyby to jen šlo! Smí jen tiše varovat:
»Nezačínej!..;a Jístěže varoval, ale duše nedbala...

Figury mají symbolický význam. Bílé znamenají ctno
sti. Vzadu uprostřed jinochova duše se složenými kři
délky, před ní víra s křížem v ruce, vlevo naděje s kot
vou, vpravo statečnbst (neohroženost) se štítem a po
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chodní... jinoch zoufalství ani báznl (světa nebo těla)
dosud nepodlehl, byl by tedy s to podejmout se boje
(pokání). Kromě toho mu zbyli ještě čtyři andílci, sym
boly modlitby — modlí se tedy, ale zřídka. Kolik figur
mu však satan vzal! Lásku (dvojčátka, jež se pod hvěz

.dou k sobě vinou — je „tedy v těžkém hříchu), pokoru,
znázorněnou v chudobném rouše s mošnou a hlavou
skromně skloněnou, spolu s prostoduchostí (dítko, jež
ke každému důvěrně vztahuje ručky) — jinoch tedy ze
světačil .. . světák, lehkomyslný, pustého života — po
znáváme to z figury, kterou satan právě se šachovnice
bere: ctnost Mariina, svatá čistota, s vítěznou palmou
v ruce. Jinoch přemohl pouze hněv (krocan) a jedno
pokušení (tu a tam některé . . . dráče!).

Černé figury, voj satanův, již pokročily hodně vpřed.
Ženská postava s pohárem v ruce, nečistota, ohrožuje
víru i naději. Vlevo od ní pýcha (páv) a lakomství (po
kladnici v ruce . . . nezřízená touha po pozemských stat
cíchl), o něco dále vzadu figura skrývající za zády dý
ku .. . nenávist blíženská nebo pomluvačnost nebo kte
rákoli zrádná vášeň. Vypasený vepř nestřídmost, vzadu
sám satan a před ním nevěra (šlape po kříži)— ještě
daleko od jinocha — věří, jest podle jména katolík, ale
životem?... Dráčata znamenají pokušení Všeho dru
hu. (Ve službách Královny 1923.)

Hra o duši . . . Lépe by bylo říci: »Z á p a s o d u š |.<(
Vládcové zápolí o kus země, nebe a peklo zápolí o du
še. Válečný plán satanův jest promyšlený. Pekelný ne
přítel nás zná dobře, naše slabosti i sklony, ví, kde jsou
hradby nejslabší a kam by měl nejspíše útočit. Nikdo
není tak dokonalý, aby tu a tam nezakusil nějaké poku
šení, žádná ctnost tak pevná, žádný stav tak vznešený,
žádné místo tak svaté, aby se démon neosmělil posta
vit tam svou nečistou nohu. Jedinou bytost si Pán vy
hradil, k té se přiblížit nesměl — ale když si troufal po
koušet samého Syna Božího?... Pán to dopustil, aby
byl příkladem a učitelem nám. Dílo zkázy začalo poku
šením (v ráji), dílo spásy začíná zase pokušením — Pán,
v němž se žádná nezřízenost nikdy nemohla ozvat, při
pustil pokušení ďábelské, aby byl příkladem, učitelem
a posilou, jakož i útěchou zápolícím poutníkům. »Nebe
si musí každý vydobýt, ale ty se pekelného nepřítele
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nelekej; nezačínej s ním vyjednávání, domlouvání, roz
pravu, nedělej to jako tvůj praotec, hled na mne, na
dokonatele víry . . .a

Pán koná před veřejným působením čtyřicetldenni
exercicie, smíme-li toho slova použít. Odchází do du
chovní samoty, a tam se věnuje výhradně styku s nebes—_
kým Otcem. Pohřížen v modlitbu, takřka v extasl, a du
še ponořená v Boha zapomíná těla i všech potřeb tě—
lesného života. My v exerciciích... »Dobře jest nám
zde býti, na Táboru, se svým Pánem a Tvůrcem...a
Jenže Tábor bude naším údělem teprve ve vlasti; pout—
ník musí mít strpení (21 6. 11), nebude to dlouho trvat!
Dokud však putuje, musí pamatovat, že jeho místo je
Hora pokušení. lidský život jest boj — »Na frontula
Tak zní poslední slovo duchovní samoty. Náš Pán...
Extase pominula, a ted' jít, kam volá Otec! Jest hotov,
ale následky tak dlouhého postu se nyní uplatňují, ne
snesitelný hlad a slabost. v této chvíli si troutá nečistý
přiblížit se k Nejvyššímu.

»Jsi-li Syn Boží. ..a Satan si neví rady. Kdo je ten
záhadný člověk, kterého Jan se zpěčoval pokřtít, jemuž
svědčil hlas s nebe, že jest Syn Boží? Jak má toto slovo
pojímat? »Syn Boží . ..a Jest přece člověk jako každý Syn
Adamův! Má viditelné tělo, a nyní na něm vidět | sla
bost, vysílenost... Možná, že o svém synovství byl po
učen teprve u Jordánu a že to neznamená více než
zvláště omllostněný člověk! Snad se dá něco dělat...
»Jsl-li Syn Boží . . . Věříš tomu, co ti bylo před šesti tý
dny řečeno? Přesvědč se o tom! Svého syna nenechá
přece Bůh na holičkách — zde na poušti, kde daleko
široko není co jíst! S důstoienstvím Syna Božího jest
beze vší pochyby spojena moc konat divy. Užij jí, pro
měň tyto malé kulaté pazourky vůkol po zemi roztrou
šené v chléb! Tím odpomůžeš hladu a zároveň se pře
svědčíš, co na tom božím svnovství vlastně jela Svádi
tedy k pochybnostem, k nevěře, jako kdysi Evu!

Léčka jest zchytra navlečena. Nepřináší mu zapově
děné ovoce, nepraví: »Jez —(( Vybídkou na pohled ne
vinnou »sonduje terénu; chce se přesvědčit, dá-li se co
dělat, a pak — at' dopadne věc jakkoli, svou odpovědí
jistě se záhadný nělak prozradí _a satan pozná. jak to
vlastně s jeho synovstvím vypadá. Pokušitel sice ví, že
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jest ještě jiná možnost hladu uniknout. »Popros Otcelc
K tomu ovšem neradi, to nedoporouči nikomu, byli by
sám proti sobě!

Pán měl sice moc konat zázraky. Ale zmařil sám
sebe, vzal. na sebe podobu služebníka (Fil 2. 7), a své
božské moci, kterou po 30 let skrýval, užije podle vůle
Otce jen k účelům svého díla. »Veden od Ducha sv.<<,
tedy poslušen Otce, odešel na poušt' a vzal na sebe
půst. Jeho člověčenství jest bezvýhradně a dokonale
podrobeno Otci a naprosto závislé na jeho vedení. Kdy
by použil své božské moci pro sebe, bez ohledu na po
kyn shůry a svolení Otce, byl by smetl se šíje bezpod
mínečnou poddanost, odevzdanost a důvěru v Otce...
První exerciční pravda! Dábei ho tedy svádí k jakési
netaktnosti vůči Otci, k bezohlednosti, k nezřízené svo
bodě;-v jeho slovech nelze nevidět jakousi arrogancl:
)))Si'll Syn Boží . . .“ Po třech letech iarizeové: »Je-íl Syn
Boží, at' sestoupí s kříže.. .((

Pán ví, že hlad jest zlá věc, a nyní jej zakouší sám,
a jak! Vidí tu chvíli miliony lidí .. . Čeho by nebyl člo
věk 1 hladu schopen! Ubozí'... Ale kromě nich kolik
těch, kteří ne z opravdového hladu, kteří jen z bujnostl,
z rozkošnlctví... Chtějí se dobře mít... »Nemohu si
pomoci... je strašná bída... nemohu žít o chlebě a
vodě. .a To ještě nelze nazvat bídou, máš Ii chléb
a vodu! Proto netřeba zaprodávat duši i tělo ďáblu
a hříchu!

»Ne samým chlebem živ jest člověk . . .a Pán neod
povídá přimo; dovolává se Písma, tedy slova nebeské
ho Otce. Jsou ještě vyšší hodnoty než jídlo a pití! Otáz
ka žaíudku není první ani hlavní, třebaže se za tako
vou prohlašuje! Volání těla nemá mít první a poslední
rozhodující s:ovo v životě a jednání lidském! Hledejme
nejprve království Božího! Sv. Servulus, žebrák, si kou
pil evangelia, a z nich si dával předčítat — duše stojí
výše než tělo! Lze'aplikovat i na pohlavní hlad, jenž
se v padlém člověku ozývá a řve po ukojení. Ne samým
chlebem, ne samým smíchem, ne samou rozkoší a sa
mými sladkostmi živ jest člověk. p.oh|avní ani tělesnýživot není osou všeho lidského žití!

Citát vzat z páté knihy Mojžíšovy. (Dt. 8., 2n) Tam
mluví Mojžíš o tom, jak Hospodin sytll hladový lid man
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nou na pouštl, a pravi: »Hladem te zko u s el Hospo—
din, aby se ukázalo, co jest v srdci tvém, zda chceš
jeho přikázání zachovávat či nic. Sytil tě mannou, aby
ukázal, že ne samým chlebem živ jest člověk. .a Zkouš
ky patří též k vedení duší! Jimi Tvůrce tříbí své vyvole
né, at' je to hlad či cokoli jiného. Pán se dovolává
slova Otce; tak to měla udělat i Eva pod zakázaným
stromem! Čest Otce, na niž tak nenápadně a skrytě
útočil satan, tím obhájena ve svých právech. »Odpíralo
by naprosto odevzdanostl do vůle Otce, kdybych jed
nal, jak radíš...a Slovo Boží jest nejvyšší pravidlo a
směrnice lidského jednání; znát vůli Boží, konat »jeho
dílo“ (ln 4. 34), být, čím on mne mít chce, konat, co on
ode mne chce, ani o vlas se neodchýiit s cesty, po níž
mne vede, a zvláště ne se plést do řízení jeho prozře
telnosti. Lépe trpět hlad než bez pokynu z úst Božích
vykonat zázrak a pomoci si od něho hřícnem nebo způ
sobem, jejž Nejvyšší neschvaluje.

Krom„toho Pán svou odpovědí neprozradí, co ďá
bel čekal a chtěl — jeho synovství mu zůstává i nadále
záhadné. Dovolává se jen Písma, tedy slova Božího, jež
jest směrodatné pro posledního syna Adamova stejně
jako pro duši nejvíce omilostněnou, byť i to byla duše
Syna Božího.

Satan nepochodil — vidí,-že žádost těla jest u to
hoto Ježíše docela poddána duchu, a že nadto jaksi
jeho skrytOu nástrahu prohlédl. Zkusil to tedy jinak —
po prvé namlouval (sugestío, lnsinuatio), po druhé sko
ro _nutí,sahá k násilí. Přenáší Pána na chrámovou stře
chu, odkud není východiska leč cesta, kterou on mu
káže jít. Druhé pokušení jest zřejmější svádění k hříchu,
iéčku lze snáze prohlédnout —-jako by ho první porážka
dráždila, nedbá'potřebné opatrnosti a činí větší sázku

.s větší drzostíl »Jsi Bůh anebo ne? Spust“se tedy
dolůla. .Žídé podle rabínských tradicí čekali, že se
Mesiáš objeví na chrámovém cimbuří a ohiáší: »Chvíle
vašeho vykoupení je mm Učiní-Ii tedy Kristus Pán po
dle- rady satanovy, “nejen se přesvědčí o svém sy
novství, ale bude i od lidu pozdraven jako Mesiáš!
):Psáno jest zajisté: ,Andělům svým přikázal o tobě . . .'
Tys mi na první radu odpověděl slovem Písma — zde
tedy máš slovo Písmala Satan, pravzor všech biudařů,
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cituje Písmo! »Ten lotr i v Pismě se vyzná —<<ale jak!
P ře k r u c uj e Písmo! Učí bludaře, jak hledat v Písmě
sankci a schválení pro bludnou nauku i pro převrácené
jednání, pro hřích... Věc, jež se na výsost protiví
autoru Písma, nejvýš pravdomluvnému a svatému Bohu.
Dovolává'se ochrany andě.ů, svých někdejších druhů,
šťastných a blažených, jež veškerým záštím své ďábel
ské bytosti nenávidí, kteří jsou nástroj jeho trestu v ru
.kou Bóžích, kteří chrání člověka před jeho zlobou a již
tolikráte zmařiií jeho černé záměry!

»Spust' se dolů...<< Riskuj! Zkus to! Kolika lidem
našeptává: »Riskuj... Může to nakonec docela dobře
dopadnout, k tvé úplné. spokojenostila Pánu namlouvá:
»Riskuj tělesnou sebevraždu.<< Nám: »Riskuj duševní se
bevraždu...a Nesvádí k tomu v každém pokušení? Na
př. v tělesném, kde každý ví, že jde o zřejmý těžký
hřích? »Riskuj -—(<Ale což, jestliže Pán přestřihne zne
nadání mou životní nitku, co potom? Pak mne ani ne
beští strážci nezachrání! Dábel cituje falešně! Vynechal
slova: »Aby tě chránili na všech cestách tvých .. .a Te
dy na řá dných cestách, nikoli na cestách hříchu, ni
koli na cestách, kde se svévolně vydávám v nebezpečí!

Druhé pokušení jest opak prvního. Tam sváděl k ne
důvěře v Boha, zde k opovážlivému spoléhání na Boha.
Opovážlivé spoléhání na zásliby Hospodinovy byl ná
rodní hřích židů. Čtěme Jeremiáše! Syny Abrahamovy,
svůj _vyvolený lid, nenechá Hospodin v žádné tísni!
_Sprvním pokušením má toto společné, že jest v něm
úskočně skrytá jemná forma materialismu. »Neznáš ten
lid?<<Uvěří v onen život a v tvé nebeské poslání, když
ho překvapíš takovým nečekaným kouskem! »Pane,
chceme od tebe znamení na nebia NHL 38) a pak-uvě
říme. Dnes.. . »Kdybych viděl zázrak, věřil bych..
Kdybych mohl duši hmatat, kdybys mi citoval nějakého
ducha z onoho světa.

Není pochyby, že Pán bude musit svá slova po- .
tvrdit zázraky a potvrdí je, ale za prvé, nepředbíhá
chvílí ustanovenou od Otce, a za druhé nezneužije své
božské moci k pobavení, aby na povel nebo na požá
dání uváděl v úžas diváky jako nějaký indický taklr.
Jako před chvílí, tak i ted' vei'ebně a důstojně “zní od
pověď Páně: »Jest ale také psáno: Nebudeš pokoušet
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Pána Boha svého.“ Zase : Dt 6. 16 . . . Mojžíš tam naráží
na chování lidu, když jej mučila žízeň. (Ex 17) Tehdy
žádali vyzývavě, aby Hospodin vyhověl okamžitě jejich
žádosti. »Dej . .. Jako jsi dal mannu, tak dej též i vodu,
síce ti řekneme, že ti o tvé. vyvedení z Egypta nestojí
me...“ Zase jediným slovem z Písma odmítá Pán sa
tanovu insinuaci, vyzývat neb chtit vyprovokovat pomoc
Boží, a to dokonce mimořádnou, nadpřirozenou, kdy a
jak se mi zachce, Rouška božství, kterou chce satan
odhaalt, zůstává neodha.ena i nadále, a my vzpomínáme
slova apoštolova, jenž víru nazývá'ochranným štítem
proti ohnivým Střelám ďáblovým. Víra, základní ctnost
ouší, které nemají patření na tvář Boží (v těle smrtelném
je měl jedině Syn Boží), víra, jež se opírá o slovo Pís
ma, 0 slovo Boží, a dovolává se ho jako nejvyšší auto
rity všeho jednání a konání.

Satan netuší, že nabízí Pánu to, co mu od věčnosti
od Otce připraveno: dar zázraků — rozmnoží chleby,
ate jinde a jinak . . . dar divů — bude kráčet po hladině,
a v Nazaretě, kde ho budou chtít svrhnout se skály, pů
jde bez pohromy mezi nimi, a podívuhodnější. nad to
divy-jím, ukáže! . . . a konečně královskou vládu nad ce
lým světem, jíž se ujme, až dokoná na kříži své dílo.
To vše ďábel, nevěděl, ale jako by se »zlostí necítila,
nechá teď všech ohledů a vší »dipiomaciea, nedbá žád
né opatrností, a sází vše na jednu kartu. Léčkaml se
mu záměr nezdařil, nač tedy ještě splétat »nevinnéa
léčky! »Toto všecko mi patřía — kníže tohoto světa se
chlubí svým lupem. Pán po čase řekne: »Vše jest mi
dáno od Otce mého.a »Komu chci, tomu to dávám.. .“
Lhář!Jen dopomáhá, nedává, a jen dočasně, ne na vě
ky! »Dám tobě, budeš-li-se mi klanět. . .a Pokušení hru
bé, neotesaně, pro Ježíše urážející, ale ďábel ví, co
dělá. Už nepraví : »Jsi-Il Syn Božím dvakráte se pokoušel
vniknout do tajemství jeho' osoby a vždy nadarmo, nač
se tedy-ještě namáhat? Omezuje se tudíž už-jen na svá
dění. .

Po žádosti těla, po žádosti cti (pýše života) přichází
na řadu žádost očí, nejnebezpečnější léčka. Člověk
smyslný a neřesti oddaný se konečně nasytí nebo ze
stárne a přijde k rozumu jako Ludvík XIV.,ctižádost není
všeobecná, duše vznešené i duše tupé jsou jí prosty,
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ale žádost očí? Mít, hodně mít, ještě více mít, to zna
mená dobře se mít . . . Před tím nechrání stáří, nechrání
učenost, nechrání svatost. Po exerciclich... Odchází
s nejlepší vůlí a s neipevnějšími předsevzetími, a šlo
by to jistoiistě, kdyby... Tu vyhlídka na mimořádný
(někdy i nepatrný) zisk, tam výhodná partie . . . »A—to je
něco jiného . . . Kdo by se toho byl nadál, že mne potká
takové štěstí! Bláhovec, kdo by oběma rukama po něm
nesáhl a nechal je po vodě uplavat. Exercicie, víra, ná
boženství, odevzdanost do Boží prozřetelnosti, to vše
jest jen pro toho, kdo nemá! Ten ať se těší vírou v nebe
a nadělí v lepší budoucnost! Co mne se týče, já jsem
ted' na zemi docela spokolen. . .a

Hamižnost, mezinárodní a interkonřesljní neřest...
Kolik pro ni válek, kolik vražd, kolik podvodů, kolik kři
vých přísah, kolik odpadů, kolik bezcharakternosti, tvr
dosti, zrady a lží... Otevři děliny církve, vyhledej si
nelsmutnělší stránky,“hádky o biskupství, spory o tiaru,
bo'e proti církvi. Stačí říci: »Toto vše tl dám . . .a masy
poběží za tebou a odpadnou! luther slíbí knížatům cír
kevní statky, bezbožcl chudině ve Francii r. 1905_snížení
daní. liní po r. 1918 zabrané statky, socialisté dě'eni,
a všecko běží za nimi, věřící l nevěřící . . . nábožní
i bezbožníci na velehradský klášter 1919 s prázdnými
pytli, aby »se rozdělili“ o domnělé hromady zásob...
;(Vedlie učitel X.Y.znedaleké osady Jalubí; pochopitel
no, vždyt' plati'o. že »Tábor lest naším programemm
' Na drzost pokušitele odpovídá tentokráte Pán roz
hořčené a s nevo'í. »Odeidi, satane...a Tedy prozra'
zen! Prohlédnut! Proměňoval se v anděla světla. a zatím
tento záhadný _hozná! »Psáno lest (po třetí!): Hospodlnu
Bohu svému se klaněti a íemu iedinému sloužiti budeša
(Dt 6. 10) Molžíš m'uví na onom místě o holnosti a bo
hatství, které dá Hospodin svému lidu v zemi zaslíbené,
a dodává: »Měl s_ena pozoru, abys nezapomněl na Boha
svéhorlemu samému se klanět ...a Tím dává na svoz-'
Uměnou, že v hojnosti se na Pána velmi snadno zapomí
ná, a že statky pozemské lsou příčina, proč na Boha za
pomínáme, lel zapíráme. jeho se ! zříkáme. Mamon,
statky, moola všech Věků a všech národů. statky. po
nichž pozemský člověk tak touží. k vůll _nlmžzaorodá
duši! ! nebe 'mnohdy i:"nelsvědomltěiší' exerclant...
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d'áblu, jenž jim slibuje nebo i »dáváa nebe zde na zemi.
Zdaž nevidíme sami, že se tak děje denně? Tvorové ne
vyplní svůj úkol vésti nás k Bohu a pomáhat nám na
cestě k cíli (kap. 10 — 12), odvádějí nás od něho, vedou
pryč od cíle, pro nějž jsme stvořeni, přivádějí poutníka
na scestl — íeho vlnou! Jeho nezřízenou touhou po stat
cích pozemských! »Toto všechno tobě dám, zřekneš-II
se Boha i nebe.

»A aj, andělé sestoupili s nebe a sloužili jemua —
poslaní od Otce! Nikoli na zavolání na radu satana! Od
měnou za vítězství nad ponoukáním ďáblovým jest 'spo
lečenství andělů . . .
' Exercicie Ježíšovy... Než Pán začal své veřejné
působení, trvá o samotě s Otcem a rozmlouvá s ním —
jistě o úkolu, který na něho Otec vložil, modlí se za ty,
jež mu Otec poš'e, které on bude chtít „k Otci přivést,
kteří v něho uvěří; modlil se tam pravděpodobně i za
nás dva,- za tebe i za mne. Než rozešle apoštoly. »na
trontua, do práce. hovoří s nimi po SVém zmrtvých
vstání 40 dní o království Božím,_iehož šíření bude ted'
úkolem jejich. Velcí mužové, kteří vykonali mnoho pro
čest a slávu Boží i pro spásu duší, se vždy napřed ode
brali do samoty, kde se připravovali na své vznešené
působení. Někteří na poušti jako Jan nebo Pavel, jiní
v_klášterní samotě jako Bernard nebo Tauler, jiní kratší
rekolekcí jako Ignác. ! Lacordaire se řídil ieíich příkla
dem a prosí na pařížské kazatelně“ pósluchače, aby ho
nyní ponechali nějaký rok »jeho slabosti a jeho Bohua;
po několika letech se vrací a začíná daleko požehnaněii
než dříve. lndiskretnl »obracenía jiných neobrátllo nl—
koho trvale a nemě'o nikdy požehnání, »apoštolovia chybělo sjednocení s Bohem.

Tato stat', vypracovaná z části podle l_q.Kluga, see—
znamuje nás v duchu lgnaciánských exercicií s válečnou
taktikou satanovou — abychom znajíce ji dovedli jí
úspěšně čelit a jeho intriky mařit. Božský Spasitel. jest
nám v tomto rozjímání učitelem a vzorem; jak jednal
s pokušitelem on, tak máme podle jeho vzoru odrážet
útoky pekelného svůdce i my. Zdaž nedopustil jeho po
koušení jen proto, abychom se od svého božského Vůd
ce naučili my odrážet štítem ohnivé střely útočnikovy?
Jak si počínal v obraně Pán, tak. si máme počínat my;
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tím zároveň dáno na srozuměnou._ že týmiž zbraněmi,
kterými útočil satan na něho, útočí i na nás. Troií po—
kušení — k žádosti těla, cti a oči . . . Při nich táž taktika
jako v ráii a jako na poušti, jako vzhledem k neblahé
pramáteři a pozděii k božskému Vvkupiteli a Vítězi.

Co je společno všem pokušením ďáblovým? Vidíme
to na oné Quarantanské poušti. Satan d á v á a n a b [ z [,
at' in re nebo in spe. at' věc skutečnou nebo jen vyhlídku
na ni; někdy nabízí ochotně svou pomoc, jindy aspoň
ukáže cestu. po níž lze snadno dosíci toho neb onoho
dobra. »Souží tě hlad . .. vždvt' tě to nestojí leč iediné
slovola Neldná právě tak při pokušeních k tělesným
hříchům? »Nic vás to nestoií leč len chtít! Jen trochu
dobré vůle s obou stranla Dává, nabízí, a omámená duše
soudí iak Eva v Miltonově ztraceném ráíi: »Kdo dává,
jest naším přítelem . .. Had nám přeje! Přátelsky s námi
smýšlí!<<Nevěřila _vlásku nebeského Otce . . . stejné ja
ko my, když hřešíme! »Bůh zakazuje. Bůh bere, satan
dává! Běž za tím, kdo dává, to je tvůj pravý přítella
Dává — ale co? Jako rybář, který dává rvbce vnadldlo,
nebo jako cikán, který podává dítku cukrovinku! Dává
Kristus, dává satan... co ten, co onen! Zpytuj historii
svých vnitřních boíů, všech pokušení. kterým isi podlehl,
a rci. zda tě satan právě touto taktikou nezaskočll, ne
obelstil, nezdo'al. A tys neuvažoval, tvs bral, místo co
bys odpověděl: »5vatý kříž mi budiž vůdcem, nebud'
satan molím svůdcem. K'iď se odtud. satane! Sladkým
jedem neotravui život můi! Zkázu skrývá vše. co dáváš,
sobě ponech sám jed svůj!a (Nápis na medailonu sv. Be
nedlkta.)

Tak iednal satan, když chtěl měřit své sílv s Pánem,
tak jedná, kdvž pokouší nás. To jest jeho »drobná prá
cea. A ve'velkém? Jde-li o nápor na celé masv lidu, 'na
národy, na celou církev? Skrze své nástroje jedná na- '
vlas steině. Dává, nabízí... Luther dával — ovšem ne
vznešená duchovní dobra. vvšší nadpřirozené statky;
s těmi bv bvl pohořel nadobro! Luther — rceme: »Skrze
Luthera ďábel . . .a Dával, co bvlo s to ukoiit troií uvede
nou žádostivost. Kněžím. řeholníkům 'a sestrám v kláš
teřích rozkoše tělesné. »Netřeba leč chtít, jsou vám na
dosah ruky. jenom lít ke mně a za mnou...a Ti pak
šmahem opouštěli kláštery a duchovní stav. Knížatům
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církevní statky: »Tu jsou. vvdobud'te si je, nestojí vás
to mnoho práce, jen když půidete se mnou a za mnou.“
A knížata za ním ochotně běželi; byli by běželi za kým.
koli jiným, třeba i za papežem, kdyby jim byl nabídl to
též nebo doknce víc. Učení lutherovo lim bylo zho'a
lhostejné, to jim bylo věcí docela vedleiší, která na
váhu pranic nepadala. Konečně Luther sám nepřišel
zkrátka;'i on dostal . . . ieho šéf, v !ehož službách odci—
zoval Kristu duše. dal lemu to, oč stál on, krom těles
ných rozkoší potlesk davu.

luther nazýván reformátorem, oprávcem církve. Zdaž
právem? Všimněme si skutečných reformátorů, kterým
šlo doopravdy o nápravu pokleslých mraVů v církvi,
zvláště v duchovenstva. Především iim zářili sami pří
kladným, čistým, svatým životem. Řehoř Vil.. Norbert,
Karel Boromeiský... Tento způsob napravování samo
zřelmě nikomu nevadil. nikoho z prostopášného života
neburcoval. Když přikročili k druhému nevyhnutelnému
způsobu reformy a začali prostopášnosti ničemnvch účin—
ně brzdit, tu se proti nim rozpouta' a bouře. dívě' ši než
oné noci na Genezaretském íezeře. Řehoř nebyl živo
tem ilst. na Norberta učiněno několik útoků. Karel tak
tak že ušel kouli na něho namířené. Já vás stavím před
alternativu: buďto víta'i kněží »očistnéa vystoupení Lut
herovo. lak ie nazýváte, s otevřenou náručí, spěcha'i
radostně do čistých výšin mravného života. který se bez
sebezáporu mvslit nedá. a pak nebvlo tehdeiší katolic
ké kněžstvo tak upadlé, lak tvrdite; anebo skutečně
upadlé bylo, a pak jest očividno. že Luther iim dával
něco “jiného, nikoli návrat k apoštolské čistotě mravů,
která „jest prohniiým lidem trpčeiší než smrt neb samo
peklo. lutheroví kazate'é byli všude vítáni s iásotem,
leoáti papeže Řehoře VII. bvll od "souložnv'chkněží při—
vítáni kamením! Tak se vedlo i kardinálu Petrovi u nás,
když za sto let po tomto velkém papeži přišel do Čech
(r. 1197) a žádal napřed slib od kněží. že propustí sou
ložnice, a potom od svěcenců. že se ženlt nebudou. Ho
tové vzbouření, div ho nezablll. musil se ukrýt na praž
ském hradě, jen staří faráři byli ochotni propustit stár—
"noucí nebo zestara'é ženy, které měly mnoho dítek, te—
dy pro ženaté faráře mnoho starostí — — Vrátíme se
k tomu ještě v kapitole 40. \
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Taktika satanova... Jest rozhodně proti duchu sv.
Ignáce ! proti jeho výslovně zdůrazňovanému návodu,
vyslechne-li kdo při exerciciích nebo “přečte-li si roz
vedené rozjímání, chovaje se při tom docela pasivně
nebo receptivně. Světec slibuje užitek a požehnání du
chovních cvičení jen tomu, kdo spolu rozjímá, spolu pra
cuje, svaté pravdy prožívá, na sebe obrací, : nich těží
pro vlastní sebepoznání a činí účinné praktické'před
sevzetí. Zkoumej tedy sám sebe a upřímně si pověz,
v čem obrací svou taktiku právě vypsanou satan proti
tobě a kde nutno se mu postavit na odpor. Jako hoch
jsem viděl chudobnou ženu neštěstím postiženou pro
sít o pomoc jakousi dámu. Dáma jí ochotně povědě'a,
kde jí »naiistoa pomohou, ba byla ochotna ji k bráně
jistého kláštera ! závést. O tom klášteře ubohá věděla
i bez ní! Mne ta scéna naplnila nechutí. Měj sena po
zoru, abys po přečtení těchto řádků si neřekl: »Ted' vím,
jak tomu rozumět, jak komu poradit.“ Sobě poraď, sebe
na nich cvič a vycvič! Neříkej nikdy: »To jest výtečný
návod,<<mysie při tom na jiné. Neopakuj po tarlzeovi:
»Děkuji tobě, že nejsem jako jiní iidé...a Vypravuji
v exerciciíchudálost ze života sv. Filipa Neri. Rodiče při
nutili syna, aby přijal svatá svěcení, by se tak domohli
60.000 tolarů, slíbených rodině, která dá církvi kněze —
pro tehdejší poměry suma obrovská. Pozoroval jsem na
tváři přítomných rozhořčení a odpor k tak nízkému
smýšlení a jednání; právem, ale opakuji: »DěkuimePánu,
že nás takových pokušení chrání; nevím, kolik by nás
bylo, kteří by v podobné situaci jednali jinak.“ Kněz pů—
sobící 33 let už má po té stránce jakousi zkušenost!

Synu, vstupuješ-li do služeb Božích, bud' připraven
na pokušení! (Sir 2. 1) Léčky a nástrahy satana . Pasi,
kterou nastraží přečasto i nám po exerciciích, a to ve
chvíli a způsobem, jehož se nelméné naděieme a kde
jen zkušené oko postřehne úskok — zkušené oko du
chovního vůdce! A ten, jenž při exercičních promiuvách
přijímal každé íeho slovo s bezmeznou důvěrou, rázem
jakoby proměněný. Každý by jeho chování pokládal za
svéhiavost, aroganci. beztaktnost vůči rádci; tento však
ví, mnohdy samoíediný, že to iest pouze zas'epenost
vášně. »Pouzea — a'e ta dostačí! Dábei duši omotal
jako pavouk mušku, a všechno ovoce exercicií zmařeno.
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Z á d o s t tě l a . . . »Náhodou se seznámlllm satan jí
ho poslal do cesty.. .Někdy rozpačitě, někdy klidně,
někdy s takovým úsilím, jakoby o život šlo, »vysvětluiea:
»Sám Pán Bůh mi ho poslal.. .Vy jste říkal v exerciciích,
že máme být hotovy i k obětem pro Krista a pro duše,
a já jsem hotova, já chci trpět, abych jeho duši obrá
tlla. .a (Proč právě jeho duši? Proč ne raději duše
zanedbaných opuštěných dítek, kde větší naděje na
úspěch a hojnější ovoce? V klášteře by se ti rozvíralo
působiště širokél) Jiná, odhodlaná věnovat se charitativ
nímu působení, najednou přljde.„že prý to a ono . .. že
za ní už “léta chodí ženatý muž, a jediný prostředek,
uchránit ho hříchu, jeho rodinu zachránit před rozvratem,
manželku před zoufalstvím a jeho duši před věčným
zavržením prý bude. když se sama vdá. Najednou! A to
lik „ideálních motivů, že opravdu nevím, kterému dřív
věřit!»)edlný prostředek? Já bych ti poradil o jiném.
Ani slyšet! Tyto dvě nehřešlly, jen odmítly snahu po vyšší
dokonalosti, k níž je Pán volal. Ale někdy ide o hřích...
»duchovnía přátelství s někým, kdo je vázán!

Ct l ž á d o s t, pýcha života, druhá Iéčka . . . Tuto
mnohý za hříchani nepokládá, a'za nebezpečnou teprve
ne. »Mně nejde o mou osobu, jen o dobrou věc...a
Budiž _—proč ale nepřenecháš ten úkol neb úřad jinému,
který nade vši pochybu jest schopnější než ty? Vykoná
pro dobrou věc více! Vidíš, že jsou ještě prostředky
odhalit úskoky pokušltele! Jen kdybys nezavíral očí!

Ale třetí nástraha? Z á d 0 st 0 č í ? Zde nehledají
_vytáček a výmluv, zde se nenamáhají jako ti dva, aby
zastřelí pěknou záclonou nepěknou pohnutku. Do očí
řeknou: »Já se chci mít také jednou na světě dobře!“
Jako Evě v ráji, jako Kristu Pánu na poušti, ukazuje i nám
satan mnohdy jen cestu k dosažení předmětu naších
žádostí a tužeb. dává radu, udává prostředky. »Statky?
Není _totak těžké; malá neb větší lež nebo lest, křivá
přísaha, opatrné lichvaření, odpad, zchytra navlečená
defraudace... kolik to cest vede k zlatým pokladům!
Některá se ti snad přece naskytne. některá se ti bude
zamlouvat...a Zvláště-odpad, kvůli bohaté partii. To
není v očích světa nic nečestného lak ostatní »cestya;
proto bez okolků, mnohdy i bez jakéhokoli vnitřního bo
je se obrátí ke Kristu zády a jde za jeho nepřítelem.
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To vše ml kníže světa dá (prozatím sllbule), když
se mu »budu klaněta, když půidu za ním, složím-li slib
věrnosti této zemi. a iejímu temnému vládci. Dává a sli
buie, co vidím, místo toho, co nevidím, co jest »tak
neiisto a pochybno!a Sám prozrazuieš, co ti chybí...
živá víra ve s'ovo Kristovo! Takové pokušení bývá zatěž
kávací zkouška a při ní se ukáže, že jsi »nalezen příiiš
lehkýa (Dn 5. *27); proto nezapustily exerciční pravdy
hlubokých kořenů, proto se stavba zhroutila při prvním
útoku. Tedv navlas tak, jako při pokoušení Páně: jindy
Iéčka skrytá, ale Ide-li o statky a dobra tohoto světa,
netřeba ďáblu Iéčku skrývat — zde dostačí »ukázata
veškeru nádheru světa jako tam na Hoře pokušení, a
má tě.

B) »s druhé Kristus stoji. . .a

Od pekelného lháře se obracíme k božskému Spa
sltell, od voie oněch černých figur (obrázek) k voil a tá—
boru Kristovu. Pán, věčná Pravda, neskrývá své úmvsly
— svět'o se nemusí skrývat! — a ukazuie nám. lak do
síci pravé b*aženosti. V"kapiio-'e. iež následule u sv.
Matouše bezprostředně po události na Quarantanské
pouštl. na Hoře pokušení, uvádí nás evangelista na Horu
blahoslavenství. Tam nebeský učitel. ne zakuklený jako
pekelný svůdce, nýbrž obklopen zástupv, noučuie nás
a zasvěcuie nás do způsobu. lak obievlt léčkv pokdšl
telovv a lak 'se proti nlm chránit. Dáb'ovl pomocníci
troií žádost — Božský Spasitel staví proti nim některá
z osmi b'ahos'avenství: »Blažení chudí duchem, tiší a po
kojní. lačněiší po spravedlnosti . . .a 4

Proti voii pekla vol Kristův . .. _
B'ahoslavení — Blaženost iest vlastní Bohu. on pak

ze své nekonečné blaženosti sdílí tvorům v neirozmani
těiší míře; zde Pán slibuie podíl na této vnitřní blaže
nosti Boží — na onom štěstí. za nímž isme se vvdali na
cestu v kao. 4. a 5. »Toužíte-ll po bohatství. pravé bo
hatství mlluite . . .a Proti poslednímu. svnům Adamo
vým neinebezoečněišímu pokušení, proti léčce satano
vě: »Toto vše bude tvé . . .a učí Pán: »Bahoslaveni c h u
dí duchem. neboť ieilch iest království nebeské“ 
místo prchavých statků světa, lež slibuje satan. Někteří

Dvojí korouhev: b) Kristova. 44!



vykládají toto mlsto o pokoře. Pravý smysl slov Páně
jest jiný. Chudí duchem — ti, kdož nelnou srdcem ke
statkům světa. Jest sice podoba mezi oběma ctnostmi;
pokora znamená uznat ve světle víry p r a v d u v 1 h l e
dem k sobě: co jsem svým původem, svou moci,
svou přirozeností (nicotný!), svým jednáním (»naše jsou
jenom hříchyu) atd. Chudoba duchem znamená uznat ve
světle víry pravdu vzhledem k v ě c e m, které kdo má
nebo které ho obklopují: jejich nlcotnost, jejich omeze
ný význam pro nás (»aby nám pomáhaly na cestě k cilla,
kap. 10 — 12). Bůh je jediný a neomezený zdroj a dárce
jakož i majetník všech věci. Pokora nás uschopňuje,
abychom si nezakládali sami na sobě, jako bychom ně
čím byll, nejsouce nic (Gal 6. 5), na tom, co jsme, čím
se zdáme být, čim bychom byll schopnl být; chudoba
duchem nás uschopňuje, abychom si nezakládail na stat
cích světa, které máme, které se zdáme mít, které by
chom mohll mít . . . »Co máš, co jsi nebyl obdržel? Jestli

že jsi obdržel, proč si počlnáš, jakobys neobdržel (1 Kor
4. 7), nýbrž sám od sebe měl?“ Chudoba duchem steině
jako pokora jest nejjistější příprava na nebe. »Jejlch
jest království nebeské . . .a Jim se jistě dostane nebes
kého království . . .

Jak docela jlnak znl slova Páně než šá'enl pekelné—
ho lháře! Pán ovšem ví, jak těžké je lidskému srdci od
trhnout se nebo aspoň nezřízeně nelnout k váblvým stat
kům světa. Přesto-neopravuje na svém slově nIc, ne
slevuje ani písmene, ale jako vždy, kdykoli mluví o těž
kém závazku, vkládá do svých slov nevýslovnou něž
nost. Tak l na téže Hoře blahoslavenství, když varuje
před nezřizenou starostí o věci pozemské: »Pohlecrte
na ptáčata nebeská! Nesejí, nežnou, nesnromažďuji do
stodol, a přece Otec nebeský žlví je.. .Víť přece Otec
váš nebeský, že toho všeho potřebujete! Hledejte tedy
nejprve království Božíhokk (Mt 6. 26 nn.) Anebo když
onen mládenec, jejž Pán tak mile a láskyplně zval k ná
sledování (»Pojd' za mnou, budeš mít poklad v nebi...<<),
a on se k Spasitel! obrátil zády. Zase toťlk něžnosti: »Ml—
láčkové, iak těžko vejde bohatec do království nebes—
kého!a (Mar 10. 24.) Apoštoté nebyll zvykli co namítat
protl slovům Páně, ani když o Eucharlstllmluvll, ale zde
si dovolil! námitku a řekli plnl úžasu: »Kdož tedy bude
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moci být spasen7a (Kdyžtě láska k bohatství tak vše
obecnáe) A Pán dodal; »s milostí Boží jest všecko mož
né.a Naše rozjímání o užívání věcí stvořenýchl Jeho
obsah je totéž, jenom jinými slovy vyjádřeno, co nyní
Pán označuje chudobou ducha — odpoutat se od věci
stvořených, .nelnout k nim nezřízeně, nedat se ovládat
nezřízenou náklonností k nim! Jenže teď onen požada
vek zní z božských úst Spasitelových tak mile a přesvěd
čivě. P. Co.eridge T. _J. (The Public Life of our Lord)
praví pěkně: »Vztah, do nějž nás uvedlo naše křesťan
ské priví.egíum, t. ]. vztah k Bohu jakožto k Otci, jednak
předpokládá, jednak přináší odpoutání od tohoto svě
ta.. .a Chce říci: »Vznešená důstojnost, jíž se nám do—
stalo povoláním k víře Kristově, totiž synovský poměr
k Otci a přivtělení k jeho rodině, vymáhá, abychom ne
lnuli k nízkým statkům země; nesluší se na syny krá
lovství, aby Inu.i k hroudě ciziny; dvěma pánům nelze
sloužit — buďto budeš dítkem nebes nebo služebníkem
země, buďto 'se__rozhodneš pro statky věčné nebo zů
staneš při pomíjejících statcích země — ovšem s ne
zbytnou jistotou, že jich dříve nebo později pozbudeš.a

Pohané pokládali chudobu za neštěstí a za trest
bohů; pochopitelno, vždyt' nevěděli nic o vyšších stat
cích, o pokladech připravených nám v onom životě!
Proto ži.l jen pro tuto zemi a štěstí měřili podle toho,
jak štědrá ke komu země byla. Toto pohanské pojetí
chudoby bylo příčinou, že tolik nespokojenosti a tolik
závisti hlodalo v srdci těch, kteří byli proti své vů.i bez
nadějně odsouzeni k chudobě a od »št'astnějšícha ozna
čení za třídu, na níž spočívá nenávist bohů. Docela jinak
božský Učitel. »Vaše jest království nebeské-...a Ne
zoufejte! I vy máte Otce na nebi, a ten nechce, aby jeho
dítky byly bez domova — a když jim neposkytne pravé
ho domova svět, najdou jej v mém království. Nemají
na světě kromě Boha nic, mají však místo bohatství
statků bohatství milosti. V Kristu jste ve všem zbohatli.
(í Kor 1. 5) Ale ne o každém chudém platí slova Páně.
Kolik je chudých, kteří svou chudobu denně proklínajíl
Tím pak prozrazují, že chudobu a štěstí pojímají stejně
jako kdysi pohané — žel,.že tuto pohanskou temnotu
světlo Kristovo nezaplašilo ani ze srdcí věřících — ne
zaplašilo a nezaplaší! Byt' rozptýlílo všechny ostatní!“
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Proto tak málo »chudých srdcem“ — ale pouze onl jsou
s to následovat Ježíše a jít za ním do ráje! Jen ti jsou
schopni velkých aspirací a vzletu, poněvadž není nic,
co by je přikovalo k zemi . . . svobodní jako ptáče! Pro
tože žádostivost jest pramen závisti, sebelásky, tvrdo
sti atd., jsou jedině onl s to vyzout se ze všech tenat
těchto nezřízeností. Nejlépe vidět na těch, kteří jsouce
ožlvovánl duchem KristoVým, duchem pravé chudoby,
oplývají statky země — oplývají a nelnou k ním!"Co
dobrého jimi vykonávají! »svatá millonářkaa španělská
(Pod korouhví K. 172), Alžběta Durynská, naši zesnulí bis
kupové Brynych a Stojan! Každý podle své volby: buďto
chudý s chudým Ježíšem království nebeské, nebo toužit
„po statcích, které slibuje kníže tohoto světa, ale pak
náležet jemu.

Druhé pokušení satanovo, k p ý š e . . . Jaký lék nám
dává nebeský lékař proti tomuto jedu, a jakou ochranu
skýtá proti tomuto osidiu? V blahoslavenstvích nemluví
Pán přímo o pokoře, ale pokoru předpokládají všecka,
zvláště dvě: blažení tiší, blažení pokojní. Ti š í . . . kteří
přemohli v sobě všecka hnutí, k nimž svádí pýcha:
hněv, osobivost, pomstychtivost, neústupnost, svárllvost,
netrpělivost atd. Pokojní kteří nejen mají pokoj

.ve vlastní duši jako tiší, snaží se nadto rozsévat pokoj,
kdekoli se jim naskýtá příležitost. A těmto dává zaslí
bení: »Synové Boží slouti budou...“ Kdo by nevzpo
mněl slov satanových: »Jsl-li Syn Boží. . .a! Co zaviňuje
neklld a nepokoj v duši? Každá nezřízená vášeň, žádost
těla a žádost očí stejně jako žádost po ctl. Ale příčinou
nepokoje ve společnosti jest z velké části tato
poslední, pýcha života. Ta jest největší rušltelka po—
koje, pýcha, která chce vždy více, která přehání. Kdykoli
někdo přepíná, ať vyšší svou moc, at' nižší své požadav—
ky, zasévá si_měnepokoje a rozbroje, jež dříve nebo
později vzejde jako dračí setba. Vyrovnat tyto rozpory
a rozdíly dokáže jedině pokora, a to oboustranná. Po
mluva, utrhačnost, tato nepřítelka pokoje, pocházející
mnohdy z nenávisti, bývá přečasto zakuklená pýcha.
»Děkujl tobě, že nejsem jako jiní lidé, jako na př. onen
publikán . . .a Vše, co ruší jednotu, pochází z pýchy. Jed
notu, kterou svým věrným při poslední večeři tak: na
srdce kladl Pán a bez ustání ve svých Ilstech zdůraz
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iiuje jeho apoštol. »Buďte všlchnl jednotnl (1 Kor 1.10).
vynasnažujte se zachovat jednotu ducha ve svazku po
koje (Ef 4. 5) . . .a Bůh jest Bůh jednoty a Bůh míru. Kaž
dá kapitola Písma o tom mluví, sv. Pavel skoro na každé
stránce.

Bůh jest věčné světlo (pravda), věčná láska, a zá
roveň věčný nestvořený pokoj. Jednota v nevystihlém
tajemství svatosvaté a nerozdílně Trojice jest pravzor
a zdroj vší jednoty, pokoje a řádu. Ve vesmíru se
zrcadlí nejen Boží moc, moudrost, krása a dobrota,
nýbrž i-odvěká jednota, pokoj a mír trojjediného Boha.
Zdaž není držen vesmír pohromadě zákonem »pokojea
a jednoty? Jaký všude řád, jaká rovnováha v neomeze
né rozmanitosti tvorů! Možno říci, že jednotlivá
díla Tvůrce jsou projevem jeho moudrosti a moci, veš
keré s p o l e,č e n s tv í tvorů projevem jeho jednoty,
souladu a míru. '

Proč právě v lidském pokolení tak málo pokoje?
Protože se člověk vymanil z područí'Božího, z jednoty
s Bohem, svou první neposlušnosti spáchanou v ráji!

“Jednotu a řád (»pokoja) v říšl tvorů nerozumných zajiš
tuje Tvůrce zákony řysickýml, v říši bytostí svobodných
zákonem mravním. Zmatek a chaos by vznikl, kdyby se
příroda vymkla zákonům, které ji řídí a udržují; nepokoj
a rozbroj vznikl v člověčenstvu, když se člověk vymkl
mravnímu zákonu a přestoupil příkaz Nejvyššího; Velká
jest oslava, jíž se Bohu dostává harmonií vesmíru, říze
ného fysickýml zákony — větší by byla oslava, jíž by se
Bohu dostalo souladem bytostí rozumných a svobod
ných, stvořených k jeho obrazu a podobenství, t. ].
kdyby se dalyidobrovolně řídlt jeho zákonem, svobod
ně zachovávaly jeho přikázání a. tak žily v jednotě a mi
ru s Bohem i mezi sebou. s Bohem — jako jeho dítky!
Spojeny s ním poutem poslušnosti a lásky! Hřích toto
pouto přetrhl, a Bůh se osvědčil po druhé tvůrcem a pů
vodcem pokoje, když totiž zničený pokoj a řád | sou
lad obnovil — vtělením svého jednorozeného Syna a
jeho vykupitelkou smrtí. Bůh jest neustále činný, a jeho
dílo? »Já obmýšiím záměry pokoje a ne rozbroje.a (Jer
29. 11) Tyto »záměrya ho pohnuly, že Syna poslal na
zemi, andělé svědčili při jeho narození, že přináší po
koj všem dobré vůle. a první velikonoční pozdrav vzkří
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teněho Spasitele byla zvěst pokoje (Mt 28. 9 . .. ve sve
mateřštině je Pán oslovil: »Pokoj váma: -—-_s_rov. In
20. 19 . .

Darchusv., jenž jest osobní jednotící pouto Otce
a Syna, připadl úkol pokračovat v díle pokoje, jejž Syn
v lidském pokolení obnovil. Duch sv. udílí tento »pokoj
Kristůva, jak jest nazýván v římské liturgii, jednak bez
prostředně, jednak prostřednictvím zástupců Kristových
(ve sv. svátostech), jak jednotlivým duším, tak spo.eč
nosti (skrze církev), pokud za něj prosí a o něj usiluje.
Učedníci rozeslání na misijní cestu dostávají od Pána
rozkaz: »Do kteréhokoli domu vejdete, nejprve rcete:
Pokoj domu tomuto...a (Lk 10. 5) Kdo po příkladě Sy
na Božího zjednává a prostředkuje pokoj, ukazuje, že
jest pravým dítkem Boha pokoje. »Blahoslavení pokojní,
nebot' oni s y n o v ě B o ž í sloutl budou.“ _Jaká odměna!
Jaké povýšení! Jaká vznešenosti Jím nám dává na oné
Hoře blahoslavenství pokyn, jak se udržet proti ná
strahám ďáblovým v pravé pokoře a kde hledat pravou
velikost a_důstoj-nost.»Peč.ivi buďte pokoje, abyste byli
synové'Otce vašeho, jenž jest v nebesích . . .a

A konečně první z trojího pokušení, žádost těla.
Co mu tam odpověděl Pán, vyjadřuje v řeči horské ji
nými slovy: »B.ahosiavení, kdo! Iačnéjí a žízní po spra
vedlnosti, nebot' oni nasycení budou.a »Ten jest rozdíl
mezi rozkošemi těla a ducha, že tělesné rozkoše, d'o
kud je nemáme, rozněcují v nás nenasyinou touhu; když
je máme, přesycením se nám zoškliví; po duchovních
netoužíme; když jsme jich však okusi.i, vzmáhá se v nás
touha po nich.“ Tak asi-sv. Řehoř Vel. Kdož lačnějí po
spravedlnosti — toto slovo znamená v Písmě veškeré
komonstvo ctností, tedy jedním slovem všecky nadpři
rozené hodnoty. »Bohu slávu, bližnímu právo, tělu ká
zeň; nejen se zdržovat zřejmých tělesných chtíčů, nad
to i otužovat tělo sebezáporem, svatou a rozumnou přís
nosti je bez ustání cvičit, chránit je vší změkčiiosti, aby
nebylo službě Boží na překážku, aby bylo vhodným ná
strojem duše, vydatným pomocníkem v jejich duchov
ních podnicích, ať jde o očistu vlastní nebo o práci pro
čest a slávu Boží nebo blaho biižniho.'Hrnčíř není s to
vyrobit nádhernou v_ázuz hlíny, která není sdostatek při
pravena a uhnětena (plna kaménků...). Bůh nemůže
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z našeho těla učinit nádobu slávy, neni-Ii k tomu vine
šenému povolání připraveno (sebezáporem).a

Hlad po spravedlnosti ——jak vznešená tužba vůči
nízkému svádění satana: »Nasyt' svůj žaludek, upokoj
bídný hlad po chlebu...<< Ctnost, dokonalost, svatost,
připodobnění Bohu, to jest předmět důstojný našeho
toužení i našeho snažení — rozvíjí všechny" schopnosti
člověka, potlačí každou nezřízenou žádost, dovede
'uspat nezřízené vášně, dá duši křídla a z vrabce učiní
orza. A pokud nezbytno mít na tělo a jeho požadavky
ohled, necht“ se to děje tak, aby nepohlcovaly ducha
a nebrzdily ho ve vzletu za jeho vznešeným cílem. Jen
srovnej život a činy světců s nízkými aspiraceml světá
ků! S jejich hladem po tělesných dobrech! Hlad, který
v nich všechen vzlet ubíjí! Docela jinak »hlad po spra
vedlnostia! Vyhostí z duše veškeru vlažnost, hledí ze
všeho těžit a dovede ze všeho těžit — žádná sv. zpo
věď bez polepšení, žádné kázánl bez poučení, žádné
vnitřní vnuknutí bez ozvěny; nemaji kdy zpytovat jiné,
poněvadž mají dost práce sami s sebou. Neni okamžiku,
není situace, kde bychom nebyli obklopeni nesčetnými
přiežltostmi konat ctnost; není nic, cokofí nás potká,
at' dobré nebo zlé, af duchovní nebo hmotné, co by
chom nebyli s to proměnit ve zlato určené pro nebeské
poklady. Toto blahoslavenství naplnilo zemi světci, _za—
tím co tělesnost, k níž ponouká satan, vyprazdňuje nebe.
Tam člověk zduchovněn, zde se stává tělesným . . .

Ale jen velké a'vznešené duše pochopí — Sv. lgnác
chce v exerciciích z nás vytvořit křesťany nadprůměr
né, vojíny Kristovy, každého v povolání a stavu, do ně
hož Iej božská prozřetelnost postavila, af na trůn nebo
do ticha klášterní cely neb do ruchu a zmatků veřeiného
života nebo k rodinnému krbu, Ale vždy nadprůměrné
křesťany — a k tomu se mnohému nedostává mravní
síly. Jak onen mládenec. »Chceš-II být dokonalý...a
A jinoch smuten odchází . . . Poznává, že Pán má pravdu,
a'e on nemá síly... Tak opouští nejeden ! exercicie.
Chápe a uznává, že krásný a vznešený iest cíl, k němuž
ho Pán zve, ale nemá mravní sí'v, nechce se pokusit . . .
vrací se k malíchernostem, v nichž dříve život trávil a
jimiž mu dával obsah (str. 111 n), ubohý a nícotný. Troji
žádostivost, k níž ponouká satan, se v něm zase ujme
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žezla — ne-II do té míry, že by ho docela zotročlla,
aspoň tak, že se na něho věsí a nedopustí mu vzlét
nout k výšinám — za Ježíšem . . .

Tak asi vypadá — zhruba načrtnut — válečný plán
obou stran v boji o lidské duše — v boji, do něhož čin
ně zasáhnout musime i my, jako spojenci té neb oné
strany. I příměří znamená v tomto boji účast, znamená
pomoc satanovi, podle slov Páně: »Kdo není se
mnou, proti mně jesta (Mt 12. 30) a sám p rotl s o bě
je s ti Existujel zrádné příměří,jež umožňuje nepříteli
vítězství! Mansfeld, jemuž stavové vložili r. 1618—20 do
rukou osud naší vlasti, uzavřel za hojnou odměnu příměří
s císařským vojskem a tak mu umožnil, že vzadu kryto
(Plzeň Mansieldem hájenái) mohlo zaměřit přímo ku
Praze, kde na Bílé hoře boj rozhodnut. Válečný plán,
t. ]. úskoky a léčky satanovy, jakož i delensivu a ofensi
vu vojů Kristových, t. ]. obranu a zajištění naší svobody
a našeho místa v království Kristově, s tím nás seznámilo
toto rozjímání. Slovem i příkladem nás učí Spasitel, jak
můžeme s jeho milostí dosíci vítězství nad nepřítelem
naší spásy, ačll se svědomitě přičlnímea pod praporem
kříže vytrváme. Nikdo nedojde koruny, leč jen kdo svě
domitě bojoval. (2 Tím 2. 5)

„.

Toto rozjímání, pojmenované sv. Ignácem rozjímáním
o dvou korouhvích, zde poněkud obměněné a upravené
pro věřící lid, má za účel otevřít nám oči k lečkám pe
kelného podvodníka, mít se na pozoru a svou duši proti
nim chránit, na sebe při tom mysllt a pro sebe učinit
předsevzetí. Léčky prohnaného svůdce? Troji žádosti
vost! Stále se k tomuto slovu miláčkaPáně vracíme.
(1 ln 2. 16) Rozkošetěiesně, nezřízená touha po statcích
pozemských a láska k'nim, touha po světské slávě;
druhá a třetí žádostivost »vede k velké pýše života.
a tou.nás satan zaplete do všemožných neřestím (lgn.)
Proti těmto léčkám trojí lék božského Učitele: blahosla
vení čistého srdce, blahoslavení, jichž srdce" nelne
k statkům pozemským, blahoslavení pokorní srdcem . ..
stupně, po nichž si duše razí cestu k vrcholu- ctnosti
a dokonalosti a tudíž k věčnému spoje ní sBohem, pro
které jsme stvořeni. (Kap. !) »Boha viděti budou, jejich
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jest kralovstvi nebeské, syny Božimi slouti budou...!
Skutečné zápolení o duši . . . o tvou duši . . .

Exercicie se obírají tebou, tvou duší, a exerciční
kniha není v prvé řadě návod pro vedení duší, tím mé
ně filosofie dějin. Ale v exerciční duchovní četbě se
nám nebrání, bychom si nepovšimll těchto dvou momen—
tů; a jako jsme se zamysil.l, kterak satan své úskoky
provádí »ve velkém“ a své léčky (»zásadya) uplatňuje
v akcích velikých, na širokém podkladě založených, a je
aplikuje l v životě veřejném, rceme na mezinárodním
toru, na jevišti dějin, tak můžeme nyní i uvážit krátce,
že ani Kristus ve svém království k vykonání akcí v praw.
dě světového významu neužívá jiných prostředků než
»v malém: a že se neodchyluje od své taktiky. Jeho zá—
sady, platné pro boj o duši jednotlivce, platí »ve vel
kém“ jako »v malému, a mají neztenčenou působnost
i sílu v boji o vládu nad celým světem. V prvním pří
padě jest zřejma zhouba Iéček satanových, kdyžtě otra,
ví miliony stejně jako jedince, a v druhém případě jest
patrna životní síla a moc zásad Kristových, kdyžtě ob
noví, uzdraví, v novosti. života uchovají a k dokonalému
vítězství nad knížetem pekla vedou veškeré zesláblé
potomstvo hříšného Adama, ohrožované stále a stále
vším náporem pekelných mocností.

Omezíme se opětně najedlný typický případ evrop
ských dějin. Toho_roku, kdy wittenberský revolucionář
přibilna dveře zámeckého kostela své these, které byly
poplašným signálem k všeobecnému desertování a spo
Iečnému zrádnému útěku od korouhve Kristovy, bylo
vidět po svahu španělského Sv. Hostýna, mariánské
poutní hory Monserrate, sestupovat mladého muže
v žebrácké haleně, s žebráckou holí v ruce. Poutníci,
kteří ho potkávali, sotva si ho valně všímali; takových
tam do roka putovalol... Kdyby se mu byli podívali
ostřeji ve tvář, byli by postřehll, že tentoješté ne 25
letý jinoch byl sotva v žebráckých cárech kladen ído ko
lébky aniž v nich vyrostl. Ale-kdo z nich mohl=mít vůbec
tušení, že tento žebrák jest trojjediným Bohem vyvolen,
aby byl otcem a vůdcem nových pionýrů Kristových,
jejichž náporu neodolá ani peklo a jeho nástroje? Kdo
tušil, že svou družinou, compania, se postaví na odpor
_bouři,která se z nevelkého saského města žene. na co
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lou Evropu, města, kterého žádný z nich neznal anl podle
jména? Bouřl,která „smete Kristův kříž a jako zvadlé listl
00Věje stare“ řeholní řády, kdysi tak utužené a osvěd
čené v boji proti nepřátelům kříže i církve, a dnes ne—
schopné snést útok pekelných bran, a tím méně na
útěk je obrátit? Brzo bude každé dítko znát jméno ono
ho saského města i německého mnicha, který mu zjed
nal tak velkou Slávu, žel, že ceny více než pochybné;
ale brzo bude každé dítko znát i jméno tohoto španěl
ského žebráka, kterého míjeli, i'jméno jeho družiny,
Compaňie Ježíšovy — — —

smiles se na jednom místě zmiňuje s pochvalou co
největší o agilnos'ti duchovních synů Ignácových, ji při
pisuje všechen úspěch, pro který nepřátelé na jesuity
skřípějí zuby. Není pochyby, agilnost jest předpoklad
pro úspěch jakékoli akce, zvráště jde-li o akci významu
světového. Proto staré řády tehdy selhaly nadobro;
propadlyt' kláštery. skoro do jednoho už dávno mrtvé
stagnaci. Agilnost jest předpoklad, ale není vše. Agilnl
musí být i apoštolé satanovi, chtějí--lí co pořídit. Hus,
Luther, Kalvín,vVoltalre byli vzory neúnavné agilností!
Jenže tl pracovali pro zájmy své nebo satanovy, jesuité
pro zájmy Kristovy, a k tomu byli podle slov svého slav
ného řádového generála P. Roothana vychováni exerci
ciemi sv. Ignáce. Vyzbrojeni duchem Kristovým bojovali
proti lutherově pýše pokorou, proti jeho nečistotě čis
totou srdce, proti protestantské hrabivosti dobrovolnou
chudobou. Onen žebrák, o němž byla řeč, přišel na
Monserrate v rytířském oděvu, s mečem za pasem, a ten
meč zavěsil za oltářem sv. Panny; k bojům, pro které
byl Prozřetelností vyvolen, nepotřeboval meče, nemohl
užít meče, nesměl užít rytířského meče ze železa nebo
oceli; meč slova Božího byla jediná úspěšná zbraň...
Vyvolený vůdce voje Kristova, jenž jako světácký rytíř
na horu Matky Boží vystoupil, nesměl odtamtud k do
bývání duší sestoupit s družinou válečníků až po zuby
ozbrojených oštěpy, dýkaml, pancíři, štíty..

Winter v Církevním životě v Čechách m'uvl o řádě
sv. Ignáce a praví, že jeho organisace jej učinila straš
llvou mocí, které nikdo neodolal. V čem záležela ta
to jejich »strašlivá moca? Přec ne v palcátech a vo
zových hradbách husitů, jejichž strašlivou moc naší
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vlastenci s hrdosti kvltulí! Jesultě nebyli talna společ—
nost. nepracovali lstí aniž h'edělí koho zaskočit; zlevně
m'uvilí světu, veřejně učíva'i ve svých školách a v chrá
mech, kam měl každý přístup. a potaií nemluvill nic
(srov. Jn 18. 20), boova'i mečem slova, nikomu tedy
nelze říci že by nebyl měl možnosti se postavit na od
por a utkat se s nimi. Odkud tedv ona »straš' ivá moca?
Zdaž ne proto. že bo'ova'l s'ovem pranv, a té neodo
la'a lež? chhovávali m'ádež ve školách: proč s nimi
protestanté po této stránce nesoupeřl'l? Prokazovali
skutkv lásky. jak tvž Winter řadou dokladů svědčí: proč
nenašli ubozí vvděděncl lidské soo'ečnosti stejně moc
nou lásku u predíkaniů náboženské revoluce ani u kaza
te'ů lásky. u Českých bratří? Misionářichodl'i ode vsi ke
vsi, namáhali se na kazatelnách a ve zpovědnicích do
vysílení, vcházeli i do cha'ouoek: proč se íeíich slovům
lidská srdce poddáva'a? luterští kázall volnou lásku,
zbvtečnost mravního života. osvobození od desatera;
jesuité sebezápor. nezbvtnost dobrých skutků, zachová—
vání přikázání: proč mě'i v zápolení o duše větší úspě
chy než kazatelé tureckých mravů? Čím je překonali?

Nahlédni do dějin; najdeš mi doklad. že Pán k zá
chraněnebo obrození své církve užil někdy něíakého
monarchy? Takového, který by byl jeho církvi řekl Iako
LudvíkXIV.svému vys'anci: »Neboj se, za tebou stoií sto
tisíc bodákůa? luterství se šířilo a udržovalo pomoci
světského ramene; bez pomocí ,a protekce knížat by se
nebylo ani vzmohio ani udrželo. K záchraně církve užil
jeíí zakladatel vždy jen prostinkých nástrojů. V_kapitole
40..si o tom povíme víc. Velká díla lidská nebo ďáblova
se vynořívždkav s povykem; musít' na sebe upozornit!
Nedoznávají nepřátelé sami, že požár zanícený luthe
rem se rázem rozšířil z Wittenberka po celé Evropě jako
oheň po suchém strništi nebo vyschlém tropickém pra
lese? A co ignác? Sledujme jeho dílo až k jeho vzniku,
k Montmartru, k Hoře mučedníků u Paříže, jež jest ko
lébkou jeho řádu. Pramének tohoto veletoku tak ne
vzhledný! Se šesti druhy se tam" r. 1534 radí, jak usku
tečnit cestu do Palestiny, kde se chtěli věnovat misij
ním pracem; na boj proti protestantství nikdo ani ne
pomyslii! Když je pak sám jejich generalissimus na tron
tu postavil, bojovali zbraněmi liž uvedenými-: čistotou.
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srdce, dobrovolnou chudobou, pokorou, mečem slova
Božího, skutky blíženské lásky a apoštolské horlivosti.
Všecka velká díla Boží jsou podobná tomuto, každé se
objevilo nenápadně, bez hluku. Když za papeže Inno
cence Ill. vstupoval do bran Ríma žebrák, kterého pak
odehnalí od bran papežského paláce, netušil nikdo, čím
tento muž z Assisi rodilý církvi bude, a když oni dva
kněží v Turíně chtěli dopravit mladého spolubratra do
ústavu pomatených, vědělo jenom nebe, co jednou vy
kvete z »bláznivých nápadůa tohoto kněze, nedávno vy
svěceněho, pokládaného za ztřeštěnce, a co bude zna
menat on a jeho dílo ve velkém zápasu nebe a pekla
o nesmrtelné duše. Dnes má jméno duchovní rodiny
Boskovy kdekteré katolické dítko, a chrám Marle Po
mocnice v Turině hlásá světu, že do zápasu o duše se
vydal tento světec pod auspicieml vítězné Panny, stejně
jako 300 let před ním bojovník z loyoly.

32. Válečný zpěv bojovníků Kristových

Přijď království tvé! (Lk 11. 2)

Kde ho hledat? Kde jinde leč v knize žalmů! V ní
nejdeme neleden zpěv ke ctI Krále Mesiáše. Jeho za—
enoubení : lidskou přlrozeností v lůně vvvolené Panny
a naší sestry opěvuje žalm 44, požehnání jeho království
a vlády pro lsraele l pohany líčí žalm 71, jeho příchod
ve slávě & velebnostl žalmy 95 — 97. o povolání po
hanů za občany jeho říše mluví žalm 95, vítěznému Králl
Mesíášl věnován ža'm 2.. a k němu se poli zpěv ieho bo
jovníků. zpěv neochvěiné důvěry v pomoc nebe &skálo
pevné naděje. vlastně neklamné jistoty ve vítězství jeho
leglí. žalm 26.

Zaím 2.. zpěv velikonočního vítěze nad knížetem
temna :: všech jeho pomocníků na zemi l v podzemí..
»Hle, jak brolí spolencl satanovi. jak nám obmýšleíí
zkázu nepřátelé lidu Božího! Králové země se sestoupili
v jedno, &vládcové národů sešli se v radu. .protl Hos
podlnu a proti Mesiášovi jehol ! řekl mi Hospodin: Roz
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drtí! je železným žezlem, roztříští! je jak—nádobuz hlí
n . . .a ,
y K tomuto vítěznému zpěvu Mesiášovu se pojí zpěv

jeho boiovníků. Naše válečná píseň. důsto'ná boiov
níků Kristových . . . Neslyšet v ní fanatické »Bijte. zabij
tea, které se rozléha'o po. našich bojištích v 15. stol.;
jen důvěra, naděje, jistota v konečné vítězství věci, za
kterou boiuleme, t. ]. věci-Kristovy a jeho království,
kteréhož brány pekelné nepřemohou.

»Hospodin jesti mě světlo i spása,
kohopak budu se báti? ,

Hospodin ochránce života mého,
kohopak budu se děsit?

Bezbožných davy útočí na mne,
chtíce mne nadobro zničit,

nepřátel vole ženou se na mne,
leč bezmocně padali sami.

Byťcelý tábor proti mně povstal,
neklesám na mysli proto;

byt' se i zdvihla proti mně válka,
zůstávám důvěry plný . . .a

K tomuto válečnému zpěvu možno připojit modlitbu
. . . onu, které nás naučil sám nás Král a generalissimus.')

1) Rabíni dávali svým žákům krátké modlitební for
muie, sestavené z různých sentencí (veršů, žalmů a po
dobně); i Jan Křtitel tak učinil, a za něco podobného
žádali i učedníci Ježíšovi. Pán jejich prosbu vyslyšel.
»Takto budete se modlit . . .<<Některé z proseb Otčenáše
lze skutečně najít v modlitbách, od židů již předtím uží—
vaných; jen prosba za vezdejší chléb a osvědčení, že
odpouštíme svým vinníkům, pochází od Pána, a od něho
pochází i uspořádání sedmi proseb. Modlitba Páně, po
dle sv. Otců modlitba věřících (ani katechumenům ne—
bylo dovoleno jí se modlit, dokud neobdrželi křtem
svatým prá'vo nazývat Boha otcem), mod'itba bratří
(modlíme se jeden za druhého jako dítky téhož Otce),
modlitba denní, protože v posledních čtyřech prosbách
prosíme za věci, které potřebujeme denně k blahu těla
i duše, k životu i ke spáse.

Sv. Augustin praví, že v modlitbě Páně lest obsa—
ženo vše, začkoll můžeme Pána žádat, & sv. Tomáš Aq.
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Modlitba dítek věčného Otce, prosba rytíi'ů Kristových
za rozšíření a vítězství jeho ..kráfovství... za pomoc
v boji proti spojeným nepřáteťům jeho i našim. Krátkým
jejím rozborem vyplníme tuto kapitolu. Při zevrubnější
úvaze objevíme, že se v ní sbíhaií paprsky všech dosa
vadních rozjímání; podobnaskrytěmu ma'ebnému jezeru
v Alpách, ve kterém bádavému zraku se odrážejí okolní
mohutní velikáni věčných exercičních pravd.

Otče ná š. .. Kdo smí takto Tvůrce oslovit. ne-ii
jedině ti, kteří byli od něho přiiatl za dítky? Nám se
tohoto omilostnění dostalo! (Str. 131.) Kdy a jak? Při kitu
svatém skrze Ducha sv., jenž nám byl v této svátosti
vlit! Zasiouženo nám bylo obětí kříže, kterou Syn Boží
za nás Otci přinesl; jeho vzorem a podkladem jest sy
novství Kristovo,jeho důsledkem jest právo na nebeské
dědictví (jsme-li totiž Kristoví bratří, jsme i jeho spolu
'dědicl, jak praví apoštol národů). a tudíž I právo na
věčné občanství _vkrálovství MesiáŠOVě.

i ve Starém Zákoně byl tu a tam Bůh nazýván otcem
(Dt 32. 6, Md 14. 3, Sir 23. 4, ls“ 63, 16; 64. 8, Jer 3. 4,
Mai 1. 6 atd); ale jaký rozdíl! Tam jen jako Tvůrce, íenž
se otcovsky stará o dílo svých rukou.'nebo iako Král,
jenž otcovsky pečuje o své poddané a služebníky. Ote
vři knihu žalmů, modlitební knihu a zároveň zpěvník
Starého Zákona. Jak je tam Bůh os'ovován? »Pane, Hos
podine,a to bývá nej'_častě'.i »Bože, Bože silnýa někdy
»Bože, můj Spasiteila.. .Kolikrát Otče? Ani jednou!')

k tomu připojuje, že jednotlivé prosby jsou v ní seřa—
zeny i podle důležitosti, kterou _mají pro naši spásu;
čeho si máme nejvíce žádat a přát, přichází na prvním
místě. Otčenáš je tedy modlitba prosby, vyjma osloveni
a slova: »Posvět'se jméno tvé, (( pokud znamenají: »Ve
lebeno budiž tvé jméno (( Je tedy Otčenáš v pravém
smyslu modlitbou poutníka v slzavěm údolí.

1) Vychovatel Alexandra Vel., Aristoteles, největší
starořecký filosof, jenž se nejvíce pravdě přiblížil (po
znal, že může být jen jediný Bůh, »příčina všech příčina),
pravi (Eth. 8. 9), že mezi Bohem a člověkem přátelství
možné není. Má potud pravdu, že svou přirozenosti jest
každý tvor, byť sebevznešenější, pouze služebníkem
Tvůrce. K důstojenství jeho přítele (Lk 12. 4, ln 11. 11;

456 : Modlitba Páně.



Pouze Mesiáš ho tak smí osiovlt (2 2. 7), a v předobraz—
ném smyslu ještě ten, jenž bude Mesiášovým předobra
zem (88. 27).

Přijetí za dítky je výsadou doby Mesiášské! Výsa
dou těch, “jimžse jednorozený Syn věčného Otce dal za '
bratra a přítele. (Str. 24.) A z těchto svých bratří a přátel
shromažďuje svou legii; ne z námezdních žoldnéřů, jak
činil Valdštýn, Alba a jiní jím podobní “velcí vojevůdci;
nečiní dodatečně svými přáteli ty, kteří se v řadách
najatých a placených vojáků vyznamenali a králi k vítěz
ství dopomohíí, jak dělával Kyros a zvláště Napoleon,
odměňuiíce tak zásluhy statečných bojovníků. Nikoli.Nás
Syn Boží napřed omilostnil, přívtěi'IVnás k rodině svého
věčného Otce, a pak vyzval tyto oddané přátele a brat
ry, aby se dobrovolně z čistě lásky k němu seskupili
kolem jeho korouhve k boji proti nepříteli pravdy, dobra
a naší spásy.

N á š . . . Modlíme se jako členové jediné velké ro—
diny nebeského Otce; žádného bratra nevylučujeme ze
svých modliteb, prosíme jménem všech a za všecky,
kdož nejsou navždy vyloučení z lásky a otcovské prozře
telnosti Nejvyššího. Osvědčuieme víru v obcování sva
tých, isouce spoření se všemi, kterým iest Bůh Otcem,
od Krá'bvnv andělů až k duším v očistci a neimladšímu
dítku, právě znovuzrozenému ve vodách křestního pra
mene.

Jenž ísí na nebesích... V nebi trůníOtec
jako král všehomíra, v nebi přebývá jako oblažítel vy
volených, s nebe očekáváme všechno požehnání, nebe
jest cíl, pro který jsme stvořeni a k němuž putujeme,
nebe má být i cílem všech našich tužeb, přání, zájmů
i modliteb. My poutníci ve vyhnanství a cizině, tam
naše pravá domovina a vlast. tam náš' Otec, naše ne
beská Matka, naší blažení bratří. (Str. 48 n.)

15. 13, 15) může být povznesen svobodným omilostně
ním & blahosklonnosti Boha, zalíbí-Ii se mu povýšíti ho
(anděla neb člověka) do řádu nadpřirozeného. Exi
stence tohoto řádu, jakož i svobodné rozhodnuti
Tvůrce (fa kt povýšení člověka do toho řádu) nemůže
nikdo poznat přirozeným světlem rozumu; o tom nás
může poučit jedině zjevení Boží, t. ]. svatá víra.
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. Posvět se jméno tve... Jak žárílvěa
úzkostlivě bylo dbáno ve St. Zákoně, aby jméno-Hospo
dinovo bylo chováno v úctě a svatosti! I nepřímé zne
svěcení lména Hospodinova bvio trestáno smrti, na př.

mluvil-li kdo neudtlvě o ieho Zákoně nebo dokonce lím
pohrdl — Zákonem, ]enž pokládán za's'ovo Neivvššího!
Jméno Iehova (lhvh, Jahveh), »nevysiovltelnéa imeno,
sl skutečně netroufall vyslovit ani v modlitbě. sotva na
psat... Ale sv. Pavel píše: »Ctít lméno Hospodlnovo
nelen rtv, nýbržžlvotem! Ať lsou vaše mravv ve shodě
s vaší vírouía (Viz R 3. 24; dovolává se výroku ls a Ez.)

Co znamená prosba: »Posvěť se lméno tvěa? Budiž
tvé lměno oochvá'eno a velebeno! Vše k tvéctl a slávě!
(Str. 73, 101.) 'I'ak jednal tvůi- božský Syn, náš příklad
a vzor. Sestoupil s nebe 'a přišel na svět, ne aby hledal
slávu svou, nýbrž slávu toho, který ho poslal; os'avll tě
na zemi tím, že zíevll iměno tvé lidem. aby se tobě vši
chni klaněil. tebe ctili a tobě sloužili. »My jako tvá dítky
máme pokládat za povinnost cti, bychom toužili a ze
všech sil se přičinili,by se vzmáhaia sláva tvého Imána.
K tomu má směřovat každý úkon ctnosti, všecko utrpení
odevzdaně snášené, každá práce, kterou konáme pro
tebe, abv tvůi zákon byl poznán a plněn lak od nás, tak
kolem nás. všecky dobré skutkv a soaslteiné svaté myš
lenkv. všecky dobrá úmvslv při našem denním díle...
to vše lest posvěcování tvého lména..osiavování tebe.a
(Str. 76.) Aby Tvůrce byl poznán a ctěn od odkřestaněné
vědy | odcizené iemu společnosti. abv hlasu leho “záko
na do srdce vepsaného bvio dbáno, aby slovo Kristovo
bylo s Vírou ode všech přilímáno .. . 

Přlid' království tvé... Mesiášpřišel,aby za
ložil krá'ovství Boží na zemi. Prorocl mluvili o Mesiášl
jako o králi. iehožto království bude věčné. anděl
osvědčovaí vyvolené Panně. že krá'ovství lelího Syna
nebude mít konce. Předchůdce Páně způsobil mohutné
nevídaně hnutí v celé zemi radostnou zVěstí. že králov
ství Boží lest neda'eko — každý israellta rozuměl pře
dobře, co tím chtěl řlcl. A božský Spasitel? Přečti si. co
řečeno na str. 279 nn! Kolikrát nazval své dílo králov
stvím Božím, lak v oodobenstvích tak i mimo ně!

Koho nazýval Pán i aooštolé knížetem tohoto svě
ta, netřeba vysvětlovat. Jeho moc byla sice křížem zlo
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mena, a zaprodane lidstvo jeho otroctví zbaveno; nlc
méně kníže temna řádí ve světě dál a hledí dostat do
spárů znova ty, kdož se mu dobrovolně poddaji. Docela
vyobcován bude ze světa až po druhém příchodu Kristo
vě, až bude království Kristovo dokonáno a na věky
utvrzeno — v jeho království satan místa mít nebude.
Prozatím ještě vládne; ne snad jako král, pouze jako
trpěný vetřelec a sesazený někdejší uchvatltei. Jest
možná? Který král trpí ve své říši plkie a šeldířskě reídv
toho, jehož trůn podvrátil? Pikie nikoli pokoutní, nýbrž
zjevně? Pouze král, jenž ví, že. povalený trůn již nepo
vstane! Náš Pán“a l_(rál,který má důvody, aby veškeru
moc svého vítězství nerozvinul Ihned a naráz! Viz Zj 12.
12! Satan není králem. ale jeho duch & jeho zásady pů
sobí ve světě a ovládají svět Kristu odcizený a jeho
žeziu ještě zůpina nepodrobený. Ani naše srdce není
docela uzavřeno a nepřístupno vlivu tohoto ducha, jeho
žádostí, marností, svodů. To jest skutečná irredenta
nevykoupená částkrálovství Kristova. lidé, kteří ještě
neísou sjednoceni s námi pod žezlem našeho Pána

a Krále, a o lellchž siednocenl v jediném ovčinci podjediným pastýřem nám musí jít.
Troll příchod království Kristova máme

při této prosbě na mysli. Předně do naší duše. »Králov
ství Boží ve vás lest“ (lk 17. 21) V nás budiž především
uskutečněno! Na š e srdce budlž podrobeno Bohu a le
ho zákonu. tak aby v něm vládl jedlně Tvůrce, žádný
tvor! Tedy prosba za dokona'ost. abvchom prospívají
neustále ve ctnosti a svatosti, až bychom dosáhli plnosti
ctností Kristových. (El 4. 13.)

Za druhé, budlž tvé království uskutečněno v e s o o
iečnosti. Zásady a duch Kristův nechaf pronikne
rodiny, obce, národy. veškeré lidstvo. Nechat se krá
lovství Boží na zemi šíří a mohutní nejen anltř, v dušlch
věřících, nýbrž i zevně. viditelně... Jinými slovv. ať
vrůstá církev Kristova nejen zásluhaml. nýbrž l počtem
svých členů. K apošto'skě horlivosti nás rozněcule tato
prosba. »Proste Pána žní, aby poslal hodně, schopná,
obětavé a pro věc nebeského Mistra nadšené dělníky

'na žeň svou...“ Necht' ze všech končin leden zaznívá
hlas: »Chváíeno budlž Srdce Páně, ve kterém věčnou
spásumáme...“ Tedymodlitbaaprosba misioná
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_řů, těchto velkých a neohrožených pionýrů armády
Kristovy, bojovníků za jeho svatou věc, za svobodu
nikoli svou, nýbrž v otroctví pekla sténajících a od kní
žete temna ujařmených bratří. Velkorysé pojetí životního
úkolu a povinnosti lásky jak k Bohu, tak k bratřím,
vznešený cíl těch, kteří se shromáždili pod korouhví
Kristovou k boji za pravdu proti otci lži, nazvaném od
sv. Jana odvěkým nepřítelem našich bratří v Kristu (Zj 12.
10) a od Pána vražedníkem od počátku (ln 8. 44).

K americkým břehům přistane lod'. Na palubě se
tísní zástup cestujících; nedočkavě vyhlížejí člun, který
je vysadí na zemi, cíl jejich tužeb a snů, a sotva vystou
pí, rozběhnou se na všechny strany. Voják hledá kořist
a vavříny, kupec zlato, vyděděnec novou-domovinu a
chléb, badatel květy, krystaly a brouky, misionář duše —
$ pohnutím čtou doma po čase jeho list: »Po prvé vzty
čen kříž na místech, kde dotud hořely posvátné ohně
u ohavných soch model a bůžků, po. prvé slavena nej
světější obět', kde do nedávna konány obětí pohanské,
a krev Beránka Božího po prvé zkroplia křesťanský oltář
tam, kde tolikerou krví lidských _obětí zkrápěny oltáře
krutých' pohanských božstev . . .a

Na mysli nám při tom vyvstanou hrdinové světla
a pravdy Kristovy, jakož i ieho svatých záimů. Apoštol
národů!..,. Prosba za příchod krá'ovství Kristova byla
jeho ustavičná a neimiieiší modlitba; šíření království

, Kristova na zemi jediným předmětem ieho snah a námah
od chvíle. kdy ho světlo Kristovo u Damašku osvítllo, až
do okamžiku, kdy vydal Kristu a ieho pravdě svědectví
sv0u krví. s iakými překážkami zápolila pravda Kristova
tehdy. s jakými zápolí dnes! Tehdy... Slvšime to rok
co rok v epišto'e na druhou neděli v předpostí. tu he
dě'l. kdv nebeský Učitel v evanqeliu přirovnává králov
ství Boží k rozsevači a ukazuje nám, které jsou překážky
a příčiny,že slmě jeho pravdy nemůže v duši a ve světě
vzklíčit. Dnes... Ne tak u divochů jako spíše v bílé
Evropě. »Kuiturnía svět se žene a jest od svých dušev
ních koryieů hnán zpět do pohanské tmy„ která byla
kdysi přemožena světlem Kristovým po 300 Ietém zápo- '
lení. Bezmála 300 let trvá již tento zpáteční běh; nlc
méně slunce se probojuje'l tentokráte mraky a tmou,
a konečný výsledek?“

460 Modlitba Páně



Třetí příchodvkrálovstvl Kristova! Defini
tivní vítězství světla nad temnotou, Krále nebes a země
nak knížetem tohoto světa . . . Říše -jeho d o ko n a n e
h o kralování, kde budou na věky a nerozlučně s Kristem
spojeni všichni, kdož pod jeho korouhví věrně vytrvali
a nedali se od lásky Kristovy odloučlt ani pronásledo
váním ani mečem, ani hladem ani protivenstvím, ani
tísni aniž jakýmkoli stvořením. Tam bude jméno Boží do
konale posvěceno (t. ]. Bůh dokonale oslaven), tam
bude vů.e Boží svědomitě plněna, tam nebude ani hříchu
aní pokušení ani jiného zla, tam bude Bůh všechněm
všecko ve všem. Přečti si 21. kapitolu Zjevení! Přečti si
i kapitoly předcházející! Osud odpůrců pravdy, světla
a lásky Kristovy! Abys nepřátele církve své ponížití
ráčil . . .
„. Buď vůle tvá jako v nebi tak ina zemi...
U Boha chtít a vykonat jest jedno a totéž. Proč tedy pro
síme za vyplnění jeho vůle, kdyžtě se jí nemůže nic
postavit v cestu? Tato prosba Otčenáše žádá od Dárce
všech milostí, abychom jeho nejsvětější vůli nikdy ne
odpírali, abychom nebyli k ní lhostejní a v jejím plnění
nedbali, abychom ji vždycky radostně a ochotně a. _do
posledního písmene svědomitě plnili, ať jde o přikázání
.nebo o vnitřní vnuknutí. Plnit vůli Boží po příkladu
andělů a svatých v nebesích. kde se trbjjedinému Bohu
dokonale slouží! Plnit vůli Boží . To první základ a pod
mínka, to i nejvyšší vrchol, to veškerý obsah křesťanské
dokonalostí, jak již z předešlých statí víme. (Str. 76, 96,
133.) V tom vězí í tajemství všeho pravého pozemského
štěstí. Kdyby každá vůle byla v souhlasu s vůlí Boží,
s jeho zákonem l s jeho radou, pak by historie každého
života a všeho lidstva byla nejdokona'ejší uskutečnění
věčných úradků a plánů toho, jehož vůle jest láska a
milosrdenství. Zivot každého syna Adamova i život líd
stva by byl historií milosti, světla, blaha, jsa ve shodě
s odvěkými Iáskyplnými úradky Tvůrce — stejně jako
íysický svět (hvězdné nebe!) jest navlas v souhlasu
s plány jeho moudrosti, a proto tak krásný! Proč právě
v mravním světě duchů, stvořených k'obrazu Božímu
a vyvýšených neskonale nad nerozumnou přírodou, tolik
tmy, hořkosti a bídy? Protože chybí souhlas s vůlí Nej
vyššího! Není harmonie, není souladu se základním tó—
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nem vši dokonalosti! Nejen nereptat, nejen nevzdorovat
& nebrojit a tím méně přímo přestupovat poznanou vůli
Boží, nýbrž být v naprosté shodě .s ni, a bude nebe na
zemi. Jako v nebi tak i na zemi . . . Jenže bohužel zlo ne
zmizí ze světa nikdy, ani fysicke" ani mravní; proto vy—
prošujeme sobě touto prosbou bezvýhradnou odevzda
nost do vůle Boží, která" je podmínkou spokojenosti
v tomto údolí srz a bo.estl, jakož i podmínkou všeho"
vzrůstu v dokonalosti a ctnostech.

V tvé Srdce, Jezu, ukládám sve starosti a zmatky,
v něm neděsim se,_nelekám, jak dítko v loktech matky.
'I'y sám, ó Pane, život můj pro čas i věčnost ochraňuj . ..
v tvá Srdce, Jezu, ukládám své žalosti a strasti,
ty osten snímáš útrapám a skýtáš pravé slasti . . .
Já svěřujl ti osud svůj, ty sám mne veď a opatruj . . .
Bud' vůle tvá . . . Getsemanské zahrada . . .

Od Boha a jeho oslavy, která jest poslednim cilem
všeho tvorstva, obracíme ve zbývajících čtyřech pros—
bách zrak k sobě, k vlastní nedostatečnosti, bídě a po
třebám.. Pán chce, abychom si takto stále na mysl uvá
děli, jak jsme ubozí a jak na Bohu závislí. Neuplyne ani
jediný den našeho pozemského putování, kdy bychom
nepotřebovali něco z věcí, za které nyní prosíme.

_Chleb nás vezdejší dej nám dnes... Věřicl,
kteří se tato slova modlí hodinu co hodinu a kterým přl
padají tak samozřejmá, nemaji tušení, že překladateíůmpůsobí právě ona nemalé obtíže. Vezdejši.. ;Starý syr
ský překlad pravi »stálýa, pozdější (Pešltta) »potřebnýa,
svatí Otcové »dostatečnýu, jlni překládají »den co dena,
tedy každodenní, latinská Vulgata »nadpřirozenýa. (Mt 6)

Chléb náš . . . Na Tvůrci závisí tvorstvo veškero, jak
co do existence, tak co do podmínek své existencezj,
a to tím více, čím vyšší místo kdo zaujímá na žebři
stvořených bytostí. Nevěříš? Rcl tedy, čemu musí ne
beský Hospodář věnovat více starostlivost! a péče, kře
menu v potoce nebo Illii v zahradě? Pěnkavce a rybce
nebo člověku? Tvůrce to zařídil tak,že především člo
věk jest denně žebrákem u dveří nebeského Hospodáře,
či lépe řečeno, prosicim ditkem u stolu nebeského

*) O tom zevrubně Pod korouhví Kristovou kap. 5.
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Otce, dítkem, které prosl o chléb pro tělo I pro dušll
»0či všech doufají v tebe, Hospodine . . . otvíráš štědrou
ruku svou. .a Všecko tvorstvo, tedy I každý Adamův
syn, dostává z rukou Nejvyššího, co potřebuje k životu.
Ze někdy Pán dopustí hlad a nouzi? Aby pyšný bohatec
poznal, že mu má.o plátno všecko zlato a že může
umřít hlady na bednách dukátů, zavře-Ii Pán svou pravici.

v této prosbě i jiné poučení pro nás. Nauč se přijí
mat i nejmenší dary z rukou Božích uctivě, vděčně a po
korně jako nezaslouženou milost, jak to žádáš od svého
dílka tyl Nauč se i za ně děkovat, nauč se být spoko
jen se vším, co ti nebeský Otec dá, buď skromný a ne
náročný! V dalších odstavcích horské řeči Pán takřka
podává komentář, vysvětluje a rozvádí to, čemu nás
učí v této prosbě. »Neshromažďujte si poklady na zemi,
nebuďte nemírně starostliví o to, co budete jíst neb
pít... Tak to dělají pohané, kteří se nepokládají za
poutníky k nebeské vrasti, jejichž domovina jest tato
ubohá země! Nemožno s'oužit Bohu a mamonula (Viz
kapitoly o užívání tvorů, str. 140 — 192!)

Pro dítě jest karakteristickým duch neustálé a ne
přetržité denní závislosti na otci. Hodinu co hodinu. ..
Pán naléhá, abychom si toto smýšlení a tohoto ducha
osvojili vůči nebeskému Otci i my. Marnotratný syn po
kládal tuto závislost za tíživé jho a za tísnivé okovy; jak
brzo poznal, že jest požehnáním a štěstím vděčnému
a rozumnému dítěti! (Pod korouhví K. kap. S.)

A odpusť nám naše viny, jakož l my od»
pouštíme našim vinníkům... Za válkyv_r.1918se
modlí kdesi v Belgii dvě děvčátka u kamenného kříže
podle silnice, Maličké »šeptajía svou modlitbu až příliš
nahlas. »Otče, náš, jenž jsi na nebesích...a Přijdou až
k slovům: »A odpusť nám. naše viny...a a zastaví se.
Nač asi myslí? Na tatínka, který se jim nevrátil? Na do
mek válečnou Iíticí zbořený? Na matku slzící, že nemůže
v té smutné době hladu a nouze dětem dát, co potře
bují? Nevím, ale vím, že se zastavily.,'l'.u slyší za sebou
hlas: »Jakož i my odpouštíme těm, kdož nám ublížili
(proti nám se proviniii; francouzské znění Otčenášejm
Ohlédnou se. Kdo to doplnil modlitbu Páně? Jakýsi
důstojník.. .Nevěděly, že za nimi v důstojnické uniformě stojí král Albert.
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Recký text zni: »Odpusť nám naše dluhy, jakož ! my“
jsme již odpustili svým dlužníkům“ Moji dlužnícljsou
stejně jako já tvými dítkami, a já jim už odpustil, abys
nyní i ty odpustil mně. Otec by v rodině nerad viděl,
kdyby si děti nechtě.y odpustit vzájemné dětské pro
viny. Sotva by se rád posadil za stůl s takovými, které
odvracejí tvář jedno od druhého, sotva by mu bylo milé
blahopřání, když by zúmyslně nechtěly přijít pospolu.

V předešlé prosbě jsme prosili za denni ch.rěb,
v této prosíme za prominutí svých denních pro
v l n ě n í ; tam jsme stáli před Pánem jako žebráci
s prázdnýma rukama, zde před ním stojíme jako dluž
níci; tam hleděli chudí k jeho štědrosti, zde hledí ne
hodní a hříšní k jeho milosrdenství. (Po kapito.e 10. a 11.
kapitola 18. a 19!)

Denní chyby . . . Opomenutí dobrého, čímž jsme ne
dostáli tomu, co Pán od nás čekal . . . nedbalosti, který
mi jsme se mu nelíbili . . . neposlušnosti, kterými jsme ho
uráželi to vše vedeno v knize účtů. Nabídnuté milo
stl, kterých nepoužito, poskytnuté příležitosti, kterých
nevyužito, se již nikdy nevrátí. Duše, kterým jsme mohli
pomoci (slovem, příkladem, skutkem lásky atd.), ne
zkřiží po druhé naši životní stezku. Zdá-li se někdy, že
ano, mýlíme se; to jsou nové milosti, nové příležitosti,
nikoli zmizelé hodiny milostí jednou provždy zameška
ných, a s nimi ztracena i odměna. Denní chyby, denní
dluhy . . . Chceme, aby Pán všecky ty položky škrtl?
Skrtněme napřed i my po.ožky svých bratří! Jak na tom
záleží, patrno z toho, že nakonec se Pán vrací ještě jed
nou k této prosbě — k žádné jiné kromě ni, a poučuje
učedníky,.že jde o nezbytnou podmínku odpuštění: »Bu
de vám odpuštěno. jestliže odpustíte vy.“ l k této pros
bě najdeme komentář v různých odstavcích horské řeči.
»)akou mírou budete měřit, takovou bude odměřeno
l vám . . . Milujte nepřátele své . . . Nesuďte, abyste ne
byli souzenl... Co chcete, aby vám jiní prokazovali,
prokazujte vy jim . . .a .
' A neuvod' nás v pokušení... Kdo by při této
prosbě nevzpomněl slov Páně v -Getsemanskě zahradě!
»Bděte a modlete se, abyste nevešli (t. j. neklesli) v po
kušení!a Prosíme a modlíme se podle příkazunebeského
Učitele denně: »Nedopust', abychom podlehli pokušení,
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abychom byli pokoušeni nad naše síly, nedopusí na nás
takové útoky vášně, světa a pekla, ve kterých by naše
slabost jistě neobstála. Cesta, po které nás dnes po—
vedeš“ na naší pouti, kéž je tvou milostí prosta všech
osidel nepřítele. Chraň nás nebezpečí pozbýt tvé mi—
losti, tvé lásky a tvého přátelství, dej, ať tento den jest
pro nás dnem pokoje.“ _

.VÍme předobře, že pokušení být zcela prost bylo vý
sadou jediné ze všech dcer-Eviných.JSou jednak trestem
za naše hříchy, jednak smutným následkem Adamovy
vlny, které jen omilostněná Panna byla prosta. Jsou ne
zbytným průvodčim porušené přirozenosti lidské. Pýcha
nám byla hříchem prvotným takřka vočkována v _krev,
a jako zkažená krev se neustále nějak na povrchu kůže
projevuje, tak i tato zděděná neřest: ctižádosti. samo
libosti, ješitnosti, domýšlivostí, vypínavostí atd. atd.
Smyslnost se hříchem Adamovým vyšlnula docela z ko
lejí, jest jako dravec puštěný z klece, s nímž naše duše
kopulována na celý ;svůj pozemský život, a nemůže se
těšit anl slabou nadějí .zoufalé manželky, že snad smrt"
tyranského společníka jí zjedná jednou klid. Pokušení;
dovede tak mocně a živě působit na fantasií a vůbec
na tělesnou část naší přirozenosti, že vzniká jakási ne—
odolatelná záliba, a ta nás zrovna vleče k zapovědě
nému ovoci, takovou sllou, že člověk nepokládá za nic
ani peklo se všemi hrůzami u přirovnání s nabízenou
a ještě neochutnanou rozkoší. Jako hladový pes, ležící
klidně před boudou, kterému podržíš přímo před očima
kus vonící pečeně . . . Všecky smysly se v něm vzbouří,
bez váhání se vrhne na lákající předmět. (Tys ale člo
věk! Viz kap. 12 a její nadplsl)

Pokušení, nejmocnější, vlastně jediná zbraň s_ata
nova v boji proti kříži a proti věrným Kristovým. Přečti
sl první část této kapitoly! Co by pořídil satan se vší
svou zlobou, urputností a prohnaností, kdyby dobra,
která Iichotivě nabízí, kdyby zla, kterými nás děsí, ne
byla pokušením k odvrácení od Boha? Kdyby utrpení
a strasti, kterými nás stíhá, byly každému utvrzením trpě
llvosti a odevzdanosti do _vů'e Boží jako Jobovl a To
blášovl, kdyby pronásledování a muky byly každému
příležitostí k získání zásluh a větší koruny iako Vavřín.
covl, Anežce a vůbec všem mučedníkům, kdyby-při po-'
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hledu na nabízenou nádheru světa zůstal každý lhostejný
a odpověděl jako náš božský Učitel: »Odejdi, satane,c
co by' pořídil? Pak by plně platilo o všech věrných Kris
tových slovo apoštolovo, uvedené“ Řím 8. 55, totiž že
nic nebude s to nás odloučit od lásky Kristovy. Jedině
v tom, že každá věc, kterou nás satan láká, tísní nebo
přepadá, jest vždycky p_okušením, abychom opustili
Tvůrce a přiklonili se nezřízeně k tvorům, stávají se vše
cky věci světa v jeho rukou obávanou zbraní. Slávu svě.
ta učiní podnětem, aby ctižádostivý opustil Boha a pálil
zápal svému já. Statky světa nastrčí Iakomcí, aby se
zřekl Boha, klaněl se zlatému teleti a zatvrdii srdce vůči
každé prosbě strádajícího a hladovějícího bližního. Tě
lesné rozkoše učiní vnadidlem, aby nečistý je vyhle—
dával na cestách zakázaných, aby kvůli zapověděnému
ovoci se obrátil k Bohu zády, dávaje přednost tvoru
před Tvůrcem, člně tvora svým bůžkem. Utrpení, které
nás má tříbit, abychom zbaveni vší strusky byli učiněnl
čistým zlatem, vhodným, aby bylo umístěno v nebeské
klenotnici, vezme ihned do rukou a činí je příčinou, aby
chom pochybovali, reptazi, vderovalI, odpadli. “Ba ani
věci svaté nejsou před ním jisty, I z nich ve své dílně
vyrobí nástroje pokušení, jak jsme viděli na božském
Spasitelí. Zneužil jeho důvěry v Otce: »Spusť se dolů,
neboť psáno -jest...a V řadách služebníků oltáře na
jdeme doklady. Začnou opravdově pracovat pro Krista,
ale nedají-Ii pozor na první pokušení, vloudí se do je—
jich praci samolibost, žárlivost na úspěchy spolubratří,
závist, zášť, nesnesitelná domýšlivost, a nakonec je sa—
tan omotá tak, že hledaji jen a jen sebe, slávu »Iidi 'a'ne
slávu Božía (In 12. 43), t. j. slávu svou u lidí a ne čest
a slávu Boží. Už za sv. Pavla byli takoví. (Fil 1. 15 nn.)

Nejeden nadějný bojovník Kristův se na tomto
úskalí ztroskotal. Nemysleme, že všichni biudaři byli již
s počátku špatní. Někteří přikročili k dílu s ušlechtilými
úmysly, na př. Petr Valdus a jiní. Vizme Husa a Luthera!
Oba kněží, oba Začali pracovat ve voií Kristově (íako
kazatelé, universitní profesoři, spisovatelé). Nepěkné
vlastnosti jejich povahy bvly tiumenv, dokud se drželi
jednoty víry. Zb'oudili . . . Bioudit ie lidské, omyl napra
vit rytířské, v bludu setrvat ďábelské. Neštěstí, když
bloudící dosáhne popúlarity, všeobecné obliby u lidu.
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lidské ohledy (»sláva lidskáa) jim pak znemožní návrat.
Pýcha, surovost, projevující se splláním odpůrcům, smysl
nost, to vše není již drženo na uzdě, když se odtrhnou
od pravé víry a tím od pramene milosti, a z bojovníka
Kristova se stane nejlanatičtější bojovník pod vlajkou
satanovou a nejzuřivější průkopník. jeho zájmů proti
vojí Kristovu. 

“ Hugo Lamennais, hrabě, muž, jenž chtěl všecky své
síly zasvětit službě církve a vlasti, a nakonec zemřel.
rozešed se nadobro v trpkosti s oběma. Nadaný vzácný
mí dary ducha obral si za životní ůkol bojovat proti ná.
boženskě lhostejnosti 'a být průkopníkem nejvyšších
práv Tvůrce, a ojedinělá výjimka mezi Francouzi, začal
rozhodný boj proti gallkanismu, směru, jímž v jeho vlasti
stát odjakživa potlačoval svobodu cirkve. Když však
Řehoř XVI.některé jeho nauky zavrhl jako nesprávně,
viděl v tom zneuznání svých dobře míněných snah, od
padl v 52. roce docela od víry, a když se mu nepodařilo
uskutečnit ani své politické ideje, opustil i parlament,
kde byl jako poslanec činný; zemřel v největší chudobě
r. 1854 (72 letý). nesmířen s církví, přese všechny snahy
jeho bratra Jana, generálního vikáře arcibiskupa paříž
ského, zakladatele dvou řádů, muže svatého života
a velkého vlivu (zvláště při obsazování biskupských
stolců).

Kdo si myslíš, že stoííš, hled, abys nepadl! Dábei
nikdy nespí, nikdy nezouíá; dokud je duše v těle, má
stále naději, že se mu podaří ji dostat, tím neb oním
způsobem . ...

Jak se mu bránit? Jak se ubránít pokušení? lepší a
jistější než „se ubránit jest jich se u ch rá nit. To zna
mená vyhýbat se příležitosti.“Není-liž pokoušení Pána
Boha, modlíš-ii se: »Neuvod' nás v pokušení,<< a sám je
vyhledáváš? Předejít jim! Tělesným pokušením neustá
Iým sebezáporem, který nedopřává těíu nemírné po—
hodlí aniž dopustí, aby bylo zhýčkáno a zbujnělo. Nutno
držet na uzdě i fantasií jakož i smysly a nedopřát jim
naprostou volnost. Neovládanýma očima vnikne do ian
tasíe obraz, a pak se hříšné představv nezbavíš, jako
agenta, kterého isi pustil do bytu. Čí vina? Proč jsi mu-
otevřel dveře? Proč jsi ho neodbyl, jakmile zaklepal?
Úcta k Neposkvrněné Panně, časté sv. přijímání, časté
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rozjímání o věcech nebeských, abys takto navykl po.
vznášet srdce od prachu země k nebeským výšlnám,
jsou další ochranou a výzbrojí k boji.

Některá pokušení jsou .do t ě r n á ; vracejí se stále
a stále jako mouchy stokráte odehnané, jako podomní
obchodník žid stokráte vyhozený. Proti víře, proti Bohu:
a svatým, myšlenky, které nechceme a které bez konce
obtěžují. Těch sl nevší mat! Vševědoucí Bůh ví, že
nepocházejí z našeho srdce a že se vtírají proti naší
Vůli.Zde stačí vzbudit'úkon opačné ctnosti; jde-li o myš-
Ienky, urážející lásku neb úctu k Bohu, vzbudlme úkon
lásky, jde-li o myšlenky zoufalé, na př. že nevytrváme
a že jest vše marné, co pro svou spásu konáme, vzbu-
díme úkon naděje a odevzdansti do otcovské prozřetek
nosti Nejvyššího atd.

Co zamýšlí satan těmito pokušeními? Bud' ponenáhlu
podkopat budovu duchovního života jako vody potoka
ponenáhlu podrývají skálu, kterou stále omílají, nebo
nás učinit malomyslnými, připravit nás 0 pokoj duše
i o radost ve Službě našeho Pána a Krále.

Jiná pokušení se podobají náhlým útoků m;
nedají času k uvažování, ba ani abychom zaujali proti
nepříteli postoj. Jako když se na nás znenadání oboří
zákeřník oštěpem, dříve než se můžeme chopit zbraně.

. a' postavit se k obraně. Co dě'at? »Bránit se pažbou . . .a
Rázem se vzchopit a bránit se, jak možno;střel
nými modlitbami, vzpomínkou na—trpícího Krista, na pří—
tomnost Boží, na anděla strážného.

Jiná pokušení jsou lstlvá. Satan se proměňuje
v anděla světla (2 Kor 11. 14), a pod záminkou dobra
nás chce svést k zlěmu neb aspoň zmařit větší dobro.
Zde platí zásada: »Nespoléhej' na svou moudrost, d ej
si poradit, zvláště varuje-ll tě zkušený duchovní
rádce.a Táž zásada platí, je-Il duše zmítána pochyb—
nostmi, obestřená mrákotaml, takže si neví rady, co je
správně a co hříšné.

Prudká pokušení... Pro ně nenívjlnérady
leč slovo sv. Pavla: »:Ieště jste neodpíralí až do krve.c
Prosltza sílu, modlitse...

s k r y t á pokušení, při kterých si vůbec neuvědomí—
me, že sváděií k zlému. Mluvíme a íednáme, aniž před—
tím reflektujeme, t. j. aniž se zpytujeme a zkoumáme,
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zda naše jednání jest dobré, správné, 'taktn'í,zda by'na
našem místě Pán právě tak jednal, zda s naším jednáním
souhlasí. Mnoho provinění pochází z našeho nevyškole
něho charakteru, plného chyb a nedokonalostí. Chybí
nám sebepozorování, neznámese, a tato zavi
něná nevědomost jest příčinou, že pokušení vždycky

vítězí a že se dopouštíme tolika a tolika chyb.
Sebepozorováni má i jiný význam. Sv. František Sa

leský nás vybízí, abychom nesváděli všecko na ďábla,
kdyžtě si mnohá pokušení zaviňuíeme sami. Táž se. sám
sebe při zpytování svědomí, jak povstalo to neb ono
pokušení. Ne zevrubně se jím obírat! To by znamenalo
znova je vyvolat. Jen všeobecně si uvědomit, jak do

duše vniklo. Okny našich nestřežených smyslů? Tedy je
zavřít! Činnosti neovládané fantasie? Tedy ji zaměstnat
představami čistými, a to doopravdy, ne po očku šllhat
“po'zapověděněm ovoci, po hříšné představě, která se
smyslnosti líbí a se kterou se nerada loučí!"Nezřizenou
žádostivostí? Odstraň tedy, co ji láká, odvrat se od 'to
ho, co ji vábí, a to ihned! Je ti to těžké? Později ti to
bude ještě těžší! Stykem“s jistými osobami? Přeruš vše
chen styk s nimi! Vyhýbej se i pohledu, tím “spíše roz

mluvě! Předpokládám ovšem, že ti jde opravdově o to,
abys byl pokušení zbaven. Kdo si v nich libuje, s nimi
jako s ohněm si zahrává, pro toho tyto pokyny psány
nejsou, protože jich tak jako tak dbát nebude. A nako
nec ještě jednou: neustálá sebekontrola, vyhýbat se při
ležitosti, a modlit se: »Neuvod' nás v pokušením

Ale zba'v nás zlého. .Máme napsat »zléhoa
anebo »Zléhoa? Znamená tato prosba: »Zbav nás zlého—,
které nás stihlo, a chraň nás všeho zla, které by nás
stihnout mohlo,(( nebo znamená: »Chraň nás před úklady
satanovýmia? Obojí výklad jest přípustný.

Především nás rač chránit hříchu a věčného za—
vržení (kap. 16 — 20), jediného pravého zla; Vše ostatní,

.co skličuíe poutníky v'tomto vyhnanství, není vždycky
“opravdovým zlem; naopak, někdy jest “lékem, trpkým
sice, ale zjednává zdraví; jest bolestnou operací, která
trvá chvilku, ale zachrání před horším zlem. Jako jsme

=Pána prosili, aby pokušení, do kterých upadneme, nám
nebyla Iéčkou a cestou do hříchu, tak prosíme ted', aby
všecko zlo, které nás stihne, nám nebylo pravým zlem,
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nýbrž příležitostí k zásluze. Těm, kdož milují Boha, vše
cko napomáhá k dobru. (R 8. 28.)

Všecko zlo ve světě pochází) od satana. Jeho první
vítězství v ráji otevřelo zlu dveře do tohoto slzavého
údolí, a on se chápe každé příležitosti, užívá všech
tvorů, aby jimi na nás uvalll nějaké zlo, at' časné, af
věčné. Ve stati o pokušení jsme o tom slyšeli. Zbožné
mu, nic netušícímu poutníku zkříží jeho životní pouť-ně
jakým »zjevema, který ho při nejmenším připraví o klld
duše; mohutné manifestace pro našeho Krále nebo pro—
sté adorace'v Božímhrobě užije, aby nasel semene svá
ru a rozbroje do katolického spolku; atd. atd.

Svět — organisovaný systém zla, kterému možno
odolat jen milostí Boží a pomocí nebes. Jest neuvěřitel—
no, jaký vliv má na náš duchovní život společnost, ve které
jsme vychováni, v níž žlieme, jelíž duch nás proniká,
jejíž zásady dýchámeř) Neodo'atelná moc a váha pří
kladu ty zásadv duši přímo vnucuje, všeckv věci kolem
nás volají: »Užívejla, a toto volání jest zesíleno praxí
většínv, což vše ducha takřka narkotisuie a opijí. Tak
vypadá svět, do něhož poutník svým narozením vstou
plI & iímž musí proiít. Ale ani tito vnější nepřátelé by
nepořídili tak mnoho, kdvbv nebvlo zrádců uvnitř pevno
stl. Nezřízené vášně . . . Člověk jimi napomáhá sám k své
zkáze. (Kao. 12.)

Modlitba Páně začíná pohledem k Otci na nebe
sich, končí úvahou o nepříteli jeho i jeho ditek a všech

3) Nebudeme tak přísně odsuzovat, co obievíme na
'zežloutlých listech minulosti, nepustíme-li se zřetele, co
právě řečeno. Na dvoře Ludvíka XIV. soudí šlechtična-,
_že si to »Pán Bůh rozmyslí, než některého šlechtice od
soudí do pek|a<<. Div se tomu výroku, kdvžtě zásady
o šlechtickém nadčlověku jí'od dětství vočkovány! Div
se nepotismu papežů 14. — 17. stol., kdvžtě byl kdekdo
náhledu, že bv vrhalo temný stín na důstojnost papeže,
kdvby jeho příbuzní žili v chudobě! Kdvžtě nátlaku pod
lehl l papež tak osvícený jako byl Alexander Vll., ač se
s počátku bránil! Div se, že inkvisitořl mučili a upalovali
tisíce »čarodějniCa, kdyžtě ta pověra tak rozšířena! Div
se, že jesuíta Bedřich Spee, jenž proti té pověře vv-'
stoupil, nebyl před niml-životem jist!
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tvorů, jehož duch ovládá tento svět. Ne 'však beznaděj.
nost jest závěrečný akord naší modlitby, nýbrž pevná
důvěra v Otce. naděje v pomoc »těch, kteří jsou s námi,
kteří jsou mocnější než ti, kteří jsou proti náma (víz
4 |(r 6. 16), a my zvítězíme jistě, vytrváme-li věrně pod
korouhví našeho Pána a Krále.

(Podle H. Coleridge, Life of our Life.)

33. Duch Kristův a duch světa.

(Duchovní čtení ke kap. 32.)

Zkoušejte toho i onoho ducha,
zdali jest z Boha. (1 Jn 4. 1)

»Vytrvat pod korouhví našeho Pána a Krále,“ v ten
akord vyznělo poslední rozjímání. Tedy nedat se zlákat,
abychom přešli ke korouhví jeho nepřítele! Nepřítel
pravdy Kristovy, kníže tohoto světa, vynakládá vše, aby
nás do svého voje dostal. Hned láká a vábí domnělými
výhodami, hned terorlsuje a hrozí všemožným zlem.
a ta domnělá dobra se zdají tělesnému člověku tak váb
ná a cenná, ta zla mu přlpadají tak těžká, že nebezpečí
zpronevěřit se rytířské přísaze a stát se desertérem
jest až příliš nasnadě, a desertování, zločin stejně nízký
jak hrozný, na denním pořádku. ! u těch, kteří prodělali
druhý křest, křest ohněm v ignaciánských exerciciích!
Náš božský učitel, suverén a pán, věděl dobře, jaká léč
ka bude jeho věrným neinebezpečněiší; proto před ní
varoval ve své nejkrásnější řeči, v řeči, v níž takřka
ztělesnil a zvěčnil nekonečnou lásku svého milujícího
a Iáskyplného srdce, v řeči, kterou se loučil se svými
před odchodem k Otci. Bylo to v onu přesvatou chvíli,
kdy odevzdal jim a skrze ně své církvi věčný památník
své nehynoucí vykupltelské lásky, nevystihlé tajemství
eucharistické. kdy s nimi byl spojen jako nikdy předtím,
kdy srdce každého z nich bylo ieho živým stánkem. Rečí,
kterou provázel ustanovení nelsv. Svátosti a první ne
krvavou oběť Nového Zákona, která byla tedy první ká
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z'ání, vsunuté 'do llturgie Nové úmluvy, vlne se jako čer.
vená nit myšlenka: »Já a svět, duch můj a duch tohoto
světa, Duch svatý a duch hříchu, Duch světla a duch
temnoty.a Nebude dlouho trvat a tento slíbený Duch Je
žíšův na ně sestoupí, dokoná v nich dílo, které Pán za
_čal,a povede je k cíli, k němuž je Pán vyvolil.
a Za sedm týdnů se to stalo. letnice. . Golgota
tvoří mezník věků. Říše nepřítele lidského pokolení pod
vrácena, ale pionýři Kristovi si nevědí rady. jak na troSo
kách našeho zotročitele budovat království svobody;
vznešený cíl, pro něiž byl člověk stvořen a k němuž po—
volán, zase ve vší kráse ukázán a cesta k němu umož
něna, al_e rytíři Kristovi bezradni, jak se k němu probít
&jak jiné k němu vést; poklady netušené ceny nám za
slouženy, ale vyslanci Kristovi je nedovedou Investo
vat, nevědí, jak je proměnit .v drobnou měnu, aby nele
žely ladem, aby byly k užitku těm, pro které je jejich
Mistr za tak drahocennou cenu dobyl. O všem tom je
poučil slíbený Utěšitel; o letnicích to bylo — —

_ Snesl se na ně v podobě z á ři v ý c h jazyků, dáva“
je nalevo, že jest Duchem pravdy a světla, že je přišel
vvzbroiit proti duchu světa, duchu lži, věrnému pomoc
níku toho. kterého nazývá písmo lhářem a otcem lži od
prvopočátku. (Srov. ln 8. 44) Vyzbroieni světlem s vý
sosti budou moci osvědčovat před celým světem a“my
— tohoto velkého slova! — spolu- s nimi: »Jest pravda
Kristova ve mně.<<(2 Kor 11. 10) Pravda Kristova zůstá—
veiž ve vás... (Gal 2. 5) Snesl se na ně v podobě
0 h n ě. proievuie 'tím, že iest Duchem lásky a že přišel
je vyzbrojitprotí duchu sobectví, tvrdosti a necitelnosti,
který ovládá svět. Touto nebeskou výzbrojí opatření
budou moci řícl a my “snimi: »l.áska Kristova nutká nás.a
(2 Kor 5. 14) Láska Boží a společenství Ducha svatého
bud' se všemi“ vámi... (lb 13. '13) Přišel iak mocný
v i c h r, aby ukázal. že skrze ně přemůže vlažnost světa,
který je tak Ihosteiný k nadpřirozeným statkům a dob-
rům. k pokladům nám od Krista dobytým. Tedy troíí ví
tězství, nad trojím nepřítelem pravdy, lásky a milosti
Kristovv.

Duch svatý přinesl apoštolům výzbroj pro ieiich vel
ké a vznešené pos'ání. Výzbroj,posláni.. .Všimněme si“
tohoionoholVýzbroj...kdvojímuzápolení..
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První se odehrává v nás, naše nltro jest bojištěm
O tom byla řeč; vzpomeň kapitol 12. a 31! Boj s nezříze—
nými vášněmi, a tohoto domácího boje nejsou ušetřen!
ani apoštolé a rytíři Kristovi, které jejich povolání vede
ven, na frontu, aby v prvních řadách bojovali boje Páně.
Marně si na to stěžoval sám apoštol, nazvaný od Pána
nádobou vyvolenou. (2 Kor 12. 8) Denní zápolení, a to
vymáhá vytrvalosti; lstivý a záludný nepřítel, a ten žádá
bdělosti; neustálá nebezpečí, a ta nutkají k mužnosti. To
vše jsme si pověděli, když jsme uvažovali o tom, jak
odpírat a odolat vášním, a této trojí výzbroje, vytrva
losti, bdělosti a mužnosti, se nám dostává od Ducha sva
tého.

Napřed vybojovat vítězství nad nepřítelem v nás . . .
ten je rozdíl mezi rytíři Kristovými a žoldnéři světských
vládců. Těmto jde o to, aby jim jejich vojáci, ať placení,
ať neplacení, dali k disposici sílu svých paží, by skrze
ně dosáhli svých cílů, mnohdy až příliš sobeckých a po
'mravní stránce-velmi pochybných. Jak při tom vojín o
vládci, o spravedlnosti a poctivostl jeho akce smýšlí,
jde-li v boj s ochotou a hrdostí onálního poddaného či
proklíná-Ii v srdci krále i voínu, jest potentátovi docela
lhostejno. Ne tak Kristus. Napřed vybojovat jeho boje
v sobě, a pak teprv na frontu; napřed být jeho pravdou
proniknut sám, a pak pro ni bojovat, pak jeií světlo
šířit; napřed hořet láskou k němu sám, a pak _jí rozně—
covat bližního. Ne iako křižáci, kteří chytali kdekterého
žida a násilím ho křtili, chtěiíce ho proti ieho vůli učinit
Kristovým, sami jsouce Krista vzdálení, urážeiíce ho pus
tým životem. Zbožnost a apoštolská horlivost bez sebe.
záporu, bez života podle víry a z víry, iest jen zástěr
kou nesčetných chyb a tudíž falešná; a iako falešné zla
to není vlastně vůbec zlatem, tak fa'ešný apoštol není
vůbec apoštolem, jest jen jeho karikaturou. Láska ne—
člnná beze skutků jest prázdné jméno, a skutky bez lás
ky jsou hluché klasy, ořech bez iádra.

Duše, v které Duch svatý své působení rozvíjí, a _du—
še, kterou opustil . První iako geisír, horký pramen vy
věraíící ze země a trvskaiicí vvsoko k nebi; druhá jako
vyhaslý kráter. . . »Zde kdysl působily mohutně síly...u
Co zbylo? Jen stopy, neklamní svědkové toho, co kdysi
bylo a co už není. Všude mrtvo . .. Duše, v které zbylo
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jen nezrušltelné znamení Ducha posvětitele, ale jeho
milost a přítomnost už dávno pominula... její vinou!
Neměla se na pozoru, aby ho nezarmucovala vlažností,
nevystříhala se, aby jim nepohrdla nedbajíc jeho sva—
tých vnuknutí, a nakonec se o něj připravila hříchem.
Jeho milosti odpírat jest nebezpečné, o ni se připravit
jest zkázonosné, znova jí nabýt jest nejisté — —

Výzbroj Ducha sv., abychom vybojovali vítězství
v nás... A pak teprve jsme schopni jít na frontu,
jinými slovy, vybojovat Kristu duše bližních; to bylo
a jest velkýmpovoláním apoštolů Kristových.
Přemocl svět v sobě, a pak se pokusit, abychom ho pře
mohli i v duších, které nám Prozřetelnost pošle. Pře
moci svět... Vizmejen, jak to ve světě vypadá
a s čím nutno zápolit. Nejvyšší bytost beze cti. s Bohem
se ve veřejném ani soukromém životě nepočítá, nedbá
se ho, nevěří se v něho; nejmoudřejší zákonodárce bez
povšimnutí, jeho přikázání jsou přestupována, evangelia
ani desatero neplatí; neispravedlívěišísoudce ignoro
ván, z jeho hrozeb si svět nic nedělá, _ilchse nebojí,
budoucí vyrovnání se popírá. Tím podvrácen trojí pilíř,
o který se opírá budova lidské společnosti a společen
ského života, a následky? Rozum se zaplétá v labyrint
bludů, vůle spoutána okovy vášní, člověk žije, jako by
duše neměl a věčnosti nebylo, tedy omezuje se jen na
tento pozemský život, jak zvířátko. Svět se stává oběti
svých bůžků, jednotlivec obětí svých nezřízem'lch vášní.

»Svět není schopen přijmoutl Ducha pravdy . . .a (In
14. 17) Zdrcuiící úsudek a ortel, vyslovený tím. jenž tři
léta předtím řekl Nikodemovl: »Svět se nemůže již vy
mlouvat, že mu pravda iest skrytá: světlo na svět přišlo.
ale svět miloval více tmu než světlo. nešel k světlu, vy
hýbal se mu, prchal před ním. nenáviděl svět'o, protože
jeho skutky bvly zlé.a-(Jn 3. 19) Proto vyřkl Pán nad syny
temnoty strašný rozsudek: »Vyjste synové satanovi a ve
hříších svých zemřete.“ On 8. 21) Sine tuo numine nihil
est in Iumine... bez tvé božské milosti není v světě .
světlosti . . . Bez Ducha sv. jest slepý svět i iednotlivec,
protože jen Duch svatý jest lumen mentium, světlo
myslí všech.

Kdvby Bůh nebyl láska, ponechal bv svět sám sobě,
jak plně zaslouží, tak jako zpovědník řekne tvrdošíjně—
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mu děvčetl, které si nedá říci: »Dělej si tedy, co chceš..
“Děvče si při tom zavýskne; že výskalo nad vlastní zká
zou, pozná, když už ji nelze napravit ani se z ní vyplést.
Jenže Bůh jest láska... “Stvořilnás, třebaže nás nepo—
třeboval, vykoupil nás, třebaže jsme toho byli nehodnl
a on z toho pro sebe neměl leč kříž, posvěcuje nás
stále a stále, třebaže jsme tak nevděčni. Jest ovšem
nemalý rozdíl mezi uvedeným zpovědníkem & Tvůrcem
Duchem svatým. Onen při nejlepší vůli není s to svéhla—
vého přesvědčit a jeho názor neb rozhodnutí změnit;

_zato Tvůrčí Duch Boží, třetí osoba nejsv. Trojice, má moc
učinit ze Šavlů Pavly. Které překážky se mu mohou po—
stavit v cestu a zastavit vítězný pochod jeho bojovníků?
Zdi dělící národ od národa? Byly sílou jednotitele Du
ch_asvatého podvráceny a smeteny, všichni uvedeni do
jediného ovčince Kristova, kde není rozdílu mezi Rekem
& barbarem, jak rozvádí apoštol pohanů v desáté kapl
.tole listu k Římanům. Propast! zející mezi vznešenýml
a nízkými? Byly mocí sbratřujícího Ducha svatého za
sypány, jak týž apoštol na nejednom místě připomíná.
Čtěme jen Ef 4. 4 nn, 6. 9, Kol 4. 1, a zvláště jeho mllý
list k Fílemonovi, kde ho žádá, aby svého bývalého otro
ka, nyní bratra v Kristu,jako bratra přijal! Zásady falešné
iilosolie, odpírající nauce Kristově? Ve světle Ducha
svatého se ukázaly ve vší své nicotností a jalovosti, a
jejich učitelé spěchali stát se žáky pravdy Kristovy, Jus
tin, Cyprián, Augustin. Mravní zkaženost, znemožňující
přijmout požadavky čistého evangelia Spasitelova? Ml
lostí Ducha svatého, které se nemůže účinně postavit
v cestu žádná moc pozemská ani pekelná, byla překoná
na i tato největší překážka, s kterou kníže temna nejvíce
počítal a počítá. Nesčetní kajícníci a kajícnice, jimž se
dostalo cti oltáře, jsou toho dokladem.
. Toto vítězství Ducha svatého nad duchem světa ne—
jde samočinně. Jako voda syčí, když se dostane ve
styk s ohněm, tak se vždy vzpíral a dodnes vzpírá duch

světa, když se ho dotkne Duch svatý, Duch Kristův. Za—
kusll to ve větší nebo menší míře každý z nás, alespoň
na počátku svého obrácení, ve chvíli, kdy milost a peklo
svádělo o naši duši první šarvátku; zakouší to nejeden
i po svém obrácení, když Duch svatý dobývá posici
a tvrzí, které má ještě obsazené a pevně držíduch svě
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ta. Než dobude“ posledni posice! Než nadobro vypudl
“ducha tohoto světa! Namlouváš si, že u tebe už iest
hotov? Jak málo se znáš! Obávám se, že patříš k těm
přemnohým, u nichž jeho'úsilí bude přerušeno hrobem
a u kterých tyto nedobytné pevnosti budou musit být
spáleny očistcovýml plameny; To proto, žes nechtěl být
jeho pomocníkem, a bez tvého opravdového spolupřlči
nění nebylo možno úspěšně tuto akci provádět. Kdo
mě! co dělat s vedením duší, ví, jak krásný a milý jest
pohled na duši, která radostně, hbitě a mužně vvnakládá
všecku energii, aby potlačila v sobě ducha světa a uci—.
nila místo Duchu svatému; a jak trapný pohled na duši
'líknavou, která z nezřízené lásky k zhýčkanému lá se
neodhodiá vzít do rukou meč; denní svaté přiiímání, ale
žádný boi, žádný sebezápor... Kdyby jen věděla, ]air
“mnoho uchovává očistným plamenům! _

Děje-li se tak »v malému. když se duch světa a
Duch svatý setká v naší duši, jak to asi vypadá »ve vei
kéma, když oba na sebe narazí »venkua, na širém kol
blštl tohoto světa? Tam, kde duch světa má přec domov
ské právo, jak už samo lméno ukazuíe?

P r v ní s e t k á n i— s žídovstvem, s-lidem,
jemuž podle zaslíbení prorockých se dostalo ledinečné
výsady, že zásady Ducha Božího mu hlásal osobně sám
božský Učitel. Druhé setkání -- s antickým pohanstvem.
které v Athénách, v městě falešné moudrosti, odpově
dělo výsměchem, a v Římě, v centru politické moci, di
vým staletým pronásledováním. Třetí setkání — s bar
barskými národy, kde vžítá surovost a pověra dlouhé
věky Duchu pravdy a lásky odpírala. Čtvrté setkání —
s“kmeny docela hmotařskými, kteří nemaií vůbec pocho
pení pro .to, co jest duchové. Jím na roveň lze položit
moderní nevěru. '

S'tím vším musí apoštol kříže počítat. Nemysli, že
tě svět přiime s otevřenou náručí proto, že mu neseš
lásku; Zdaž mu nepřinášel lásku náš Dobrý Pastýř? Lás

ku, jíž rovné a podobné nebylo a nebude? A přesto
.praví evangelista, že do vlastního přišel a svoji že ho
nepřiíali. Na to zapomněl velký františkánský učenec
Raymundus Lullus'. Odebrai se k Moslimům hlásat'jim
"Krista, a'byi v hloubi duše přesvědčen, že íeiich za
tvrzelost neodolá jeho dvojí výzbroji; vypravil se k bo—
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jům Páně vyzbrojen pravdou a láskou Ducha svatého...
Která falešná lidská moudrost bude s to odolat mocně
mu světlu pravdy Kristovy? i(terá zarytost nepovolí úto
ku jeho lásky? A jak se zklamall-Ukamenován od těch,
ke kterým spěchal s náručim a srdcem otevřeným! Neo
počítal s tim, že kníže tohoto světa má též své zbraně,
kterými bráni svou kořist do vypětí posledních sil, byl
to byly zbraně nejsurovějši, zarytost a fanatismus lži. lež
je též chráněna pudem sebezachování — mnohdy se“
v ni jeví více než kdekoli jinde... to proto, že ví, že
nemá na existenci nižádného práva, že jest cizopasná
zrůda, rdousící svými výhonky ušlechtilý štěp pravdy
Kristovy! .

Jsou to “dvasvěty, dva tábory, dvě korouhve, které
bojuji-.o nás, o duše, o lidstvo. Nároky knížete temna se
opírají o jeho vítězství v ráji, nároky Ducha svatého.
o vítězství Kristovo na Golgotě, o jeho krev a jeho vyv
kupitelské dílo. Zbraně obou táborů jsou nad pomyšIe-
ní účinné, ale na rozdíl od válčících armád pozemských
vládců má každý tábor výzbroj docela opačného rázu
než druhý. Duch temna pracuje otravnýml bombami, kte»
ré vraždí duše, ale tělu jest jejich jed lahodný, neoby
čejně lahodný. Však jsme o tom byli již zplna poučeni.
Moc smyslnosti a nezřízených vášní, což tvoří polovinu
naší přirozenosti, pýcha, spojená se vší šalbou “falešné
vědy, což lichotí druhé polovině naší porušené přiro
zenosti . . . Duch svatý nám dává do rukou meč: »Usmrf,
co v tobě nezřízené tělesnostl, aby duše byla živa.“

_ Duch pravdy nás osvěcuie v bludišti světa a jeho
bludů. Duch svatosti nás očišťuje a chrání v močále svě
ta a jeho neřesti, Duch síly nás posiluje v bouřích světa
a vlévá pevnost proti jeho násilnostem, lidským ohle
dům, zchoulostivě'osti zhýčkané smyslnosti, Duch pokoje
vléřvámír ve válkách a rozbrojích světa a jeho rozer
vanos'ti, kde boj všech proti všem, vlévá pokoj i v duši,
která unavena vnitřním zápolením. Spiritus est qui vivi
ticat, Duch jest, jenž oživuje tělo, tělo zhola nic nepro
spívá. Oživitel Duch svatý . . . bez něho iest mrtvo, mrtev
svět, mrtev jednotlivec, a jako mrtvé tě'o nereaguje, tak
| duše nadpřirozené mrtvá není schopna zásluh pro věč
nýživot. Cokoil svět koná, koná bez Ducha svatého,“
a'proto jest vše mrtvě narozeným dítkem. Přirozená.
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etika! Laická morálka! Nikdy nevypěsti v duši ctnost,
nikdy nevychovala a nevychová řádné muže, jak se
přesvědčil i protestant Foerster.

Proto se k Duchu sv. modlíme ve svatodušní se—
kvenci: »Smyj s nás skvrny ohyzdné, uzdrav, co jest zra—
něné, svlažit rač, co vyprahlé; srdce učlň poddajné,
roznět' vše, co studené, vod a řid'“vše zbloudilé...a
Šest slov, šest přízraků smrti . . . Hřích,'smrt duše; vášeň,
rána, která ji připravuje; vyprahlé pole, bez klasu, bez
života; srdce nepoddajné jeho milosti a tudíž neschop
né jakéhokoli činu a projevu života; ledová ztuhlost, bez
jediného kvítku; konečně meteor, zbloudilý daleko od
slunce, zdroje světla, tepla a života . . .

Jaký to úkol Duchu svatému. v naší duši! Proto ho
nazýváme C r e a to r S p i rl t u s, Stvořitel Duch svatý,
Tvůrce nadpřirozeného řádu, jako Otec je Tvůrcem řá
du přirozeného a viditelné přírody. »Přijd',Tvůrce Duchu
svatý, k nám, ty myslí našich navštiv chrám, s nebeské
sestup výsostl, nám srdce naplň milostí .. .a Tvůrce no—
vého života v duších i ve světě, Obnovitel ztraceného
života, ztraceného vinou Evinou v ráji. v druhé prama
teři lidského rodu, v matce vykoupených, ukázal Duch
svatý, jakých divů jest jeho tvůrčí moc schopna v omi
lostněné duši a jakou krásu v ní dovedl vykouzlit.

Veni Sanctilicator. .. Přijď, posvětiteli Duchu svatý
Svět nejen že jest mrtvý, jest nadto i ohavný, protože

hříšný. Smiles praví o bohatství: »Zlá srdce se jím stá
vají zatvrzelými; co bylo nízké a otrocké, stává se pe-_
nězi sprostým a 'nadutým.a Platí i o moci, blahobytě.
úspěších (Fiihrerlj, ba i svobodě. Dej svobodu otrokovi,
a bude zotročovat jiné! Chybí jim posvěcení Ducha sv..
které z věcí bezbarvých činí krásné jako slunce z vod
ních krůpějí duhu, neužitečné mění v prospěšné, jako
lokomotiva energii tepelnou v pohyb.

Dvojí korouhev... Které připadne vítěz
ství? Kdo zvítězí v ná s, Duch svatý či duch světa? To
závisí na nás. Zase odkazuji k dřívějším kapitolám, a při
pojuji jen jednu poznámku; vřele ti doporoučím úctu
k Duchu svatém u. Spolu s úctou eucharlstickou a ma
riánskou si ji odnes co nejkrásnější ovoce exercicií
&pěstui il co nejhorlivěii, rozhodně více než se ce'kem
děje. Málo úcty k Duchu svatému, proto málo bázně
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Boží, málo pravé zbožnosti, málo mučednické krve v na—
šich žilách, málo moudrosti, mnoho bezradnosti, pohled
kam pohleď.

Kdo zvítězí ve světě? Kterému věřícímuby
mohla vyvstat jen myšlenka, že „konečný triumt bude
slavit nad křížem satan! V poslední kapitole si o tom
porozprávíme víc, o triumfu svatého kříže... Teď jen
poznámku o tom,že v tomto boji za svobodu našich
ujařmených bratří, za pravdu Kristovu, Pán ve své neo
vystihlě blahovůli a lásce nás zve za pomocníky. Ne—
vystihlá blahovůle, nezasloužená milost, nebo chceš-li,
nezasloužená čest, smět spolubojovat v boji za pravdu,
právo a svobodu. My, sami vykoupení, smíme být
pomocníky Vykupitelovýml, sami kdysi ujařmeni, nyni
pomocníci Osvoboditelovi, pomocníci toho, jenž po
mocníků nepotřebuje! A přece nás zve, dávaje nám'
příležitost ke skutkům lásky, milosrdenství a hrdinství.
»Ceho se dostalo vám, zprostředkujte svým nemajicím
bratřím vy.

Pěkně to vyjadřuje píseň apoštolů Ježíšových. »Sa
mi světlo máme, bližnímu je dáme... Světlo chceme
něsti v svět . . .a Ale p ře d p o k | a d a první podmínka,
jak jsme již slyšeli, podmínka, od které náš vůdce a Pán
neupustí: sami musíme být vzorem. »Budem jak živý
chrám, světlo kde plápolá, Kristus kde vládne sám.
Pak teprve se můžeme pokusit o to, aby i svět byl »jak
svatostan, láskou, kde vládne Pán.

Cíl apoštola Kristova? »Zazáří celá země čistotou,
svatosti; svět je Bohu cizí, hřích a blud však zmizí, daně
nám s výsosti světlo až ponesem pravdy a radosti . . .a

R 0 1 s a h našeho působení? Nikdo není vyloučen,
žádná hranice neomezuje cest apoštolů Kristových. —
»Světlo chcem víry nést do měst l do polí, do ulic, to
váren, do rodin, do školy . . . Světlem svět zanítit, v srd
cích by kraloval jedině králů Král . . .“

Patronka a pomocníce našeho vznešeného
povolání? Ta, která podle slov liturgie věčně světlo
vylila v svět. »SVětlo chceme šířiti lásky své k Marii,
sklíčení, zbloudilí radostně ožijí; kdo se k Matce vine.
nikdy nezahyne. Královně llllí v náruč chcem všechny
vést, bude jim radost kvést.a A kdyby světlo Kristovo
v nás haslo, »k Marii půjdeme, bude pak znova plát . . .
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34. »Anděl Hospodinův nechť putuje s vámi . . .a;
(Tob 5. 21)

Ranní déšť (malá nepohoda) ne
zadrži poutníka. (Přisloví.)

A) »Blahoslavení, kteří protivenství trpí...a (Mt 5. 10)

Jsou věci, o nichž nepoučujeme nikoho... věcl
všem společné jako vzduch, který dýcháme, známé jak
blankytně nebe, jež se nad námi klene, hojné jak luční
tráva. indiáni nazývali jitrocel »šlěpěje bělochůa — tato
bylina, od nich do Ameriky přinesena, se objevila všude.
kdekoli noha Evropana stanula. Já znám jiný kvítek, jejž
bychom mohli nazvat »šlépěje člověka“, protože se
ukáže všude, kamkoli vkročí “noha některého Adamova
syna, kvítek, který se ho pevně drží jako žádný jiný —'
rudá slzička utrpení — — Obral' se, poutníče, kamkoli,
všude lemuje cestu tvé životní pouti. »Trnl a hloží po
nese tobě země pro skutek tvůj . . .a Tímto výrokem nej
vyššího Soudce jest pozemský osud všech synů Adamo—
vých rozhodnut, navždy —- Země, na niž tehdy padlo
slovo kletby, zůstane prokleta, dokud jl neopustí po
slední dítě provinilé Evy— —

Utrpení, bolest... Snad žádné s_lovonevyloudl
na tváři tak- trpký úsměv jako toto... Usměv, protože
v něm potkáváme a poznáváme starého známého...
Hořký, poněvadž ten známý nám v životě způsobil málo
radosti. Navykli jsme mu sice, snad již dávno, vzpomi
náme na něho ne s pocitem nenávisti nebo hněvu, ale
též ne s pocitem blaha a štěstí. Trpký úsměv, jenž po
hrává tak často v tváři zesnulého jako by s trpkým
úsměvem hleděl zpět na slzavě údoli, iež po dlouhé
pouti právě opustil a kde mu osud tak má'o růží na ces
tu sypal. Proč jest pod měsícem tolik slz? (0verbeck.)

Rudé slzičky... Jak často právě kněz vldívá slzy
v lidských očích! Slzy radosti, ale ty jsouze všech nej
vzácnější, jako čtyřllst jetele; někdo snad za ce'ý život
jich neokusil. Slzy doietí, ty jsou již častěiši. Ale nej
holněiší jsou slzy bolesti.. . Ve zpovědnici, před sva
tostánkem, před obrazem Matky Bolestné, v zátiší ro
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dlnném, na svatém poll, v domě zločinců, všude se . nl—
mi shledává. Mnohý nechce mít svědka svého tajeného
utrpení, a proto skrývá slzy i bolest pod bezstarostnou
tváří nebo i vynuceným úsměvem, ať z ostychu nebo
nutnostl, z vypočítavostl nebo z lidských ohledů. Kate
řina Medicejská, jež skrývala slzy před irivolním man-_
želem, Jindřichem Il. francouzským, svým mučitelem...
Snad jen v noci zkrápěla podušku, když ji nikdo neviděl
a neslyšel. Samet a hedvábí mi nepomohou nésti mě
trápení . . .

Pro vás, trpící a sklíčení, jest tato kapitola přede
vším psána. Vy patříte k miláčkům zmučeného Srdce Je
žíšova. Ne ti, kteří si utrpení sami zavinili, kteří nedbali
rady anl výstrahy a svéhlavě se „do neštěstí hnali a
uvrhll. Ti nechat svůj zaviněný kříž nesou v duchu kajíc
nosti jako pokání za svou neposlušnost a vlnu. Ale vám,
pro které jest sestavena křížová cesta Ve šlép. N. 878,
vám platí a patří i tyto řádky. Jenom je skutečně v hoř-.
ké chvíli do rukou vzít!

Napřed se obracím k vám všem, kteří se hl'ásíte
ke korouhví Kristově. Byt na vás neseslalo nebe žádné
zvláštní soužení, platí o vás a vždy bude platit slovo“
apoštolovo: »Kdožkoll chtějí být v Kristu Ježíšlzbožně
žívl, budou snášet útisky.a (2 Tim 3. 12) Myslíš, že jen od
nepřátelů kříže? Kolikrát i od věřících domácích! Od
věřících... Jak je to možné? Protože je mizive pro
cento stoprocentních věřících! s žalostí „musí hledět
Pán na to, že většina těch, kteří se k němu hlásí, jsou
polovlčatí, dělíce srdce mezi něho a svět; a zbývající?
Aspoň část srdce musí patřit světu! Proto není nl u nich
pochopení pro ty, kteří chtějí být Krístovi bez výhrady,
bez ústupku, docela a veskrze. Proto narazí na odpor
pravděpodobně spíše u domácích než u clzlch každý,
kdo se odhodlá Kristu sloužit plně a dokonale. _Po nás
vratu z exercicií . . . Jen jednou jsem četl: »Rodiče mají
upřímnou radost z mého obrácení.“ Častěji destávám
jiné dopisy. Nač prý přehánět! »Sapere cum sobrletate,
praví apoštol (všeho s mírou!), Pán Bůh to od tebe rue-'
žádá, nesmíš myslit, že ve světě ti je dovoleno nebo
možno žít jako v klášteřea atd. Což když dokonce se
činívá kdekteré příkoří těm, kteří chtějí v rodině vlažné
zůstat věrnl .KrlstulTěm platí slovo Páně: »Blahoslaveníj
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kteří protivenstvl trpí pro spravedlnost, neboť jejich jest
krá'ovství nebeské. ((

Což teprve v rodině bez víry! V rodině odpadié k ně
které staré nebo nové sektě! V oné soudí, že věřící
sestru týrat jest nutno ve jménu a ve prospěch osvěty,
v_těchto myslí, že tím prokazují službu a zalíbení Bohu,
jak předpověděl Pán. (In 16. 2) Sv. Kield (»Exuperius<<),
p:obošt v dánském Viborgu, nenáviděný a sesazený od
spolubratří pro svou velkou dobročinnost, mladá učitel
ka ve sboru, kde všecky tvrdily, že prý také Pánu Bohu
slouží, šikanovaná a nenáviděná, protože se zastávala
cti nepřítomného, zvláště když přišly na to, že její pouti
na v, jsou »zájezdya na exercicie, ti všichni patří k těm,
kteří jsou pronásledováni pro spravedlnost — neméně
než sv. Alfons Lig., Marketa Aiacoque, panna Orleánská
a jiní, kteří snášeli příkoří od vlastních i od cizích, když
vší silou se snažili splnit to, k čemu je poznaná vů'e
Boží vola'a. Mezi světci najdeme nemnoho těch, kteří
»pronásledování pro spravedlnosta nebyli zakusili —
„často od svých! Jan z Kříže, Terezie, Josef Ka'asanzký,
František Regis atd. atd. Někdy i celé duchovní rodiny,
na př. jesuité — napadaní od »nepřátela (bezvěrců
a bludařů všeho druhu, jansenistů, protestantů všech od
stínů) i od některých »přáteia, kteří v tomto směru spolu
pracují s uvedenými odpůrci v bratrské družnosti.

Pokoj mezi nebem a zemí, jejž zjednal či obnovil
božský Spasitel, nebyl jako mír po válce, ke kterému ně
kdy dojde jen proto, že obě strany vysíleny, plny ne
chutenství k dalšímu marnému zápo. ení, když vše na
plněno troskami; malátný mír, naprostý slce, ale jen do
časný; kdekdo ví, že se za ním šklebí přízrak nové vál
ky; jen co se nepřevalí něko'ik desítiletí. .. Což pokoj
Kristův? Ten jest za prvé pokoj činný, životodárný, plod
ný na velké činy, a za druhé, pokoj Kristův není nikdy
bez boje — proč? Protože odpůrce, kníže temna, není
nikdy unaven!. Tisíciletý boj 'ho nevysílí, všecky porážky,
které v něm již utržil, ho neučiní malomysiným ani ne
přimějí ke kapitulaci. Kalvarie, kde jeho moc zlomena,
neučinila konec boji mezi dobrem a zlým, a svět vstával
o velkonoční neděli ráno takový, jaký šel na Velký pátek
večer spat. Jako zuřil proti dárci pokoje (str. 257), tak
zuří proti těm,kkdož budou pokoj Kristův hlásat.
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I

.. Cl soudíš, že" šíření pokoje“ Kristova skrze jeho vy
slance půjde pokojně? Že se mu nikdo nepostaví v ces
tn? Ve světě bez víry! Ve světě, kde vášeň vládne! Ve
světě, nad nímž vládce temna tak upevnil své panství!
v takovém světě že by dílo pokoje Kristova bylo každé
mu vítáno a dílo svatosti nenaraziío na odpor? Křížkoru
nova! veřejné působení Spasitelovo, trnový věnec koru
nuje i řetěz blahoslavenství. »Blahoslaveni pokojní,
apoštolé pokoje, neboť synové Boží slouti, mně podobnl
budou, a proto nechať se připraví na pronásledování . ..
pronásledování pro jméno mé...<< Avšak nezoufejte!
Blahoslavení, kteří protivenství trpí pro spravedlnost,
neboť jejich jest království nebeské!

Pro spravedlnost... Utrpení samo nečiní mučed—
níky; všecko záleží na d ůvo d u, pro který je snášejí!
Zdaž nebyli pronásledováni i ti, kteří nepatřili Kristu?
Zdaž nemusili i oni trpět, a někdy mnoho trpět? Serve
tus od Kalvína, bludař od bludaře pro blud krutě umu
čený, Ravaillac po atentátu na Jindřicha IV., politický
vrah pro politickou vraždu od královského soudu roz
čtvrcený, židé mnohdy pro neslýchanou provokaci (zne
uCtěni nejsv. Svátosti) nebo pro jiný zločin (usmrcení
křesťanského .dítka nebo otrávení studnic) od rozváš
něného davu Iynchovaní, ti všichni a nesčetní jiní od ty—
ranů utraceni nemaji práva na název mučedníků, poně
vadž netrpěli pro spravedlnost, nebyli mučeni pro jméno
KristovoLRušení klášterů a katolických škol, odnímání
občanských práv, ukládání nespravedlivých břemen, boj
kotování, pomluvy a potupy jak na táborech lidu, tak
zvláště tiskem atd; atd., a to vše jedině proto, že je to
'věc Boží, kterou zastávají; a byt' šlo o nejnepatrnější
'věc, nese-II královskou pečeť původu Božího, jest nená
v'iděna, potírána, třeba šlo jen o znamení svatého kříže

Kozáci, kteří umučili hošíka, protože činil znamení
kříže po katolickém způsobu (viz kap. 40.), Francouzi
v revoluci, kteří odsoudili na smrt nejednoho věřícího
jedině'proto, že u něho nalezen obrázek Srdce Páně.
»Nenávidí cirkevtvou, protože tvo j e jest, a pronásle—
dují nás, protože tv oj i jsme a vyznáváme'svaté jméno
!tvé . . .a (Ve šlép. N. 265.) Zkušenost ukazuje, jak bídně
hynou všichni pronásledovateťé Kristovi, ale to ne
odstraší jiné, aby po jejich smutném koncl nepokračo
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vall v jejich díle; jsou všIChnlve službám satana, 'a' ten
jest nesmrtelný a vytrvalý!

A vojíni Kristovl? Ti by se měli dát od vznešeného
díla šíření království Kristova protlvenstvím odstrašit?
Sebevětší pronásledováni jich nesmí zaleknout anl od
vrátit! Kníže temna se nesmí honosit a nebude honosit,
že má vytrvalejší, nebojácnější, odolnější a obětavější
bojovníky nežli náš generalissimus! Vůdce, za jehož ve
deni bojujeme, korouhev, pod kterou bojujeme,'zbr_aně,
kterými bojujeme, cíl, pro který bojujeme, jsou nám
zdrojem mužnostl a síly. »Jejlch jest království nebeské“

. v odměnu za to, co vykonali pro království Boží na
zemi. Snášet pronásledování pro Krista jest projevem
a vyznáním nejvyšší suverenity a majestátu Tvůrce, na
prosté závaznosti jeho zákona, jakož i jeho svatosti a
pravdy, byť šlo o nejmenší přikázání,“ a zároveň jest
projevem oddaností a lásky k Spasitell, jako boj proti
němu jest projevem nenávisti a odporu k němu. Větší
jest naše láska než vaše zášti ! Pronásledování pro Kris
ta, zkušební kámen duchů; polovlčatí jsou jim odvátl
jako plevy větrem, pevní se v něm osvědčí jako dub
v bouři; příkoří pro pravdu Kristovu vede k tomu, že vá
šeň jest podrobena rozumu, tělo duchu, a člověk Bohu.

B) Budete potěšení!

Protivenství pro spravedlnost . . . Ale což ti, kterým
jest snášetl utrpení jiného druhu, ne právě pronásledo

1) Proto uctívá církev jako mučedníky nejen ty, kteří
prolili krev pro víru, nechtějíce zapřít Krista; kdo byl
usmrcen nebo utrýzněn proto, že hájil práva církve, byt
i v parlamentě jako za francouzské revoluce nebo při
slušenstvím ke katolickým spolkům jako v Callesově
Mexiku, že přistoupil k sv. svátostem jako tamtéž nebo
v Anglii, že chránil před zneuctěním Velebnou svátost
nebo před zhanobením čistou dívku nebo bližního před
vraždou, jest mučedník. Máme mučedníky svěcení ne—
děle, katolického tisku, zpovědnlho tajemství . .. Sv. Je—
ronym mluví o ženě, která se dala mučit, než by před
soudem promluvila lež a tak urazila Boha, byť šlo
i o všední hřích. '
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vání pro svaté zájmy Kristovy; nejsou i oni zahrnuti
v některé z osmi blahoslavenství? Neplatí jim snad slova
Páně: »Blahoslavení Ikající, neboť potěšeni budou?<<Ode
zírajíce od výkladů bohoslovců, kteří se zde poněkud
rozcházejí, můžeme v rozjímání docela klidně pojímat
'slovo božského Učitele a Těšitele, jak právě naznače
no... »Blahoslavení trpící, neboť se jim dostane útěchy,
věčně útěchy — tam, kde nebude slz ani "tání.“ Právě
utrpení a kříže vezdejšího života nám dávají lekci: »Zl
jeme ve vyhnanství, jsme poutníci, svět jest údolí slza
vě, kříže nás nutkají hledět výš, nad nícotné předměty
našich pozemských náklonností a nadějí.“ Když nás svět
strastmi bičuje, nedělá jiného leč že volá, abychom ho
nemilovali. (Řeh. Vel.) Nemílovat svět, co jiného to zna
mená, leč milovat Krista? Ledaže bys byl bezvěrec, u ně
hož nemilovat svět znamená stát se mlsantropem, člo
věkem beze vší lásky, nenávidět bližní, které vidí, když
tě nemůže milovat Boha, v něhož nevěří. Zato nás věřící
žene utrpení na Srdce Ježíšovo a nutká nás, abychom
se k němu přivinuli tím vroucnějl.

Slabý, dětlnský, zhýčkaný duch se dá křížem od
Boha odvrátit, naplní se nechutí, hořkostí, vzdorem,
reptáním proti 0th. Charakter ocelový a ve víře pevný
jedná jinak. Mladý doktor práv stojí na prahu své ka
riéry. Právě si odvádí od oltáře snoubenku, milovanou,
čistou a něžnou jako májový úsvit, a oba hledí co nej
růžověji v budoucnost, která tak mile oběma rozvírá ná
ruč. Tu jl neočekávaně skosí smrt. Má zoufat? Má zane
vřít na život, odhodlt víru v Boží prozřetelnost a lásku,
a obrátit se k Bohu zády? Vidí v ztroskotaných nadějích
pokyn nebes, odchází do řádu nejsv. Vykupitele, stává
se misionářem a získává Kristu sta duší. (Fr. Buchmann,
t 1867 v Bavorsku.) Za krymské války padl do jedné za
hrady granát, zaryl se hluboko do půdy, a ze země vy
tryskl pramen jasné křišťálové vody... teče dodnes!
Není v naší moci učinit zdrojem požehnání každou ne
očekávanou ránu, kterou na nás Otec sešle nebo do
pustí? Požehnáním pro sebe, a možno-li, i pro bližního
— ne-li jinak, aspoň tím, že ji neseme v duchu smíru.

Myslíš snad, že ty samoledlný unikneš tomu, co ne
minulo žádného smrtelníka? (Tom. Kemp) Nepravím:
»Který světec byl kdy bez kříže'řu Nýbrž: »Který smrtel
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ník byl kdy bez utrpení 'a .kříže?<<Dívka, skoro ieště 'dítě,
"sizí, a na mou otázku odpovídá . . . přese všecku píli ve
škole nespravedlivě odstrčena . . . Dívenko drahá, ve
světě není spravedlnosti! Toto malé školní bezpráví ie ti
první školou, první lekcí. poučením pro život! Kdyby
nebylo nic horšího než něiaké malé bezpráví! V životě
možná zakusíš neb aspoň uvidíš nespravedlnost do nebe
volaiící, nevděk, z'omyslnost rafinovanou! Rány osudu
(nemoc, chudoba, smrt našich drahých) nebývaií zdaleka
tak bo'estné jako bezpráví. Tam nás v ohni utrpení tříbí
nebeský Otec, zde nás mučí naši bližní; jenže Pán může
užít tvorů. aby nás bičoval. Moudrý a prozřetelný ředitel
lidstva“užívá ďáblovv (i Ildskél) nešlechetnosti k tříbení
našich duší, iako lékař užívá zmijího jedu k přípravě
spasitelných léků. (Basi!.)

»Potěšeni budou...<< Naděje tedy sílí trpitele,
kterému nechybí odevzdanost a pevná víra v Boží pro
zřetelnost. spořená s láskou k věčnému Otci. Naděje...
Bez ní jest život v slzavém údolí předsíní pekla. »Ne
chat' zima trvá sebedé'e. nechat seie sníh a led a mráz,
miřéjaro přece iednou přiide, jarní slunko zasvitne nám
zas.a (Geibel). Žádná pěšinka není tak příkrá, aby byla
bez květů. Novověký ctitel pohanských bohů malomysl
ně vzdychá: »Ach, snad mezitím. co duše doufá. dopadla
už na nás těžká rána.<<(Schiller,) Starověký pohan. sou
dící rozumněji než on, praví pln důvěrv: »Přikvačí ra
dostná chvíle, ve kterou už duše sotva douta'a (((Horác.)
»Noc sebetemněiší přec nikdy netrvá tak dlouze. bv jit
ro jasné naší nezasvitlo touze.(< A což. neuskuteční-ll se
na mně. co tvto dva verše slibují? Več může doufat ma
lomocný? Več rodiče, kterým v koncentrácích umučili ie
dinou oporu jejich stáří? Ani vv nejste bez naděie!
th' noc utrpení vvplnila celý váš život. iednou přece
vám svjtne jasné iitro — ne-'i dřív. iistě tam. kde nebu
de pláče ani kvílení, kde všichni lkaiící potěšeni budou.
Váš zármutek se obrátí v radost. (In 16. 20)

NepOpírám nikterak, co čteme v Ham'etovi: »Kdvž
strasti přiidou. ach, pak nepřiidou iak osamělý host. pak
v davech hrnou se . . .a A'e co p'atno se vzoírat? »Bvťse
ve'b'oud sebevíce vzpouzel. na'oží mu přece ieho pří
děl.“ pravi drsně přis'ovi. Dostane svůi náklad, a teď ho
nes, at' se ti líbí či nic. Jenže »kvílením se nlkdy ne
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vyhojí strasta; kéž, alesPoň se »netrpěllvost nedruži
k tak těžkým křížům.a (Shak.) Netrpělivost — a zoufal
ství! Nemysli však, že ti tyto výroky nabízím co balzám
na tvé zraněné a hořkosti naplněné srdce; připadal bych
si jak onen lékař, jenž řekl lhostejně jednomu z mých
svěřenců na smrt nemocnému: »Nová dýchadla vám dát
nemohu.“ Ale mohls mu to říci šetrněji! Výroky jako uve.
dená přísloví a verše nanejvýš vzbudí v srdci tupou re
signaci; povzbuzení nevlijí nikdy, to musíme hledat jinde.
Pro duševní bolest jsou jen dva prostředky, naděje a
trpělivost (Šmilovský); zapomněli na třetí: na odevzda
nost do vůle Nejvyššího! Pán vidí dále než my . . ..»Jak
mnozí leží na lůžku nevinní, kteří by ve zdraví kzločl
nům spěchalila (Aug.) Totéž slovo jsem musil i já nejed
nou říci matce, hořekující nad čerstvým nebo již zarůsta
jícím hrobem. »Tento rov kryje nevinnost; máme jistotu,
že by po letech nespouštěli dolů rakev, v které by ležel
probitý život? A co'duše? Jaká naděje ve shledání?a

Za let našeho ujařmení byla možnost vidět překrás
né příklady odevzdanosti v nejtěžších křížích, ale i do
klady vzdoru, a jakého! Začněme s prvním. Známý _Inteli
gent mi sděluje: »Četl jsem již několik listů poslaných
od ubohých obětí; zřejmo, že prodělávají getsemanské
hodiny, a že zároveň tam, v oné zahradě na východ od
Jerusalema, hledají a nalézají" síluv těžkých hrůzyplných
hodinách a dnech před vykonáním rozsudku. Na kaza
telně by bylo lze jejich dopisy číst. .. A přec to jsou
někdy lidé, kteří žili docela vlažně; kříž je přivedl k Spa
siteli . . .a Z listu duchovního správce v T.: »Sháněl jsem
Poutníka, nadobro rozebraného; řekl jsem, že bych b |
hotov dát za něj tisícovku. Vzali mne za slovo, daji ml
prý svůj výtisk, jelikož tu tisícovku mohou velmi dobře
uplatnit v jisté chudé rodině, krajně vyčerpané nevyléči
telnou nemocí. s radostí jsme dali tisícovky dvě, dostali
Poutníka, a hned jsem ho půjčil gymnasijnímu absolven
tu, 22 letému M. M., který chtěl konat soukromě exerci
cle, kdyžtě nebylopří'ežitosti jít do exercičního domu.
Za týden mi knihu vrátil, marně se snaže zakrýt dojem,
které na něho svaté pravdy učinily. Vykonal životní sv.
zpověď, chopil se zbraně na obranu vlasti, padl do za
jetí a jako partyzán zastřelen za týden po sv. zpovědi,
7. května 1945 ve V. M. Rodiče i snoubenka nesou ode
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vzdaně tuto ránu, která tak těžce na ně dopadla. Kdyby
Poutník nepřinesl jiného požehnání, než že ]inocha přl
pravll na křesťanskou smrt, nemusil byste litovat, že jste
jej psal, jako já nelítuji oněch dvou tísícovek...<< Jiný
list: »Vyvraždili mi skoro celé příbuzenstva, nevyjímaje
manžela, s kterým jsem byla sotva rok pospolu. Ode
braia jsem se na exercicie do * **, abych našla klidu.
Neubránlia jsem se slzám hlubokého dojetí, když exerci
tátor vyzval účastnice, aby křížovou cestu obětovaly za
všechny zarmoucené, skiíčené, trpící, zvláště za naše
české rodiče, manželky a dívky, děti . . . Rozuměia lsem,
co tím chce říci, a s vroucností I vděčností se modlila
za všecky trpltele; ]lstěže modlitba, neznámých sílila
i mne, že jsem nekiesla pod tíhou kříže.

Vedle světla se plíží všude stíny, i tam, kde tolika
trpítelům svítí jas nebeské útěchy. Pomíjeie naše smutná
léta uvádím, co vypravule P. Dlessel z řádu nejsv. Vy
kupitele. Na mislích v Dánsku poznal katolickou rodinu,
žllící v utěšených poměrech. Bůh vzal matce ieiího mi
láčka, nedospělé dítko, a ta plna vzdoru se začala rou
hat; ať se prý všecky jeli děti stanou protestanty, vše
cko lí prý bude ]edno. Výsledek? Za málo let přišla celá
rodina, na mizlnu. Jako ona osada M. v Tyrolsku, kde ve
válce ze vzdoru nekonali obvyklé každoroční procesí ke
cti sv. Floriána a která krátce po tom skoro nadobro vy
hořela. Tobě, milý otče, se protiví. vzdoruje-li tvé děcko,
když je potrestáš nebo nevyslyšíš; sud' z toho, jak se
protiví nebeskému Otci náš vzdor, když on nás někdy
zaslouženě šlehne nebo nesplní naše prosby!

Vzdor . . . Proč k němu dochází? Za prvé, chybí nám
pravá láska dítek k nebeskému Otci a vědomí naprosté
povinné poddanostl služebníků nelvvššímu Pánu. Za dru
hé, lsme přesvědčeni, že trpíme nevinně. )obovi přátelé
si nedali vymluvit náhled, že každé utrpení le trestem
za něiakou vlnu, snad i neznámou. a Hospodin tim lelich
nerozum vytýkal veiml zle. (Job 42) Od oné chvíle uply
nu'o mnoho staletí. učitel, poslaný nám s nebes, nás po
učil slovem ! příkladem. že v údolí slzavém ne'sou ani
nevinní ušetřeni křížů.Věříme? Soudit podle našeho led
nání musil by každý říci: »Nevěřítela Jak často lze siy'
chat ! od věřících: »Co isem udělal, že se mi toto dělen
Zvláště, dojde-li k všeobecným pohromám. Mějme pře
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devším na pamětí: jako—slunko-podle slov Páně svlti- na
spravedlivé l nespravedlivé, tak dopadái krupobití na
nehodné l na hodné. Za společných pohrom se nám ne
vede jako lidu Hospodinovu v Egyptě, kde byl zázra
kem ušetřen ran dopadajících na neposiušného faraona
a na jeho zemi. Když Bůh trestal strašným hladem arián
ské Vandaly pronásledující církev Kristovu, když třiceti
letou válkou trestal odpadlou Evropu, velkou revolucí
nevěreckou Francii, Napoleonem a Hitlerem zbuinělou
Evropu, zavinlll tyto rány věrní Kristovi? A přec jimi byli
postiženi stejně jako vlnnícl, někdy | více než vlnní
cl! 'I'unezbývá než ty rány nést v duchu pokání za vlastní
vlny, kterých není prost nlkdo. Na pokolení, které hovělo
do krajnosti požívavosti a télesnostl, přijde hlad nebo
nouze, my trpíme spolu. Jsme skutečně docela bez viny?
Do krajnosti jsme těm neřestem nehovéli, budiž, ale byl
náš život veskrze životem pokání a odříkání? Hořkost
holí mnohdy toho, kdo samou sladkosti onemocněl. (A.
Griin.) A byl-ll náš život skutečně podle Srdce Páně? Co
nám pak zbývá leč nést pohromu v duchu smíru za ty,
kteří hřešlll a na celý národ trest svolali? Následovat
příkladu. který nám dávali kláštery; nevrhne se na ně
rozvášněný dav nejdříve? A přec svými hříchy sotva
obecnou pohromu na líci svolalyl Smír..'. 'I'ed' k němu
příležitost! Skutkem, po vzoru nevinného Beránka Boží—
ho, ne pouze slovem odprosné modlltby!

Tato myšlenka nás přivádí k druhému pramenu vši
útěchy a síly, k hlavnímu zdroji útěchy. Na Velký pátek
vytrvskl, na Goigoté, z probodeného zmučeného Srdce
Ježíšova, před očima Matky Sedmibolestné, a k němu
zvláště vede víra ty, kteří jsou sklíčeni a kterým ve
tmách svítí světlo víry Kristovy.

Ctěme listy pohanského filosofa Seneky, a srovnej
me je s listy sv. Pavla! Ani onen pohanský vychovatel
Neronův nezavíral očí před skutečností, že naše pouť
jest pouť trnitá. i on hledá lék pro sebe a pro přátele
sténalící pod tíží pozemského života a pod ranami
osudu. Našel nělaký? Jaký? Zdaž účinný? Cti _sám!»Otro
ci ti utekli? Jiného dokonce oloupili. zradili. zabili! Mno
hým se to přihází! Bez reptání plafme daň své smrtel
nosti. Zima přinesla mráz, je nutno, abychom mrzli; léto
přineslo vedro, je třeba abychom se potlll; nepohoda
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vikiá' naším“zdravím, nezbývá než snášet nemoc; at' nám
oheň, at voda něco vezme... tento stav věcí změnit
nemůžeme, jen to můžeme, být totiž velkodušní a těžko
sti mužně snášet. Nereptej proti přírodě! Nejlépe jest
snášet, co nemůžeme zlepšit...u Jinde se lze u něho
dočíst, a to nejednou, že jedinou učitelkou moudrých
a ředitelkou jejich života jest fiíosotie; proto prý nutno
se chopit její pomocné ruky . . . ruky této ledově chlad
ně a lhostejné dámy, která nikdy nikomu pomocné ruky
nepodala! »Buď filosofem! Neznepokojuj se, netrap se,
nezoufej pro věci, kterým se nelze vyhnout!a Dodává
sice: »Nezbývá leč jít bez reptání za Bohem, od něhož
všecko pochází —(( Ale to je vše. 0 otcovské lásce
a prozřetelnosti Nejvyššího neměl pohan ani zdání.

'Jak docela jinak působí na sklíčené srdce slovo
apoštola národů! »Hleďme na dokonatele víry Ježíše
Krista, jenž místo před"ožené radosti zvolil si kříž...
Jsem jist, že utrpení nynější se nedají nikterak přirovnat
k slávě, která se jednou na nás zjeví. Nebot' Iehoučké
soužení přítomné přinese nám věčnou oslavu všecko
převyšující, jenom kdvž nebudeme hledět na to, co prá
vě vidíme (kříže), nýbrž na to, co neviditelné jest. Co
vidíme (přítomné), pomine, co nevidíme (věčné statky),
trvá na věkv.<<

K zmučenému Spasiteli obrací apoštol náš zrak,
k svatému kříži Kristovu. K němu hleděli vždy velcí trpí
telé, k němu hledí i dnes a budou hledět vždy, dokud
bude na této zemi kletbou stižené jediný syn vyhnané
Evy, který bude chtít utrpení nést důstojně a záslužně.
Čím dáie stává se známější milý ziev Aničky Zelíkové,
zesnulé iako oběti lásky a smíru r. 1941, a není pochyby,
že se stane miláčkem našeho věřícího lidu iako Terezič
ka a Vít de Fontgalland. Pohled na obrázek! Leží na
smrtelném loži. svírána těžkými bolestmi, tvář zjasněna
andělským úsměvem, sedmnácti'etá trpítelka se usmívá
ještě 12 hodin před smrtí a-praví: »Můiživot iest už jen
samá láska.. .a Místo bolest řekla láska, obět' láskv . ..

Už jinde jsem pověděl, že životopisv světců dítek
mají pro věřící srdce nevvs'ovitelný půvab. Děti mučed
níci. děti světci . . . Je to ško'a, do které smíme, máme,
musíme iít mv dospě'í, abychom se vzdě'ávaii na pří—
kladě mallčkých. Skola tak nevýslovně něžná a mil), a
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třebaže tako'vý'příklad dětské svatosti jest pokořujícl
pro ty, kteří by už dávno měli přinášet užitek šedesáti
násobný nebo stonásobný, a zatím se dali předstihnout
odmaličkých, přec není snad nikdy a nlkde pokora tak
snadná a milá jako zde. Totéž platí | o mladičkých trpl
telích. »Mužové, jděte do školy k dítkám a učte se od
nich, kdyžtě jste se nenaučili ode mne, vůdce a doko
nateťe víry . . .(( Sedmnáctiletá dívčina, dobrovolná oběť
smíru, se usmívá v těžkých bolestech a hoří touhou,
: lásky k milovníku, duší za duše trpět a trpět, až by

v ohni lásky shořela jako zrnko kadidla na oltáři — a
my? Při sebemenším utrpení? Mladiství trpltelé, veďte
nás k Ukřižovanému a za Ukřižovaným vy, kdyžtě jsme
tak slabí a bojácní a váháme jít k němu sami!

»Chce-li kdo za mnou přijíti, vezmi kříž svůj . . . (Mt
16. 24), ber na sebe křížsvůj každodenně (Lk9. 23)
a následuj mne . . .a Tak nás oslovuje Pán. Arrla . . . Její
milovaný manžel Caecina Paetus, půl století před naro
zením Páně, byl odsouzen, aby udělal konec životu, jak
to bylo v upadlém Římě na denním pořádku. Nemůže se
k tomu odhodlat, Arria si vrazila dýku do prsou a pak ji
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podala jemu: »Tu máš, nebolí to . . .a Tato žena byla po
hanka, nevěděla, že není dovoleno učlnlt, co učinila ona.
Ale může nám být slabým stínem toho, co pro nás vy
konal Spasitel. Napřed vzal na sebe kříž on, a pak nám
jej odevzdal: »Vezml, netíží tolik...<< Nebude učedník
nad Mistra; když jemu svět připravil kříž, můžeme čekat,
že nám bude sypat na cestu růže? Hanbou by bylo pro
učedníka, nechat Mistra nést kříž samotného a nejít za
ním nebo se vzpírat jako Šimon. Jenže Simon nebyl ještě
osvícen ani posílen Duchem svatým jako my — nevěděl,
za kým měl cestou křížovou jít.

Tobiáš provází syna a jeho průvodce požehnáním:
»Anděi Hospodinův nechat putuje s vámi...a aby vás
chránil — s námi putuje kamenitou cestou k cíli král
andělů, nlkoll anděl, aby nás sílil, ne aby nás chránil.
Šimona nutlll, aby nesl kříž Ježíšův. Nás nenutí Pán, aby
chom nesll kříž jeho, on sám pomáhá něsti kříž nám —
náš vůdce jest zároveň náš pomocník, náš společník
a náš těšítei na pouti. Jenom at' o nás neplatí slovo sv.
Bernarda: »Jak má'o těch, kteří chtějí za tebou, Pane
Ježíši, jít, ačkoli chtějí všichni za tebou přijít. Chtějí tě
všichni požívat, nechtěíí tebe následovat; chtěli by
s tebou kraloval, nechtějí s tebou trpět. Jsou jako ten,
jenž pravil: »Nechťzemře duše má smrtí spravedlivých“
(Balaam. Nm ZS.) Jako spravedllví chtěl umřít, ale no
chtěl jak oni žít.“

C) »Hied'me na vůdce víry . . .a (2d 12. 2)

Komonka královská, v němčině nazývána císařskou
korunou . . . Z východu, z Persie zanesena k nám, a v Ev
ropě po prvě rozkvetla v císařské zahradě vídeňská r.
1576. Tehdy přišla tak v oblibu, že nesměla chybět v žád
né zahrádce. Květy jsou purpurově, Iillová, tedy zvon
kovlté, umístěny na lodyze kol dokola jako věnec — ne
hledí však k nebi jako jiné llile; dolů skláněií hlavlnky...
Na dně každého květu objevíš pěkné perllčky nektaru,
tak hojné. že při nelmenším otřesu kanou jako slzy. le
genda sděluje, odkud tento zjev. Tato květinka zprvu
prý též rozvlrala kallch nebeské rose lako líně její
sestřlčky; ohnivou nádheru svých zvonků rozvíjela na
hoře oiiv, když na Květnou neděli zástupovó vedli »Davi
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dova syna s jásáním a nadšením za zpěvu Davidových
žalmů do Davidova města.“ »Hosanna, ať žije syn Davi
dův, sláva Mesiášl, jenž přichází ve jménu Páně, aby ob
novil království otce našeho Davida . . .a Na vrcholu hory
se božský Spasitel zastaví, hledí na město, a slzy se mu
derou do očí uprostřed všeobecného jásotu a ovací.
Vidí Jerusalem obklíčený náspem, římské orly vůkol, ho
řící chrám, povražděné syny nevěřícího města. »Kěž bys
poznalo alespoň v tento den svůj, co tobě ke spáse...<<
Slzy, keré se z božských očí hrnuly, skanuly do liliových
květů rostlinky, kvetoucí u nohou Páně; od té doby ne
dbá ničeho, nepokládá nic za velké a-vznešené; sklo
níia hlavinku a rozjímá . . . o lásce Srdce Ježíšova, o jeho
utrpení, a jako nejdražší poklad světa chová jeho svaté
slzy, roníc je nad zaslepenostl nevěřícího lidstva . . .

Slzy, utrpení a kříž Kristův nám tedy podle legendy
připomíná tato květinka. A ještě jeden milý kvítek, ozdo
ba našich zahrad, nám připomíná Kristův kříž, hřeby,
korunu, bičíky, kladivo . . .

Bůh Spasitel, když v mdlobě pněl na tvrdém lůžku kříže,
mučenky květ mu stínil ret a k ranám pjal se blíže.
Necht' také nás po všechen čas na strmě cestě k cíli,
když strast a bol hruď sevře kol, květ mučenky vždy sílí.

Mučenka, květinka trpícího Spasitele, tu si musí vzít
poutník s sebou na cestu životem, toho kvítku mu bude
asi nejvíce a nejčastěji zapotřebí — Už v předešlých
odstavcích jsme se několikráte zahleděl! na vůdce naše
ho, dokonatele víry, jenž místo předložené sobě radostl
zvolil sl kříž, zanechávaje nám příklad, abychom násle
dovali šiépějí jeho. S květem mučenky v ruce nastupme

- nyní cestu křížovou ve šlépějích Kristových a Matky
Bolestné.

Pán odchází z večeřadia. »S jedenácti...a Apoš
tolé nemají tušení, kde dvanáctý je, kam od stolu Páně
odešel jejich druh. Věděl, co se proti jeho Mlstrovl
chystá; podaří-Il se nepřátelům odklidlt ho ze světa,
co čeká jeho učedníky? Nevrhnou se pak i na ně? Tomu
musí předejít! »Já nepatřím k jeho lidem, já se ho zří
kám, jsem i ochoten vám dopomoci k jeho zatčení, za
platite-ll ml...“ Získá jedním rázem přátele i penízei
Sebe zabezpečí, a nadto ! vydělá. Politika, chceš-ll tak
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tuto nízkost nazvat, vypočítavost, zrada . . . Sumenes, po'
Smrti Alexandra Vel. vládce v Kappadokii, zvítězil r. 316
nad Antigonem, vládcem ve Frygii, ale tento odvlekl
z jeho ležení skoro všechen majetek. Vojáky netěšilo
vítězství, nechtěli dále bojovat, vyjednávali s Antigo
nem: »Ke všemu jsme hotovi, jenom nám vrat', co nám
patří.<<Byl ochoten, s jedinou podmínkou, vydají-li mu
vítězného Eumena. Obklopili ho, vzali mu meč, spoutall
ho'. .. »Svého vojevůdce vydáváte jako výkupnou cenu
za svá zavazadla! Mne, vítěze, jenž jsem nebyl nikdy—
přemožen, a nyní zradou vlastních poddaných vydán
nepřítelila Žádal, aby ho sami zavraždili, ale marně. .Vy
dán, odsouzen, popraven —

Chápeme vnitřní bolest tohoto vládce; suďme- z to-'
ho, co trpělo Srdce Páně při vzpomínce na apoštola
zrádce! I on řekne: »Každý den jsem učil u vás v chrá
mě, a nejali jste mne; ale toto jest hodina vaše a moc
temnoty.. .a (Lk 22. 53) Petrův pád, další bolest Srdce
Ježíšova. Pán předpovídá, co se stane, a Petr zapo
mněl, že ten, jenž mluví, jest věčná Pravda, a osměluje
Se odporovat jeho slovům. Učedníci neméně, když Pán
předpovídal i jim: »Vy všichni se-pohoršíte této noci
nade mnou; psáno jest zajisté: Bíti budu pastýře, a rozé
prchnou se ovce stáda.“ (Mar 14. 27) Za jednu nebo dvě
hodiny se přesvědčí, že duch jest hotov, ale tělo slabé.
(Mt 26. 41) Útěk apbštolů od Mistra, když padl do rukou
nepřátel — maličká episoda v utrpení Páně, a přec jeho
Srdci tak bolestná.

Hora Olivová... introitkřížovécesty — —
Osm apoštolů nechává Pán u brány, jen tři bere

s sebou. Oněch osm proto nereptá, aby byli poučením
nám: »Nereptej, když se ti nedostalo tolik milostí, co
jiným. Nevíš, zda máš dost pokory, abys byl s to při
jmout velké dary a nepropadl duchovní pýše, jistě to
cestě k záhuběla Kráčet vyšlapanou obvyklou cestou
dokonalosti! Vyšší duchovní dary? »Abyste seděli po
mě pravici nebo levici (v mém království), to vám dát
nepřísluší mně . . . Toho se dostane jen a jen těm, kte
rým jest připravenvo od Otce mého.(< (Mt 20. 22) Není

_námdosti na tom, že jsme povoláni k věčné blaženosti?»Otče, je--ll možno. .a Utrpení v bezprostřední blíz
koSti, Pán se ho děsí, a co činí? Modli se. .Poučení
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nám! Ale jaké poučeni! Otec modlitbu Synovu nevy
slyšel! Jedna z největších zkoušek, když ve chvíli
utrpení nebe k našim prosbám a k našemu Ikání mlčí,
jako by neslyšelo; naše úpěnlivé prosby, plné dětlnné
důvěry, nejsou s to, aby prolomily železnou oblohu, pro
nikly k trůnu milosti a dotkly se srdce nebeského Otce.
Přečti si zpěv Ve šlépějích N. str. 104! Vím, jak těžko
jest v takové chvíli říci odevzdaně: »Buď vůle tv'á...<<

Před veleradou . . . Vy všichni, kterým krvácí srdce,
protože jste byli k ři v ě o b ž a | o v á n l, falešně oso
čenl, zlomyslně pomluveni, n e s p r a v e d I i v ě o d
s o u ': e n i, osvědčují vám: vím, že to jest bolest skoro
až k zalknutí. Ale co jiného mohu říci, leč abyste po
hlédli na svaté a vyvolené přátele Boží, kterým se ne
vedlo lépe, nebo raději na vůdce a dokonatele víry, na
trpícího Krista! »A co já jsem učinil, že takové boíesti
snáším?a Mexický král Guatemozin, od krutých, zlata
žádostivých Španělů položen s druhem na řežavé uhlí,
aby vymámili vydání pokladů, jichž neměl. Druh si mu
stěžuje na nesnesitelné bolesti . . . »A myslíš, že já mám
ustláno na růžích?.. .a

»A obrátivse Pán pohleděi na Petra...a
(Lk22. 61) Jaký to byl pohied, jenž vyvodil z očí prvního
papeže proud slz, nevysychající až do chvíle, kdy smrt
pro Ježíše podstoupená jeho oči zavřela! Kolikráte po
spáchaném hříchupohlédl Pán podobně i na nás! A naše
oči? . . .

Pán trním korunován... Tohodne, kdyse
Pán před zástupcem zákonité světské vrchnosti prohlá—
sil za krále, byla jeho královská důstojnost zesměšňo
vána — jednou budou zesměšňování i ti, kteří se nebu
dou ostýchat prohlásit se za jeho poddané! Zesměšňo
ván napřed od Heroda, pak od vojáků. Do rukou třtinu—
»Tvé království jest jalové, bez pódkladu, bez obsahu,
bez trvání, prázdné, nicotné a vratké jako ten rákos,
který máš v rukou...<< Nevědí asi, co Pán řekl, nebo
nerozumějí jeho slovu. »Království mě není z tohoto
světa...<< Nedosáhnu ho výbojem, nýbrž utrpením, ne
pýchou, nýbrž pokorou. Žádná jiná koruna nepatří na
hlavu našeho krále leč koruna trnová, koruna lásky a bo
lesti. Lásky... víme, pro koho a proč Pán trpěl. Bolesti
. . . ale vězrne: cokoli jest zde na světě rozkošné, rychle
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odkvétá, jen trny (utrpení) plodl květy nevadnoucl &ne
smrtelné, jen z trní lze splést věnec, jenž neodkvétá,
Věčně trvající nebeskou korunu zásluh a ctností. Když
pak Pilát představil židům jejich Mesiáše: »Ejhie král
váš —u volali židé: »Nemáme krále . . . neuznáváme to
hoto za svého krále, nechceme, aby tento kraloval
nad námi —a Proč? »Poněvadž jeho život se příčí životu
našemu (Md 2. 12), jeho zákony se příčí našim vášním,
jeho přikázání našim žádostem . . .<<

Pán bere na sebe kříž... Vizrůznéobrazy
křížové cesty! Někde jej přijímá s otevřenou náručí,
jinde se sepjatýma rukama, tu kleče s výrazem naprosté
poslušnosti, onde dokonce s výrazem touhy — touhy,
aby »lldské duše byly spasenya. Místo »předložené ra
dosti zvolil si kříž; trpěl pro nás, zanechávaje nám pří
klad, abychom následovall šlépějí jeho; skrze něho
jest mi svět ukřižován a já světu.“ Tak sv. Pavel. Hlu
boké slovo, ale hořké, přehořké slovo. Nelze však ji
nak: musíme se odtrhnout od světa a jeho žádostí, od
toho podvodného a nevděčného světa, jenž i(rístu přl
pravil kříža jeho věrným nepřipraví nic lepšího. Nebude
učedník nad Mistra — —

Páté zastavení, bolestné SrdciPáně— bo
iestné jest i nám, vidíme-Ii, jak se nás v utrpení každý
strani. Jak bylo Havlíčkovi, když se z brixenského vězení
vrátil do vlasti, a doma se mu přátelé co možná vyhý
bali, I Palacký? Pochopitelně — neradi by se byli za—
pie-tildo nemilé aféry a nebezpečného soudu, ale těžce
zkoušenému vlastenci byla tato věc beze vši pochyby
radmíru boiestná. Stává se sice, že i nám pošle v ta
kové chvíli Pán vstříc nějakou Veroniku, jejíž účin
ný soucit nás povzbudí a potěší. Nepošle-ii však? Pak
nezbývá leč hledět k trpícímu Spasiteli a k jeho Bo
Ie s t n ě Ma t c e — ta bude každému dítku mateřskou
společnicí na jeho bolestné cestě, tak jako provázela
božského Syna jerusalemskýml ulicemi až na Golgotu.

Zeny jerusaiemské... Pánzapomínásebe
a svých bolestí, myslí jen na duše, které přišel vykoupit.
Obrací se k ženám nevěříciho města, jejichž soucit byl
upřímný, ale víra ne dosti hluboká. V utrpení zapomínat
sebe a myslit na jiné, těšit ty, kteří nade mnou pláči —
jak šlechetného srdce k tomu třebai Jen velké duše to
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f'dovedou. Desetiletá divka, noc co noc probdl v těž
kých bolestech, matka “spolus ní v pokojíku, a aby mat
ku neprobudila a 'jí nezpůsobila nový zármutek, přemáhá
maličká s nadlidskou silou nesnesitelné bolesti, a ve
dne se usmívá, když jí jest nejhůře. Z lásky, ne jako
uvedená Kateřina Medicejská! Jinde dívka o několik
let starší, těžce :nemocná, ale kdo by nelpěl každou
žllkou na tomto životě? Zvláště mladá duše? Jednou při
nese pošta za otcovy nepřítomnosti jakýsi úřední akt —
dívčina nahlédne — byla to vrácená zamítnutá žádost
o podporu; za důvod žádosti uvádí nemoc dcery, o níž
prohlásili lékaři, že veškerá naděje jest marná. Tedy
kandidátka smrti! Vloží akt do obálky, neprozradí otci,
že ví, jaký ortel nad ní vysloven, a píše své bývalé uči
telce, řeholní sestře: »Zachvěla mnou ta zpráva do hlou
bl duše, slzy mi vstoupily do očí, ale brzo jsem se
vzpamatovala; nabídla jsem se Ježíškovi za smírnou
obět', a Pán mou nabídku přijal . . .a Po čase: »Moje pří
telka (nemocná)-touží po Vašich řádcích; pište raději
ji než mně, třebaže každý Váš list je mi útěchou a ra
dostí; chci se jí vzdát...<( Chtěla být smírnou obětí,
a byla jí až do posledního'vzdechu! Teď rozuměla
vážnému pohledu otcovu ! jeho skrývaným slzám. »Ne
plač...a A otec se přemáhá z lásky k dítěti, nemaje
tušení, že dcera o všem ví. Nemoc pokračuje, dívka už
neopouští lože, bolesti přibývá, otec jí vidí na tváři, jak
trpí, ale 'slyší od ní jen jediné slovo: »Neplač...a Ne
mocná už jen s námahou dýchá, tiskne na prsa kříž,otec
sedí u lůžka svého miláčka . . . »Tys jistě v myšlenkách
u svého Jezulátka, jak si hraje v nebi s andělíčky...<<
Dívčina otevře oči, usměje se „naotce a vydechne duši.
(Žofie D., chovanka kláštera ve Frýdlantě n. D.)

G 0 ! g 0 t a . . . Co bolestí, tělesných l duševních,
zakusil Pán na tvrdém- lůžku kříže, kde poduškou mu
byla korunatrnová, kde jeho úmrtní lože obklopovaly
nlkoil drahé milující duše, hotovy mu ve všem posloužit
a tak usnadnit posledni hodinu, nýbrž vlci draví, ztrpču
jíci mu odchod ze slzavého údolí surovým posměchem,
proklínáním, urážkami .. . Co jsou všechny naše bolesti
u přirovnání s tím, co trpěl on!

Římské přísloví prohlašovalo: »Res sacra reus —
vinnlk nesmí být ponechán na pospas lidské zlobě.<<Jest
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bídáctví bezedné, insuttuje-lí kdo odsouzence a jemu
se posmívá ve .vážné ChVÍli,kdy smrtí oapykává vinu
a činí zadost spravedlnosti;_vrchol bídáctví,.když tak
činí sám souoce. Pro Beránka Božího neplati-y žádné
oh.edy. »Jíným pomáhal, sobě pomoci nemůže. . . Dou
tai-v Boha, at' ho tedy vysvobodí, at' se ho ujme, má-li
v něm zanbení . . . Je-li Syn Boží, at' sestoupí s kříže, a
uvěřime v něho . . .(( A ti, kdož se mu tak posmívají, za

-pommají, neuvědomují si, že opakují skoro dos.ova před
pověď prorokovu; což neznají 21. žazm?Vidění Davidovo
spiš historie než proroctví!
_ Jakou odpověď vyloudí. všechna ta rouhání z úst
trpícího Spasitele? Mučedník veLekněz, Zachariáš, ka
menován v nádvoří chrámovém od spiklého davu z roz
kazu Krále Joasa, a to proto, že vytýkal lidu jeho nepra
vostí. Umírá a praví: »Hospodln to vidí a potrestá“ (2
Par 24. 22) Náš velekněz podle řádu Melchisedechova?

Nevalá k nebi o pomstu, nýbrž o smilování — všem pů
vodcům svého přehořkého umučení. — »Otče, odpusť
jim...a Taková modlitba za takových okolností byla
vpravdě hrdinstvím lásky — lásky, jaké sobecký svět
dotud neviděl a nepoznal, v níž však budou brzo Ukřižo
vaného následovat všichni, kdož se -budou chtít osvěd
čit hodnými učedníky božského Mistra. Stěpán, Marie
Stuartovna, Tomáš Morus a vůbec všichni mučedníci
v anglickém "pronásledování, kteří se před krutou po
pravou vždy modlili za královnu, svou korunovanou ka
tanku, a za všechny, kdož žíznili po jejich krvi.

Sokrata prosil kat podle zvyku za odpuštění, že musí
vykonat svou smutnou povinnost. Na Golgotě neprosí
Beránka Božího nikdo, on odpouští sám. Ten oceán dob
roty a lásky by hnul í nejsurovějším srdcem, jen tari
zeové a kněží zůstávají zatvrzelí, a jejich zarputlio'st
nakazila i jednoho z obou ukřižovaných zločinců.“ »:lsí-Ii
Syn Boží, pomoz sobě i nám . . .a Jeho slova nejsou vý
směch, je' to výbuch zuřivosti a hněvu. Oba dva pozo
rovali při celém jednání, na cestě křížové ! na Kalvarií,
že jsou nepovšimnuti, že všechen zájem se soustředí
na jejich neznámém společníku. »Jsi-íl Syn Boží . . .a Do
vídá se to teprve od jeho nepřátel, z jejich posměšných
poznámek pod křížem. Druhý ho však kárá. »Ani ty se
Boha nebojíš? Ty, jenž co nevidět budeš 'stát před jeho
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soudnou stollcl? My zajisté trpíme, co jsme zasloužili.
tento však nic zlého neučinil. <<Těmi slovy vyznává Pána
za světce, jenž jest nebem tak jist jak oni dva peklem.
Jak přišel k tomu přesvědčení? Od dvorany Pilátovy až
sem Sledoval, jak Pán m.uví, jak jedná, a řekl si: »Tento
nemůže být zločinecl<<Když pak viděl, jak jednají jeho
nepřátelé, usoudil jako vladař: »Ti ho jen z nenávisti
vyoa.l na smrtl<<Konečně modlitba Páně na kříži prolo
mila poslední odpor pochybování a uvolnila cestu ml
losti. Když Pilát slyšel: »Synem Božím se činil,<<počal se
»ještě více bát<<(Jn 19. 8), ale byla to jen pověrčivá
bázeň, k víře se skeptický pohan nepropracoval. Tento
židovský zločinec soudil jinak. »Jsi-Ii Syn Boží. .<<Jistě.
tento je st Syn Boží! Člověk by n e m 0 hl jednat, mlu—
vit a modlit se jak on! Proto se obrací k Pánu s pros
bou . . . Co Pán odpověděl na prosbu, jež byla zároveň
vyznání jeho božství, víme. V žádném slově, jež na kříži
prom.uvil, se neprojevuje jeho královský majestát jako
v tomto. V rukou nepřátel, obět' lidské zloby, umírá na
popravišti mezi zločinci, a počíná si jako soudce a král:
odpouští, a přijímá prosícího za člena svého království.
Tak si nepočíná odsouzenec! Ba ani umírající králové.
Ti se s korunou loučí a odevzdávají ji jinému, Pán však
s dřeva kříže se ujímá vlády, jak předpověděl prorok
v žalmu 95. (Septuagintal)

Za krále prohlašuje Pána i nápis přinesený právě
z pretoria a upevněný nad jeho hlavou. »Ježíš Nazaret
ský, král židovský. <<Nevyslovitelný posměch a hluboké
opovržení dal Pilát židům tím nápisem najevo, a zároveň
jakousi pietu k tomu, jehož zjev na něho působil nepo
psatelným dojmem a jehož jen nerad, povoluje nátlaku,
vydal na smrt.

Zatím, co toto se děje, dělí se vojáci pód křížem
o roucha. Vojáci, pod každým křížem čtyři, byli zároveň
katl, přibili odsouzence a hlídali jej, až vydechl duší.
Vše, co měl odsouzený u sebe, patřilo jim. Kořist oby
čejně nevalná, nic víc než šaty, a ani těch nemohli řím
ští uniformovaní vojáci užít. Opodál čekávali židovští
vetešnícl, aby si lacino pomohli k nějakému kusu oděvu,
a vojáci ještě pod křížem prophl a prohráli, co vydělali.
Větší kořist nenašli ani u toho, jenž neměl, kde by hlavu
skloníl. Jak ale tyto výjevy působily na Matku Bolestnoul
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'Děli'se o jeho roucha, jako by už mezi živé nepatřil.
.Scéna se sotva obešla bez surových poznámek... Ne
bylo roucho Ukřižovaného dílem jejích svatých rukou?
A jaké vzpomínky asi vyvolal v její duši pohled na nápis!
Před 36 lety jí zvěstoval vyslanec Nejvyššího: »Dá jemu
Hospodin trůn Davida, otce jeho, a kralovati bude v do

'mě Jakubově na věky, a království jeho nebude kon
ce . . .(c Před 34 roky přicházejí cizinci z východu a táži
se po narozeném králi židovském, jemuž se přišli s dary
poklonit. A teď? . . .

Bylo asi po'ledne, když nastala tma, o níž mluví
evangelisté. Tma, symbol soudů Božích Právě dnes

"čtou kněží v chrámě druhou knihu Mojžíšovu, jak se
egyptský král vzpíral propustit na rozkaz Hospodinův
jeho lid, a když jeho zatvrzelost dosáhla vrcholu, zkrušil
jej Hospodin třídenní tmou, jež se rozprostřela po celé
jeho zemi."Nyní dosáhla vrcholu zatvrzelost vůdců israel
ského lidu. V temnotách jim nebylo asi volno. Zvěř se
skrýVá v doupatech, umkl i zpěv ptactva, jenž plnil jarní
palestlnský vzduch, mrtvé ticho se rozhostilo na Gol
gotě l vůkol, a kněží i tarizeové ztichli též; hleděli asi
zmizet..._ Záminka byla nasnadě: oběti a pobožnosti
v chrámě. Tím se pod křížem uvolnilo, Matka Boží 5 ml
láčkem Páně mohla přistoupit až ke kříži,oči její a Ježi
šovy se setkaly... »Ženo, hle syn tvůj... Hle matka
tvá...<< Testament Ježíšův: ducha odevzdal Otci, tělo
hrobu, krev církvi k nejsv. oběti, zásluhy své vykupitel
ské smrti vykoupeným, ráj kajícníku, své věrné Marii,
a svou Matku učedníku, jehož miloval, a všem, kdož ml
lují jeho — —

Pak ubíhala pomalu' minuta za minutou . .. Rány se
na čerstvém vzduchu zapalovaly, nejmenší pohyb, ba
i dýchání působilo strašné bolesti, krev nemohla do roz
pjatých údů volně proudit, hrnula se k hlavě, krom toho
nemohla ze srdce volně odtékat. což působilo nevyslo

.vltelnou úzkost. Blížila se již třetí hodina, nepopsatelné
muky dosáhly vrcholu, a v těch strašných mukách těles
ných i duševních zvolal Pán: »Eli, Eil, Iamma azbakta
ni . . .a Jak působí na nás tento výkřik zmučeného Spasi
tele, když jej při pašljích slyšíme! Jak působil asi na
“srdce Bolestné matky! »Bože můj, Bože můj, jak jsi mne
opustil . . .a
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A ještě slovo stesku. Pán nepožll od večeře zhola
nic, bičováním a ukřižováním vycezena skoro všecka
krev, a to bylo příčinou mučivé žízně. Když žízeň dosáh
ne jistého stupně, stává se mukou nesnesitelnou. UkřI-_
žovaní jl zakoušeli v_ždv.Otrlí mužové, kteří snášel! beze
slova všecky muky kříže, prosívall nakonec o. doušek
vody. Tak i Pán. Ani slova nářku při krutém bičování, při
korunováni, při bolestném přibíjení na kříž, po celé tři
hodiny na kříži,až teprve teď . .. Jaké muky asi Pán za
koušel! Jeho utrpení dosáhlo vrcholu, a zároveň konce.
Dokonal dílo, pro které přišel na svět, hněv Otcův smí
řen, člověk vykoupen, rái mu bude co nevidět otevřen,
svatosti a spravedlnosti Boží učiněno zadost, satan pře
možen a spolu s ním i hřích, peklo a smrt — co ještě
Pánu zbývá, leč zemřít . . . »Dokon'áno jest . . . Otče, v ru
ce tvé poroučím ducha svého...“ A to pověděv na
klonil hlavu a vypustil duši — — _

Při pašiiích kněz při těchto slovech ustává. pokleká
a trvá chvi'ku -v tichém roziímání... U_statmůžeme na
chvilku nyní i mv, sklonit kolena před tímto tajemstvím
nekonečné Boží lásky, a v hlubokém mlčení, s duší oplý
"vaiící soucitem a překvouiící vděčností klanět se lásce
Boží, jež ani Syna neušetřlla, ale za nás jej vydala —___—_—— _—

Kněz povstává a modlí se dál: »A aí, opona chrá
mová roztrhla se ve dvě . . .a My se zatím zahledíme na
bezduchou schránu našeho božského Spasitele. . . Jeho
duše jest v předpeklí, tělo pní na kříži, oběť za naše
vín — — —

Na Velký pátek se zpívají při pašiiích Výčitky Spasi
telovy. »lide můj, co učinil jsem tobě, anebo v čem
zarmoutil jsem tebe? Odpověz ml! Já jsem tě vyvedl ze
země Egvotské. a tys mne vedl do dvorany Pilátovv.
Já isem tě napáiel vodou ze skály, a tvs mne napojll'
žlučí a octem. Já isem tě povýšil nade všechny národy,
a tys “mne povýšil na dřevo kříže. Já isem před tebou
otevřel moře Rudé, a tys kopím otevřel srdce moie . . .a

Jedna výčitka za druhou. a po každé výčltce se
opakuií s'ova: »Co více měl isem učinit tobě a neučinil
jsem? Odpověz mi!<<Co můžeme odpovědět? Nic — do
cela nlc .-. . Hluboké ticho dole v chrámě. mlčky, v hlu
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boke zkroušenosti, klečime'u nohou kříže a uctíváme
znamení spásy, mezitim co chor pěje: »5vatý Bože, svatý
silný, svatý nesmrtelný, smlluj se nad námi — — _“
.— _ _. _. _ ..— — _—

Opona chrámová se roztrhla ve dvě části odhora
dolů — — Přístup do zavřeného ráie lldstvu otevřen —
Byla třetí hodina odpolední, pátek 15. nlsanu, 7. dubna
r. 30., 34 léta od předpovědi Simeonovy, že duši panen
ské' matky pronikne meč, 783 léta od za'oženl Říma. prá
vě uprostřed 70. týdne proroctví Danielova. 1060 let od
zaslíbení daného Davldovl, 1541 let od obětování první
ho velikOnočního beránka v Eqvotě, 1930 let ode dne,
kdy Abraham obětoval Hosoodinu lsáka (na vedleiší
chrámové hoře Moria. iak někteří soudí), několik tisíc
let od chvíle, kdv padlému čIOVěkubylo v ráii po spá
chaném hříchu dáno první zaslíbení Vykupitele — —

35. Poutníkova kniha.

Kristus proměnil kříž
v rajské dvorany klíč. (Efrém)

Cim iest věřicímu křesťana Kristův kříž? »Je třeba
pojímat kříž jako k n i h u, jíž bychom se vzdělávali. Knl
hou moudrosti iest Kristus. a tato kniha není otevřena
leč jedině na kříži. Této knihy nutno se_chopit, abychom
poznali taiemství moudrosti Boží, v této knize ]est ve
psána všechna moudrost Kristova. K čemu byla napsána
tato kniha? Jistě len proto, aby nás vysvobodila od věč
ného zavržení. Až budou knihy otevřeny, až kniha života
bude vykazovat (tvé činv). kniha svědomí obviňovat, pak
jedině kniha kříže tě obháií, budeš-li chtít doiít spásy.
Mnozí mají tuto knihu stále zavřenou a jednaií proto

.nemoudře, nehledíce na ni leč v hodinu smrti. Stále o
kříži rozjímei, protože v kříži lest manna a sladkost ((
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Tak mluví serafinský učitel (sv. Bonaventura) ve vet—
kopátečním kázání. (s. 6.) Světec četl první kapitolu
prVního listu ke Korintským, kde apoštol národů mluví
o moudrosti kříže. Slyš sv. Pavla ve volném rozvedení.
»Krlstus mne poslal hlásat evangelium a chtěl, abvch
tak činil prostými slovy, nikoi po příkladu pohanských
iiřosofů vzletnou a výmluvnou řečí, poněvadž moc a síla
evange'ia nepochází z lidské moudrosti a výmluvnostl,
nýbrž iedině z kříže Kristova (z jeho vykupitelské smrti).
Kříž Kristův jest mocný a účinný sám sebou; nepotře
buio tudíž, aby mu pomáhala lidská moudrost, která při
vší své domýšlivosti jest p'aná. Nauka a víra v Krista
ukřižovaného připadá sice hloupostí těm. kteří kráčejí_
cestou nevěry k věčnému zavržení; nám však, kteří jsme
ji srdce věřícím a ochotným radostně přiialí, iest zdro-'
jem síly a cestou k věčné spáse. Co dokáza'i filosofové,
když šlo o na'ezení pravdy a ziednáni spásy? (Sv. Jero
nym: »Ko'ik lidí čte Aristotela? Kolik ilch zná Platonovy
spisy neb alespoň leho jméno? 0 galilejských rvbářích
však m'uví celý svět, a veškerá země hlaholí ozvěnou
jejich učení.<<)Nebot' protože »moudřia tohoto světa ne
pozna'i Boha, jehož moudrost se zračí v celém vesmíru.
chtěl Bůh k pravému poznání Tvůrce a tím i k spáse při
vést věřící hlásáním kříže (»theo'oqii kříže“). Přemnozí
sice pokládají tuto vznešenou knihu kříže za hloupost
a proto ii pohrdaií; židé žádali stále nové a větší divy,
aby uvěřili,a pohané od nás žádaií moudrost (světskou,
na jakou jsou zvyklí u svých sofistů) a pohrdaií naukou, .
kterou jim podáváme v prostém rouše a jeiíchž tajem
stvi nemohou svým omezeným rozumem pochopit. My
přesto přec kážeme Krista ukřižovaného. jenž iest ži
dům pohoršením a pohanům připadá b'áznovstvím (ná
sledovat ho v pokoře. odříkání atd.). Avšak to. co oo
chází od Boha,“ byť se ! zdá'o lidskému omezenému
rozumu h'oupým, vyniká nade všecku moudrost lidskou,
a byť vvpada'o sebeslabším. mocnější iest než veškerá
sí'a 'Ildská. Bůh nejedná, iak by lidé podle SVé ia'eš'té
(domně'é) “moudrosti jednali. Proto volí Bůh to, co
v očích lidi p'atí za hloupé, aby zmátl »moudréa; vo'í to,
co v očích lidí iest s'abé. aby porazil si'né; v_olito. co
v očích lidí iest opovrž'ivé. aby podvrátil mocné. Tak
jednal, aby ukázal, že všecka čistě lidská moudrost jest
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planá; Naší moudrosti a spravedlnosti, naším posvěce
ním a vykoupením jest od Boha učiněn Kristus.“

Knihou moudrosti jest nám tedy Kristus i jeho kříž.
»Učitelskou stolicí božského Mistra jest kříž. . .a s něho
nás učí, jak drahocenná jest lidská duše, jak strašný jest
hřích, jak hrozný jest jeho trest, jak nepochopitelná
v našich očích svatost a spravedlnost Boží, jak vzácné
v očích Božích utrpení odevzdaně snášené.

Kříž, kniha moudrosti... V něm najdeme
rekapitu'aci, ohlas, osvět'ení a ozřejmění exercičních
pravd. Škola kříže' jest škola duchovních cvičení, ale
její řeč je- tak důrazná a přece “takIáskypiná, že jí rovné
nenajdeme na žádné stránce exerciční knížky. Tuto,psal,
třebaže osvícen'Duchem svatým. Kristův učedník. Kniha
kříže psána od samého božského Učitele, krví jeho ml
Iujícího srdce.

Člověk jest stvořen, aby Bohu slou
žil. .Není tak těžko tuto pravdu uznat a ji i životem
plnit — dokud nepřildowob'ětl a obtíže! Ale někdy na
stanou nám chvíle. že krásné slovo »sloužiti Bohu“ po
zbývá pro nás všeho půvabu. Jak krušno podrobit se'
bez reptání vůli Nejvyššího. kdvž duše naplněna hořko
stí až po okraj! Nuže, otevři knihu kříže! Pán _va poslu
šen Otce až k smrti, a to k smrti kříže: a třebaže bv mu
byl Otec na jeho prosbu pos'al dvanáčt legií andě'ů,
neprosil za ně jen prosil, by se sta' a vůle Otcova. »Kte
rak se naplní Písmo, že to tak musí být? Jak mi při
kázal Otec. tak činím <<(Mt 26. 54. Jan 13. 31)

Nlcotnost všeho pozemského. .. Uvažo
vali jsme o tom ve světle rozumu i ve světle víry. Nyní
padá na tuto pravdu nové světlo s výsosti kříže. »Kris-.
tus místo předložené sobě radosti zvo'il si kříž.“ (Zd 12.

2) Zamysli se nad tímto překrásným a hlubokým výrokem apoštola národů. Místo předložené radosti.
celý svět se vší svou nádherou a slávou i čistými ra
dostmi byl k disposici svému Tvůrci. Kdo kdv měl nebo
má na ně právo. ne-ii ten kdo to vše stvořil? A jak vo
lil? Odmítl je! Nebyl by jimi povrhl, kdyby měly pravou
cenu a stály za to, by se za nimi duše oachtila. »Která
pýcha může být uzdravena, nevyhoií-l-l ii pokora švna
Božího? Která !akota může být uzdravena, nevyléči- ll "_
chudoba Syna Božího? Který hněv možno uzdravit, ne
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stačí-li k tomu trpělivost Syna Božího? Která bezbožnost
se dá uzdravit, nestačí-ll jí k uzdravení láska Syna Bo
žího?<( (Aug.) Co je tak účinné k-vyhojení ran svědomí,
jako neustálé rozjímání o ranách Kristových? (Bern.)

Poznat a uznat nícotnost světa a vší jeho nádhery
není tak těžké — í milovník světa jl někdy doznává, po
něvadž neuznat jí nemůže. Ale jí i p 0 h r d n o ut, a to
nejen slovy, nýbrž skutkem, to bez oběti nelze. 0 b ět,
odříkání, sebezápor— kolikrátjsmetoto slovo
v exerciciích slyšeli! Sotva které slovo má tolik nadše
ných chvalořečníků a tak málo milovníků jako slovo
obět'. Ale chvalořeči sotva koho k oběti a zvláště k se
beobětování pohnuly a pohnou. Co nedokázala vzletná
slova, to dokáže svatý Kristův kříž — Zpytujme svědo
mí! Vymáhá--ll Pán od nás někdy oběť. .Obličej se za
chmuří, nadšení roznícené. četbou nebo rozjímáním vy
prchá, uvažujeme, zda by to »nešloa jinak, zda bychom
nemohli oběť přenechat jinému, a komu, a nakonec se
z ní vyzujeme, obratně nebo neobratně, a tak sami sobě
svědectví dáváme, jak mocná jest naše nezřízená sebe
láska, jak slabounký plamének lásky k Nejvyššímu.

Oběě,t' a to každá obět', jest projev a osvědčení
lásky. Obětovat to, co mi jest milé, konat, co mi je těž
ké, a to jedině proto, že si to Bůh přeje nebo že tak
káže... Sebekiamu propadá každý, kdo si namlouvá,
že má pravou lásku k Bohu, nedovede-li nebo nechce-li
si zhola nic odepřít. Sv. ignác nemiluje sebeklam a iluse,
měří dokonalost nikoli podle vnitřní útěchy, ba ani podle
modlitby, a zvláště ne podle mimořádných mystických
darů; ani dar proroctví nebo zázraků není spolehlivým
měřítkem dokonalosti, jím jest jedině obět' a přemáhání
sebe. »Takdalece budeš v duchovním životě prospívat,
jak dalece se naučíš sám sebe přemáhat.a (Tom. Kemp.)

s Kristem jsem ukřižován... (Gai 2. 19) Pán přibit
na kříž, a my s ním; křestní úmluva, svatosvatě sliby
tehdy složené, to jsou hřeby, jež nás neodvo'atelně přl
blly na kříž Kristův. »Zříkám se satana . . .<(Od té chvíle
žijeme s vládcem pekla ve válečném stavu, a když na
nás útočí se svými spojenci, světem, tělem, nezřízenýml
vášněmi, tu teprve cítíme, že jsme skutečně přiblti na
kříž Páně; a my nemůžeme, nesmíme s něho sestoupit,
leda že bychom se stali zrádci svých nejsvětějších slibů.
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Nezřizená vášeň... Kolikrátjsme I to slovo.
v exerciciích slyšeli! Koiik zločinů má na svědomi! Aby
za ně dostiučinil, stal se Beránek Boží obětí rozběsně
ných vášní. Co bylo příčinou nevěry vůdců lidu? Přede
všímuražená pýcha — ta farizejezaslepila
a přiměla k rozhodnutí: »Ježíše odklidit...<( Nejhorší a
nejzběsilejší vášeň, ďábelská vášeň, matka nejohavnějo
ších a nejstrašnějších zločinů, žádná nežene člověka tak
bezohledně, tak šíleně,'tak daleko. Prchllvý jest scho
pen strašných věci, ale když se vybouři, jest klidný,
a mnohdy hořce lituje. Alexander byl bolestí bez sebe
nad zavražděným příleiem, bavorský vévoda Ludvík Přis
ný žalosti zešedivěl pro vraždu manželky v prchlivosti
spáchanou, ale uražená pýcha? Nikdy nezapomene a
neni upokojena', dokud nevidí krev nepřítele. Výčitky
svědomí? Pražádné! Nero byl Vespasiánovi nepřítelem
na smrt, protože jednou při jeho »božskéa recitaci usnul.
Pombal musil vidět Maiagrldu T. ]. na hranici, protože ho
jednou nepozdravil, Pompadourová zůstala tvrdá ke
všem prosbám a Ikání markýza de Latude, uvrženého od
ní do Bastily pro jedinou poznámku, která ji urazila...
Kolik soubojů — pro jediné slovo! Uražená pýcha jest
schopna všeho, neštítí se zrady, vydá neb uvede do
léčky celou legii, v níž jest nenáviděný, byt' tim zničila
i sebe, vlast, třeba i církev.

Farizeové, pokrytcl, Iakomci, naduti, prohlašovali
se před lidem za dokonalé, a Pán je odmaskoval. Každý
věděl, že vyžiraii domy vdov a sirotků »pod záminkou
dlouhého modienia, ale nikdo si netrouial jim to veřejně 
vytknout, až jim to pověděl Božský Spasitel. »Běda
vám . . .a To že by mu kdy odpustili?

Lakota Pána zradila a na smrt,vydala.Zrád
. i.idě leccos odpustí. Někdo si pro sprostý zločin

pobyl ve vězení, a ve společnosti se přimhouři oko.
Noviny se rozepiši o defraudantovi, o vražednici viast
niho dítka, a sympatie všech jsou při nich, nevyjímaie
ani porotce. Čtvrtý pro ohavnou aféru sáhne k revolve
ru, a kdekdo ho iiiuíe. Jen iednu věc nikdy lidé nev
odpustí, nikdy nepřimhouří oko. »To jest zrádce, slidič,
na toho si deite pozor!a Bernardino zradil r. 1499 Milán
Francouzům, Milánšti nebyli neradi, _víta'i novou vládu,
ale na zrádce každý prstem ukazoval, že žalem zemřel.
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Campobasso, důstolník Karla Smělého, zradil pána Svý
carům, ale ti ho s ieho 500 muži do boíe nevzali, ie'ikož
u nich prý lest »chvalítebný zvyk, netroět nikdy zrádce
ve svých řadách.<<A nač chodit do ciziny a do minulých
věků. Dostačí vzpomínka na léta 1939 — 45 u nás...

»Co mi dáte. a iá vám ho zradím?<<lidé. kteří kupčí
s neisvětěíšími statkv. špatní kněží s dušemi svěřených,
špatní křesťané s duší svou . . . Apoštol prodává Ježíše,
a vlastně prodal svou duši — komu? Za laciný peníz
duši draze vykoupenou! _

s m v s l n 0 st, žádost těla . . . ta nesmí chybět ve
sboru nepřátel a soudců Nevinného. Herodes . . . takové
mu člověku vložen do rukou život Syna Božího! »Pohrdl
jím . . .a prohlásil Pána za blázna. Mluvnečistému o lásce
Boží, o nebi. o neíčistší Panně, to vše mu připadá b'áz
novstvím. Jeho údy rozněcule jiná láska. _on má iinde
své nebe. Král se vzdá trůnu, muž opustí ženu i děti,
kněz zaprodá duše i sebe. dívka nedbá ani své ctí ani
bo'estí rodičů, lí nehne ani láska Ježíšova ani Mariina.
Žádná vášeň neutlouká všechen vvšší vzlet. nečiní čio
věka zvířečtěíším. Kdo po exerciclích nejdříve zapome
ne a neidříve sn zpronevěří učiněným předsevzetím?
Těžko říci. kdo lest bezcitněíší k lásce Vvkupite'ově. kdo
šlape více po ieho krvi. a kdo lest neivíce hluch k ieho
slovům. zda uražená pýcha či žádost očí či tělesnost —

»Ne'chceme. aby tento kra'oval nad námi — tento,
]enž volá: Zaoři sám sebe.“ »Nechcete přiiíti ke mně,
abvste mě'i život. Já isem přišel ve iménu Otcově a ne
přííímáte mne. Přiide-lí iiný ve íménu svém, toho přiime
te.<<(Jan 5. 40. 43t Kolik iich už přiš'o ve iménu svem,
od fa'ešných Mesiášů za dob Spasiteiových k falešným
prorokům dob našich! A celé zástupy za nimi pak běží:
»Král náš ísl tv . . . nežádáš oběti. lid tvůl ísme mv.a

Další exerciční pravda: c e n a n e s m r t e l n é d u
š 6. »Poznávám velikost duše své z toho. že mne obda
říš pok'adv sveho krá'ovství. vvtrvám-live soraved'nosti.
Ale daleko více ii poznávám 1. toho. že ses stal tv do
kra'nosti chudým na dřevě kříže pro mne. kdvž isem
_trval ve hříchu: tam isi neměl ooduškv. kde bvs h'avu
sk'onll. ba poduškou ti bvia koruna tmavá. Chápu ve'i
kost duše své z toho.. že mne ob'ažíš h'ahem všech
rozkoší rajských, vytrvám-ll v milosti tvé. Více však chá
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pu velikost duše“z'toho, že'jsi byl sám naplněn úzkost
mi a bolestmi nevýslovnými pro mne, jenž jsem tebou
pohrdal. Veliká cena duše, kterou přidružíš k andělům
v nebi, bude-ii andělsky žít; ale mnohem více patrna její
cena z toho, že když ďábelský život vedla, tys pro ni
s Iotry byl ukřižován na zemi a s nepravými počten byl.
Je-li vzácná v očích Páně smrt svatých jeho, protože
trpí a umírají pro něho, oč vzácnější musí být v očích
našich smrt Pána našeho, kdyžtě on trpí a umírá pro
nás?“ (Bonav. Stimuius amoris !. 15.)

Rozjímání o hříchu neproniknenikdy duši
tak'j'ako u paty kříže. »Ceho ses dopustil, nevinný Be
ránku, že jsi tak souzen? Co jsi spáchal, láskypiný Ježíši,
že se s tebou tak zachází? Který jest zločin tvůj, která
vina tvá, která příčina tvé smrti, co podnětem tvého
odsouzení? Já jsem původce tvé bolesti, já vinen tvou
smrtí, já příčina tvého utrpení, já zavinil tvé muky. 0 ne
pochopitelného tajemství Boží lásky, jež takovým způ
sobem zaměnila trest! Hřeší bezbožný, a trestán jest.
spravedlivý; chybuíe vinník, a jeho trest nese nevinný;
Boha uráží bezbožník, a odsouzen iest svatý; co za
slouží zlý, trpí dobrý; co zavinil služebník, za to pyká
pán — a co spáchá člověk, snáší Bůh. Svnu Boží, „kam
až sestoupila tvá pokora? Kam až šlehají plameny tvé
lásky? Kam až šla tvá slitovnost? Kam vzrostla tvá dob
rota? Já isem bezbožně jednal, tebe stíhá pokuta; já
jsem zločiny páchal, a tys za ně trestán; já isem se
v pýše nadouvai, a tvs pokořen; iá va neposiušen, a ty
jsa Otce pOSIUšen až k smrti odčiňuješ vinu “mé nepo
slušnosti; já jsem hověl tělu, a tv hiadovíš a žízníš;
mne nezřízená žádostivost uchvátila k nedovolenému
žáru vášně, a tebe dokonalá láska přivedla k tvrdému
kříži; iá hověl rozkošem, tys rozedrán hřeby: já jsem
okoušel sladkost zapověděného ovoce, ty hořkost žlu
či; já jsem vesele hřešii s Evou. s tebou v slzách trpí
Maria. Čím se odvděčím tobě, Bože a i(ráii můi, za vše
cko. cos mi prokázal? Jedinou věc může křehkost “má
učinit, Synu Boží: aby totiž mysl má, zkrušena rozjímáním
o utrpení tvém, ukřižova'a tělo své s jeho neřestml a žá—
dostmi, a dosáhnouc tohoto vnitřního vítězství, byla vy
zbrojena k dosažení koruny. Prosím tě pro odvěké milo
srdenství tvé, vlij do útrob mých milost svou, aby mne
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uschopnlla pohrdat z duše dobry tohoto světa, která
jsou plná léček, a z lásky k tobě s_eneděslt jeho proti
venství; abych pamětliv jsa původní důstojnosti své,
zprotivil si vánek pomíjející bázně tohoto světa. Kromě
tebe nic nechat mi nepřipadá sladkým, nic líbezným, nic
vzácným, nic krásným. Dej, at' pohrdám vším, co nejsi ty,
at je miobtížné, co tobě jest protivné, a ať je mi usta
vičně žádoucí, co tobě se líbí. Nechalr se mi protiví ra
dovat se bez tebe, at' mne těší rmoutit se pro tebe.
Jméno tvé budiž mi oddechem, a_vzpomínka na tebe
budiž mou útěchou“ (Anselm, Medit. l. 7.)

Néstl za Pánem kříž — v duchu pokání! To-jest ovo
ce utrpení, odevzdaně snášeného: o čišt' uj e duši od
nezřízenosti pozemské lásky a žene ji do objetí božské
ho Spasitele, do náruči jeho Neposkvrněné Matky, čistí
nás jako zlato v ohni, zbavuje strusky nezřízené sebe
lásky. Kde by byl dnes Ignác, Kamil, Jeronym Aemilianí
a nesčetní jiní, kdyby je nebylo zkrušilo utrpení? Byliby
i nadále jako světáci žili, jako světácl zemřeli, a co by
byli vykonali pro Boha a pro duše biižních? Vilibald
Pirkheimer píše Reuchlinovi: »Nejvyšších ctí se ti do
sta.o, nejvyšší úřady jsi zastával, vedl jsi život, jaký si
člověk jen může přát, příroda tě zahrnula všemi dary,
vynikal jsi neobyčejnou učeností a vzbuzoval jsi obdiv
l úžas všech. Jen jedno tl scházelo — protivenství, aby
tě zkusilo jako zlato v ohni. .a V blahobytě zapomíná
me tak snadno na Pána Boha. Šalomoun..

Vzpomínka na to,co jsme hříchem zasloužili, nám
pomůže k tomu, abychom nesli své kříže jako kajíc—níci.
Každý věk (století) má zapotřebí metly navštívení Páně.
(Efrém) Veřejnou (společnou) nepravost trestává Bůh
veřejnými metlami (válkou, hladem, povodní... Basil.)
Ani cizí pohromy nás neudělají lepšími; teprve, když
stihnou nás, jsme zkroušení... (Jan Chrys.) Veliká věc
jest utrpení, dvoje totiž v nás působí: ničí hřích, a činí
nás statečnýml. Což však, jestliže nás vyvrátí a zahubí?
Tím není vinno utrpení, nýbrž naše Iiknavost. (Týž.)

Nevloží-ll hrnčíř nádoby do pece, aby ohněm utvr
zeny pevnými se staly, nelze jich k ničemu užít. Hrnčíř
však ví, jak dlouho jest dlužno v ohni je ponechat, aby
jim to bylo k užitku, ani příliš dlouho ani příliš krátce.
Jednají—litedy lidé s takovou obezřetností, když jde
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o věci porušltelnó, čim spíše vl Bůh, jenž jest vědo
most nevystihlá a moudrosri plnost, jak d.ouhých zkou
šek potrebuji duše, které se mu chtějí zabit a života
věčného dosáhnout . . . (Efrém, De patientia.)

Nic se neboj utrpení, které tě čeká. Hle, ďábel
uvrhne některé z vás co ža.áře, aby vás zkusil, a budete
mít soužení deset dní. Buď. věren až do smrti, a dám
tobě korunu života. (Zj 2. 10) Deset dní . .. nedlouhá oo
ba, od Otce přesně odměřená... ani o minutu jl ne
smí satan překročit. A za to koruna života... »Věčné
štěstí — malé práce nemalá jest odměna.“ Když ti je
nejhůř, nejvíce doufej. (Chrys.) Nicméně má Bernard
pravdu: »Tomu se nemohu sdostatek vynadivít, proč na
še víra se v přítomnosti tak potácí, kdyžtě jest na po
hled věcí budoucích tak jistá.“ Doznejme jenom: polo
viční víra, nedosti živá víra — —

0 dkud je zlo nasvětě ——Nevěrec bdí u lůžka
umírajícího bratra. Hvězdná. překrásná noc, tak klidná,
a na loži nemocný ve smrtelném zápase těžce oddy
chuje... Jaký to kontrast! Ty zářící světy nad námi,
snad lepší a krásnější než naše země... a člověk? Proč
tak málo blaha a štěstí v srdcích vyhnaných synů Evi
ných? Právě proto, že jsou vyhnáni : edenu, místa míru

Svatý kříž jest jediný klíč, jenž jest s to otevřít lid
stvu zavřenou rajskou bránu. A dokud putujeme, jest
nám svatý kříž knihou, v .níž najdeme rozřešení všech zá
had a odpověď 'na všechny otázky, které zmítají lidským
nitrem.'a na něž nedovede odpovědět veškerá věda
a učenost světa. Záhady... Jednou z největších jest
beze sporu tato; odkud zlo... Na tomto oříšku si vy
lámali zuby doposud všichni, kteří se ji pokoušeli roz
řešit bez světla víry, a odmítajíce vysvětlení, které jim
podávala pravda Kristova, hledaťi a chtěli najít lepší,
uspokojivější... Bez víry v dědičný hřích a v Kristův
kříž ji nikdy nevysvětlite'a nikdy nepochopíte! Světlo
vzchází jen v temnotách Golgoty, z tajemství kříže.

Královská cesta svatého kříže, jak praví ct. Tomáš
Kempenský; královská, protože vede ke koruně; trpká,
ale nezbytnánám, kajícníkům, jako lék nemocnému; trp
ká, aie ne beze vší útěchy. U paty kříže najdu Těšitelku,
a čím ona každé Ikající "duši jest, vyjadřují naše písně
a zpěvy lépe než sebevzletnější slova. »Stála matka
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uslzená, vedle kříže boluplná . . .a Zpěv, jímž se ve svém
utrpení těšila Sílu mnoho zkoušený Jacopone da Todi,
zpěv, který po něm tisícové se v hořkých chvílích mod
lili u nohou Matky Bolestné, jenž tisícům vzil do zraně
ných srdcí útěchu.

U Bo ží h 0 h r o b u . . . Poslední zastavení křížové
cesty . . . Kristovy, Mariiny i naši. Hrob . . . Pod ten zele
ný rov bude jednou pochováno vše, co tvým srdcem
zmítá, tvé pozemské tužby, tvá zklamání. tvé vezdejší .
radosti i všecky tvé žalosti Proč však z tohoto pos.ed
ního zastavení dýše jakýsi nepopsatelný klid? Pohlížíme
k hrobovému kamenu, jenž zatarasil hrobovou jeskyni,
& odcházíme s Matkou Bolestnou od hrobu zkormoucenl
sice, ale s pocitem svatého pokoje — Víme: dříve, než
slunko po třetí nastoupísvou dráhu na nebeském blan
kytě, poučí vyslanec Hospodinův svaté učednice Páně,
že jeho hrob'se stal všemu lidstvu pramenem života.
Každému smrtelníku, buďsl on kdokoli, píšeme na hrob:
»Zde odpočívá . . .a U Kristova h_robupraví anděl: »Vstalt'
jest, není ho tuto —a A poutník odchází od hrobu Páně,
posílen, povzbuzen, aby vytrval, aby dokonal ten malý
úsek trnité pouti, který mu ještě zbývá, a myslí na slovo
apoštolovo: »Utrpení tohoto věku se nedají ani přirov
nat k budoucí slávě, jež se zjeví na nás.<<(Ř. 8. 18)

36. Bezpečná plavba.

Nemůže mít Boha Otcem, kdo ne
má církev matkou. (Cyprián.)

A) »Já si s Bohem vyřídím všecko sám . . .<<

Začínám vzpomínkou ze studentských let. Výkladní .
skříň kteréhosi pražského knihkupce. Řada brožur v mod
rých obáikách, celá kolekce měla jméno Velikáni všech
věků, na obálce jméno a obraz. Budha, Konlutse, Lykurg,
Sokrates, César, Gaíileo, Fridrich II., Spinoza, Kant, Dar

-win atd. Mezi nimi vidím na jedné obálce i jméno a .ob
raz našeho božského Spasitele. Vřaděn mezi tyto »mys
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litelea, badatele, vynálezce a dobyvatele, jako by byl
»velkým _mužemujak oni, »bystrá hlavaa, ale rozumí se,
že stejně jako oni ne bez chyb a omylů. Mladý studios
se tehdy odvrátil od skříně s odporem.

Dóllinger napsal dílo Církev a církvičky. Jediná pra
vá Církev, božské dilo Kristovo, a vedle ní církvičky,
ubohé imitace, napodobeniny církve Kristovy, výrobky
lidských rukou. Podobně by se dalo říci: »Učitel a so
tisté...<< Jediný věčný božský Učitel, a břidllové. Ne

.sice všichni, ale mnozí z nich. Vím, i mezi filosofy se na
jde dosti značný počet takových, kteří si vynucují od nás
úctu, ale jaký rozdíl mezi nimi a božským Učitelem! Oni
'aravdu pracně hledali, Kristusji měl! Měli vůbec
listotu, že ji našli? Mohli ručit za to,- že jejich nauka
jest stoprocentně jistá? Jediné, co mohliučinit, bylo, že
podali lidstvu výsledek svého bádání, ponechávajíce
rozhodnutí věků budoucích, jak dalece s'e pravdě přl
blížlli. Kristusnámpravdupřinesl! Hotovou,
bezpečnou, bez stínu omylu! Oni lidé, on věčná Pravda.

Ale to není vše. Dejme tomu, že některý z oněch
“poctivých milovníků pravdy by ji byl našel — jde ovšem
jen o pravdu přirozenou, poznateinou světlem rozumu,
nikoli o tajemství víry rozumu nepřístupná! — a že by ji
byl lidstvu sdělil. Připust'me ještě druhou neskutečnou,
vlastně nemožnou věc, že by lidstvo bylo pravdu tak
jistou přijalo. Bylo by tím vše vykonáno? Naprosto ni
koli! Ještě třetí požadavek tu stál v pozadí:_tuto pravdu
konečně s takovou námahou nalezenou z v ě č n i t, a to
byla věc, která se teprve vymykala lidské moci!

Božský Učitel . .. Málo by bylo prospělo, že pravdu
lidstvu přinesl a sdělil, kdyby se nebyl postaral o to,
aby pravdabyla-lidstvutéž na věky zachována...
Kdyby nebyl dal záruku, že nebude nikdy ztracena, po
rušena, zfalš0vána. Kdyby té záruky nedal, brzo by Ild
stvo zase nevědělo, na čem jest, brzo by nastala nano
vo honba za neznámou pravdou, zase by lidstvo pro
padlo všeobecné skepsi (pochybovačnosti) jako na
sklonku řeckých a římských dějin, a pak by nezbývalo,
leč aby božský Učitel přicházel na svět znova a znova
a neustále »spravovala své dílo, během věků otřelé
a porušené, jako hodinář musí občas spravit opotřebo
vané hodinky nebo mistr prochozené boty.
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Toto nedůstojné pojetí díla Kristova bylo odjakživa
oblíbenou myšlenkou a základním dogmatem všech blu
dařů, s tím rozdílem, že »spravováníma porušené (prý)
pravdy nepověřili božského Spasitele, nýbrž sebe. Byli
prý k tomu povoláni... Jenže nikdy neřekli, od koho,
a nikdy se nevykázali ověřujícími listinami. Kde nic tu
nic, najednou se vynoří jako ze země nějaký Marclon,
Montanus, Donát, Valdes, Hus, Chelčický, Kalvín, Knox
a jak se všichni jmenovali, a jali se »spravovata (učené
říkali »reiormovata) po'kažené (prý) dílo Kristovo. Kolik
takových správkáren a přištipkářů se již na naší země
kouli objevilo! Začínaje prvním stoletím (Cerinthus, Ebio
nitě,. t. ]. »chudí“ — už tehdy, za _života apoštola Jana,
okázale prohlašovali, že jsou následovníci apoštolské
chudoby, jako valdenští, »chudí Lyonštia, ve 13. stol.!),
a konče stoletím dvacátým! Jenže každá správkárna
»pracujea jinak, t. ]. každý »opravujea dílo Kristovo po
dle jiné fazóny, ten tak a onen onak, a ted' se v tom
babylonském zmatku vyznej! z každé správkárny vy
chází pravda Kristova v jiné podobě . . .-jenom, zdá se,
ne vždycky v pravé!

Božská důstojnost a moudrost nebeského Učitele
vymáhala, aby svému dílu zajistil neporušenost i ne
změnitelné trvání, a jeho božská moc byla s to, aby
toho neomylně dosáhl. To jest dvojí stránka jeho uči
telského úřadu: pravdu lidstvu přinesl, a zajistil jí věčné
trvání. Nemožno-li člověku první, jest mu ještě nemož
nější druhé. Svým slovům a svému dílu sdělit nepomíje
jícnost a životnost nemůže člověk, jenž sám je pomíje
jící stín a syn smrti; pouze ten, jenž jest věčný a ne—
smrtelný, může nad svým dílem ustavičně bdít, jen on
může říci, že nebe a země pominou, ale slovo jeho že
nepomine, jen on může opustit své viditelné pozemské
království se_'slovy: »Aj, já jsem s vámi až do skonání
světa.<<

Kterým zřízením zaiistll Pán svému dílu nezměnitel
nost a nesmrtelnost, stálé trvání a stálé mládí, nezmen
šenou moc a sílu nad srdci lidskými, nezeslabenou a ne
zmenšenou působnost po všecky věky, co bude lidstvo
na zemi trvat? Skrze c í r k ev. Jí svěřil všecky poklady
svých zásluh a milostí, jí svěřil i světlo své pravdy. ii
ustanovil za "učitelku a vychovatelku lidstva, jí svěřil
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úřad, aby z pokladů milosti udíle'a těm, kdož jich potře
bují nebo za ně žádají, jí svěřil všechny prostředky
spásy, svou nauku, _jež jest nám světlem na naší pouti,
sv. svátosti, jež jsou nástrojem našeho posvěcení, a my
máme volbu jedinou: 'buďto se svěřit jejímu vedení, a
pak spásy- dosáhneme, anebo její vedení odmítnout, a
'pak chatrný člunek našeho života se nezbytně ztroskotá.

Jenom v loďce Petrově, v církvi Kristově, se můžeš,
poutníče, šťastně přeplavlt mořem tohoto života, unik—
nout pirátům, vyhnout se úskalím a dosíci přístavu spásy.
Pán tak ustanovil, svou pomoc, ochranu a milost slíbil
pouze těm, kdož vstoupí do Petrovy lodi. Co platno pro
testantské rozumování: »Já si vše vyřídím s Pánem Bo
hem sám, já nechci mít prostředníka mezi mnou a jím...a
Zda chceš _nebo nechceš, na tom zhola nic nezáleží;
jde o to, zda to Pán tak ustanovil či nic, zda prostředníka
potřebuješ, ne zdali ho chceš. Má-Iijedině on, prostřed—
ník od Pána ustanovený, všechny prostředky k dosažení
cíle (věčného života) nezbytně nutné, jak tobě tak kaž
dému jinému, pak jest očividné, že se bez něho ne—
obejdeš, tak jako se ke králi nedostaneš bez prostřed
nlctví toho, jejž on určil, jako se neobejdeš v nemoci
bez lékaře a v dětství bez vychovatele. P ro č tak Pán
ustanovil, jest jeho věc — nám musí dostačit vědomí, že
to tak zařídil. Nicméně Pán nám neskryl důvody, jež jeho
nekonečnou moudrost přiměly k tomu, že nás odkázal
na církev.

Ve všem, cokoli Pán pro naši spásu zařídil, měl
zřetel na naši přirozenost. Člověk celou svou přirozeno
stí jest tvor společenský, v přemnohýchvě—
cech odkázán na spolupráci .bližních. Přichází na svět
jako člen rodiny, v rodině se mu dostává výchovy —
člověk vyrostiý mimo společnost, osamocený, nenaučí
se nikdy mluvit, jen zvířecí skřeky napodobuje, jeho
rozum se nevyvine, právě tak jako ostatní jeho duševní
schopnosti, ubožák zůstane b'bý po celý život. Dospělý
jest' nejen součástí státu, nýbrž má činný -—byt' sebe
menší — podíl na veřejném životě. Kultura bez uspořá
daných společenských poměrů jest nemožná, jak patrno
na divoších, žiiících iso'ovaně. bez státního útvaru (roz—
drobení na rodiny nebo nepatrné kmeny). Pán tudíž za
ložil církev, nadpřirozenou velkou rodinu, aby člově
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ka vychovávala pro něho a opatřila mu vše,
co nadpřirozený život potřebuje, jako rodina
vychovává pro časný život (odezíráme od povinností“
křesťanské výchovy) a jako stát má povinnost opatřit
občanům vše, co potřebují pro vezdejší blahobyt.

Církev je tedy rodina, s p o Ie č n o s t. .Co jest.
společnost? Zorganisované sdružení lidí, spojených týmž
cílem. Tedy: 1. 5 d r u ž e ní l i d i — vidlte.né . . . Husův
a protestantský biud o neviditelné církvi! Neviditelné
sdružení viditelných lidí! 2. Tý 1 c í l — shluk lidí na ná
městí nenazve nikdo společností. 5. 0 r 9 a n i s a c e —'
musí být pevně a trvale spojeni poutem autority.'
mít zákony (stanovy) jakož i představeného, jehož jsou
všichni poslušni v mezích vytčených bud' přlrozeností'
věci nebo stanovami spolku. Mluví-li se o lázeňské spo
lečnosti a_pod., užívá se toho slova jen nepřesně v šir
ším smyslu.

Církev jest společnost, tudíž
1. viditelná,
2. má určitý cíl — vychovávat vykoupené lidstvo

pro věčný život a zjednávat jednot.lvcům spásu od Krista
Pána zaslouženou,vést je do nebe. To činí tím.že lidem

a) cestu k nebi ukazuje, o ní je poučuje — vykoná

vá úřad u č i t e I s k ý, hlásá učení Kristovo, zvěstujepravdu, kterou on lidstvu přinesl,
b) po té cestě lidstvo v e d e, kleslě pozvedá, krá

čející posiluje, aby cíle došli — vykonává úřad k n ěž
s k ý, uděluje sv. svátosti, jimiž zjednává odpuštění hří
chů a posvěcení duší, a konečně

3. má o rg a n i s aci, nejvyšší hlavu, dává svým
členům zákony, soudí je, případně ! trestá, vykonává
úřadkrálovský.

K tomu ještě připojme: a) Církev jest společnost
veskrze n a d p ři r o z e n á, protože její cil, jakož i pro
středky, jimiž ho může dosíci, jsou veskrze nadpřiro
zené. Jde o věčný život,0 posvěcení a omilost—
nění vykoupených duší, nikoli o časné cíle, vezdejší
blaho — to jest věcí společnosti přirozené, t..j. státu.

b) Církev jest založena od toho, jenž nám vy
koupení a spásu vydobyl, tedy o d i( rlsta P á n a,__
jest dílo b o ž s k é, nikoši lidských rukou.
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Protestanté popřeli církev i její práva a moc a její
poslání; vykoupený prý si .vyjedná s Bohem všechno
sám, pouze prostřednictvím Vykupitele. Je to jedna 1 ne
důslednosti, jimiž jejich nauka oplývá. Sami utvořili a
tvoří rozmanité náboženské společnosti, kterým dokonce“
říkají církve, shromažďují se k společným bohoslužbám,
mají své duchovní (nikoli knězel), mají l nejvyšší auto.
ritu — místo papeže jest jejich hlavou tu panovník, tam
jeho ministr, onde »nejvyšší královské zemské konsisto
riuma atd. atd.; ti jim dávají zákony, ba i předplsují, co
mají »věřita, a jsou při tom někdy l jiného vyznání!
Jsou-Ii však téhož vyznání, pak zakazují svým podříze
ným stát se členy jiné náboženské společnosti, zvláště
katolické církve _—proč? Vždyť podle jejich nauky není
nikdo odkázán na prostřednictví biižniho! Může tedy duši
spasit kdekoli, l v jiné náboženské společnosti nebo do
cela mimo ni! Proč tedy nutí jinak smýšlející násilím
a krutostmi k účasti na svých bohoslužbách a k_členství
ve vlastní společnosti? Anglikáni ve svých koloniích
ještě před málo desítiletími! V Australii a Tasmanii bl
čem a jinými krvavými Iidumilnostml! Náboženskou svo—
bodu a státní rovnoprávnost dali katolíkům ve své zemi
teprve r. 1926, a to ještě- s jistými výhradami.

Lidská pýcha nechce slyšet o Vykupiteli ——nechce
doznat a uznat, že jest někdo, jemuž vděčí v nadpřiro»
zeném životě za všecko. Mluví jen o »sebevykoupeníu.
Dědičný hřích prý neexistuje a na nás nepřechází, naše
přirozenost jím prý není zraněna (vůle není nakloněna
k zlému, rozum není zatemněn, nezřízené vášně nejsou
nic zlého. ..), člověk prý nepotřebuje od Boha pražád»
né milosti, vlastní silou a přičiněním dokáže stát se ve
skrze svatým a bezhříšným atd. Blud starých pelagiánů
a moderních racionailstů! A táž pýcha nechce slyšet
o církvi. »Já si pomohu do nebe, bez pomoci církve.“

Ale dejme tomu, že by byl Pán upravil cestu ke spá—
se.tak, jak protestanté učí. Tedy žádný prostředník
mezi člověkem a Bohem, k'odpuštění hříchů by dosta
čila pouhá víra (»přesvědčenía), že Bůh jest milosrdný
a že mi odpustil. Tím by se stal zbytečným kněžský úřad
církve, budiž. Co však její u čltels ký úřad? Kristovo
učení? Několik možností _by dalo myslit. 1. Bud'to by
móhl každý jít k. Bohu cestou, kteróu by chtěl, t. j._
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každý by »sia mohl “»Věřita,co by za dobré uznal, prav
du nebo blud, a dosáhl by spásy pohan stejně jako křes
"fan. . . mínění, se kterým nejeden moderní tilosot koke
tuje, na př. Tolstoj. Pak se ale-ptám, proč se vlastně
Syn Boží vtělil, proč přišel na svět a světlo své pravdy
nám přinesl? Všecky cesty »by vedly do Korintaa C.o
by asi z učení Kristova za tisíc let zbylo? Nebo 2. by
musil Pán chránit bludu každého, kdo jiného o víře po
učuje; tedy místo jediné neomylné církve neomylný
každý otec, matka, chůva, každý pastor, predikant, pří
padně každé »konsistoriuma a každý ministr kultu, byt'
byl I Turek, žid nebo nevěrec. 5. Anebo by božský Učitel
místo živého slova dal lidstvu mrtvou Iiteru (bibli), a kaž
dého čtoucího by Duch svatý osvěcoval, aby Písmu
správně rozuměl. Tak učili (ale sami nevěřim) »reformá
'tořia v 16. stol. Tedy zase nepřetržitý zázrak! Tollk ne
omyiných, kolik čtenářů! Ovšem že toho žázraku se
Evropa nedočkala. Každý si vykládal Písmo, jak ho na
padlo, každý o sobě tvrdil, že ho osvěcuje Duch sv.;
jeden dokazoval : Písma, že to je bílé, druhý 1 téhož
Písma, že to je černé. Tropill bláznovství, páchali ohav
nosti, dopouštěli se' krutostí — všichni prý z vnuknutí

-D'uchasv.! Fráze »svobodný výklad Písmaa byla prskavka
a působila jako opium — po'blá'znila tři čtvrtiny Evropy,
a ještě dnes profesor, který v bibli n e v ě ří, velebí re
"tormátory jako průkopníky svobody, protože hiásaíl svo
"bodný výklad Písma — přehlédli, že nám musí jít o
s p r á v n ý výklad Písma!1)'Proč tedy nehlásají také svo
bodný výklad trestního zákoníku? To by bylo něco pro
ničemníky! Samozřejmo, že ovo'ce'm tohoto »svobod
ného výkladua byl babylonský zmatek. Kolik hlav, tolik
smyslů. 2)

1) A zamlčují, že nebylo větších znásilňovatelů svě
domí nad reformá'tory. »Svobodu<<chtělljen pro sebe,
v praxi nedovolovali »svobodný výklad<<ani svým lidem,
natož katolíkům. Tedy nejen plané fráze, nýbrž podlé
pokrytectví!

_ —)Jsou v tom i jiné háčký. Za prvé, evangelia ne
psal a tUdíž'nedal lidstvu Kristus Pán; za druhé, církev
'j'eSt siaiší'než evangelia; za třetí, jak dojdou “spásy ti,
kteří neumějí číst? Za'čtvrté, kdo rozho.dne,'kte'ré knihy
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Někteří z těch, kteří církev a její učitelský úřad
popřell, na př. Luther, si pomohli z nesnází, a místo cír—
kve prohlásili za neomylně učitele lidstva sebe. Jenže
jiní, kteří se pokládali také za dosti schopné být ne
omylnými učiteli křesťanstva, prohlásili o sobě totéž,
a pak místo neomylného učitelského úřadu církve smeč—

—kasamozvaných neomylných učitelů. Nechtěl- ll tedy Pán
působit denně nepřetržitě zázraky tím, že by každého
jednotlivce chránil bludu, bylo nejpřiměřeněiší, aby za—
ložil církev a bludu chránil ji; tak bylo »nejjednoduššía

' a))nejrozumnějšía, dovoleno- Ii nám těch výrazů užít, aby
zajištěna slovu a pravdě Kristově neporušenost, neporu
šitelnost, trvání, aby chráněna před nákazou bludu, jakož
l před zkázou času, které propadá každé dílo lidské.

B) Známky pravé cirkve: 1. apoštolský původ.

Nyní další otázka. Bylo řečeno, že různé společností
náboženské sl přikládají jméno církev. Zdaž právem?
Tato otázka vymáhá zevrubnou úvahu. Nejsou některé
“nebo snad mnohé z' těchto »církvía nepravé? Může být
— a proto nutno pečlivě a bedlivě zkoumat, aby nám
místo pravého zlata nevpašovalí falešné. Jak rozeznám
pravé zlato od padělku? Podle určitých známek! Po—
drobím prsten zkoušce; obstoií-Ii v ní, mám jistotu, že
jest zlatý; neobstojí-ll, jsem jist, že jsem objevil bez
cenný padělek. Podle jistých známek —l církev Kristo

k P.'smu sv patří a které nikoli? Za páté, vy, kteří tvrd.
te, _žebible jest jediný pramen víry, najděte mi toto své
tvrzení v bibli! Nenajdete || nedokázali jste hol Vy
soukali jste je ze své hlavy, a kdo jest povinen vám je
uvěřit? Za šesté, i kdyby v bibli bylo, podle právní zá
sady »nikdo není sám sobě svědkem<< bible by nemohla
být sama sobě svědkem své neomylnosti a všeobecně
závaznosti. Za sedmé, kdekoli a kdykoli tvrzení bible
bylo v iozporu s učením Lutherovým, stavěl »muž božía
své nápady n a d bibli, nebyla mu nikterak nejvyšším su—
dím a naprostou normou! Buď zfalšoval text nebo vy
hodil nemilou knihu z bible nebo »vykládala .a kroutil
text tak dlouho, až ho překroutil.
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va se musí vyznačovat jistými známkami, a chybi-Ii jedl
ná, jsem jist, že mám před sebou vlka v rouše beránčím.

Kte ré známky to jsou? Vypočítává je první
církevní sněm cařihradský r. 581: »Věříme v jednu, sva
tou, katolickou a apoštmskou církev.“ A aby nám nebylo
vytýkáno, že jsme si napřed »ušili kabátu a pak že se
honosíme, že se hodí jen nám, dokážeme napřed, že
pravá církev Kristova tyto známky mít musí, a pak se
podíváme, která je skutečně má. »Pravíš, že jest jedna
církev, ale kde ta církev jest, uznat jsi nechtěl.“ (Opla
tus Mil.) Démant, který jest pravý, nebojí se zkoušky.

' (Arnobius ml.)
První známka:»Věřímev apoštolskou cír

keV.“ Co to znamená? Ze pravá církev Kristova a) musí
svým začátkem a nepřetržitou posloupností s a h at a ž
!( apo štolům a skrze ně ke KristuPánu, svému za
kladateli, b) že se ani naukou ani zřízením n e 0 d c h ý
lila od apoštolů (»apoštolskéa,prvotné cirkve).

První věc jest samozřejmé. Církev Kristo v a mu
si dokázal, že byla založena od Krista Pána. Co z toho
tedy plyne? Ze dnes se musí vykázat: »Já již existují
19 staletí.“ To nahlédne každý, i když nestudoval na
universitě; tato známka jest nejzřejmější, podle ní po
zná pravou církev i nejprostší duch. Pán přece založil
církev za svého pozemského života, tedy před 1900
lety, nikoli ve. čtvrtém, jedenáctém, šestnáctém nebo
dvacátém století. Nuže, která »církew mi může doká
zat, že již trvá 19 věků? Aríáni? Před r. 300 nebylo po
nich ani stopy. Pravoslavní? Jejich kolébkou jest Caři
hrad, tam r. 1054 se prohlásil tamější patriarcha MI
chal Kerularios za papeže východu. Husité nebo Čeští
bratří? Hledej mi ty neb ony před r. 1400 a mimo Čechy!
Luteráni? Neoslavují sami jako den a místo svého zro
zení 31. říjen 1517 a dveře zámecké kaple ve Witten
berce, na něž »muž božía přibil toho dne svoje these?
A nejnovější »církew, iež trvala 19 let apak přinucena
politickou situací změnila firmu? A po šesti letech na
novo? Kdo by nevěděl, že se narodila v obecním domě
na Smíchově 8. ledna 1920? U každé »církveu (správně
»sektya, t. ]. »oddě'enéa) mohu prstem ukázat místo, rok
a den, kdy se oddělila od pravé cirkve Kristovy.Jděme
zpět, a u každé sekty přijdeme do slepé uličky,kde ne
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můžeme dál. U jedné přijdeme ke Kalvínovi, u druhé
k Husovi atd., a jsme u konce, či vlastně u počátku,
u kolébky té které sekty.

Jen jediná církev může dokázat, že trvá již 1900 let.
Která? Nepřátelé ji nazývají posměšně římskou „církví,
ale právě tím ji vydávají svědectví, že skrze římského
biskupa, který jest jeji hlavou, sahá nepřetržitou po—
sloupností papežů, nástupců Petrových, až k tomu apoš
tolovi, jemuž pravil Pán: »Tys Skála (Petr), a na té skále
vzdělám církev svou . . .(r Sekty jedna po druhé se odlu—
čovaly od Říma, jako vichr ulamuje uschlé a života ne-
schopné větve jednu za druhou od živého stromu, a sto-
lec Petrův tu stojí nepohnutě od prvního století. Církev,
papeži řízená, tu byla před stoletím 16., kdy o protes—
tantech nikdo-nevěděl, před stol. 10., kdy pravoslavných
nebylo, před stol. 4., kdy se o ariánechnlkomu nesnilo.
Už jméno ti ukazuje, koho máš před sebou. »Já jsem.
husita, vyznavač Husův .. . má víra a učení pochází od
Husa, on založil mou sektu... Já jsem iuterán, kalví
nec . . . ti jsou původci, otcové a zakladatelé mého náboo
ženství a mé sekty . . .a »Já jsem katolický křest'an ...a
Křest'an, slovo řecké, znamená »vyznavač Kristůva, jako
.husita znamená vyznavač Husův. Každý nese jméno za
kiadatele své církve — —

Nemohu se upamatovat, kterému konvertltovi pro
jevil jeho protestantský vládce svou nelibost: »Nemám
rád lidi, kteří mění náboženství svých otců.“ »Já také ne,
proto jsem napravil chybu,"které se moji otcové do—
pustili, a vrátil jsem se k náboženství svých dědů.a Jiné
mu dali na srozuměnou, že po smrti se nebude na hřbi—
tově dobře hodit mezi své protestantské otce. »Jen ko—
pejte o stopu hioub, a přijdu mezi své katolické dědy.c

Ještě jedna věc: pravá církev musí dokázat, že se
neodchýliia od prvotné církve ani učením
ani zřízením, že vyznává dnes tutéž nauku, kterou apoš
tolé od Krista Pána poslaní světu hlásali. Protivníci'
myslí, že zde jest slabý bod, na který mohou útočit. Vy
týkají církvi, že se odchýlila od apoštolského učení neb
alespoň od čistoty mravů, již vynikala apoštolská církev,
a oni jsou prý posláni a povoláni (od koho?), aby upad
Iou církev zase pozvedli, »retormovalia, !( původní čis—
totě nauky nebo mravů zase přivedli. s malou obměnou
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můžeme užit slov starokřest'anského obhájce cirkve Ter
tulliána: »Dobrý Pane Ježíši Kriste, tys nechal svou cir
kev bťoudit a falešné učení hlásat toťik set let, až ti přl
šel Hus nebo Luther na pomoc, a uíal se tvé zbloudilé
církve . ..3) Co se týče čistoty mravů, o tom promluvíme.
Co se týče nauky, misto dlouhých výkladů stůj zde je—
diné svědectví: mnozí protestanté, zvláště anglikánl. se
obrátili ke katolické církvi v katakombách — proč? Čtou
nápisy na náhrobcích, a vidí: »Toto jest učení katolické
církve! Tedy nikoli ona, nýbrž my jsme se odchýlili od
učení prvotné církvela Jednou se sešli katolický kněz,
protestantský pastor a židovský rabín. Mluvili o tom a
onom, až konečně pastor 'nadhodil otázku: »To jsme se
dnes sešli, jsme tu tři a každý jiného náboženství —
kdopak z nás má asi pravdu?“ »Já mám pravdu,“ odvětil
rabín, »jestliže Mesiáš ještě nepřišel; a, tento pán má
pravdu“ — ukazuie na katolického kněze - »jestllže
Mesiáš už přišel. Vv? Vy jste v nepravdě v obou přípa
dech, at Mesiáš přišel nebo nepřišel.“ Co chtěl říci?
»Je-li Kristus vpravdě Syn Boží, pak jest jedině pravá
církev katolická — vždvt' vy jste se od ní teprve poz
děíi odtrhli, vás nezaložil Kristus, vv iste dílo lidských
rukou.“ (Tuto událost sděluje Jan Cheverus, první bo
stonský biskup, 1-1836.)

3) V Encyklopedii čsl. mládeže vydané před r. 1939.
se dočteš: »Církev byla porušená hned po odchodu
Kristově ze světa; pravou cestu ukázal lidstvu teprve
Masaryka Škoda, že v letech,1939'-45_nevyš!o—druhé vy
dání; »největší theolog<<jejich cirkve by byl asi nahra
dil (musil nahradit) jméno Masarykovo jménem jiným,
a užaslý svět by se byl dověděl, že »pravou cestu“ k Bo
hu ukázal lidstvu pan X. Y_.,člověk bez viry, který kaž—
dou chvíli »bral jméno Boží nadarmo<<. Škoda jen, že
»lidstvoa tuto ukázanou cestu nevzalo s povděkem na
vědomí a nemá se k tomu, aby po ní šlo. ——Jde-li o to,
aby nám nepřátelé pověděli, kdy vlastně začalo v církvi
ono »porušení apoštolského u'čeniq, jsou v úzkých. »Vo
smém století...“ »Ale kdepak, tehdy už byla nadobro
zkažené . . . ve čtvrtém stoleti!<<-»Ba ne, už ve třetím . . .
_vdruhém . .. v prvním ; . „a — Tertulián vesvém výroku
:místo Hus praví Marcion

Církev.: &) apoš.torska.__ „ . 521



C) Druhá známka: jedinečnost a jednotnost.

»Věříme v ] e d n u církev . . .a Jen jedna církev jest
pravá. Proti této známce sekty bojují nejvíce, a vědí
dobře, proč. Církev katolická nechce vedle sebe trpět
jinou stejně oprávněnou, a proto se jí vytýká nesnáše
llvost. Stará výtka — už pohané jí křesťanům činili.
V římském Pantheonu (»chrámu všech bohů“) byly sochy
všemožných bůžků a bohyň, domácích i cizozemských,
jenom jeden tam scházel — který asi? Křesťanský Bůh!
A důvod? »Váš Bůh jest nesnášelivý, netrpí vedle sebe
jiné bohy . . .a Pochopitelně! Pravý Bůh netrpí vedle se
be bohů falešných. A církev? Jest prostřednice božské
pravdy,pravda jest však jen jedna, a ta svě
_řenajedině jí.

Otřelá fráze »víra jako víra . . .a Řekne někdo »pení
ze jako peníze?<< Leda ten, kdo má padělané a rád by
je odbyl! Smí žáček říci učiteli: »Násobilka jako násobil
ka?a Jedna náboženská společnost učí, že jest sedm
svátostí, druhá, že jsou jen dvě, tato, že jsou tři božské
osoby, ona, že jest pouze jedna, my tvrdíme, že jest
očistec, že Maria jest Matka Boží a Panna, ]iní, že není
očistec, že Matka Ježíšova není Matkou Boží ani pan
nou . . . mohou mít všechny pravdu? Kdo však si jest jist,
že hlásá slovo Kristovo, tedy slovo Boží, slovo “věčné
Pravdy, ten nemůže ustoupit, nemůže povolit, zde pře
stává jakýkoli kompromis. Či jest nepravda stejně opráv
něná jako pravda?

Nová sekta při svém narození truchlivě zvěstovala
světu, že ještě prý »nemaií' kredaa. Co tedy měli? Ne
vázanost mravů, a každý kněz svou... Jako by chtěli
říci: »Nám je jedno, co budeme svým ,ovečkám' před—
kládat k věření; něco už slátáme, sami v-to samozřejmě
věřit nebudem, a naše ,ovečky' pochopitelně také ne;
kdo bude tak bláhový, aby věřícím srdcem přijímal Ild
skou slátaninu a na ni přísahal?<< Za takovou »vírua
ovšem nemá nikdo chuti položit život! Pak konali rok co
rok »církevní sněmu; na jednom odhlasovali, že budou
kázat toto, na druhém odhlasovali pravý opak, a na
konec jim první patriarcha na vlastní pěst oktroliovai
»katechismusa; když někteří protestovali proti takové—
mu »znásllňování svědomía, dostali odpověď: »Mlčet .
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dále sloužit, sic budete z naší ,církve' vyloučeni.“ Lute
ráni? Z Lutherova učení jim dnes nezbylo zhola nic, krom
nenávisti proti církvi a proti sv. Panně. Tak zvaná svo.
“boda svědomí? Tím každý myslil svobodu (lépe »anar
chiia, nevázanost ve věcech víry a mravů) pouze p ro
5 e b e, jak řečeno v poznámce na str. _517.

Ostatně“ jejich s v o b o d a s v ě d o mí jest zvučná
jalová fráze; znamená-li: »Každý má svobodu věřit, co
chcea, je to stejné, jako kdybych řekl: »Každý má svo
bodu užívat násobilky nebo pravopisu, jakého chce, ja
ký si sám vyrobí.a Svoboda věřit, co chceš — Ko mu
věřit? Sobě? Tomu, co si namlouvám? Nepověřenému
bludaři, jenž se bez jakýchkoli důkazů vydává za vy

"slance nebes? Anebo B0 h u ? V tomto případě svoboda
nadobro přestává! Bůh zjevil jen jednu pravdu (nedal
nám na vybranou »několik—pravda,jako učitel tl nemůže
“dátna vybranou několik násobilek), a tu přijmout musím!
Svoboda svědomí může správně znamenat jen právo,
že mohu jít,za pravdou, když jsem jl našel, a že v tom
mne nesmí nikdo omezovat ani znásllňovat — a právě
toto protestanté činili! Když kdys! nechtěl ten neb onen
odpadnout od katolické víry, když dnes někdo z nich se
obrátí ke katolické víře, jak ho pronásledovali a proná
sledují! V minulém století (dějepisce Hurtera, hraběte
“Stolberga . . .) i vtomto! _

Pravda je táž a nemění se; zde nelze se jako za
zástěru schovat za otřelou frázi o pokroku a chtít nás jí
jako prskavkou oslepit. Pokrok, zlepšení, změna — to
vše jest možné jen u věcí nedokonalých (nástroje, umě—
lé světlo, nezaručené vědecké výzkumy...), ne však
u věcí dokonalých nebo zaručeně jistých; dokonale a
přesně sestrojený kruh nelze »zlepšita, u početních po
uček nelze mluvit o pokroku atd.

S n á š e I i v 0 st, tolerance . . . Jak vypadá snášell
vost sekt? Uznávaií i jiné církve za oprávněné? Na pa
píře to někdy uznají, jak jim už Tertulllán pověděl: »Co
dovolil jeden bludař sobě, musí dovolit I jlnému, totlž
aby še odtrhl od něho, jako on se odtrhl od církve,
a aby zavrhl články, jež se mu nelíbí, jako zavrhl články
sobě nemilé i on.“ v teorii jsou tedy tu a tam sná'šenllví,
tolerantní; tu a tam... Čti jejich spisy! luteránl nená
viděli a proklínali kalvínce a zwíngliání, a společně sní“
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mi katolíky. Což teprv v praxi? Kdekoll se domohli moci,
pronásledovali jinak smýšlející a jinak věřící, zvláště
katolíky, hůře než Nero nebo Dioklecián. Jména Hunne
rlck, Genserich, Jindřich VIII., Alžběta, Knox jsou velmi
smutně proslulá. Luther a Kalvín nebyli o vlas lepší, a
Komenský ! Rokycana měli snášelivostl velmi má'o! Onen
ke katolíkům, tento k Českým bratřím! A cbž milí husité
: Žižkou v čele! '

Katolíkům platilo vždy za směrodatné slovo Augus
tlnoVo: »Jinbvěrcům lásku dáváme, za pravdu jim dát ne
můžeme.“ Lásku dáváme . . . Když vypukl hlad nebo mor,
věnovali se katoličtí věřící'(především biskupové a kně
ží) všem bez rozdílu, nikdy se netázali hladovících nebo
nemocných po jejich vyznání. Stačí srovnat sv. Karla
Boromejského a obětavost jeho kněžstva za doby moru
v Miláně se současným Kalvínem, jenž v době moru ne
chtěl v Ženevě, svém »sídelním městěa, nemocné anl
navštívit, a jeho šest pastorů nejinak. Že reformátoři
neměli ani zbla snášelivosti, svědčí sami -—protestantští
dějěpls'ci. (Niebuhr, Kolb, Brandeburg atd.) Anathematl
zovall, vylučovali ze své »církve<<,někdy i popravovali
své_ lidi jinak smýšlející než »oliclelnía víra Lutherova

ne? Kalvínova kázala; čeho se mohli od nich nadíti katol ci?
Jméno, které si ve špýru Luthe'rovi vyznavači r. 1529

dall, svědčí, že budou vždy nesnášenllví. Protestanté . . .
protestovali proti rovnoprávnosti katolíků s nimi, novo
tářl, kteří tu byli od včerejška. Katolická církev svým
jménem ukazuje, že pravá láska jest jen v ní. Katolická,
světová (vlz str. 534), objímá a musí láskou objímat
v šecky národy, sic by nebyla světovou, byla by ná
rodní, úzkoprsou, nacionální. . .

Církev, která uznává (byt' jen v teorii na papíře)
krom sebe .ijiné za oprávněné, svědčí sama proti sobě,
že se může mýlit, že sl není svou věcí jista, že _se
snad mýlí— rceme: že se jistě mýlí. Jediná církev h'ásá:
»Já jsem osvěcována, vedena a všeho bludu chráněna
Duchem svatým. já i moje nauka jest dílo Boží, já ti za
každé slovo ručím,já jsem neomylná“ Žádná jiná
společnost náboženskálo sobě neprohlašuje, že jest
neomylná (ale počínají si, jako by by'lyl),nemůže se ne
omylnou prohlásit, "protože každý vldí, jak svou nauku
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neustále mění. Tím však popravuje sama sebe; tázána
musí odpovědět: »Nejsem neomylná, za své slovo ti ru
čit nemohu, já jsem dílo lidskěla A za ní bychom měl!
jít? Jak se mohu spolehnout, že o ní neplatí slovo Páně:
»Slepá a vůdkyně slepýcha?

Církev Kristova neomylná být mu s i . . . Nás Kristus
Pán zavázal, že musíme věřit vše, co jeho církev hlásá,
a věčným zavržením pohrozil všem, kdož věřiti nebudou,
a při tom by dopustil, aby církev zbloudíla, aby učila
blud, abychom pod trestem věčného zavržení v blud vě—
řlli a za pravdu jej přijímali? Neomylnost jest výsada
od Pána dána církviz ohledu na nás, k našemu dob ru
— abychom my nezbloudlli, abychom my ve věcech
týkajících se našeho spasení měli jistotu a byli bezpeč-.
nl, že kráčíme správnou cestou. Co na tom, bloudí—Ii
člověk nebo i celé lidstvo vevěcech vědy! Proto ne
stihne nikoho zkáza, časná ani věčná, ani jednotlivce
ani celou společnost. Ale mýlit se ve věcech víry a mra
vů? Tím ohrožen náš věčný osud! Tropí--Il si 1 ne
omylnosti církve nebo papeže posměch nevěrec, vzpo
menu s.'ov Písma: »Čemu nerozuměií, tomu se posmí
vají. ((Ale že i na věřícího katolíka působí nemile a trap
ně zmínka o věci, za níž by měl Pánu děkovat a na níž
by měl být hrd? . . .

Neomylná jest církev učící, a přijímám-Iijeji slovo,
mám podíl na její neomylnosti — ve smyslu, že má víra '
jest neomylná, že vyloučen jakýkoli omyl z učení, které
jsem přijal za své. .Záček ví, že se nemůže zhola mýlit,
příjímá-li násobilku, jak mu ji učitel sděluje! Podíl na
neomylnosti církve . . . »Pravda Kristova jest ve mně . .,u
(2 Kor 11. 10), nejsem v bludu 'a proto se nevlklám.

Církev jest jedna.. .Toto slovo ide ještě dál a
hloub, než jsme doposud šli, a znamená víc než že ne
mohou být zároveň pravé a mít nárok na čestný název
církve Kristovy rozmanité společnosti, které učí každá
něco jiného. Jak může každá vydávat .svou nauku za
učení Kristovo? Tvrdí-Il Češi, že maií tě'o sv. Vojtěcha
v Praze, a'Polácl, že je mají ve Hnězdně. jest očividno,
že jedny z obou ostatků jsou nepravé. To jsme již na
hlédli v předešlých odstavcích. Ale co odpovědět na ná
mitku, že předpokládaíe iednotu a souhlas v učení. jsou
možné církve »autokefalnía, samostatné, nezávislé jedna
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na. druhé, tak jako Švýcarsko, Brazilie, Mexiko, USA.jsou
státy spolkové, kde jeden stát na druhém nezávislý?
Odpovídám: »Možné by to bylo — kdyby byl zakladatel
církve chtěl! Pán však ustanovil jinak, a pak jest marno
filosofovat, co by a jak by mohlo být.a (Str. 514) Slovo
Pavlovo jest docela jasné a určité: »Jeden Pán, jedna
víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech (Ef 4. Sn).
a proto i jedno tělo (jedna církev!) a jeden Duch (který
ji oživuje), jakož i jedna naděje povolání našehoa (je
den a týž cíl, pro nějž jsme stvořeni, ib 4). »Tys Skála,
a na té skále vzdělám svou církev,“ nlkoii své církv'e,
pravil Pán. Ostatně i obraz, který jste zvolili, poněkud
kulhá. Samostatné nezávislé státy, a přec mají švýcarské
nejvyšší společnou radu v Bernu, severoamerické spo
lečný kongres ve Washingtoně... neobejdou se bez
jakéhos společného nejvyššího řízení,protože společné
záležitosti a zájmy, a těch je celá řada, vymáhají alespoň
do jisté _míryspolečnou vládu a společné zákonodárství.

Pravá církev je tedy jedna jediná, a to proto, že to
tak její zakladatel chtěl a ustanovil. Jest zároveň a musí
být i je d no t n á, což plyne z pojmu »jednaa. Co zna
mená toto slovo? Jako tmelem musí být všecky její
obce a členové spojeni za prvé poutem téže víry.
církev musí mít tutéž nauku, všude a vždycky.

Církev nemůže trpět blud a k němu mlčet, poněvadž
blud nemůže vést k „Bohu, naopak, od Boha odvádí a
o něho připravuje. Proto nemůže uznati jlnou nábožen
skou společnostza stejně oprávněnou církev, byt' slovo
„sesterské církve“ znělo dojemně “až k slzám. Zradila
by tím jak sebe tak své poslání, být ttumočnlcí a ochrán
kyní pravdy Kristovy. _

Ale z téhož důvodu musí církev ze svého středu
vyloučit každého, kdo čistou nauku Kristovu bludem po
rušuje. »Jedna víra, jeden Bůh a Otec všech...“ Tato
jednota víry a učení vymáhá, aby církev nedovolila kaž
dému vykládat si články sv. víry, jak by chtěl, a věřit, co
by chtěl, sic je po jednotě a po objektivní pravdě veta.
Protestanté! Nemohou být jednotní, protože uvedená
zásada Lutherova _(»Každý si vykládej Písmo sv., jak
chceš“) vložila do nich zárodek nejednotnosti a rozkla
du. Každý užíval vesele této »svobody synů božícha, a
výsledek? Ze dnes jsou rozdrobeni skoro na tisíc sek
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tiček a sekt, a že v téže rodině dítě neví, ke které patří
otec a ke které matka, ke které bratři a ke které sestry.
Tak na př. 0 své rodině Helena Mostová; ale dodává,
že »u protestantů na tom valně nesejdea. V témže měs.
tečku, v téže modlitebně, na téže kazatelně káží pas
toři docela rozdílné nauky. (Luisa Henselová k dvěma
pastorům: »Vy jste onehdy kázal, že peklo ]est věčné.
a tento pán týden předtím kázal, že není věčné. .a)
Když Mostová vysvětlovala otci svůj přestup tím, že
nemůže věřit _všemu, co Luther učí, řekl jí: »Vyber si
tedy, co věřit můžeš, a ostatní nech být . . .<<Mělpravdu
či neměl? Pokládal-li Luthera za pouhého'sektáře a ie
ho učení za výrobek lidský, pak pravdu měl . . . člověku
smím říci: »Toto ti věřím, toto nevěřím.“ Tím však po.
pravil lei i.ieho dílo. Ale pokládal-Il ho za »muže bo
žího<<a jeho nauku za učení Kristovo, pak pravdu ne
měl! Bohu nesmím říci: »Toto ti věřím, toto nevěřím . . .a,
at' mluví ke mně přímo nebo skrze zástupce!

»Vyber si, co věřit můžeš. .<<Tak nemluví ten, kdo
lest si jist, že pravdu má! Tak neřekne ani učitel v mluv
nické nebo přírodopisné hodině. Málokde patrna veške
rá ubohost odštěpených sekt jako v tom. Jak docela ]l
nak katolická církev! Jedno a totéž učení všude —
vždycky — | děti se usmály, když isem se jich otázal,
kolik svátostí maií katolíci v Australii a iaký katechismus
na Novém Zélandě, v kolik božských osob věřili ve stol.

“12. a v kolik ve stol. 5. U protestantů bv tato otázka ne
byla tak směšná! Beza, pomocník a nástupce Kalvínův.
zuřivýnepřítel katolické církve (a svobody svědomí, ia
ko všichni protestanté), praví o svých souvěrcích: »Co
dnes učí, můžeš snad vědět; co budou zítra učit, neví
nikdo.<<Podobně katolický saský vévoda Jiří 0 protes
tantech sousedního saského kurtirství: »Co moii souse
dé ve Wittenberce letos »věřía, vím; co budou »věřlta
za rok, nevím, a oni teprv ne.<<Čeští bratří konali kon
gres za kongresem a stá'e své učení »zlepšovalia; ma
tematik nemusí »zlepšovat<< násobilku, aniž církev svou
nauku!

Ze protestanté všech odstínů nehlásaií slovo Boží,
doznávaií přátelé i nepřátelé; každý si přec u nich a
podle nich může a má vykládat Písmo »svobodněa, tedy
podel »své tazónya, vyrobí sl učení lidské a v to pak
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I »věřía. Pak ovšem »kolik hlav, tolik smyslůa, a tudíž
hrob jakékoli jednotnosti.

Jakmile se některý bludař odtrhl od jednoty s cír
kví Kristovou, okamžitě se začali jeho přívrženci tříštit,
obyčejně již za jejich života, vyjma sektičky, které pro
svou IiIiputánskou nepatrnost tříštění schopny nebyly.
Tak malé odštěpení, jakým byli husité, omezeni na-je
diný národ, a kolik mezi nimi stran! A ty se nikterak
nepokládaly za »sesterskéa filiálky, naopak, potíraly
jedna druhou, někdy Skoro na' nůž. Jen studuime dějiny"
husitství, sledujme jejich sněmy! Slovo Tertulliánovo, vy
řčené kolem r. 200, platí dodnes: »Co dovolil Marcion
“sobě (odštěpení jednoty církve), musí dovolit i tomu
ze svých lidí, komu se zachce odštěpit se od něho.:
(Citát podán v.olně) Čeští bratři sotva věděli, že jen
opakují jeho slovo, když psali husitskému zvolené
mu, nikdy nepošvěcenému blskupovi Rokycanovi, jenž
před »temným plížením nevěrecké rotya _varoval a zlé
je stíhal:,»Vaše duchovenstvo pronásleduje nás, protože
jsme jim poslušnost vypověděli. Avšak tážeme se, jakým
právem smějí oni od nás poslušenství vvmáhati? Na pa
peže a biskUpy ustavičně lají, k Antikristu je přirovná
vaiíce a žádného poslušenství jim neprokazuiíce; tu se
ptáme, od koho mají svěcení a komu poslušnost přísa
haií? Jestliže jsme se tedy my od nich ničemu jinému
nenaučili leč odboii, kterak se nám opovažují vytýkati,„
nechceme li s nimi žádných Spolků míti a poslušnost
jim prokazovati, na kterou žádné právo nemají? Vždy je
u nich slýchati, že církev prý jest zkažená, že lidská
ustanovení se do ní vplížíla a ji porušila; pakli však my
ruku k dílu přikládáme a podle ieiich návodu jednáme,
hned říkaií, že se od nich odtrhuieme...a Podobně
psali svému husitskému utiskovateli Jiřímu z Poděbrad.

Winter (Život církevní v Čechách) vypisuje poměry
v husitství: »V16. století bylo několik konsistoři, pražská
dolejší utrakvistická a pak řada venkovských. Kutnohor
"ská se udělala samostatnou, pražská s ní nic nesvedla,
l_edakdyž někdo neisa spokojen s íeiím nálezem, ape
loval do Prahy. Horská čítala čtyři faráře! Pak k nim
přibyl farář z 'Kaňku, kterého sami proti pražské konsis
tořl dosadili, krom něho laikové, konše'é, kostelníci
'(správci zádušního jmění) a všichni kutnohorští kněží.
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Arciděkan byl předsedou, a podle toho, zda byl luterán
či kalvínec, se řídil duch konsistoře; Kněží byli »svěcenla
od protestantů v Německu, osazování všech tar konala
radnice, arciděkan byl jen pozván, aby měl hlas poradní.
R. 1586 si stěžuje, že se na tary dostávají kněží poběhlí
a sběhlí. Největší rámus byl, když konšelé dosadili na
faru muže jiné víry než byl arciděkan.'Mezi faráři v kon—
sistoři byli hádky, každý chtěl být první. Chebská kon
sistoř záležela z laiků z městské rady (nejvyšší církevní
sborl), kněží tam znamenali málo (rozuměj: nic!). 5 po
čátku nevěděla,. má lí soudit podle církevního práva
papežského čí podle statutu augsburské konfese. . . Páni
nebo města (konšelé) předpísovalí svým obcím a kně
žím církevní řád, zvláště na Moravě; takových církviček
byla celá řada. .a Konce nemají tyto truchiivé žalo
zpěvy historikovy nad náboženskou anarchlí v naší vlasti
od jednoty s Římem odštěpené. S tím srovnej výrok an
glického konvertity R. Bensona: »v oxfordské čítárně
jsem jako stutdent našel mnohdy deset lidí z téhož ná
roda z deseti různýchnáboženství; ve vatikánské čítárně

jsem“našel deset lidí z deseti národů jednoho náboženstv
Tím přecházíme k druhé složce jednotnosti: církev

musí být sjednocena a utužena i poutem jednoho spo
lečného z ři z e ní a s p r á v y, a jako jediná velká ro
dina musí mít i jedinou hlavu. Tedy pouto společné nej
vyšší autority! Všechna díla božská se vyznačují jednot—
ností, a v tom záleží jich krása: strom, květ, tělo, krys
taly, hvězdy, vesmír. .Tak tomu chtěla Boží moudrost
i v řádě nadpřirozeném. Pán založil jednu církev s jed
notnou správou. »Jedno tělo, jedna hlava . . .a Všimněme
si společností světských! Čím lépe tato jednotnost pro
vedena, tím lepší správa. Kde dvojí vláda, tam nebývá
blaze — v rodině, v obcí, ve státě . . .

Dóliinger, jenž jako katolický universitní profesor
napsal uvedené dílo Církev a církvičky, prohlásil po od
chodu z církve, že prý neustálé tvoření nových korpo
rací v protestantismu není známkou slabosti, nýbrž ži
votní pučící síly. Jsou-ll ty korporace jako letorosty
spojené s kmenem, schopné života a přinášející plody,
pak souhlasím; ale skutečnost nám skýtá jinou podíva
nou... jsou jako drolící se kamení a malta zpuchielé
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stavby. Nevím, prohlásí-li kdo za známku životní sily,
drolí-li se národ kdysi jednotný na řadu nárůdků, z nichž
každý povýší své nářečí na spisovný jazyk. Dějiny svěd
čí, že moc národa začala obyčejně ve chvíli, kdy se
mocnému organisátorskému duchu podařilo drobné kme
ny sjednotit v národ jediný. Ve Španělsku Navarsko, Ara
gonii, Kastilii, Andalusii, Estremaduru, Leonsko, Asturii,
katalonii . . . spojeni jednou vládou a jednou spisovnou
řečí. Naše vlast... S počátku spousta kmenů, jen na
severu Čech Lužané, Děčané, Pšované, Charváti, Lemu
zi... Kdyby se nebyli nikdy sjednotili, kdyby se byli
vzájemně potlrali jako kmenové starého Řecka, nevím,
zda by dnes naše mateřština v zemi sv. Václava vůbec
hlaholila.

Ale ať odpovědí Dóllingerovi sami protestanté! Kdo
studoval dějiny jejich vzniku a vývoje, zná zoufalé úsilí
mnohých velkých prozíravých mužů jejich tábora o sjed
nocení aspoň dvou hlavních směrů, kalvínců a luteránů.
Zoufalé pokusy, které nevedly, nevedou a nepovedou
k _cíli!Jednotu rozbít nebývá tak nesnadné, ale nic těž
šího než rozbitou jednotu zase zjednat. To ví každý ne
poseda, když se slzičkami v očích stojí nad rozbitou
sklenicí nebo okenní tabuli a spekuluje, co síly stačí,
jak by ty střepy zase uvedl v jedno. K jednomu pokusu
o sjednocení došlo před 90 lety. Srdužení zvané Evan
gelische Allianzuspořádalo sjezd protestantů všech ze
mi r. 1857 v Berlíně. Anglické noviny tehdy plesaly: »No
more German ocean, už neexistuje Německé mořea . ..
už budou všichni protestanté jedinou rodinou. Pruský
král přijal všecky kongresisty v Potsdamu, v paláci zbu
dovaném od neznaboha Fridricha II. Obklopeni sochami
Venuše, Marta a Flory zpívali »Lutherův žalmu (16., Luthe
rem upravený). Na sjezdu se skoro všichni řečníci obírali
thematem: Proč nepřichází protestantská církev k životu.
Když pak jeden Švýcar se dotkl choulostivého místa a
Zavadil o domácnost ženatých pastorů, začal křik, a na
konec? Kaceřovali luteráné anglikány, anglikánl švýcar
ské kalvínce, kalvinci metodisty, až všichni nahlédli, že
bude nejlépe, když všeho nechají a pojedou domů.

Jako proti bludařům, kteří rozbíjeli jednotnost víry,
tak musila církev neúprosně zakročit i proti těm, kdož
se pokoušeli rozbit jednotu řízeni (ro 1 k o l n i c i,
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schlsmatlko'v é). Kdybyk tomu došlo, pak by clr
kev nebyla nádherný dóm, rozpadla by se v hromadu
kameni a trosek; nebyla by živoucím rostoucím stromem,
sestávala by z hromádky živořících úlomků, neschopných
ubránit se náporu nepřátel. Pozorovala kdysi, jak celý
východ, polovina křesťanstva, se vymyká této jednotě,
ale nemohla a nesměla se vzdát. A kam to rozkolný vý
chod přivedl? Pyšní a ctižádostiví cařlhradští patriarcho
vé nechtěli být poddání (ve věcech víry a-církevni káz—
ně) papeži, a dostali se do nedůstojného ponižujícího
područí svých císařů a jejich kamarilly, přivodili pád vý
chodóřímské říše, a když zmizeli císařové, dosazoval
»papeže východua podáním biskupské berly turecký sul
tán, služebník Mohamedův! | kdybys byl zrnem pravým,
ale mimo humno, ptáci tě sezobou. (Aug.; i kdyby sis
uchoval víru, ale nebyl v.ovčinci Kristově, propadneš
ďáblu za kořist.)

Jednotnost liturgie není sice nezbytně nutné,
ale pokud jest provedena (v latinské církvi), jest pře
krásný projev a odraz vnitřní jednoty. Musil bys přijít
do ciziny, za moře, a tam bys teprve zakusil, co I tato
nepodstatná věc znamená. V moři ciziny . . . Cizí řeč, cizi
kroj, cizí způsoby a mravy, všecko'cizí, kamkoli se za
hledíš a s čímkoli přijdeš ve styk. Vstoupíš do katolic
kého chrámu, a tam jsi jako doma: oltáře, křížová
cesta, zpovědnice, obřady mše svaté, liturgická řeč, vše
docela jako doma . . .

0) Třetí známka: svatost.

»Věřím'eve 8 vato u církev . . .a Jejím cílem a po
sláním jest posvěcovat věřící — musí tudíž sama mít.
co jiným dává, musí sama svatá být, a to v trojím směru.

a) Musímít svatého zakladatele. Zakladatel
naší církve? Kristus, Syn Boží, nejen svatý, on svatost
sama a pramen svatosti. Jeho zásluhy jsou uloženy ve
sv. svátostech, on neviditelná hlava církve, církev jest
jeho tělem, a z hlavy do těla, ze Srdce Páně do církve
proudí neustále milosti jako z kořene míza a životní síla
do stromu a do všech jeho haluzí, listů, květů.

Založit církev, jež k svatosti vede a svatost pro
středkuje — tím posláním že by Bůh pověřil člověka
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nečlstého nebo bezbožného? Nadutého a ctlžádostlvého
Aria nebo Fotia, málo charakterniho Wikleffa nebo Husa.
kteří »učlll a sami nečinilla, kázali chudobu a oplývali
statky? Či snad Luthera? Sprostého, cynického, každému
spílajícíhomnicha, kněze. jenž žil 's třemi ženskými, než
došlo k trvalému společenství s uteklou jeptiškou? Pře
čti sl o něm na str. 440! On, Zwingli, Montanus, Donatus,
Jindřich VIII.,o všech těchto »zakladatelích<< nových »cír
kvía platí známé slovo pařížského policejního ředitele:
»Cherchez la femme! Jistě, že ženská v tom má prstylu
Tito lidé že byli od Pána posláni, aby reformovall cír—
kev a upadlé mravy kněží i laiků? Bylo sice tehdy—takové
reformy třeba, neméně než za Řehoře VII.; ale srovnej
me tohoto světce s českými reformátory XV.stol. nebo
s reformátory století následujícího! Tivšichni dohromady
měli pramálo chuti za své učení trpět a se obětovat ne
bo dokonce umřít. Luther nešel do Wormsu, dokud mu
Karel V. nezaručil čestným slovem, že mu ani vlásku
nezkřiví, Hus si také vyžádal na cestu do Kostnice glejt,
Kalvínze Zenevy nevytáhl paty atd. Sami nechtěli za své
učení položit život, a jiní by k tomu měli být ochotni?
Zato katoličtí misionáři jdou mezi nejsurovější kanibaly,
nevyžadují si na cestu glejt, a jsou hotovi za učení _své
ho zakladatele cedit krev! A dejme tomu, že se mezi
zakladateli sekt najde aspoň jeden, jenž své učení »po
tvrdila smrtí z toho ještě zhola nic pro pravdivost
jeho nauky neplyne — Kristus Pán potvrdil své učení
zmrtvýchvstáními

Nová sekta. .. V N. prohlásil farář s kazatelny: »Já
jsem na té kazatelně 20 let lhal a vás podváděl, já dnes
vše slavně odvolávám a vás vyzývám, abyste šli se
mnou a za mnou do nové národní církve . . .a To že jest
charakter? »Dvacet let jsem vás podváděla — kdo nám
zaručí, že nás nepodvádíš i teď? Lidé jako Cranmer, jenž
své »přesvědčenía a náboženství měnil jako kabát: na
před katolický (nečistý) kněz, za Jindřicha VIII. věrný
jeho přívrženec, za Eduarda Vi. protestant a za Marie
Katolické chtěl zase přesedlat. Nebyl tehdy samojediný!

b) Pravá církev musí mít za druhé svato'u nauku.
Jak může k svatosti vést nauka nečistá? Luther prohla
šuje jako staří gnostikové: »Není třeba dobrých skutků“
— Můžeš tedy krást, Ioupít. smllnit, vraždit. . . jsi-li však
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»věřícla, jistě přijdeš do nebe, a to bez očistce! Zatím
co Kliment VII.a Pavel III. raději dopustíll, aby odpadla
celá Anglie, než aby dovolili králi manželskou rozluku,
počínal si Luther touže dobou diplomaticky Zádán od
hessenského talckraběte Filipa, aby mu dovolil dvě man.
želky, a maje obavu, že by přišel o mocného přívržence,
dovolil mu — jenom ho žádal, aby to »nikomu neříkala,
a když se věc prozradila, radil mu, aby lhal a zapíral
(prý »ve prospěch evangeliaal). V tom případě prý je
dovolena »dobrá mastná leža! Komu »dobrý účelu po
svěcuje kdekterý nízký prostředek?

Církvi vytýkají všemožné, ale sotva kdo jí vytýká,
že její učení není dost svaté; spíše naopak — její po
žadavky jsou prý příliš vysoké a křehkému člověku,
z masa a krve sestávajícímu, přímo nedostupné. Ovšem,
nečlstý, který slyší, že pouhý žádostívý pohled na man
želku bližního je těžký hřích, pyšný, který se dovídá, že
jest povinen následovat Ježíše tichého a pokorného, po
mstychtivý, který má odpustit a milovat nepřítele . . . Za
starých dob poznali pohané podle čistého života, že se
někdo z jejich středu obrátil k víře lstově. Soudce ne
chtěl věřit, že sv. Aira (nedávno pok těná) jest křesťan
kou, protože každý věděl, jak žíla . . . hůř než ona žena
hříšnice v ..evangellu

c) Tím přecházíme k třetímu požadavku: Církev musí
být svatá i ve svých č Ie n ech, podle slova Páně, že
dobrý strom nese dobré ovoce. Svatost, jež se jeví
v hlavě a učení, musí být patrna i v ůdech. Ted' ale
začne stará písnička nepřátel: »Však ve vaší církví ne
jsou sami svatía — a hned začnou vypočítávat, kolik
bylo špatných papežů, o biskupech, kněžích, klášteřích,
katolických vládcich ani nemluvě. Jako bychom my to
nevěděli! V každém stavu v církvi jest nepravé (špatné)
zboží. (Aug.) My však též víme, že nás náš božský Mistr
na to připravil, že bude vždy koukol mezi pšenici, že
bude vždy pohoršení i v jeho církvi. Každý dobře ví,
že i na nejlepším stromě jsou červivé padanky. .. ale
přijde vichr, zalomcuje stromem, a pa'danky odpadnou

. Když jest pohoršení v církvi trochu mnoho, dopustí
Pán pronásledování nebo založení nové sekty — co
shnilé, zmizí,"usazenina odplave, a církev očištěná kráčí
dále za svým posláním.
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Krom toho, necht' jsou“ si protivníci vědomi, že za
prvé chor světců mnohonásobně vyváží všechno pohor
šení, jež nehodní členové církve kdy komu dali, za dru
hé, že radno zametat před vlastním prahem — jak vy
soká byla na př. mravní a vědecká úroveň protestant
ských nebo husitských duchovních? A za třetí — stali se
oni papežové, biskupové a kněží špatní proto, že se
podle své víry a učení církve řídili, či spíše tím, že se
jí neřídili? Vaše námitka by byla těžkou ránou proti víře,
kdybyste dokázali, že oni špatní podle víry žili a že tedy
víra je zkazila. Jenže každý ví, a vy sami doznáváte, že
podle víry nežili, a to je zkazllo — odstup od víry! Pro
to právem »církev svých pomluvačů nedbá.a (Aug.)

E) Čtvrtá známka: světovost.

»Věříme v k ato l i c k o u církev . . .“ Katolická, řec
ké slovo, znamená totéž co latinské universální, české
všeobecná nebo v moderní češtině světová. Bůh
stvořilvšechno lidstvo, všecky pro nebe (první exerciční
pravda!), všechny miluje a chce, aby všichni byli spa
sení. Syn Boží se \ítělil a narodil, trpěl a umřel pro vše
cky, vykoupil všechny, k věčné hostině jsme všichni po
voláni. Mesiáš nebyl poslán k jedinému národu, aby
jen jediný osvobodil (názor židovský!); všemu lidstvu
byl dán, a brány svého ovčince otevřel všem. »Učte vše
chny národy. .. budete mi svědky až do končin země.. .a
Jsou-Ii všichni pro nebe stvořeni a všichni k věčnému
životu povolání, a ]e-li církev jediná vůdkyně k nebes
kému Jerusalemu, pak jest samozřejmo, že iest založena
pro všechno lidstvo, ne pro jediný národ. Národní církev
jest nerozum; vykoupil Pán pouze Angličany a založil
pro ně anglikánskou církev? Před příchodem božského
Spasitele měl ovšem každý národ svého boha nebo své
bohy, své náboženství atd. Universalismus byl tehdy
věc neslýchaná. Dnes se sice-pokoušeli spojit lidstvo
nějakým společným poutem, všechny národy sbratřit —
veškeré pokusy Selhávaii a selhaly... nezdaří se jim,
oč usilují! Ale Pán ve své církvi provedl, co nejsou s to
dokázat oni.

Církev všeobecná. světová... Od začátku svých
dějin musí církev svádět boj o tuto svou výsadu. Koli
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kráte se již pokoušel nacionalismus do církve vniknout
a dostat ji do svého područí a vleku! Byzanc, Štauíovcl,
Avignon, Josef II., Napoleon pořečtit, poněmčit, po
trancouzštit, učinit ji děvečkou státu. Proti tomu se cír
kev vždy bránila (a ubránila!), síc by se byla rozpadla
v řadu národních církviček a tak vyřkla sama nad sebou
ortel smrti. K národním sektám nemá nikdo úcty; každá
je v područí vlády, která ji drží, té musí jako dvořan
loyálně sloužit, a stačí jediné škrtnutí péra, jediné usne
sení ministerské rady, a je po ní. Pravá církev nemůže
žívořit někde v koutku, jsouc závislá na milosti a blaho
sklonnosti některé vlády.

Nuže, která církev se může honosit, že ji najdeš
všude? V evropských a amerických velkoměstech ti její
přítomnost hlásají věže gotických katedrál, v horách ti
prozrazuje obrázek Matky Boží u cesty, v afrických nebo
australských pustinách a lesích ti zvěstuje hrubě srou
bený kříž, že tam žijí příslušníci světové církve. Jest
jako strom, jenž své větve rozpíná po celé zemi a v nich
hostí »veškeré ptactvo nebeskéa. (Mt13. 52) Národní
církve? Jsou jak ulomená větev... na místě, kam pad
la, tam i uschia; už jméno tí ukazuje, kde ji máš hledat,
a zároveň svědčí, že nepřekročila hranic svého rodiště.
Anglikánská, řecká . . . Kde se narodily, tam živořily nebo
živoří a tam jednou i své kosti složí. Pýcha le zrodila,
pýcha spolu s nenávistí k pravé církvi Kristově je drží
pohromadě.

V podstatě byla národní sektou i Lutherova, třebaže
ji za takovouineprohlašoval a vůbec neměl v úmyslu
zakládat »národní církeva, tak jako husité si neuvědomo
vali a nikdy neuvědomíli, že jsou náboženskou společ
ností národní. Ale všecky předpoklady a vlastnosti ná
rodní sekty u Luthera byly, a další vývoj ukázal, co ne
bylo patrno hned s počátku. Označení, kterého se jí do
stalo od katolických a částečně i od utrakvistických
Čechů, nebylo přezdívkou. »Německá víra . . .a Šířilat'.se
jen mezi germánskými národy, do “Čech se s ní valilo
plným proudem němectví, jak svědčí svorně němečtí
! čeští dějepisci, tejí přehorliví šiřitele byli němečtí kní
žata, odklon od luterství byl v jejich očích zrada vlastí,
bujeio státní církevnictví (Landes- Kirchentum) . . . Svět
ské rameno, o které se Luther opíral, se velmi brzo
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stalo »poručníkema jeho “církve. . . všecko piíznaky ná
rodní sekty. Konečně nacisté udělali nad i nedopsanou
tečku, a prohlásili své hnutí za poslední důsledky Lu
therova díla a jej za otce svých Ideí — právem! Ve
Wittenberce se r. 1517 narodila budoucí nevěsta Fri
drichova i Bismarckova Pruska!

O církvi Kristově praví apoštol světovosti církve,
jakož i prorok z Pathmu (ve Zjevení), že jejím snouben
cem jest Kristus. Církev národní jest kopulována s jiným
manželem, se státem, z jehož milosti žije. Dojde k po
litickému převratu, a spolu s ním I k rozvodu nebo
i: rozluce — dostane jiného a musí si ho vzít, a rozumí
se, jak se na »věrnoua manželku sluší, dostane po něm
i nové jméno. A za několik měsíců při novém převratě
nová rozluka a nová svatba. R. 1919: »lide českosloven
ský, súčtoval jsi s Vídní, súčtui i s Římem.“ R. 1941:
»Naše církev nezapomene Němcům nikdy vlídného při
jetí (??). jehož se dostalo českým emlqrantům . . .a Tedy
jen onálně: »Ať žije Berlín.“ Cí chléb jíš, toho píseň
zpívell Nikdy nezapomene... Nevím, zda zapomněla,
ale vím, že o tom ted' mlčí. A dojde-ll k jiné politické
situaci. komu budou'čínit úklony? Nevím, a oni teprv next)

Národní církve . . . Zdá se, že v budoucnosti každá
sekta bude pracovat tímto vývěsním štítem. Je tak nej
větší naděje v úspěch! Nacionalísmus je dnes dlvý drak,
kterého se boíí, kdo si chce uchovat íakousi svobodu
myšlení a svědomí. zatím co s neboiácnou kuráží vy
stupuje a mluví každý, kdo se pod jeho křídla skryje
a jemu se zapíše. »My vyrábíme národní sirky, tv musí
každý přítel národa kupovat, sice jest zrádcem vlasti...a
Církev, která hlásá pravdu Kristovu, jest mezinárodní.

4) Církev katolická hledí s každým státem žít v přa—
lelství, nedráždí, neprovokuje, vychází co nejvíce vstříc
i jeho méně oprávněným požadavkům, pokud netřeba
Obětovat zásady, ale nikdy se nepoddá v nedůstojnou
porobu. Vzpomeňme postoje Pia IX. k italské vládě
r. 1870, Pavla III. k Jindřichu Vlll., Pia Vl. k Josefu ll.,
Pia VII. k Napoleonovi. Proto nebylo třeba, aby se čeští
katolíci báli, že některý jejich biskup bude po r. 1945
obviněn z kolaborantství; jinde tu obavu měli, a to
ne bezdůvodnoul.
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tak jako nemůže být nějaká narodni násobilka. A nej
větším nesmyslem bylo, když ve státních listinách stá
lo . . . řekněme: »Čínskojaponský katolík . . .a To zna—
mená po česku: »Cínskojaponský mezinárodní vyzna
vač.<<Jako bych řekl: »Ceský Němec, německý Čech.“
Buďto jsem jedno nebo druhé, buďto člen světové cír
kve nebo příslušník místní sekty.

Stát byl vždy »národníma- církvím velmi nakloněn.
Věděl a ví dobře, proč; taková »církeVa ho musí na slo
vo poslouchat, jako řádná žena muže. Baluška musil dě
lat, cokoli poručil car, biskupové musili na komando
sňatky Jindřicha VIII. rozvažovat a s novými »vyvolený—
mia ho svazovat, kněží musili »zvolita za biskupa toho,
jejž král určil atd. atd. Proč bývala státní moc vždy ne
přiteikou pravé Kristovy církve? Je snad církev škůd
níci státu? Hlásá přec slovo Páně: »Dávejte, co jest
císařovo, císařila Opakuje slovo Pavlovo: »Poddáni
buďte zákonné vrchnosti, neboť kdo vrchnosti se pro
tiví, zřízení Božímu se protiví.a (R 15. 1n) Ci snad proto,
že se vměšuje neoprávněně státu do jeho záležitostí?
Jestliže tak někdy jednotlivci činili, chyblli a nejednall
v duchu Kristově. Co jest tedy příčinou nevraživosti, o
níž mluvíme? Zárlivostl Státní moc vycit'uje velmi dobře
povznesenost církve, žárlí na starce ve Vatikáně, jehož
slova jsou poslušni milionové, a to dobrovolně a ochot
ně; jest žárliva na morální moc cirkve, jež bez děl
ovládá miliony, což se Napoleonovi ani : děly nepoda
řilo; jest žárliva na tribunál sv. zpovědi, před nímž se
! korunované hlavy dobrovolně sklánějí, zatím co státní
soudní moc nedosáhla ani mučidly &paragrafy, aby vy
nutila doznání obviněných. Kam na zemi vnikají paprsky
slunce, tam sahá l moc tlary, ba ještě dál — do nej
skrytějších hlubin svědomí a srdce. Kdežto v Cařihradě
a v Londýně musili se biskupové otrocky plazit před
vládci, postaví se neohroženě Ambrož proti Valentiniá
novl a jeho matce, Basil protiValentovi, Řehoř VII.proti
Jindřichu IV., Urban ll. proti Filipovi l., Inocenc III. proti
Filipovi II.— velmi často proto, aby chránili svatost sta
vu manželského a ujali se zapuzených manželek.

Před 110 lety vzniklo v Anglii tak zvané oxfordské
hnuti. Kromějiných cílů si vytklo osvobození své cirkve
ze rdousicich ramen (»objetía) státu — u národní sekty
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holá nemožnost! !( tomuto hnutí se připojil i universitní
oxtordský kazatel Manning, jistý kandidát některého čel
ného anglikánského biskupství. Na cestách po Belgii a
Italii viděl, jak svobodná je církev katolická -—i záviděl.
Doma je přítomen jisté schůzi duchovních, mluví se
o nedůstojném »poručníkovánía státu, odhlasuje se pro
testní nota vládě, žádají předního hodnostáře, aby po
depsal. »Jak mohu podepsat, když jsem dvorním radou
jejího Veličenstva královny!...<< Za několik týdnů byla
anglická veřejnost překvapena neuvěřitelnou zprávou,
že Manning, největší světlo jejich »cirkvea, složil 6. dub
na 1851 katolické vyznání víry v kapli koleje T. ].

Církev katolická, universální, světová... jest sku
tečně rozšířena po celém světě. Ale nám jde o důleži
těiši věc. Nezáleží tolik na tom, zda skutečně po celé
zemi rozšířena jest; byly doby, a to dosti dlouhé, že
po celém světě rozšířena nebyla, a přec i tehdy byla
katolickou, světovou. Co znamená toto slovo? Nikoli, že
musí být fakticky po celé zeměkouli rozšířena, nýbrž
že jest schopna, aby se rozšířila; jinými Slovy, že
se hodí pro všechny národy a pro všechny doby. Aotom
není pochyby. Důkaz provést není dnes tak nesnadno.
Když se k ní nejrozmanitější národové hlásí, kulturní
! nekulturní, u nás i za mořem, kdvž iejí nauku bez jaké
koli úímv národního svérázu přijímají, vyznávali a v ži
vot uvádějí, když nikde. na světě se nevyskytly obtíže
co do správy a řízení nebo co do kultu (úkonů boho
služebných, na př. udílení sv. svátostí), pak jest zřejmo,
že se skutečně pro všechny národy hodí a že ií není
nutno »přizpůsobita se v tom smyslu, že by musila v Čí
ně nebo u Eskymákůučiniti po dstatnou změnu ve
věcech správy, o nauce ani nemluvě — v té nezmění
nikdy ani písmene. Nepodstatné změny neísou nikterak
na úimu jeií jednotě nebo světovosti; naopak; isou
dokladem, že není »zkostnatěiáa, iak ii vvtýkají. Zkost
natělost bv ii učinila neschopnou přizpůsobit se změnám
proměnlivého lidského života a přetrvat dlouhé věky.

Národní církev — na př. starozákonní. židovská . ..
Na první pohled patrno, že byla neschopná stát se círk
ví světovou. Vizme ien bohoslužebné předpisy! Jediný
chrám, a to v Jerusalemě, do něhož musí dospělý tři
kráte za rok putovat, pak oběti, předepsané pro nej—
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rozmanitější příležitosti, na př. za hřích nebo matce po
narození dítka, a k té obětí se musila odebrat v 'určltý
den do Jerusalema — Taková církev mohla existovat
jen na nepatrném území, nikoli rozšířit se po celé zemi.

Hodí se naše katolická církev také pro všechny d 0
by? Do budoucností nevidí ovšem nlkdo. Ale minulost
svědčí: »Církev, iež přečkala tak těžké doby a nepod
lehla v tak strašných krisích. církev. lež dvě tisíciletí
odolala všemu náporu nepřátel vněiších I vnitřních, ta
]est nade vši pochybnost schopna kráčet děilnami ild
stva dál — další dvě tisíciletí, dvacet tisíciletí, dvě stě
tisíciletí tak dlouho. dokud bude země existovat a
dokud bude na ní jediný syn hříšného Adama, toužící
po smíru s Bohem a po posvěcení vlastní duše.a

*

,Roku 1815 to bylo. Pominuiy hrůzy napoleonských vá
lek, které krvi a bídou zaplavily celou Evropu, přivedly
Rakousko k státnímu krachu (trest za konfiskaci cirkev
ního jmění při zrušení řádu T. J.!). Francií ziednaly voien
skou slávu a hospodářskou bídu jako nám války husitské,
a osvícenské Evropě ukázaly. kam dospěie lidstvo bez
Boha a vírv. Ve Vídni zasedaií evropští vládci, abv upra
vilí mapu Evropy. Vídeňský kongres . .. který pohltil 35
milionů zlatých. který »ien tančil a 5 místa se nehy'bala...
Ruský car učinil návrh: »Sbratření všech evropských
národů...<< Jak ie provést? »Na základě křesťanských
zásad.<<K návrhu pravoslavného cara se přidal protes
tantský pruský král a katolický rakouský císař, založena
»8vatá aliancea, k níž přistoupili všichni evrooští vlád
cové kromě mohamedánského tureckého sultána. an
glického krále — a kromě papeže! Proč právě papež li
zůstal dalek? Poněvadž správně viděl vpřed. »»Na zá
kladě křest'anských zásad . . .a a nebylo přesně vyiádře
no. kterých! Nemohio být vviádřeno. prooram ne
mohl být precisně vytyčen. kdvžtě se tu »bratřllla pravo
slaví. protestantismus a katolictví — tedy tři různá vy
znání. která měla společného pramá'o! Přileplli na firmu
vlnětu: »Křesťanské zásadva — a ted' si běž každý domů
a provádět tv »zásadva, iak dovedeš!

PrOVáděil... V Prusku za 20 let první předzvěsti
kulturního hoře a utlačování církve — spor vlády s Iro
iínským arcibiskupem Droste Vlscherlngem a jeho uvěz
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nění (1837—34), když proti vládnímu násilí hájil práva
církve. V Rusku za 10 let divé pronásledování katolíků
za Mikuláše I., který s diokleciánskou krutostí chtěl 1 pol
ské části své říše a z Ukrajiny vyhladit poslední stopu
katolictví. V Rakousku vládní despotismus »ve jménu
autority, náboženstvím posvěcenéa.

Uplynulo 130 let. Evropa si opět oddechla po šesti
ietém bezpříkiadněm krveproiévání a strastech, které
zavinil zas jediný člověk, jako tehdy Napoleon. Zase
bylo slyšet někde okřídlené slovo: »Bratrství —a Mně
s jisté strany bylo řečeno: »My nebudujeme na základě
katolickém, nýbrž křesťanskému Proto katolický tisk
ohlašoval proticírkevní slavnosti Husovy, jinověrecké
bohoslužby, uveřejňoval články protestantů psané v du
chu docela nekatolíckém, v Insertní částí nabídky roz
Ioučených k civilnímu manželství atd. Tím' prý získají
jinověrce — pro co? Pro pravdu Kristovu? Pro hlaso
vání při volbách? »Na základě křesťanském —(( Míníš
křesťanství pravé či falešné? Pravé? Tomu se říká kato
Iícká církev — proč se tedy tomu jménu vyh'bat? Snad
abys jiné ošálil? Dnes se nedá ošálit nikdo! l falešné?
Pak nemáme spolu co mluvit — jsem ti clzí. Zbývá třetí
možnost: »Obojetné, neurčité, nicotné křesťanstvía (řek—
nou »všeobecnéa), jako v roce 1815. Tedy opětně poli
tický úskok? Ten se ve věci svaté nevyplácí!

Prato papež tehdy nepřistoupil k Svaté alianci. Jedi
ná pravá církev jest Kristova, nikoli Lutherova, Kalvíno
va atd., jen v ní jsou ztělesněny a žijí zásady Kristovy
neboli křesťanské; cesta k pokoji a bratrství mezi ná
rody je tudíž jediná '—návrat do loďky Petrovy; jinak si
hrajeme jeden před druhým na schovávanou, a touto
obojetností nejen že jlnověrce nezískáme (ani pro vol
by!), nýbrž dokonce vlažné a neprozíravé katolické vě
řící vženeme do jejich sítí. »Vždyťnás posíláte narlejlch
"slavnosti a bohoslužby — svědčíte sami, že víra jako
víra.“ Poutníče, ty buď docelaKrlstův! Nedej se svést
diplomatickými ohledy, abys své příslušenství ke Kristu
a jeho rodině byť jen zdánlivě zapíral! Ty pln hrdosti
veplš do svého cestovního pasu slovo starověkého spi
sovatele Paclána (1' asi 590): »Chrlstianus mlhi nomen
est, cathollcus cognomen -- křesťan lest moje jméno.
katolík mé příjmení.a '
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37. Kompas na moři.

Dokud putujeme vzdáleni vlasti, jest
víra základ nás držící, svítilna nás ří—
dící, brána k poznání věčných pravd
vedoucí. (Bonav)

A) Ovoce nevěry.

Paní PhDr. Erna G. píše knihu: »Vychovávejte děti
bez náboženstvía. v tlsícerých výtlscích se kniha rozletí
do světa, vnese světlo do zatemnělých hlav, nakladatel
už netrpělivě čeká. Tu vstoupí hošík asi dvanáctiletý.
z tváře mu dýše mladické čistota nezkaženóho srdce.
»Posad' se! Neumíš poslouchat? Kolikráte jsem ti zaká
zala chodit do kostela, a tys tam včera byl zas! To bylo
naposled! My jsme bez vyznání! Tady máš knihu a čtl
si, já nemám kdy, musím pracovat.“ — Uplynulo asi de
set let. Do věznice přiveden »novýa; sllčný ]lnoch asi
22letý. Duchovní správce nahlédne do archu. »Zardousil
matku.<<Proč? Protože mu nechtěla dát peníze, a ne
chtěla proto, že již neměla. »:lste katolík'm »Bez vy
znání.“ »Litulete svého činu?“ »Anl mne nenapadne.“
»Ale přec vaše matka . . .a »Tu ženskou nenazývám svou
matkou, ta mne jen vykrmíla a více ml nedala . ..a Kniha
paní PhDr. Erny G. se dosud v jistých kruzích pilně čte,
ona leží na centrálním hřbitově vídeňském, na hrobě ani
kříž ani ]lný pomník, a její synáček čte „vkriminále, co
mu ona kdysi dávala. (Sbírka příkladů l. 291.)

Toto obrázek v malém. Přlpojme podobný ve vel
kém. Slovo nevěřícího Dlderota: »Na světě bude blaze,
až bude zardoušen poslední kněza; jinými slovy, až zml
zí náboženství. Pokus se stal, přišel rok 1789, ve Francii
vládlo pouze »náboženství rozumu a filosotlea, t. i. ne
věra třímala žezlo. Bylo blaze? Pročpak šlechta, před
r. 1789 nejbezbožnělší třída francouzské společnosti,
byla po r. 1793 nejnábožnější? Protože především ona
zakuslla na vlastním těle, jakým rájem byl stát bez Boha
a bez náboženství. Pak již nikdo nečetl Dlderota, Na
poleon zakázal pořídit druhé vydání Voltairových spisů,
a věděl, proč. Fridrich II. Hohenzollern, sám bez víry,
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si povzdychl na konci života: »Své největší“ vítězství
bych za to dal, kdybych viděl ve své zemi tolik nábo
ženství, kolik ho bylo, když jsem vládu nastoupil.“

Tyto dva obrázky jsou odpovědí na otázku, zda se
svět bez náboženství obejde. Bavorský král se táže
svého rádce: »Co dělat, abychom povznesli mravní stav
armády? Snad zavolat lékaře, aby měl přednáškyu »Ni
koli lékaře, nýbrž kapucína . . .a Dnes čte lékařské knihy
jistého druhu každý kluk, laická morálka »nahražujea
náboženství Kristovo, a není nikterak vidět, že by mrav
ní úroveň mládeže stoupala. Řeč dějin a' denní zkuše
nosti jest výmluvnější než učená filosofická pojednání;
Proto rád nechám mluvit dějiny nebo fakta -— af tedy
odpovědí na tuto naši otázku, zda to bez náboženství
»půjde<<.Nevěra ovšem tvrdí, že bude lépe, jiní zase
hledají náhražku — chtějí »nějakéa náboženství, ne však
to, jež nám přinesl Spasitel a jež jediné jest pravé.

Obejde-ll se svět bez náboženství . . . I jiní na tuto
otázku odpověděli jako my. Ale aby bylo jasno. při
pojuji: »Ne bez nějakého, bez jakéhokoli náboženství,
nýbrž bez jediné pravého náboženství.“Obchod
ník se neobejde bež násobilky, rozumi se, že bez pravé
násobilky, síc bude hospodařit od deseti k pěti, až do
hospodaří. Inteligent se neobejde bez pravopisu, ale ne
bez »nějakéhoa pravopisu, jaký nedostačí snad ani žáč
kovi v nejnižších třídách!

Co vlastně jest náboženství? Dnes jest
v módě tímto jménem nazývat všecko možné, a kolikrát
nezralý student ti řekne, že on má také »svéa nábožen
ství. (Str. 75.) Jako kdyby propadlý student řekl, že on
má »svůja pravopis a »svoua násobilku! Náboženství
předpokládá za prvé víru v božství. Věříš-lív boha neb
bohy falešné, je tvé náboženství falešné. Nevěříš-II
v Boha neb bohy vůbec, nemáš žádné náboženství._ Vě
říš-Ii v Boha pravého, smýšlíš-ll o něm správně, věříš-li
l v to, co Bůh zjevil, máš víru pravou. Zdaž jest i tvé
náboženství pravé? Ještě nikoli! Předpokládá za druhé,
že Boha ctíš. .. a to tak, jak on ti ukládá. Bez boho
pocty jest náboženství mrtvola, a byt' bys i měl víru
pravou, je tvá víra mrtvá.

Co jest b 0 h o p o c t a ? Jak uctívat Boha? M0 d
litbo u, kterou najdeme v každém náboženství, vyjma
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deisty _a některé dlvochy na nejnižším stupni kultury;
o b ět [, kterou taktéž najdeme všude vyjma protestanty,
vyznavače Mohameda, budhisty, některé nízké divošské
kmeny, a od zničení jerusalemského chrámu i židy. V šir
ším smyslu lze říci, že ctíme Boha i poslušnosti a pod
robeností — tím, že mu s | o u ž [ m e, neboli že jeho přl
kázání zachováváme. Jinými slovy lze říci: »Nábožen
ství (pravé!) záleži v tom, abychom poznali Boha (správ
ně!), poznali sebe, poznali i svůj poměr k němu (správ
ně! . . . jsme jeho služebnícl, jeho dítky, on náš nejvyšší
pán, náš otec . . .), a podle toho poznání abychom upra
vili svůj život, své smýšlení, své jednání.“ To jest pravé
a p raktic k é, ve skutek uvedené náboženství. A je
dině o něm jest v této kapitole řeč.

Přihlédněme napřed, zda lidstvo vyspělo a pokro
čilo tak dalece, aby mohlo náboženství hodit do starého
železa; jinými slovy, je-Ii nevěra »modernímu člověkua
přiměřenější (odpusť mi vulgární výraz — zda mu lépe
»pasujea —), je-Ii pro lidstvo předností, dobrodiním, po
žehnáním. Pochopitelně ode mne čekáš odpověd zápor
nou. »Jakou jinou by mi mohl katolický kněz dát? To
jsou představitelé nové sekty jinší chlapíci! S těmi se
dá ,jednat' a ,smlouvat'!a Neboj se, nebudu mluvit kate
goricky a apodikticky jako Haeckel, který definoval ex
cathedra: »Mou opičí nauku každý inteligent uzná, ta dů
kazů vůbec nepotřebuje.“ Jenom tě pozvu na výlet do
minulých století, na hledání . . . Vyhledáme-li spolu doby,
kde měla v rukou žezlo nevěra, srovnáme je s dobamí,
kdy vládla víra, a přiměřený úsudek si pak můžeš učinit
sám. Uvidíme, mnoho-li dobra už nevěra lidstvu přinesla.

1. Dáse udržetspolečenský řád bez Bohaa
bez náboženství? Po roce 1917 se stalo frází: »Nábožen
ství jest lidu opiema. Opravdu? Tedy společnost nejen
že se bez něho obejde, bude jí dokonce I lépe? Snad
přímo blaze? Dostači sama sobě bez pomoci shůry, aby
udržen společenský řád? Jak již řečeno, dějiny jsou
svědkem, a naši nepřátelé též! Otřelá fráze: »Lid po:
třebuje náboženství . . .a Dobře, rozumíme tomu. »|.qu —
chcete říci: »Neuvědomělý, nevzdělaný lid . . . my, vzdě
lanci, se bez Boha obejdeme...<< Ale co znamená ta
fráze, ne-lí doznání, že společnost se bez náboženství
udržet nedá? »Lida — koho je více, tohoto »Ildua nebo
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vás, »vzdělancůa? Vždyť sami tvrdite, že vás je jen
hrstka! Tedy hrstka lidí si bez Boha nějak pomůže, ne
však celá společnost! Voltaire nechtěl mít nevěrce slu
žebníky, protože prý by nebyl jist životem, nechtěl mít
nevěrce zaměstnance, protože by nebyl jist majetkem,
rodiče nechtěli mít děti docela bez víry, protože by
s nimi nic nepořídili — proč i nevěřící rodiče, ba i pro
následovatelé církve a řeholi, posílají děti na výchovu
do klášterů, jako před lety mexický Nero, president Cal
les? »Národ, který není ovládán náboženstvím, musí být
ovládán děly,“ řekl kdosi, jenž tomu rozuměl. Děly...
nebo rozvětveným komplikovaným policejním systémem,
který vysiluje lid po každé stránce (i finanční) a pod
vazuje každé svobodné hnuti. Řád tedy udržen, ale rcl
sám: přibude tim spokojenosti? Přináší tato záměna
srdcim štěstí a národu blahobyt? Roste tim vnitřní ži
votní sila národa? Jak rychle umlkl po Francii radostný
zpěv písni, když po r. 1789 vymýtěno náboženství 1 ve
řejného života a místo kříže vidět všude guillotiny (šibe
níce)! A co po r. 1917? Všechna »radost ze života“ ta
taml Cti na př. denik Rachmanové!

Typickým obdobim nevěry byla velká revoluce. Jak
se těšila pařížská inteligence na chvíli a den, kdy po
sledni stopy viry z Francie zmizeji, kdy bude vládnout
jen »fiiosotiea, t. ]. bezvěří, jaký to bude na zemi ráj . . .
Dočkali se, a v revolučních žalářích, kde se někteří
otrávili a jiní si podřezali žíly, aby unikli potupné smrti
guillotlnou nebo protože jaksi dlouho váhala učinit ko
nec jejich útrapám, měli času dost, aby uvažovali, jaké
požehnání nevěra jim a jejich vlasti přinesla. Co tropl'ly
pekelné kolonny v Bretoňsku, nedá se popsat. Při tom
se tvrdí, že nevěrecké osvícenství odstranilo středověké
mučírny! Za prvé, století 16. a 17., kdy se jich velmi
pilně zvláště v protestantské Anglii proti katolikům uži
valo, patři novověku, a za druhé, středověk do nich vlekl
zločince, protestantské soudnictví Iidl nevinné, a uve
dené pekelné čety řádlly bestiálně i proti dětem, dív
kám, ženám, starcům, cpali je do peci a pekáren atd.
Krom toho byla revoluce dobou bídy a hladu; tehdy se
po prvé shledáváme s chlebenkami a s trontami před
pařížskými krámy; po mnohahodinovém čekání na chle
benku nlc nedostali, nejedna matka ušlapána, děti zmi
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raly bidou. Političtí odpůrci vládnoucí strany“popravová
ni, bezohledně a bez viny, nikdo jim nesměl poskytnout
přístřeší aniž dát skývu chleba nebo hlt „vody; nevěřicí,_
těžce raněný a strašnou červencovou žízní mučený Bar
baroux, ležící za vedra na rozpálené zemi na slunečním
úpalu, to zakusil sám na sobě. Vládla »tilosotiea, roz
uměj nejhorší spodina luzy, jako vždy za dob, kdy ne
věra přišla k veslu.

Španělsko po r. 1930... Neomlouváme generála
Franco, ale co tropiii tak zvaní demokraté, převyšuje
jeho přehmaty tlsíceronásobně. Kdo se tam dostal k vlá
dě! Jako vždy za dob nevěry.. .První jejich starostí
bylo zničit policejní archívy; pročpak asi? Pak řádění,
rafinované mučení katolíků — injekcemi a podobně..
Nač máme moderní vědu a její vymoženosti! Pokrok je
pokrok, také v tortuře! Odsouzení na smrt sprovozováni
ze světa neslýchané bestiálním způsobem, jako v Cal
Iesově Mexiku po r. 1926;

Jak Callesoví tak Španělům se vyrovnal Hitler! Proč
Pán na nás ty hrůzy našeho národního šestiletého marty
ria dopustil? Sv. Panna ve Fatimě zjevila r. 1917 oml
Iostněným dětem, že dojde k nové'strašné světové vál
ce, protože její volání vyznělo naplano. »Matičko, tys
volala: Pokání, pokání... Pokání nepřišlo, proto přišla
katastrofa. .a A druhý důvod, týkající se našeho ná
roda zvlášť? I u nás se zamlčovaly nebo tu a tam do
konce hájily Callesovy bestiality, jen aby lid neviděl
a nevěděl o požehnání a humanitě moderní nevěry.
V učebnicích se naše národní neštěstí zr. 1620 připl
sovalo na vrub katolické církvi, nikoli nesvědomltým
protestantským prospěchářům, kteří měli osud národa
v rukou; katOlickývládce zvítězil a ztrestal odbojné pod
dané, a poněvadž se nebojácně hlásil k církvi, viněna ze
všeho ona. Nuže, koho budou vinit nyní? Nacismus byl
hnutí výslovně bez'věrecké, měl v programu »zničlt ha
nebnlcia, jako ve stol. 18. Voltaire a' jeho společníci,
zlomit Kristův kříž a místo něho dát nad hlavami vlátl
korouhví, jejíž zlomený kříž v rudém poli mluvil dosti
srozumitelně. Nacistická literatura si počínala jako po
sedlý; byla v pravém slova smyslu zmítána hysterický
mi nepříčetnými záchvaty, kdykoli jen vzpomněla kato
llcké církve, papeže.
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Koncentrační tábory, první požehnání nacistické ne
věry. Psáno o tom dost, o hrůzách, vůči kterým všecky

_krutosti španělské ínkvislce jsou hotová nevinnost a
nejhorší inkvisitoři praví andělé. Dachau, ze všech »nej
humánnějšía, tam za šest let války zahynulo »jenoma
60 — 70 tisíc ubohých a jenom »máloa mučeni — ma
ličkost u porovnání s tím, co se dálo v Mauthausen a
zvláště v Osvěčimi. Hrůza pojímá každého přl pouhém
pohledu na fotografie. Krom surové tortury (vytrhávání
nehtů, kroucení a lámání údů, rozsápání psy, umoření
hladem atd.) též »pokrokováa: benzinové Injekce, očko—
vání malariovými bacily atd.

Počet všech umučených v koncentračních táborech
“se odhaduje na 11 milionů — více než Čechy 'a Morava
obyvatelů! Je-li tento údaj pravdlvý, nenajdete'k němu
protějšek v celém středověku! Krom toho tam mučeni
zlosyni, at"skuteční, at' podezřelí,“ aby soud vynutil pravé
svědectví; nevěrci nacisté mučlli ze zloby, z kratochvi
Ie, jen aby působili bolest, nevinné anebo »provlniléa
láskou k vlastnímu národu. kterou středověk ctil I u ne
přítele.

Co bylo při tom novověkém barbarství nejbolest
nější — To, že většina našich českých lidí strádala a
v mukách hynula v táborech na české udání; i gestapu
se tito udavačí vlastních lidí hnusill, 'udavači kollkráte
křiví, ze msty, za bídný mamon ...-Jsem ochoten pod
stoupit examen; počítejme, kolik udavačů bylo z řad ka'
tolických kněží, a kolik z řad bezbožcůl

Hitler, vrah našeho národa... Vzal nám vše, co se
vzít dalo, a chystal se nám vzít všecko. Loupll nás 0 ma
jetek,. o svobodu, o národnost, o_řeč, a chystal se nám
vzít i víru. Podle vás jest nevěra světlem. Tento čiověk,
který šířil všude tmu (škoda, že se ho Jirásek nedočkal
. . . měl by pro své Temno náměty prima kvalita a nadto
pravdivé„ nikoli vylhanél) . . . stačí vzpomenout na cen
suru! Skrtla 1 učebnice, že César zvítězil nad Germány,
že Fridrich II. pruský byl poražen u Kolína od Dauna,
škrtla, že Newton objevil zákon přitažlivosti .. . Byl An
gličan, a o Anglii říci něco chvalitebného bylo velezra
dou! Dokud byl Hitler s- Itálii v přátelském poměru, ne
smělo se napsat, že byla 1866 poražena u Visa, že Ga
ribaldi byl pirát atd.; po 8. září 1943 bylo dovoleno,
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vlastně komandováno do ni prát hlava nehlava. Próstl-r
tutku z vědy Hitler učinil, zvláště z historie; ani za care
ského Ruska nebyla oficielně šířena taková tma jako za
něho. Jen jedním směrem podle vás šířil světlo — tim,
že šířil nevěru... podle vás jest přec osvi-cením! Jen.
jedno dobrodiní tento náš národní vrah našemu národu
prokazoval (podle vás!), totiž že jej chtěii obrat o víru,
která podle vás je pověrou, tmou, neštěstím, oplem pro.
lid, a obšt'astnit nás nevěrou, která podle vás jest osVě
tou... Velmi podezřelé dobrodiní! Děkujeme za tento:
danajský dar! Jen zarytá nenávist proti církvi a kříži je
s to po zkušenostech s Hltlerem prohlašovat nevěru za
dobro a štěstí lidstva a našeho národa zvlášť, jen tana-_
tická zaslepenost a nepříčetná zášť proti slovu Kristovu
může mluvit, jak mluvíte nadále vy!

Co dobrého nevěra lidstvu přinesla v minulosti, jest
zřejmo. V přítomnosti? Viděli jsme na vlastní oči. V bu
doucnosti? Těšte se tou llusi, dělá-Il vám to dobře, a
řekněte nyní sami sobě: »Blahoslaveni my, kteří neviděli.
a uvěřlll.<(Vlastně třikrát blahoslavení, protože v i d i t e“
zřejmě požehnání nevěry, a přesto v pravý opak věříte,
doutáte, jej čekáte a Ildusllbujete. Jako socialisté,

_kteří před sto lety slibovali svým lidem na zemi ráj,
slibovali a slibuji, a ráj nepřichází, třebaže socialismus
.vkolika státech má vládu v moci. Nám se vysmíváte, že
čekáme pravé blaho v budoucnosti, v onom životě, a
sami si je také od budoucnosti slibujete. Rozdíl je ten,
že naše naděje vyvrácena nebyla, kdežto vaše jest“
vyvrácena zřejmými takty, které volají: »Požehnání ne
nese nevěra žádné.“ _

_ 2. Dá se udržet mravnost bez Boha a"bez ná
boženství? Na Sicílii vystoupil kolem r. 200 před i(. řecký
básník Euhemeros, první, jenž pozvedl korouhev bez-o
věří. »Bohové jsou báchorka...a Ennius přeložil jeho'
verše do latiny a učinil je přístupnými římské mládeži.
_Tobylo něco pro ně! »Neni bohů, netřeba dbát toho,
co nám naše náboženství jejich"jménem přikazuje nebo
zakazuje, netřeba se bát trestu za hřích . . . Není-li bohů,
není ani hříchu; to, co nazývají lidé hříchem, nemá pro
nás zhoubnějších následků než to, čemu říkají ctnost,;
a má tu výhodu, že k němu netřeba sebezáporu a že se

"'v něm pohodlněji žije . . .a Brzo spinal kdekdo ruce nad
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všeobecnou zkažeností; úpadek republlky spěl sedmi
mílovýml kroky vpřed, a budoucím věkům zanecháno
mravně naučení, že mnohdy nepravé náboženství jest
lepší než nevěra.

Císařský Řím, prohnilý až do morku, byl prakticky
dobou nevěry. Řím, kdy se sice státním bohům přinášely
oběti, kdy v ně však nikdo nevěřil, kdy Herodes Ukrut
ný stavěl císařl Augustovi za jeho života chrámy, kdy
byli císařové nazýváni bohy a pak obyčejně zákeřně
odkllzenl, načež zařazeni v počet bohů (apotheosa).

Pokročilí jsme my, synové 20. stol., dál? Mlnulým
věkům byla nevěra otravným jedem; nynější pokolení
jej stráví bez poruchy? Snad nám půjde i k duhu? Toho
svědky jsme samí. Laická morálka, náhražka za nábo
ženství Kristovo, se podobá onomu líku, jenž uměle vy
pěstěn nesl pyšně na odiv košatou korunu, plnou zele
ných listí, ale když Pán hledal plody, nenašel nic kromě
llstí. Jako topoly u cesty; pyšný vzrůst, ale ztrnulé,
jednotvárné, nedají plodů, ba ani stínu, berou soused
ním polím pótravu (kořeny, které se pode dnem příkopu
táhnou až do dálky 35 m).. .jenom si pohrávají listím..
jest mezi stromy tím, čím mezi lidmi jistá třída šlechty,
jež nic nedělala a žila z mozolů sedláka. Laická morálka"
by byla schopna života za jediné podmínky: transfuse"
krve — schází jí životní síla, a tu by jí musíla'vlít do žil
nauka Kristova, víra v křesťanského Boha, jedním slo
vem náboženství, jež ona chce nahradit. Špatně žije, kdo
o Bohu nedobře smýšlí. (Aug.)

_ Za první světové války nebylo ani zdaleka v našem
národě tolík udavačů jako za Hitlerovy okupace. Proč?
Před r. 1918 vychovávána mládež jakž takž nábožensky;
v letech 1918 — 38 třímala žezlo výchovy laická moráI-'
ka. Místo nadpřirozených pohnutek, Boha a svaté bázně
Boží, podávány dětem fráze: »Čestný muž jedná tak
a tak, čest vymáhá.. .a Když dokonce svědomí prohla
šováno za předsudek, z něhož konečně nutno“se vyzout,
byla zkáza dovršena. Hlasatelé této nauky měli sice na"
zřeteli jen VI. přikázání; ale prohlásí-Ii kdo svědomí za
dětinský 'zpátečnický středověký předsudek, pak jest
jím v každém směru. »Nedělej si svědomí ztoho,
když smilníš _“ »Zajisté — a také si nebudu dělat svě
domí, když tebe za desetikorunu udám a vydám gesta
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pu, když znlčím tebe l tvou rodinu. .a Společnost se
neobejde bez mravnbsti, a mravnost se neobejde bez
Boha!

Národ odcizený Bohu... Jaké požehnání mu při
nesla moderní vzdělanost bez Boha? Jaká požehnání
všemu lidstvu? Opustili pevný a neochvějný základ křes
ťanství, a kam došli? Samé návrhy, samá »reformaa a ná
prava: reforma školství, reforma zemědělství, reforma
manželství (lak bv ne!). Každý by rád reformoval a napra
voval. ale není nikoho. kdo by se napravovat dal. Každý
si slibule od svých návrhů a nápadů spásu lidstva a zá—
chranu spo'ečnosti, íako by lidstvo bvlo pokusný králík.
Nemají pražádné zkušenosti ani praktického rozhledu,
a ilm svěřit lidstvo k léčení! Vzpomínám na lednoho
učitele. Kolikráte ísem do jeho třídy vstoupil, pokaždé
jsem našel žáky přesazené, a nic to nepomáhaio. »Učiň
je hodněišíkc ».Kdybychmobila »Proč by ne? Jenom kdy
bys chtěl sáhnout k jedinému účinnému prostředku, a
k tomu nesáhneš, protože ho nemáš, když sám v Boha
nevěříšm

Dnes dosáhli nepřátelé toho, oč se snažili: nábožen
ství lest skoro všude zbaveno vlivu na veřeiný život.
Nuže, iaké ovoce klidíme? Grillparzer řekl 1849: »Cesta
moderního vzdělání se bere od humanity přes naciona
lismus k bestialitě.a Nevěřící Fichte " 1814): »lidstvo
spěie vstříc zdivočeiosti.a Protestant Leibnitz (? 1116):
»Jakmlle odhodí lidstvo náboženství, bude vládnout prá
vo siiněišího, budou se vzáiemně požírat iako dravci,
svět bude podoben lesu plnému zákefníků a lupičů.“
Masaryk: »Epidemle sebevražd má kořen v bezbožnosti
naší dobv.a Ale sám »svýma. prý »Iepšíma nábožen
stvím (»také-náboženstvíma) připravil o víru tisíce! Po
han Plutarch (+ 120 po Kr.): »Bez náboženství klesne člo
věk na úroveň zvířete. nechybí mu nic leč zuby a drápy,
aby se stal šelmou. (( Dnes by tak nemusi! mluvit — »mo
dernía člověk si vynalezl výtečnou náhražku za zuby
a drápv — —

3. Obeide se člověkv utrpení bez Boha a bez ná
boženství? ledaže má po ruce staropohanský universál
ní Iék! Kdvž le mu život nesnesitelný zlikvidovat.. .tedv
ohlásit úpadek.. ..krach .Básník SullyPrudhommetroí
v těžké nemoci tělesně l duševně; navštíví ho věi'icí
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Coppée a praví mu: »Co mne se týče, mne 'držl víra...a
»Vy nevíte, jak jste šťasten...a Víra v otcovskou pro
zřetelnost Boha, který dopouští, ale neopouští, příklad
ukřižovaného božského Trpltele a jeho Bolestné Matky,
pohled na kříž . . .

Počítejme jen, kolik sklíčených duší přijde k svato
stánku, ke zpovědnici, k milostné Královně svatohostýn
ské, a kolik se jich posadí !( radiu, aby poslouchaly
koncert! Vždyt' vy sami kroutíte hlavou, přijde-ll na vaši
zábavu dáma ve smutku, která včera nad rakví manžela
prolévala hořké a horké slzy, a soudíte (tentokráte do
cela správně!), že dáma ve smutku má pro manžela pra
malý smutek! Přesto, že vaši filosofové (Emerson) do
poručují zarmouceným lako lék musea, koncerty a pod. !

To činí mnohému služebníku oltáře jeho stav milým
& drahým.. . vědomí, že k němu jako k poslední po
zemské naděíi spěchali ti, kteří od země nlc nedoulají
a doufat nemohou, a že k němu nepřicházejí nadarmo!
Ze skrze leho ruce iim Otec vší útěchy dá,:co by jinde
bezúčelně hledali, že jen u něho najdou záchranu —-u
něho, kterého si snad ani nevšimli, dokud ]im svět byl
vším, a kterého vyhledávaií, když jsou na pokraji zou—
talství! Vy, kteří iste šestiletí našeho národního marty
rla prožili »za větrema, bez úzkostí a bez pohromy, a
čestné, at' nečestně, víte vy, čím bvly svatohostýnské
zpovědnice po celou tu dobu krváceiícím srdcím? Máte
vy, kterým plynou dny prozatím \! blahobytě. vůbec zdá
ní, co utrpení se skrývá pod doškovými střechami cha
loupek I za těžkými záclonaml na parketech v komna
tách paláců? Co víte o životě vy, jejichž životní obsah
se vyčerpává dostaveníčkv, zálety, výleiv, kinem, dl
vadlem, veseliceml a podobnými zalímavostmi? Ve styk
sživotem se nedostane návštěvník tančíren a kaváren,
Ve styk s ním se dostane ten, kdo má příležitost vstou
plt pod ony »doškové střechya zastrčených chatrčí, ko
lem kterých pádí vaše auto, vezoucí vás k něiaké ve
černí atrakcl — vás a veselou společnost, za bezstarost
ného smíchu a vtlpkování.

Ale možná dost, že velmi brzo i vás přeide smích,
a co potom? Buďto najdete cestu k oné budce vzadu
v kostele I vv. nebo . . ._Světu isou slzící oči I krváceilcí
srdce na obtíž! Svět sl půjde !( zábavám a kratochvílím
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bez vás a mimo vás, Ihostejně vás mine. lako ted' vy
Ihostelně míiíte své trpící sklíčené bližní! Jen“ ledno
srdce se pak naide, které se s láskou skloní i k vám,
jako nyní se sklání k vvděděncům světa — přesvaté
Srdce Ježíšovo, a to spolu s Bolestnou Matkou vám bu
de útočíštěm, ačll nezvolíte raděli útěk z života: a to
Srdce vám podá hoiivý lék skrze ruce svého zástupce,
]ehož hablt připomíná světu ! vám, že“ lest na zemi cl
zincem. že není z tohoto »vašehOu světa, a který“ lo
přec ieho nelvětšim dobrodincem, protože ma'etníkem
nevyrovnatelných nebeských pokladů. především sva
tého ookoie, jehož svět dát nemůže. Sud' nyní sám, ]e-ll
náboženství opravdu pro lld opium — — ,

Kněz podle Srdce Páně . . . Neznamená v očích svě
ta nic.va netouží po tom, abv něco znamenal: nemá vlivu
na vefeiný život. nemá v rukou otěže oolitikv. a nestali
o to, protože má něco neskonale většího. vznešewě'!i
ho. krásněišího, lidumílněišího. chcete-" 'o tak "aa—vat,
má. čím se nemůže honosit žádný ministr. v každém
čísle novin oslavovaný -—.má nebeský balzám na ránv
krváceiících srdci. a ten nemáte ve svůch odkladech
ani W'ani svět. kterému iste se zansa'i tě'ern duši!

Mám m'uvit o tom. iaké požehnání přineslo a přináší
křesťanství i po lim'rch stránkách? Vždví má-li kdo na
lfeteii oou1e časný b'ahobvt a kulturu, nemůže nevidět
pronikavý vliv náboženství (pravého. t. i. Kristova). Ne
věi'ící Goethe: »Všechnv dobv. kdv vládla víra. bvly
p'ndné_ stkvě'é. onvznášelv srdce: dobv. kdv vládla ne
věra. neo'odné.a Španělsko ve stol. 15. a 16.! Portuoal
sko právě tak! Benátská republika a vůbec středověké
italské státvl-Janov. Florencie. Pisa. Parma, M'ián...
Francie-za dob virv. za sva—teetndvíka IX... Úpadek
nastal. kdvž se dostali k vládě ve španělsku a Portunal
siru t. zv. osvícenci a zednáři. v ital" pohanský humanis
mus. ve Francii nevěreckv racionalismus. Nestalo se to
ovšem rázem. n\ibrž nonenáh'u — setrvačnost se uplat
ňuje ' na na" mravním a ku'turnim,

Nicméněcilem náboženstvi není dopomá
hat k ro'rrnachu lmmře časné — Vě č né s t atkv inou
jeho cíloml Chtěl isem len poukázat na to. že nei—"di
ani nenřekáží čacnému b'ahn'wtu. vměranosti. vědě
&pokroku vědy, lak tvrdí nepřátelé, naopak, že to vše
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podporuje. Ale len podporuje — obstarat to není leho
povinností ani úkolem, tak iako není jeho úkolem léčit
tělesné nemoci. Proč tedy tvrdi Strauss, Renan a ilní, že
křesťanství iest' pro život neupotřebltelné? Melander
odpovídá: »Protože ieho etika ie veskrze lndlviduelní.<<
Beyer - Bentey pravi: »Protože myšlenka individuality
mu docela chybí.“ Z těchto dvou docela sobě odoorulí
cích odpovědí si “ted' vyber, kterou chceš! Náboženství
Kristovo lest pro život neupotřebltelné . . . »Protože člo
věk lest od kolébky až ke hrobu sešněrován železnou
košilí zákonů, takže se nemůže ani pohnout, ba ani dý
Chat.“ Tu to máme! Upřímně doznání! Kdyby církev byla
ochotna jako žid smlouvat a dát s sebou smlouvat -—
vsaďme se, že bychom udělali »kšeftal“ »Něco slevím
já-a něco vy — já vám slevím šesté přikázání...a »A my
s radostí slevíme všeckoostatní. . .a (Str. 90.)

B) Požehnání—viry.

Je-Il náboženstVí Kristovo pro život upotřebltelné
či nlc',"o'bejde"-ll se lldstvo bez něho či nlc, poví nám
minulost l přítomnost. Vlzme, jaké požehnání světu přl
neslo! Rím, starý pohanský Rim, ležel v posledním taže
ní. Pět staletí byll Římané sllný, zdravý, mocný" národ,
neznali přepychu, “nevěděli o rozluce manželské, nebyli
přistupnl ůplatkům.-Ale jejich vlastní básnik praví:- »Po
drobené Řecko přineslo Římu svou vzdělanost, a s ní
i své neřesti...a požívavost, rozkošnlctvi, luxus, po
hodlí, nemravnost—a tím »podmaněná Hellas podmanlla
svého podmanitelea. Rim hnll a shnll, staré pohanství

“ukázalo svou neschopnost, povznést a oblažlt lldstvo,
učlnlt je lepším nebo aspoň udržet je na jakéms takěms
stupni mravní zachovalostl. Dějiny všech starých národů
se berou ledlným směrem — dolů! Nikdy vzhůru! Vždy
stále hůř a hůř, jak v životě polltlckém, tak v životě
mravním, manželském a zvláště náboženském — na po
směch těm, kteří mluví o neustálém pokroku a vývoji.
Egypt, Asyrle, Babylon, Fénicie 'a její dcera Karthago,
Persie . . . ' ' “

"Tyto říše už neexlstovaly, když přišel božský Spa
sitel. Jen Řím tu ještě" byl, prohnilý, v životě rodin
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ném rozvrácený, v politice úplatný Řím, oddaný všemož
ným neřestem. jímž hověl veřejné, a pohlavní zvráce
nosti po příkladě východních sousedů zatáhl l do boho
služby. Do tohoto Říma přicházejí knížata apoštolská,
oba rodem žldé. . »Podrobená Judea vnesla do Říma
světlo a podmaníla tak svého podmanitele.. .a Ale do
cela jinak než jsme právě slyšeli o Řecku! Nikoli »jed
: Judeya, jak za mých studentských let tvrdll jeden ver
šotepec a jehož frázi papouškovala veškerá česká ne-_
věrecká Intellgence. Řím, života neschopný, podobný
zpuchřelému kmenu, se zazelenal — Politicky slce byl
neodvolatelně ztracen, v tom směru mu pomocí nebylo,
ale po mravní stránce — tam, kde sv. víra se ujala vlády
nad duší. Močál vydával místy lilie, jež nás ještě dnes,
po staletích, okouzlují svou krásou — Anežka, Cecílie,
lucie a jak se všechny ty panenské mučednice jmenují.

Křesťanstvíneupotřebítelné pro život, podle Macha
ra prý jed přlnesený z )udey. Vízme, jaké ovoce nauka
Kristova přinesla, a po ovoci poznejme strom. Před pří-'
chodem nebeského Učitele . . . Vraždlll se, při hostinách
otravoval druh druha, hnlll v nečistotě a v rozkošnictvi,
nebylo manželek ani dívek, byly jen bajadery; zástupy
otroků sténaly pod zbičla metlaml, cirkus se ozýval pus
tým řevem quy, když viděla técl lidskou krev, divadla
byla místa ohavnosti, chrámy místa pustých orgií. Za
dvě až tří staletí potom.. .Křest'anská rodina byla rá
jem na zemi, místo ohavných obřadů se nese z chrámů
k nebi zpěv žalmů, služebník pokleká s pánem k témuž
svátostnému stolu a jest od něho nazýván bratrem, pa
nicové a panny tvoří komonstvo nebeské Královny a zá
vodí člstotou s anděly, začíná pučet nový život. Ne sice
všude — jest omyl soudlt, že po skončení pronásledo
vání zmizelo pohanství všude naráz. Udrželo se dosti
dlouho, a zvláště d u c h pohanství jen ponenáhiu mizel.
Ale mizel přece, až zmizel nadobro. Nový život začíná
pučet. a rozvíl se docela za dob pozdějších, za dob víry.

Víra Kristova dala světu velikány ducha, na něž by
každý národ byl hrdý, kdyby je mohl-nazývat svými. Lva
Vel., jenž pohnul divokého Attllu, že upustil od zamýšle
ného obléhání Říma. Ambrože, Baslla, Jana Zlatoústého,
kteří se postavili na odpor nedovoleným tužbám císařů
neb císařoven; u nich hledali nakonec záštitu ti, kteří
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proti nim brollil, dokud se slunlll v paprscích přízně osu
du nebo císaře, a kteří byli na pokraji zoufalství, když
slunko štěstí nebo císařské blahovůle se zatmělo. Ře
hoř VII., jenž vzkřísil upadlý život a mravnost v církvi,
a to za nejtěžší situace. Bernard, jenž současné Evropě
vtiskl ráz a pečeť svého velkého ducha, třimaje v ru
kou otěže veřeiného života . . . Vedle nich i ženy, jako
byla na př. Kateřina Sienská. jež : rozkazu Božího ide do
Avignonu připomenout hlavě křesíanstva ieji povinnosti,
Terezie Avllská, »seraíínská učitelkaa. reformátorka po
kleslého řádu karmelitánů, jako Kateřina Sienská retor
movaia upadlý život jiných.

Víra dala světu vzory učenosti. vůči nimž moderní
oslavovaní heroové vědy jsou bludičkv.Auqustin,1ero—
nvm, Rehoř Veliký, Anselm Albert Veliký, Tomáš Akvin
ský, Bonaventura na západě. Řehoř Nazianský a Nys—
senský, Efrém, Atanáš Cyril Alexandrijský a Jerusalem
ský na východě... Kdo zakládal universitV? Kdy bvla
pražská v rozkvětu a kdy v úpadku. za katolického Karla
IV. nebo za husitských a protestantských dob. kdy unl
versitní profesor, polav za manželku dceru knihtiskaře,
opustil katedru a šel raději k tchánovi za ilstějšim chle
bem? Jaký úpadek školství. zvláště universit. přivedlo
iuterství! Sami pomocníci Lutherovl nad ním hořce ikali!

Víra dala světu muže. kteří zachytili klesalící Evroou

v p'Ždu a zachránili ji před zahynutím. František z Assisi,lgn c . . .
Víra dala Evropě muže, kteří se stali duchovními

otci nesčetných misionářů. a ti učlil divoké kmeny víře
v pravého Boha a přinesli llm vzdělanost... Benedikt,
jehož duchovní synoVé mýtili Iesv. proměňovali pustiny
v úrodná pole. v klášteřích vzdělávali mládež a nsall
vzácná díla. učlce při tom nevědomé, žijící v temnotách
pohanství. Klášterv byl'v střediskem a sídlem vzdě'a
nosti v dobách. kdy stát se o školství zhola nestaral,
kdv rytířové a králové se nedovedli ani podepsat, kdy
slovo »klerlka znamenalo tolik co učenv.

Víra dala světu Ieale věrozvěstů kteří z čisté lásky
k duším opustili sVé drahé I vlast a šli hlásat Krista no
hanům. Cyrila a Metoda. Frantlška Xaverského... kdo
bv byl s- to všechny vylrnenovat! Kdo bv vvoočítal tv,
kteří přinesli ubohým světlo za oběť vlastního života!
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Víra dala světu vzory statečnosti, kteří se nebáli říci
pravdu mocným tohoto světa. Ivo de Chartes, Jan $a;
hagun, Tomáš Morus, Jan Fisher . . .

Víra dala světu armádu mučedníků . . . nelen osmah
lých mužů, nýbrž I dívek a dětí, tříletého Barulu, čtyř
letého lgnaclola, sedmiletého Justa, devítiletou Basilis
su, dvanáctiletou Akvlllnu a Anastazll Ni (na Korei) . . .

Svatá víra dala světu zástupy Milosrdných sester,
které se zřekly všeho, co jim nabizel svět, a věnovaly
se zdarma trpícím, o něž se nikdo nestaral,

Svatá víra dala světu vzory andělské čistoty, o jaké
se pohanstvu ani nesnilo. Aloise, Stanislava, Berchman
se, Gertrudu, Mechtildu, Magdalenu z Pazzis, Terezičku . . .

A co ještě podivuhodněiší, svatá víra učinila vzory
svatosti z těch, kteří si libovali v blátě. . . Svaté kaiíc
nice, Marie Egyptská a Syrská. Thals, Peiagle, Eudokie,
Aira, Marketa Kortonská . . . Přišel samozvaný »retormá
tora, nápravce »zkažené<<prý církve, a co způsobil on?
Pravý opak! 2 míst ctnosti místa hříchu. Ke konci života
nazývá Wittenberg druhou Sodomou — on, který tam
čtvrt Století vládl a reformoval. Luterské Lipsko nazývá
»horší než byla Sodomaa . . . Ovoce ieho »retormovánía.
Ze jeho these. přiblté r. 1517 na dveře zámeckého kos
tela, se rozlétly po Německu lak oheň po strništi a
podnítily oheň odboie proti Rímu, ví každý. Nikdo neví,
že za čtvrt století potom na tytéž dveře přibil ilné these
a že si ílch nikdo ani nevšiml — varoval v nich studenty
před smilstvem, on, smilstva apoštol!

Církev Kristova, zahrada a štěpnic'e světců... Na
toto společenství bychom neměli být hrdi? Šlechtický
synek lest poučován o'slavné minulosti a velkých činech
svých předků a hledí s hrdostí na leíich portrety v zá
meckém sále — a mv? Modlíme-li se litanil o všech sva
tých, máme-ii v rukou martvroloqlum nebo katolický
kalendář? Naši bratří, naši spoluobčané, naši předkové

. Církev. neivětší dobroděika lidstva, matka nelvět
ších a neiš'echetněíších hrdinů člověčenstva. a v ni isme.
se i mv stali dítkami nebeského Otce. Biskup Cheverus
křtí knížecího synka: spatřiv v koutku kostela chudou že
nu s dítkem v náručí zavolá ii, pokřtí i ieií robátko a má
k přítomnýmšlechticům krátkou promluvu. o čem asi?...
Křestní matriky ]sou registry nebeského království; při
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křtu sv. lsl byl pomazán svatým olejem jako král při ko—
runovacl, aby ti církev připomněla, že se stáváš členem
královské rodiny, abys pamětllv své důstoinostl žil, lak
se sluší na královského syna. To iest šlechtlctví, na kte
ré můžeš být právem hrdý a o něž tě nepřipraví nikdo,
byť "bys nosil žebráckou halenu.

Co dala víra našemu národu? »Přinesllnám oni
“Písmosvaté,“ praví stručně a výstižně cyrilometoděíská
píseň. Písmo svaté, bychom »ze studnice této zlaté“
čerpali zdrole pravdy Krlstovy. Skrze ně ráčil Pán našim
otcům, sedícím ve stínu smrti a bludu. rozžatl světlo
pravdy, a nadto svatí bratří soluňští vřadill náš národ ve
voi národů kulturních — tím, že mu dali »knlhua, že lsou
tvůrci slovanského písma a tudíž zakladate'l slovanského
písemnictví. Děílny našeho národa začínalí teprve křtem
Bořivoíovým, případně pokřesťaněním Moravy. Co víme
o našich pohanských předcích? Jen to. co nám sdělují
pověsti, ve kterých lest více bájí n'ež historické pravdy.
Cech, Krok a leho dcerv. Přemysl . . . Jen zaslepená ne
příčetná zášť mohla učinit 6. července 1945 proiev:
»l-lltler nám škodll mnoho, ale žádného Cecha neupálll
jako církev Husa . . .(r Za prvé. nevím. co by byl řečník
odpověděl, kdybych mu byl připomněl, že husité upállll
více lidí než Kostnice — lest v leho očích Hitler větší
lidumll a větší přítel našeho národa než válečníci Zlž
kovl? A za druhé, církev. které šlo o to, aby našemu
národu, obklopenému německým mořem. národní exi
stenci navždv zabezpečila, lest od husitského řečníka
více nenáviděna než vrah. který nášnárod zamýšlel vy
hubit! Za třetí, nacisté upállll našich lidí kolik! Při ústupu
v květnu 1945 na Bunči, v koncen'trácích . . . na valaško
mezlříčsku hodili do ohně dvě dítky před otcovýma
očima!

Co dalo našemu národu luterství? Každý nepředpo
jatý historik doznává, že s Lutherovým náboženstvím se
valllo do Čech němectví plným proudem: odpad od ka
tolické víry otevřel poněmčování bránv dokořán. Winter
v Církevním životě v C. vypočítává, lak severní Čechy
krok za krokem se odnárodňovalv, lak iedno město za
druhým přiiímalo »německé náboženstvía, a s ním i ně
meckou řeč. Tak zvaný sudetský problém. který zavdal
podnět k truchllvému 30. září 1938 a 15. březnu 1939, byl
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zaviněn hlavně odpadem našich otců od-dědictvi svato
václavského k Lutherovu bludu. Němečtí dějepisci přičí
tají lutherovi za nemalou zásluhu poněmčení Čechl

Co přineslo naší vlasti velebené husitství? Krom
jalové vojenské slávy požehnání pramálo. Napřed naše
vlast drásána patnáctiletou občanskou válkou, při čemž
vyznavači Mistra Jana zničili vzácných kulturních pa- '
mátek bez počtu a páchali krutosti neslýchané, jak bez
obalu doznává liberální profesor Pekař. Potom hospo
dářsky. vyssátá a kulturně upadlá se dostala v takovou
politickou situaci, že pomalu spěla ke ztrátě samostat
nosti; vládcové cizích dynastií, kteří s národem necítili
a s ním nikdy nesrostli, uváděli ji krok za krokem v od
vislost na cizině. Pak přišlo Iuterství, a s ním křížová
cesta našeho národa, která'vedla přes Bílou horu ke
ztrátě Lužice, k Josefovi II. a násilné germanisacl, k úplné
závislosti na Vídni, za níž jako hrozivý přízrak stála ještě
horší závislost na Berlínu.

Stručně jsme načrtll, jaké požehnání přineslo světlo
víry Kristovy Evropě i lidstvu, a našemu. národu zvlášť.
Nepřátelé si ovšem pospíší s otřelou námitkou: »Proč
nevykládáš také o tom, co způsobilo náboženství zlé
ho?a Nikoli náboženství, nýbrž ti, kteří se za ochránce
nebo šiřitele náboženství vydávali a jeho zneužívali!
Ať k sobeckým svým cílům, at' k čemukoll jinému. Karla
Velikého po této stránce velmi přiléhavě a pravdivě ka
rakterisuje saský katolický básník F. Weber v eposu
U třinácti líp.-Nám dostačí, co na tuto námitku odpo
věděl při jisté veřejné schůzi řečník v N. Odpověděl
velmi drasticky, »po hanáckua, až přespříliš »po hanác
kua, takže jeho odpověď, třebaže velmi přiléhavou, ne
lze dosiova reprodukovat. Smysl byl asi tento: »Já si
připadám jako průvodčí, který turistům ukazuje prastarý
hrad, jeho nádherné sály, sbírky atd.; v hradě jsou krom
sálů i jiné místnosti, na př. skladiště starého haraburdí,
plné špíny, prachu a pavučin; tam průvodčí nikoho ne
zavede, ledaže by ho za to někdo přímo požádal, a pak
tam zavede jen jeho samotného. Chceš-li tedy, abych
já ti v budově církve ukázal kobky odpadků, požádej
mne za to po schůzi, a já tě tam zavedu . . .a Byli a jsou
lidé, kteří náboženství zneužívali a zneužívají; souhlasí
me s vámi, že nic hnusnějšího nad to — ale jest méně
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hnusné zneužívat vlastenectví? A přece nikoho : vás-ne
napadne plvat po vlasti proto, že někteří z ní činí doj—
nou krávu svého prospěchářství! A pak ——čeho je víc,
dobrého, jež způsobila víra, nebo zlého, které zavinilo
toto zneužívání?

Jiní zase naše vývody klidně vyslechnou, souhlasí
do posledního písmene, a pak vyvrátí všecko jedinou
poznámkou: »Ano, uznáváme milerádi, že křesťanství
přineslo lidstvu mnoho, velmi mnoho; ale svůj dějinný
úkol vykonalo a dokonalo — moderní době se hodí
právě tak jako modernímu gentlemanovl jeskynní obydlí
předhistorického člověka. Casy se mění, lidstvo spěje
nezadržitelným tempem vpřed na dráze pokroku I kultu
ry, všude obrovský rozmach. Jako nedostačí nynějšímu
století elektřiny Iouč nebo Iojová svíčka, jako nedostačí
velkotovárenskému provozu ruční manipulace a racionel—
nímu zemědělství zastaralé metody uplynulých staíetí,
tak nedostačí modernímu člověku křesťanství. Dokud
bylo lidstvo ve stadiu dětství, hodilo se mu výtečně,
jako ještě dnes dětem. Ale pokročilému lidstvu?“
»Dnešní člověka potřebuje tedy něco dokonalejšího . . .
Nepřítel Kristova učení Eugen Diihring (t 1921) »rozdrtila
v prvním díle svého spisu křesťanství na padrť, v dru
hém díle hledá náhražku, a jest rázem velice skromný

. Hledá, a nemůže najít, a nakonec potěší své čtenáře
touto moudrostí: »Náboženství jest sebezřízení hlavy
a srdce oním vyšším směrem, jenž v myšlenkách a ci
tech jest určen ohledem na šlechetně rysy ve veškeren
stvu.a Rozumíš tomu? Ale hlavní věc, že náhražku'za
desatero našel — —

Zůstaňme na chvilku při něm, při desateru — podí
váme se a uvidíme, je-Ii skutečně křesťanství veskrze
překonané stanovisko a neupotřebitelné pro život. Před
lety se rozepsaly noviny o tom, že komusi doručila poš
ta značnou částku peněz a s nimi nepodepsaný dopis;
zasilatel mu sděluje, že před lety ho o peníze ošidil,
nedávno však byl u sv. zpovědi a bylo mu uloženo, aby
nespravedlivě nabytý majetek vrátil. Kterési socialistic
ké noviny k tomu příčinily poznámku: »Nábožnost se ne
vyplácí.“ Ovšem, zlodějům se nevyplácí, proto zloději
(zvláště ti, kteří pracují »ve velkému, podvody, směn—
kami a pod.) se obyčejně zpovědnici vyhýbají. Ale mož
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ná. že by onen redaktor mluvil trochu jinak, kdyby on
byl tím okradeným . . . pak by si možná přál, aby »jehou
zloděj se ukázal v kostele, jak si přál Voltaire n'eb onen
žid v Kosmákově povídce. Za Karla IV., za dob víry,
mohlo dítko projít celou zemi se zlatou korunou na hia
vě. Dnes? .. . Ochrana majetku — těž tv ého majetku
— jest jedno z mnoha dobrodiní, jež-»neupotřebitelnéa
křesťanství lidstvu skýtá.

Druhé dobrodiní: ochrana cti a dobréhogjména, jež
spolu s osmým přikázáním ukládá povinnost odvolat po
mluvu, a proto nevalné vítáno zákeřným pomluvačům.
Třetí: ochrana osobní svobody a bezpečnosti. »Nezabí
ješ. . .a Nikde se na světě nepáchá tolik vražd, i za bí
iěho dne, jako v nejosvícenějším státě pod sluncem,
\! U. 5. A., a přece nikde taková armáda detektivů a po
licistů! Když jest zločinec stejně vyškolený jako de
tektiv..'. Boží zákon mu neplatí; a lidský jest na něho
příliš nedostatečný. Další dobrodiní: ochrana autority,
a zároveň ochrana podřízených před zneužíváním auto
rity... čtvrté přikázání. Ochrana společenského řádu
a nevinných při soudním jednání, druhým přikázáním,
jež udržuje vědomí svatosti přísahy. Ochrana dělnictva
před mnohonásobným vykořisťováním, jednak sedmým
& pátým, jednak třetím přikázáním, jež chrání dělníkovl
neděli.

0 šesté přikázáníneradno zavadit. Jest sice jedinou .
mocnou ochranou trvání a zdraví jak jednotlivce, tak
rodiny, tak celých národů a společnosti, ale právě o tom
jistí neradi slyší. Je v tom sice háček; mrzutá věc, že
právě toto přikázání se velmi brzo mstí na těch, kdož ho
nedbají — po něm šlapat jest horší než pěstí udeřit
ježka. Vynalězaví jsou sice dost; když máme očkování
proti neštovicím, proč by ne proti jiné nemoci? A chytří
lidé vynalezli medicínu, serum syphiliticum — žel, že
pokus zkrachoval, a doktoři poznali, že jediná ochrana
.proti jistým nemocem jest čistý život. Ale marné vše;
filosof, romanopisec, básník o překot dokazují, že »osa
všeho žití jest pohlavní života . . . Shakespeare pravi přl
Iéhavě, třebaže drsně: »Když se zatvrdíme ve hříchu,
zalepí nám bohové oči naší vlastní špínou, takže se kla
níme vlastnímu bludu...a Nechtějí vidět, že podrývání
tohoto přikázání vede k jisté záhubě celé lidstvo. Cicero
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pravi jemnějl: »Nečlstá vášeň jest nepřitelka rozumu,
zavazuje mu oči.“ Pascal, jansenlsta, odpovídá hříšníku
na výmluvu, že by jistě zanechal hříšné rozkoše, kdyby
měl víru: »Pravý opak jest pravda! Měl bys víru, kdybys
zanechal neřesti. Zlom vášeň, a budeš věřící! Pracuj
o tom, aby ses přesvědčil o věčných pravdách nikoli
rozmnožováním a- hromaděním důkazů (pro existenci
Boží), nýbrž umenšením náruživosti.a »Rád bych viděl
čistého člověka, jenž popírá existencí Boha a nesmrtelné
duše.“ (La Bruyére.)-Tato mnohonásobná ochrana, kte
rou samojediné desatero lidstvu skýtá, se však opírá
o první z jeho deseti příkazů: »V jednoho Boha věřitl
budeš.. .a Padne-li toto, padají s ním všechna ostatní.

Desatero — Ale tím se přec veškeré náboženství
Kristovo nevyčerpává! Co řečeno, jest jen několik krů
pějí z moře požehnání, jež rozlévá na lidstvo. Kdyby
chom přešli od mravovědy k věrouce, k článkům víry . . .
Vědomí budoucího života, přesvědčení o tom, co nás
za hrobem čeká, poučení o našemživotním cíli-a úkolu
atd. atd. . . . To vše že jest jen pro děti? Pro lidstvo, do
kud prožívalo svůj dětský věk? . . .

Což, všímneme-Il sl "nepřátel víry Kristovy? Kdo jl
pronásledoval? Kdo proti ní bojuje? Jenom špatní. Kdo
jí- pohrdá? Pouze neřest a nepravost. Kdo ji opouští?
Slabí, zbabělí, zrádci. Kdo jl podceňuje? Jenom ten, kdo
ji nezná. Ovšem, lidé přístupní lesklým lrázím se dají
prskavkaml oslnit. Haeckel praví: »Přemýšlení naší mlá-_
deže je tak vyvinuto (?), že na universitě již v prvním
pololetí obcováním s osvíceným! spolustudujícími (snad
»polostudujícímia?) a následkem světla, jež šíří studium
přírodních věd, dostane náboženská víra smrtelnou rá
nu.<<(???) Aby mládež se neprojevila za takovou poklo
nu vděčnou! Harnack, nepřítel církve, soudil a mluvil
o »osvícenosti a samostatném přemýšlení inteligence
a zvláště akademické mládežea docela jinak! A to po
nabytých zkušenostech! Mluvilaněkdy církev jako Haek
kel? Nahlédneš sám: poklony onoho druhu dělá pouze
dryáčník; pravdu netřeba dryáčnicky doporučovat, ta se
doporučuje svou vnitřní hodnotou sama jako zlato neb
diamant. Nám pak dostačí konstatovaný takt: »Dosud
nikdy neučinllo náboženství (rozuměj pravé, Kristovo)
nikoho nešťastným, ani jednotlivce ani národy, ale máme
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doklady, že nešťastnýml je učinila nevěra (nebo blud), q
že po truchllvé zkušenosti se ke Kristu vracely celé ze—
mě. Najděte nám jediný doklad, že nevěra přinesla Ild
stvu ráj, že setřela slzy trpícím, že vyrvala : rukou zou
tajícímu revolver, že usnadnila někomu odchod z tohoto
slzavého údolí, a pak teprve můžete doufat, že se ve
svém přesvědčení zakolísáme a že tačneme : vámi,
apoštoly nevěry, vyjednávat . . .a '

38. »Aby nezemdleli na cestě. „<< (m 15, 32)

(Studnice \vod živých a manna na poušti.)

V síle pokrmu tohoto (andělského chle
ba) putoval Eliáš až na horu Boží svatou.
(3 Kr 19. 8) —- Anaělům jenž v chléb se
dává, poutníků se chlebem stává. (Lau
da Slon.)

A) »Mlsto Betlema pospěšme k oltáři...a

Přede mnou leží obrázek, rozdělený ve tři pole.
Nahoře Betlem, dokola nápis: »Největší radost.<< Upro
střed Golgota, nad křížem slova: »Největší bolest.“
Dole monstrance věnčená nápisem: »Největší láska.a
Tento poslední nápis mohl věnčit celý obraz. Největší
láska, největší obět'... Prostinký obrázek vyjadřuje,
o čem rozjímá církev po celý liturgický rok, a Eucha
rlstle? Zpřítomňuje Betlem l Golgotu, jest svátostí lásky,
a o té lásce pěje vánoční koleda: »Tak nás mlloval,
s nebe na zem sstoupll, se obětoval, aby nás vykoupil.
v jesličkách ležel při svém narození, na kříži umřel pro
naše spasení, nám se zanechal v oltářní Svátosti : pouhé
mllostl.a ,

»v jesličkách ležel při svém naroze
ní.. .<<Karel Veliký shromažďoval na svém dvoře vše
cky učence své veleříše; všechny se mu podařilo na
dvůr dostat, vyjma jediného -—Učený mnich, Pavel Wint
ried, jáhen, mu odpovídá: »Neopustím svou klášterní
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celu, dvůr by pro mne byl žalářem.<<Po čase bylo zosno—
váno proti císaři spiknutí, prozrazeno (»turlandská vzpou
raa), a tři původci odsouzeni na smrt. Pavel se za ně
přimlouvá... »Ano, jsem ochoten jim dát milost, ale
s jednou podmínkou — že ty přijdeš na můj dvům
A učený mnich? Aby provinilcům zachránil život, vyho
věl. Císař se radoval a jásal, ale Pavel si povzdychi:
»Žlvot na dvoře bude pro mne doživotním pokánímm
Jen soustrast s provinilcl ho přiměla k takové oběti.

Syn Boží... Po Ildsku pojato — jak sv. Bernard
pěkně rozvádí v jednom vánočním kázání — vidí člo
věka provinilého, na smrt odsouzeného. jest jat sou
strasti s ubohým a chce ho zachránit. »Ano, ale 3 pod
mínkou, že sestoupíš k němu do jeho vyhnanství.“ A Syn
jde, jest Otce poslušen až k smrti, a to smrti kříže. Vá
noční doba nám připomíná rok co rok toto tajemstvi
Boží lásky; vítáme božské dítko v slzavém údolí s ra
dosti ještě větší než Karel onoho mnicha, ale pro Syna
Božího byl příchod mezi nás snižení, neskonale snižení.

Den Božího narození, veselme se všichni nyni,
vyjevilo se spasení a nám hříšným vykoupení . . .
]ezulátko, dítko milé, narodilo se v Betlémě,
vzalo na se ponížení, nám přineslo vykoupení . . .

Jesličky,ranní červánky vykupltelské lás
ky Kristovy, první projevy lásky jeho božského
Srdce. Bůh se stává člověkem, Tvůrce tvorem, Pán slu
žebníkem, Vládce podrobeným, Všemohoucí dítkem, Nej
vyšší bere na sebe odříkání a chudobu; ten, který byl
bohatý, z lásky k nám se stal chudý, abychom my jeho
chudobou zbohatll. (2 i(or 8. 9) Ale přesto přese všecko
zůstává pánem a králem všehomíra. Důkazem andělé,
kteří nad jesličkami pějí Gloria, důkazem králové z vý
chodu, kteří se mu přicházejí poklonit a jako při krá
lovské audienci mu obětují dary.

Snížení, neskonalé snížení — a právě tak i v Eu
charistil. »Místo Betlema pospěšme k oitáři...<< i v Eu
charistii jest Ježíš přítomen, ale stejně jako v jeslič
kách, ne v lesku slávy a velebnosti, nýbrž opětně zmařil
sám sebe, odložil královský diadém l roucho slávy, a
oblékl se v chudičké způsoby chleba. V Betlemě jako
bezmocné dítko, a zde? Ještě bezmocnější, vydán na
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pospas křivdám,urážkám, svatokrádežím... Tam podle
slov sv. Pavla vzal na sebe podobu služebníka, zde
vzal na sebe podobu pokrmu„ skryl se pod způsoby
chleba a vína, jako by nebyl kničemu užitečný,“leč aby
byl pokrmem svých služebníků, ubohých tvorů, vyhna
ných z ráje od stromu žlvota. On, Syn Boží a král andělů,
pokrmem lidí, kteří jsou prach a pepeI!

Bude nám toto jeho snížení podnětem nevážnostl?
Nikdy ne! Naše píseň pokračuje: »Místo Betlema po
.spěšmek oltáři,a_na kolena padněme s pastýřl
před zde přítomným Ježíšem v Svátostl, v poníženostl.a
s. pastýřl, králl, s anděly... Je tu přítomen Ježíš —
pokorný slce a. ponížený, ale přesto náš Pán,.Vládce,.
Spasitel, Bůh. Pastýře poslall andělé, krále přivedla
hvězda, a nás zve hlas zvonu a svlt věčného světla:
»Pojd'te, klanějme se jemu...a Oltář, trůn božské ve
lebnostl, a tato velebnost, třebaže zahalená a skrytá,
vymáhá úctu, nejhlubší úctu, jaké jest lidské srdce
schopno. Tím jest ml dražší, čím pro mne chudší. Pas
týřl anl králové se nepohoršovali nad jeho chudobou,
a my? Věřící? Před svatostánkem? »Nám zahaluješ tvář
v_eSvátosti, víra však zří jl oslavenou, a svému Králl
ve svatostánku v z d á v á m e ú ctu na kolenou . . .a

Králse nestává méně úctyhodný, jde-ll v přestrojení
mezi lid. Křesťané, ukaž svému eucharlstickému Králl,
že jsi ho poznal! Že l v zahalení poznáváš svého Pána
a Krále! Za dob živé víry nebylo vzácným zjevem vidět
l korunované hlavy provázet eucharistlckého Spasltele
k nemocnému. Montalembert na cestách po Irsku byl
nejednou svědkem, jaké oběti přinášel tento »národ
žebrákůa (tehdy!) z lásky ke Kristu skrytému ve Svátostl
— na mši sv. spěchall v Iljáku a blátě někollk hodln
cesty, a nemohouce do přeplněné kaple, klečell venku,
V.dešti, na dlažbě ullc, pod stromy lesa, před dveřml
rozvalené kaple na opuštěném pahorku Sv. Joset
Kupertlnský sloužíval mšl sv. s takovou vroucností, že
mu bylo na tváři vidět zanícení, jímž jeho srdce plálo,
& věřící, nemohouce dovnitř, někdy i střechu chrámovou .
prolomlll, aby mohli pozorovat světce při svatém úkonu.

Na Sv. Hostýně... Chrám plný poutníků, davy Ildu.
proudí nahoru dolů. Kolem hlavního oltáře zmatek a tla-..
čenlce, jak to při velkých poutích bývá. Rád věřím, že
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těžko vykonat řádné díkučlnění po přijetí božského hos—
ta. Jednou podávám sv. přijímání, dívčina jedna odejde
za oltář, poklekne do koutka, a tam nevšímajíc si, co se
kolem ní děje, ponoří se v modlitbu. Ruch a šum vůkol
ní se jí ani nedotkl, pohřížena v sebe trvá tak přes půl
hodiny, načežlvstává a odchází. Duše, která ví, koho pod
svou střechu přijala! Jak docela jinak na mne působilo
vypravování faráře při mlssll v X. »Mé dřívější působiště
byla osada nábožensky smíšená. Protože jsem byl lep—
ším kazatelem než pastor, chodili protestanté raději na
kázání moje. Mival jsem jich vždycky dost, a mezi pří—
tomny'mi je poznal na první pohled.. . chovali se sluš—
nějl než katolíci . . .(( Protestanté, nevěřící v Eucharistii,
se chovají v našem domě Božím uctivěji než ti, kteří
v přítomnost Páně věří!

v Paříži volán kněz k nemocnému do vykřičeného
socialistického okresu. Spěchá k tramvaji, ale tam čeká
již fronta lidí. Vůz se přižene. »Dvě místa volná...u
Kněz rozhalí plášť, objeví se štola a bursa... Ihned
puštěn, ve voze hovor rázem zmlkne, noviny sbaleny,
každý si byl vědom, kdo s nimi dnes jede. Hluboká váž—
nost ovládala všecky po celou dobu jízdy; snad mvslili

za své první svaté přijímání, snad na poslední, které jeeká.
Dívka asi osmiletá píše r. 1917, když byla sv. zpoo

věd' všemu žactvu školními úřady jako povinný úkon
předpisována: »Naše škola šla onehdy k sv. zpovědi.
Nechápala jsem, že dívky jsou docela stejné jako ilndy,
že se cestou do kostela směli a baví. „“ Táž dívčina
mi píše touže dobou z nemocnice, kde se musila pod
robit těžké operaci: »Nevíme, co máme . Bylo pro mne
trpkým zklamáním. když jsem viděla kněze hned po mši
sv. v sakristii snídat a utíkat pryč...a Zde dívčina asi
přestřellla; nevěděla, že kněz, sloužívaiící mši sv. v po
dobných ústavech, má | jiné zaměstnání, že povinnost ho
volá možná na druhý konec velkoměsta, že mu nezbývá,
než hned po přesvaté oběti spěchat a konat díkučlnění
cestou, v tramvail, pěšky, jak se dá. Ale 'vvstlhla dobře,
že po příchodu božského hosta se sluší věnovat se mu
nějakou chvíli a ne ho nechat u dveří stát. »Nevíme, co
máme . . .a Jak to řekl Křtitel: »Uprostřed vás ten, lehož
neznátea, a který má ruce pokladů plné . . . pro vás!
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Bl. Joana od Kříže, řeholní sestra a učitelka, za dob,
kdy nebylo denní svaté přijímání zvykem ani v klášte—
řích Děti poznaly okamžitě na tváři, oku l hlase, že
ráno byla u stolu Páně.

B) »O památko smrti Páně přesvatá . . .a (Tom. Aq.)

Naše píseň pokračuje: »Na kříži umřel p ro
:: a š e s p a s e n í . . .a Kalvarie, vyvrcholení jeho lásky
...tam slunce jeho lásky stojí v zenitu,dál už
láska Srdce Ježíšova jít nemohla. Jeho krví smazán náš
dlužní úpis, a člověk přijat od Otce na milost. Ale za
jakou cenu! »Golláš obloupen, veselme se, člověk jest
vykoupen, radujme se...<< Ano, radujme se, ale neza
pominejme, jak nás Pán vykoupil. Nápis na onom ob
raze: »Největši bolest . . .a

Hora Ollvetská . . . smrtelná úzkost Páně v oné zele
nočtvrteční noci . . . Nejedno věřící srdce bdí o výroční
památce této svaté noci, aby 'vděčností splatilo poně
kud svůj dluh; jiní zase každý čtvrtek večer přidají
“k obvyklým modlitbám vzpomínku na smrtelnou úzkost
Páně. Velký Pátek . . . Velerada, Annáš, Kaifáš, Pilát, He—
rodes a zase Pilát, Barabáš . . . Jidáš, Petr, Matka Bolest—
ná . . . co bolestí tělesných i vnitřních!

Oběť — největší oběl', jaká kdy byla Otci
přinesena —'-tělo a krev Syna Božího — _

Nejsvětější oběť — Srdce Ježíšovo,v němž
přebývá všechna plnost božství, jež jest zdrojem veš
keré svatosti a hlubina ctností —

Beránek Boží . . . obětuje nikoli ze svého stáda jako
Abel, nikoli jiného jako Abraham, nikoli chléb nebo
víno jako Melchlsedech, nýbrž sám sebe... Takovou
oběť mohl přinést jedině on, a tato živoucí, přesvatá,
božská oběť, Otci nade vše milá, byla proniknuta po
city nejvroucnější-Iásky, oddanosti a poslušnosti vůči
Otci. Tak se nemohl a nemůže nikdo obětovat, a Berá
nek Boží, hledící s oltáře kříže k Otci I k vykoupeným,
provází svůj obětní úkon několika modlitbami. Prosí za
smllování hříšným, zvěstuje odpuštění kajícníkovi, ode
vzdává vykoupené mateřské ochraně své neposkvrněné
Rodlčky. »Dokonáno jest.. .a Dokonal dílo, pro něž'ho
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Otec na zemi poslal a panenská Matka zrodila, a vy
dechl duši . . . Tu chvíli země se zachvěla, skály se trhaly,
lid zděšeně prchal s Golgoty.

Když se v našich chrámech zpřítomňuje tato sva
tosvatá obět' kalvarská, když jest proměna, symbolické
znázornění smrti Páně, země se nechvěje, ba ani hlas
varhan nebo modlitby neruší posvátné mlčení, úplné
ticho ve svatyni, každé koleno skloněno, každé věřící
dítko ví, co se na oltáři děje, že na něj sestupuje Kris
tus jako kdysi sestoupil v přečisté Iůno vyvolené Pan
ny; kdyby tu chvíli vstoupil do chrámu člověk naší sv,
víry neznalý, poznal by na tváří a na chování věřících,
že se děje něco tajemného, nevýslovně tajemného tam
vpředu, na svatém stole —

Mše svatá, každodenní zpřítomnění oběti kříže —.»
»Místo Golgoty pospěšme k oltáři . .'.a 0 b ě t o v a ný
Beránek leží před námi, o b ěto v a n ě tělo Syna Boží
hodostáváme ve sv. přijímání. . . Utrpení Páně jest vý
heň, kde v ohni lásky bylo jeho svaté tělo, nebeský
chléb našich duší, připraveno vykoupeným k požívání,
jako velikonoční beránek v ohni připraven k velikonoč—
ní hostině a jako chléb ve výhni se stává poživatelným.
Bez oběti Kristovy nebylo smíru s Otcem, nebylo pro
nás spojení s Bohem —

Oběť kalvarská — Ale mějme na paměti, že po Vel
kém pátku přišla velikonoční neděle, po Golgotě alle
Iuja, po ukřižování zmrtvýchvstání, a že z hrobu Kristova
vzešel život. Zivot, vyšší život, věčný nadpřirozený žl
vot, skrze Adama ztracený, nám oběť Kristova vrátila,
k životu nás vzkřísil Kristův kříž, oltář kalvarský stal se
nám zdrojem věčného života. To vše nám zjednal Pán
svou obětí; na důkaz toho vstal z' mrtvých a tím nám dal“
záruku, že jednou i my z hrobu vstaneme; Naší duši byla
jeho oběť cestou ze smrti hříchu k životu duše, tělu bu
de jednou cestou ze smrti těla k vzkříšení, jako byla
jemu. »Zdaž nemusll Kristus to vše trpět & tak vejít do
své slávy?<< (Lk 24)

Kdybychom věděli, jaká bezedná hlubina milosti se.
tají v jediné svaté hostil, v jediném svatém přijímáníl
Celé utrpení Páně, veškeré moře jeho nekonečných
zásluh! Nero si po spálení Říma staví palác, »zlatý důmc
.. . legenda vypravuje, že sv. I.lnus, nástupce sv. Petra-„
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jde k císaři a vytýká mu přísně: »Ty sis postavil zlatý
dům, ale na něm lpí pot a krev tvých otroků. .a Nero
se směje, a světec jde ke stěně, strhne zlatý plíšek,
roztrhne jej, a ukazuje císaři . . . kanou z něho krůpěje
potu. Vylomí ze stěny drahokam a rozlomí jej, a císař
v něm vidí krůpěj krve. Legenda — ale kdybych mohl
]á »rozlomit<<jedinou sv. zpověď, kterou jsi kdy vykonal,
objevil bys v ní i ty krůpěj krve . . . nejdražší krve Spa
sitelovy Chci tím říci: »Jediné svátostné rozhřešení,
které jsi kdy dostal, musilo být zaslouženo a zaplaceno
předrahou výkupnou krví Kristovou.a Platí o každé ml
losti, o každé svátosti — a Eucharistie? Tam netřeba nlc
»rozlamovata, stačí nahlédnout do kalicha, a v něm osví
cen vírou »vidíš<<přesvatou krev Páně.

Mše svatá, nejvznešenější úkon pod sluncem.
Nemyslím, že příliš mnoho z mých čtenářů bylo přítom
no svatořečení nového světce ve svatopetrské basillce
v Římě. Kdo byl kdy takové slavnosti přítomen, pokládá
to za nezaslouženou milost a štěstí. Svatyně září v jasu
tisícerých žárovek, papež obklopen kardinály a bisku
py ze všech konců světa, uprostřed nádhery, jakou lze
rozvinout jen tam při této vznešené uchvacující slav
nosti . . . těžko slovy popsat, co oko vidělo a srdce za
.žilo. Kdybys měl na vybranou, být přítomen mši svaté
v chudičké kapli nebo slavné papežské kanonisacl, co
by sis vybral? Tuším, jak by ses asi rozhodl; světci by
dali přednost mši svaté! A to právem! Mše sv., sloužená
posledním knězem církve Kristovy, jest vznešenější
“úkonnež taková papežská slavnost, než samo slavnostní
prohlášení článku víry, jednou za mnoho věků, jak tomu
bylo ve svátek Panny bez poskvrny počaté r. 1854, než
zahájení všeobecného církevního sněmu, jak bylo 8.
prosince 1869. Mše svatá jest víc, daleko víc! Vzneše
nější, a pro tebe na milosti bohatší! Snad nechápeš . . .
Pane, rozmnož nám víru, přidej nám víry.

Rozvádím myšlenku ctih. Tomáše Kempenského:
»Kdyby byl Kristus Pán ustanovil, že jen jednou za rok
na jediném místě, ve večeřadle jerusalemském, bude
sloužena mše sv., že jen jednou v životě budou věřící
smět přistoupit k svátostné hostině, jaká procesí ze
všech úhlů světa by se tam na Zelený čtvrtek valila!
"Zašťastného by se pokládal, komu by bylo dopřáno být
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přítomen nejsv. obětí, vidět Eucharistii, přijmout tělo
Páně... Božský Spasitel nám přístup k sobě učinil tak
snadným, jak jen možno myslit, a my? . . .a

V životě sv. opata Viléma Akvítanského (1' 812) se
dočítáme, že ukládal mnichům za pokání sloužit mšl sva—
tou. Jaký úpadek v tehdejších klášteřích, když pokládali
za pokání, co každý kněz pokládá za milost! Nejtěžší
obětí mu jest, když se toho musí >zříci!Ale jsou našl
mužové lepší? »Svatý týden tu, celá řada kajících skut
ků, z pokání ani nevyjdeme. Více postů, více modlení,
více kázání — a velkonoční svaté přijímánílu Jak si od
dechnou, až bude po všem! Nevíme, co máme . .. Pane,
přidej nám víry! . . .

V době, kdy u nás vládl Otec vlasti, vydali švédští
biskupové nařízení, jak si mají věřící počínat přede mší
sv., při ní a po ní. Skandinavský polostrov jest ještě
dnes řídce obydlen, což teprve tenkrát! Dvě tři hodiny
do farního kostela. »Věřící obyčejně přicházívall na mši
svatou...(< »Pozděía vpadl mi při jedněch exerciciích
kdosi do řeči. Ba ne! Příliš brzo! Pozdě přicházívají u
nás, kde mají do kostela pět minut po suché dlažbě! —
Ona Instrukce zní: »Nechať se připraví již doma, nechat
odloží všecko nepřátelství a hněv. Sejdou-Ii se před
chrámem, mohou si pohovořit se vzdálenými známými,
ne však o penězích nebo procesech. Potom at obejdou
hřbitov, pomodlí se za zesnulé, načež mohou vejít do
chrámu.<<Podobné pokyny pro odchod z kostela. V křes
tanském starověku bylo uloženo pokání 10 dní o chlebě
a vodě, kdo by při nejsv. oběti klábosil. Církevní sněmy
\: Cambray 1550, Eichstč-idtu1453, v Troyes 1456 zakazují
“laikůmstát blízko oltáře.. . na čtyři stopy (120 cm) se
nesmělníkdo přiblížit. Dnes? Jaká neuctivost, když při
zdobení neb oprašování oltáře se na něj leckdo postaví,
po něm chodí, šlape po oltářním kamenu, pokrytém leda
nějakým hadrem! Pohané na oltářích svých falešných
bohůsinedovontakovouneucnvosu

Mše svatá . . . Když jí jsme přítomní s pravým poroz
uměním!... Ct. Mikuláš de Flue měl jednou při nejsv.
oběti vidění: 1 oltáře vyrůstal strom, rozpínal na pří—
tomné větve, a s nich padaly na ně květy. Na některých
Ihned zvadly, na jlných zůstaly svěží . . . Vlažní si neod—
nášejí od oltáře nlc nebo jen málo, horlíví- naopak po—
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klady milostí. Když se nám dostane milosti, že můžeme
být mši sv. přítomni, máme sledovat přesvatý úkon s nej—
větší sebraností, jako bychom vedle Matky Bolestné na
Kalvarii stáli nebo spolu s Janem při poslední večeři na
Srdci Páně spočívaii. Spojit se s obětí Ježíšovou, položit
na patenu vedle sv. hostie všecko Své utrpení, své tužby,
úmysly, prosby.. T.íží tě nějaký kříž? Věz, že Nejvyšší
nežádá od tebe obět' k vůli oběti, a že na tě nesesílá
kříže jen proto, abys trpěl; každá oběť a každý kříž
má věřícímu být podle jeho vůle prostředkem "k dosa
žení vyšších duchovních statků, očistou duše od nezřízev
nosti, ochranou před mravní hnilobou, tak jako sůl chrání
maso před zkázou. Avšak nejen kříže, jež na nás sesílá
Pán; všechno dobrovolně konané pokání nutno položit
na patenu . . . lásku Ježíšovu oplácet láskou, a oběť jeho
splácet obětí svou.

Přečti si, co řečeno na str. 7—9. Rádi se ponoříme
do hlubin vesmíru, rádi se i skloníme nad Iučním kvít
kem a zamyslíme se nad Boží mocí a moudrosti. Proč
se méně rádi zamyslíme nad Boží láskou, o níž tam uči
něna zmínka? Božské moci a moudrosti se obdivujeme,
jí se i klaníme, a to nás nestojí práci; když dokonce cí»
time, jak nás takové rozjímání povznáši, rádi se mu od
dáváme. Proto není vzácně v hlubokých vědeckých spi—
sech světových učenců najít krátké reflexe neb i delší
ódy oslavující moudrost a moc Tvůrce-. Ale úvaha o lás—
ce Nejvyššího? Zde je to trochu jinak... Láska vymáhá,
abychom ji splácelí.-.. Jak?, Láskou a vděčností!
Láska však není bez oběti, a vděčnost obyčejně nelze
též jinak projevit než obětí! Nás to činí šlechetnějšímí,
ale protože nás to stojí kus našeho tělesného já, proto
raději volíme za předmět rozjímání slova žalmu: »Velký
Hospodin náš a veliká jest moc jeho, a moudrosti jeho
není počtua (144. 3) než slova apoštolova: »Milovai mne.
a obětoval sám sebe za mne.“ (Gal 2. 20) Umělci a jeho
dílu obdiv, otci a matce za jejich lásku nestačí obdiv!

Mé vroucí přání jest naplnit duše věřící pravým po
rozuměním toho, co mše svatá jest; jsem jist, že by si
na výsost vážili této přesvaté obětí, kdyby jen poně
kud pochopili, co se na oltáři děje, kdo na něj sestut
puje, kdo se na něm Otci obětuje, obklopen zástupy
neviděných andělů. »Kdybys znala dar Božííu (:ln 4.10)
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C) Eucharistický poutník.

Třetíčást naší písně: »Nám se zanechal v ol
t á řn E S v á to s t i . . .a Pominuly vánoce i velikonoce,
a poslední úsek církevního roku začínáme průvodem
.božítělovým. Po seslání Ducha sv. nastupuje církev svou
pouť k nebi — sama? Nikoli, s eucharistickým Ježíšeml
On jest poutníkův společník. »Nezanechám vás sirot
ků . .. budu s vámi až do skonání světa . . .a Ve č e r n [
červánkyjeho lásky... u večersvéhoživota,než
_nastoupil cestu utrpení, odevzdal nám sám sebe v nel
zsvětější Svátosti k ustavičně památce své lásky.

Ježíš, náš eucharistický přítel, eucharistický pout
ník, eucharistlcký těšltel, eucharistický trpitel . . .

Eucharistický přítel — Příteli věrnému není nl
žádného přirovnání. (Sir 6. 15) Kolikráte již mladá duše
tato slova četla, a v mysli zaletěla k bytosti, s níž se
znala snad teprve od nedávna... Uplynula léta, četla
ta slova zase, a myšlenky zaletěly zase ke komusi, jenže
:s docela jinými pocity než kdysi . . .

Přítel miluje, a to láskou nezištnou, nikoli vypo
čítavou, již nelze nazvat láskou, nýbrž sobectvim; láskou
trvalou, nikoli prchavou; láskou čistou, rozumnou, nikoll
opičí; láskou vzájemnou — 5 d i I i se s přítelem o vše,
co má. »Nebudu vás již nazývat služebníky, nýbrž přá
teli,'poněvadž jsem vám oznámil vše, co jsem slyšel od
Otce svého“ (Jan 15. 15), nemám před vámi již nižád
ného tajemství. Pán se s námi sdílí o vše, co má -'
.o své zásluhy, “'osvou Matku, o svého Otce, o nebe,
dává nám nadto své božské tělo a svou svatou krev —
tedy nejen své poklady, nýbrž sám sebe. Konečně přítel
miluje přítele láskou obětavou — obětuje se za něho . . .
Kdyby každý na tomto zkušebním kamenu zkoumal při
tele, nevím, kolik přátelství by do zítřka zůstalo. »Nikdo
.nemá větší lásky než aby život položil za přátele své.“
(Jan 15. 13) Tys, Pane, měl větší lásku, tys položil život
za své nepřátele (Bern.), a obětuješ se denně na na
šich oltářích za nás tak málo hodné tvé lásky . . .

Kdo nalezl přítele, nalezl poklad. (Sir 6. 14) K přá
telství patří i s h o d a n á z o r ů. Jde-ll však o božského
přítele, nelze ]Inak, leč že my smýšlení své přizpůso
bíme smýšlení jeho, jelikož on jest neklamná a neomyl
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ná Pravda, a my lidé podrobení omylům. On se nám
stal podoben podle těla, my máme být podobnl jemu
srdcem. »Učiňsrdce naše podle srdce svého.. .a Bož
ský přítel, vpravdě královský přítel — z takového přá
telství máme těžit co nejvíce — ne sobecky, nýbrž
v nejušlechtilejším smysle. Vážit si ho, vyhledávat ho,
ukázat se ho hodnýml a stát se co nejpodobnější tomu,
jenž se k nám, synům ubohé země, sklání blahosklonně
a láskyplně,jak jest schopen jedině ten, jenž naše srdce
stvořil a naše duše vykoupil.

Eucharistický p o u tn í k . . . Co jest život Krista Pá
na v Eucharistii, ne-li neustálé putování? Když pominula
šťastná léta nazaretská, když dal sbohem své Neposkvr—
něné Matičce, stal se poutníkem — obcházel hledaje,
co zahynulo. »Kdekollšlépěj tvoje kráčí, všude jen štěstí
rozsévá. .a Všude zanechal po sobě požehnání. A v Eu'
charistii? I zde jest poutníkem a bude jím až do konce
věků. Zavítá všude, kde žije jaké lidské srdce, a ne
vzdálí se, dokud ho nevděk nebo netečnost neb nevěra
nevypudí, jako v Gergese (Mt 8). Tam zachránil ubohou
duši, a Ostatní? Místo co by vítali nebeského lékaře,
prosili ho, aby odešel — protože k vůli šťastnému vyv
svobozenému z poroby satanovy přišli o několik vepřů
— pravý obraz netečných lidských srdcí! Ježíš přichází,
ruce plné požehnání, a lidem leží na srdci více mamon
než spása.

V Kafarnau zase zdržovali božského poutníka, ale;
on odpovídá: »l jiným městečkům musím zvěstovat“
evangehunt.„a s nánú však náš euchaňsúcký pouhúk
zůstává, i když putuje dál . . . Vynález jeho božské moud-
rostl, všemohoucnosti a lásky . .. A zdaž nezakouší bož
ský poutník v Eucharistii tytéž osudy jako kdysi na zemi?
Od jedněch milován, od jiných nenáviděn, tu oddanost,
tam netečnost . . . Kdysi měl svou Bethanii, kde ho vždy“
čekalo a vítalo nejoddanější a nejobětavější přátelství
a láska v kroužku několika věrných milujících srdci, a
necelou hodinu od Bethanie Jerusalem, kde se radí, jak
ho ze světa sprovodit. Stoloval v domě zámožné Marty
nebo bohatého Zachea, ale nevyhýbal se chudým chaš
tám, nepohrdi ani opovrženýml Samaritány. Dnes? Bydlí
ve zlatých mramorových domech evropských velkoměst,
v těchto palácích, jež eucharistickému Králi postavila:
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víra věřících dob a národů, sestoupí i do rákosové cha
trče černošské vesničky na Kongu. Tehdy rozeslal apoš
toly, aby připravili lid na jeho příchod, dnes eucharistic
kému poutníku razí cestu věrozvěsti, a kdekoli, je při
jmou, kdekoli postaví křesťanskou kapli, tam zavítá on
na slovo svého služebníka při první mši sv. do svého
chudého příbytku, zamkne se do vězení lásky, a v no—
vém bydlišti rozsévá požehnání na všechny strany.

Kdysi snášel křehkosti apoštolů, dnes snáší křeh
kosti naše. Kdysi učil, učí i dnes — při každé mši sv.
před nejsvětějším úkonem předchází čtení jeho slova,
svatého evangelia —*a kolik duší poučil před svatostán
kem vnitřním“vnuknutím? Kdysi Volal: »Následuj mne . . .a
Nyní nás k němu zve věčné světlo, jehož“ mystický jas
prokmitající chrámovým oknem připomíná mimojdoucl
mu, že jen tenká zeď ho dělí od toho, jenž ho miluje.
Ano, jako kdysi trávil na modlitbách celé noci, tak činí
bez ustání l ted' — celá osada spí, on jediný bdí &
svolává odpuštění, požehnání, smír . . . Odpouštěl kdysi,
odpouští l ted','prostřednictv'ím svých služebníků, a pěk
ný zvyk některých krajů, vykonat pobožnost po sv. zpo
vědi před svatostánkem, svědčí, že věřící vědí, komu
mají za odpuštění poděkovat. Zehnal kdysi dítkám, žehná
dnes svazkům manželským, žehná matce i dítku při ů
vodě; obětoval se kdysi, obětuje se denně, při nejsv.
oběti, a je-li třeba, opustí své vězení lásky a dá se do
néstl k těm, kteří nemohou přijít k němu, jako se dal
od své Neposkvrněné Matky zanést k svému předchůd
cL aby ho posvěnL Božský pouhúk...

Eucharistický t ě š ite ! . .. Co dělal náš Pán nejčas—
těji na svém pozemském putování? Uzdravoval, odpouš—
těl, těšil... stíral slzy... Co viděl nejčastěji na své
pouti? lidskou bolest a bídu. .každým krokem. .Tu
ho prosí matka: »Synu Davidův, smiluj se nade mnou.“
fam zase prosí otec: »Pane, dcera má umírá. .Pane,
přivedl jsem k tobě syna, pomoz nám a ustrň se nad
námi. .a Sestry mu vzkazují: »Pane, t,en jehož miluješ,
jest. nemocem“ Potom zase prosí pán za služebníka,
onde k němu volají slepci u cesty, jindy celý zástup
malomocných, a Pán má pro každého slovo útěchy, ni
kdo .neodchází nevyslyšen. A nejinak je tomu i před
svatostánkem; kolik ztrápených, sklíčených, zmučených
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srdcí zakusilo, že zde přebývá ten, jehož srdce jest
zdrojem veškeré útěchy!

Konečně eucharistický tr p i t e l . . . Vypukne revo—
luce, nastane pronásledování'jeho věrných, zběsilí se
vrhnou na chrámy, na svatostánky, pošlapoulto, co nám
nejdražší, a on? Skrýval se kdysi před úklady nepřátel,
skrývá se nyní se svými věrnými, provází je do sklepů,
do jeskyň, do žalářů, do lesů, a jeho věrni jsou si dobře
vědomi, že bez jeho'pomoci a posily by podlehli; dají
se oloupit o všechno, ale nedají si vzít jeho božské
společenství, "a s nebezpečím života se shromažďují
k nejsv. oběti. Eucharistický přítel jest jim dražší nad
zřítelnicl oka. A v dobách klidu? Kdo by spočítal vše
cky urážky, svatokrádeže, potupy, neuctivost, již se mu
dostává od nehodných! To vše věděl, to vše předvídal.
a přec toho nedbal, ustanovil tuto svátost lásky — z o
hledu na ty, kteří ho budou milovat.

Láska Ježíšova nechladne vzdáleností. »Sejde : očí,
sejde s myslia — platí o každém lidském srdci, neplatí
o Srdci Páně. Aby nás nebyl vzdálen, »nám se zanechal
v oltářní Svátosti . . .“

Láska Ježíšova nesiábne časem. »Čím šedivější, tim
lhostejnější, čím více stárneš, tím více chladneš...a Ale
Srdce Páně? Hořící ohnisko lásky — jak nás milovalo
v Betlemě a na Golgotě, tak nás miluje i ve svatostán
ku, jak kdysi, tak i dnes —

láska Ježíšova nedá se zlomit lidskou zlobou. Uká
zal nám to v jesličkách (neviňátka), ukázal nám to na kří
ži, ukazuje nám to i na oltáři, kde tak častopotupen a
zneuctěn, a přece neodchází, zůstává s námi —-_z lásky
k těm, kdož ho milují . . .

D) Eucharistie a naše putování.

„Kdybys věděla, kdo je-ten, jenž s tebou mluví, ty
sama bys ho prosila, aby ti dal vody živé.“ (ln 4. 10)
Kdybyste věděli, kdo přebývá mezi vámi, kdo jest va
šim společníkem na vezdejší pouti... Co jest vlastně
lidský život? Člověk zápasí a bojuje, Kristus v Eucharistii
ho občerstvuie a sílí. Člověk trpí, Pán v Eucharistii ho
těší. Člověk touží, Eucharistie jeho touhu uspokojuje.
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Člověk z á p a si a bojuje — především o vezdejší
chléb. »Bojováním je lidský život na zemi . . . V potu tvá
ře jísti budeš chléb svůjla Zápolení o vezdejší chléb —„
od chvíle, kdy dítě po prvé zasedlo do školní lavice,
až do chvíle, kdy nad ním lékař vyřkne neodvolatelný
ortel. A když večer znavená ruka odkládá nástroj nebo
péro, ví ten i onen: »Zíi'ra to začne nanovo.

coz zápolení o nadpřirozené statky, o věčný život,
0 nebe? »Nikdo nebude korunován, kdo svědomitě ne—
bojoval.. .“ (2 Tim 2. 5) Při tom nepřátelé naši spásy
číhají každým krokem a strojí úklady bez ustání. Pone
chá nás Pán naší slabosti a na pospas nepřátelům? N_l-_
koli — ví, že bychom bez jeho pomoci podlehli a ne-_
vytrvali na kamenité cestě k nebeské otčlně. Dal nám
anděla strážného, uděluje nám milostí pomáhajících bez
počtu, a kdybychom přece klopýtll — a to se stává den-_
ně — dal nám i sv. zpověď. Co více můžeme žádat?
Nemohl by nám nyní říci jako sv. Pavlovi: »Má milost ti
dostačí'm A Pán šel přece ještě dál. Eliáš putuje na horu
svatou Boží Horeb, a když vysílen klesá, posílá mu.Hos-_
podin posilu — pokrm andělskou rukou. Abychom my
nezemdleli na cestě, na cestě daleké a obtížné, postaral
se i nám o andělský pokrm, o nebeskou mannu, o stud
nicl vod živých — nám poutníkům — —

Jen Si všimnl těch, kteří se stolu Páně vyhýbají! Jak
málo pevní ve víře, jak docela „slabí ve sv. čistotě, jak
snadno podléhajíkaždému pokušení! Jihoameríčtí ln
diánl požívají stále plody rostliny koka, aby snesli nad
lidskou námahu na cestách přes vrcholy And, v polárních
krajích musí mít Cestovatelé na lodi dostatečné zásoby
citronu, sic podlehnou skorbutu, na indických ostrovech
žvýkají domorodci bez ustání listy betelové, aby se
uchránili zimnice . . . »Vzduch plný nákazy a smrtonosných
bacilů . . .a Jest v Evropě po mravní stránce lépe? Baclly
nevěry a zvláště nečistoty, jinoch a dívka je denně
vdechují, společnost bez víry a cudnosti, a v té žít. ..
Chceš se nákazy uchránit? Jediný lék jest účinný: živá
voda, jež neustále proudí z našich svatostánků. »Proto
jsou mezi námi mnozi malátnia (v duchovním směru),_
píše apoštol národů mužům do Korinta, »poněvadž ne
přistupují ke stolu Páně tak připraveni (dodejmez tak.
často), jak by měli.((
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Vyhýbáme se stolu Páně, zvláště mužové a jinošl.
Není porozumění, není pochopení, rceme: »Není víry,
není dost živé víry.. .a Bez této posily, kterou tl tvůj
král skýtá v Eucharistii, chceš si vybojovat nebe? Jako.
kdybys bez zbraně šel do bitvy nebo bez vesla na moře!
Přečti si jen, co o tom praví Pán u sv. Jana v 6. kap.!
»Já sice věřím, ale —(< Jen dopověz! »Ale —. ale má
víra není dost pevná, jest polovičatá, živ é víry se mi
nedostává . . .a Eucharistie, časté sv. přijímání, jest spo—
lehlivý barometr, jenž ukazuje jiným i nám, jak živá jest
naše víra. Básník pohan prohodil kdysi: »Kdybych věřil,
že ve svatostánku jest Syn Boží skutečně přítomen, klee
čel bych před ním__celýden . . .a Nejsou tato slova jem
ný, ale zasloužený'šleh vlažným věřícím? Pán vytýkal
zástupům židovským nedostatek víry, apoštolům slabou
víru —-.co by vytýkal nám? »Mějte víru jako zrno hoř—
člčné...<< Pane, rozmnož naší víru!

Kde časté sv. přijímání, tam není odpadů, Eucha—
ristie rodí mučedníky. Jaké oběti přinášívall věřící v do
bách pronásledování, jaké oběti přinášejí obrácení dle
voši v Africe nebo v amerických pustinách, aby mohli
občas ke stolu Páně! Váží cestu do nejbližší misijní sta
nice, přes dravé řeky, ježvnutno přeplaval, přes strmé
hory, kde není pěšin, pralesem a pouští, mnohdy až
500 km! Misionář vypravuje: »Ve Skotsku, v horách, kap
lička pro katolíky, kteří tam žijí rozptýlení v protestant
ském moři. V neděli přicházívá kněz, v 11 hodin mše sv.
Dvě služebné dívky neděli co neděli ze vzdálenosti
dvou hodin přicházejí v nepohodě, blátě, dešti, mlze,
zimě, aby přijaly tělo Páně a jim se sílily, by v protes-.
tantském ovzduší zůstaly věrny Kristu a jeho víře...e
Na Korei začátkem minulého století vykonali dva bratři
čtrnáctkráte dalekou cestu do 'Sóulu, kde se skrýval je
diný misionář, aby byli jednou v životě přítomni mši
svaté a přijali tělo Páně —-nadarmo! A my? . . .

Ignaciánské exercicie podle svědectví sv. Františka
Saleského, Pia XI. a mnoho jiných vychovaly a vycho
vávají světce. Není tajemstvím, že se leckdo pohoršuje
nad prostým obsahem pravd, které podávají a rozvá
dějí. ! mně jednou při svém tak zvaném poděkování.
řekl jeden velký pán před účastníky, kteří mimochodem
podotčeno ani cestou ze sálu do pokojů se nedovedll
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zdržet planěho klábosení: »Neřekl jste nám nic, co by
nám známo nebylo nebo známo být nemělo...<< A já
si pomyslil: »Ovšem, ale kdybyste se dali těmito prav
dami proniknout, nebylo by toho a onoho, bylo by v lec
čems lépe.“ Vím dobře, jak bych to měl navléci, abych
klidil potlesk. I sv. Pavel to věděl, když se ubíral do
Hellady (Řecko), střediska tehdejší vzdělanosti, a přec
byl rozhodnut, že nebude kázat jiného leč Ježíše ukři
žovaného .. . podle tehdejšího pojetí kázat o poprave
ném židovském rabinovl . .. pochopitelne, hotové bláz
novství v očích Atheňanů a Korinťanů,zvyklých na vzlet
né tráze solistů, oslňující jako prskavky. Jenže prskavka
zapraská, oslní na pět šest vteřin, a je po všem; slunce
pravdy Kristovy proměnilo v jarní sad tehdejší svět
ztuhlý zimou a tmou nevědomosti a bludu!

lgnaciánské eXercície nás vedou po staré, známé,
prostě a _»vyšlapané<<cestě.. .Dodej ještě: »Po osvěd
čené cestě!“ Tato stará »vyšlapanáu cesta se hodí
i pro »moderního člověka“, protože jen ona vede k cíli.
lít »vyšlapanoua cestou neznamená vytknout sl nízký cíl,
nýbrž vysokého cíle se domáhat prostými prostředky,
každému přístupnými, jak vidíme na »maléa světici z i.i
sieux, na »nevzhlednéma Janu Berchmansovi (proto »ne
vzhlednéma, že na něm nebylo nic mimořádného, leda
mimořádná svědomitost v malém), na »prostéma faráři
arském, který mimochodem řečeno vykonal pro Krista a
zachránil duší víc než tucty současných učených theo
logů. Nuže, k účinným prostředkům svatosti, vřele touto
školou exercicií doporoučeným, patří časté sv. přijí
mání.

V kterémsi církevním ústavu při jisté kratochvíli přl
šly na program, jak to při podobných příležitostech bý
vá, i různé ústavní události, zvyky a zjevy, upravené pro
»nevinněa pobavení, za kterým někdy vězí čmeláčí
tahadlo: »Zpytuj se, neukazuje-ll snad toto vypouklé,
všecko zkreslující zrcadlo, náhodou tvou pravou podo
bu.<<Mimo jiné mi utkvělo v paměti: »Co jest měsíční
obnova?<<»To jest jedna hodina v měsíci, kdy se vede
nábožný život.“ Byl to žert nebo šleh? Snad to i ono!
Kolik věřících, pěstujících duchovní život, provozuje
skutečně jen sváteční zbožnost, připomínajíce tím zná
mou ilguru svátečního střelce. Sváteční _zbožnost . . .
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Plných a celých šest dní v permanencl . .. pojimáme je
jako tovární provoz; jak to kolo tam, tak i my —-otáčí
me se od rána do večera, bez jediné vzpomínky na
Boha, vyjma snad ranní a večerní dvouminutovou mod
litbu. Teprve v neděli . .. Na ten den se »kol0a zastaví,
a duše se věnuje delší chvíli Bohu. Velmi zdařilé dílko
pailotina M. Navallse, Piem XI. blahouolně přijaté, věno
vané Matce trojnásob podivuhodné, vysvětluje, jak ne
správné a převrácené je toto pojetí. »Svatost všedního
dne, posvěcení všedního dne a jeho pracía jest základní
myšlenka tohoto spisku. Mimo jiné mile a přesvědčivě
ukazuje, jaký význam má pro posvěcení všedního dne
Euchansůe.

Není pochyby,|nHý pouhuče,jenž puhdeš k ne
beskému Sionu za vedra a zimy, kamenitou poušti & Ie
dem. . . Tvůj život všecek musí být usměrněn eucharis
ticky, smím-ll si tento výraz dovolit. Tvé žití a konání
musi kroužit kolem Eucharistie, kolem obětního oltáře,
u kteréhos ráno klečel a od něhož sis odnesl posvěcení
a posilu do prósy všedního života a jeho prací. Všední
život posvěcen Eucharistii . . . Mše svatá, spojená se sva
tým přljímánim, tl má být střediskem a ohniskem celého
dne. Jestit' vskutku nejsvětější a nejslunnější chvíli,.jest
nejvznešenějším úkonem celého dne, a náležitě prožitá
vlévá posvěcení a sílu do starostí, křížů i prací tvých
24 hodin. Pravím »24 hodina, protože jsou jako zlatým
rámem olemované dvojím svatým přijímáním, dvojí pře
svatou obětí, a tvůj život, tvé myšlenky, tvé tužby &sna
hy, tvé práce a Iopocení mají se brát od jedné mše sv.
ke druhé, od jednoho sv. přijímání k druhému. »Do víru
a zmatku všedního života jsem si ráno vzal s sebou bož
ského společníka a přítele, pomocníka a těšitele, v jeho
objetí vše konám a vše snáším.a Jen krátké rozpětí 24
hodin, jak nás tomu ostatně učil nebeský Mistr: »Chiěb
náš vezdejší dej nám dnes . . .a Jen 24 hodin nést břímě
dne i horka, jen 24 hodin plnit svědomitě své povinnosti,
být mužný, trpělivý a silný, jen na 24 hodin se svěřit bož
ské prozřetelnostl a jejímu řízení, jen 24 hodin nést svůj
křiž. Vždyt' nevím, dočkám-li se zítřka! »A dočkáš-li se?“
Pak mi zítřejší jitro přinese zase mši svatou, nanovo
u svatého přijímání, znova budou do vysílené duše ka
nout z oltáře proudy milosti a síly, a ty plně dostačí na
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dalších 24 hodin. Proč se oddávat nepokojl? Každý den
má, dosti na své Iopotě. (Mt 6. 34) Kdyby byl měl Job to,
co máme myl Jak jinak by byl asi pojal to, co vyjádřil
slovy: »Zápolením jest lidský život na zemí.<<Čte-li vě
řící protestant tyto řádky, nevím, zda se mu v srdci ne
ozve smutek a skoro závist. »O to nás připravili naši
reformátoři . . . Oč jsme přišli, co jsme v Eucharistii, na
šimi lidmi tak nenáviděné, ztratili! . . .a Tím více se těší
me 1 požehnání eucharistického my.

Užilijsme slova: »Svůj všecek život, tedy především
všední život, usměrnit eucharisticky . . .a Svatý Jan Vian
ney nedouíal pro věc Kristovu mnoho od rozmanitých
»projevů<<,které jsou v módě zvláště dnes, ani od po
vyku v novinách a na táborech lidu; podle jeho náhledu
věnovat více zřetele svatostánku! Velcí katoličtí politi

- kové a státníci minulosti, O'Conneil, Garcia Moreno,
Windthorst, Mallinckrodt, mužové, kteří za situace na
pohled zoufalé věc Kristovu zachránili, byli všichni bez
výjimky usměrnění eucharisticky, cíli prostějl řečeno,
spěchali často k svatostánku, svátostnému stolu, zvláště
v důíežitých chvílích, na kterých závisel osud katolické
církve v jejich zemi, před každou důležitou řečí v parla
mentě, před každým důležitým hlasováním. Staří apoš
tolé a bojovníci Kristovi vyšli z večeřadla dobýt mu svět,
noví odcházejí od oltáře dobývat mu duše — a vyzbro
jit se, aby sami nebyli zraněni, zatím co o jiné s peklem
bojují!

v Tichém oceáně došlo posledního ledna 1906
k strašnému zemětřesení. Kohroženým nebo postiženým
ostrovům patřil i ostrůvek Tomaco, na kterém jest kato
lická misijní stanice. V deset hodin dopoledne silný
otřes, trvající čtvrt hodiny, a pak vidět, jak se moře
na obzoru vzdouvá, tvoří se nebetyčná vlna a žene se
přímo na ostrov. To znamená jistou smrt . .. dravá vlna
se přes něj přežene a vše smete... Misionářvezme
rychle monstranci a spěchá s ní ku břehu; lidská pomoc
selže; nepomůže-Il nebe, jsou všichni ztraceni. Provázen
hloučkem věřících stojí 5 Velebnou svátostí na kraji mo
ře, s modlitbou na rtech a důvěrou v srdci očekávají va
lící se vody. Příval se rozbíjí těsně u nohou kněze...
opranová hora vodních mas; hned na to se přižene
druhá, rozpadne se několik metrů před ním, a konec . . .
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Nebe jasné, moře klidné. .Jak ty vodní masy, tak při
valy a nápor pokušení se rozbíjí o svátost našich oltářů,
o časté svaté přijímání. Každé pokušení, zvláště urputné
pokušení proti ctností andělské.

Za druhé, člověk trpí. Být člověkem znamená být
hříšníkem (str. 269), synem hříšného Adama. Být člově
kem znamená též být trpítelem, synem z ráje vyhnaného
Adama. Přečti si kapitolu 34 a 35! Z duše se mi protiví
otřelá fráze: »Dobrým se vede zle, zlým dobře.<<Všem
zlým se vede podle jejich přání? Žádného zlého ani zlo
čince nestihla nikdy pražádná pohroma nebo trest? Všl
chnl dobří jsou veskrze nešt'astní a neštěstím stíhaní?
Slovo apoštolovo platí sice I dnes: »Kdokoll chce být
zbožně v Kristu Ježíši živ, bude zakoušet protivenství. ((
(2 Tím 3.12) Tu si mi kdosi stěžuje: »V mém povolání je
konkurence taková, že bez úskoku a podvodu zůstanu
daleko za jinýml.. .a »Milý příteli, totéž může o sobě
řícl každý věřící muž. Advokát, který se nechce propůj
čit za pomocníka zločinu, lékař, který nechce podporo
vat neřest, ministr a jemu podobní, kteří nechtějí přijí
mat úplatky Po této stránce jsme na tom my věřící
hůř, zde nepomůže leč sílit se vzpomínkou, že nejsme
stvoření pro tento svět a že podle slov apoštolových
nám musí být dosti na tom, máme-Ii co na sebe vzít a co
jíst, uživíme-Ií rodinu a dáme-ll dětem vzdělání jejlch
stavu přiměřeně.“ Ale odezíraje od toho, jsou zlí vždy
prosti všeho utrpení? Nemoci, ztrát všeho druhu, po
mluv, zklamaných naděií, životních pohrom. nezdárných
dětí, nešťastného manželství, smrti? Nespouštějme s mysll
hluboké slovo bl. Grlgnlona z Montfortu: »Jeden ze tří
golgotských křížů si musíš zvolit; buď musíš trpět jako
vtělená svatost a nevinnost, nebo jako kajícník, nebo
jako zavrženec. I zavržencl trpí, strašně trpí, jenže bez
odevzdanostl, bez naděje, bez trpělivostí, bez záslu
hy.„a

Mnohdy ten, jehož pokládáš za šťastného, trpí více,
než tušíš. Mně řekl jlstý velký pán, kteréhos I ty podle
jména znal, že žalostí nespal kolikráte celé noci...
v paláci nebo v letohrádku, v komnatě na kraikových
poduškách! Muž, o němž každý soudil: »Každé přání
se mu vyplní...a v září slunečních paprsků jest stádo
od komárů mučeno více než od tygra! Právě drobné
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kříže bývají těžké, ne že jsou drobné, ale že- bez odde
chu na nás doléhá jeden za druhým. Spíše se unese
jedno velké břímě než mnoho malých, pravi přísloví.

Prastará záhada: »O d k u ci je b ole s t . . .a Ti,
kdož učení svaté viry o pádu prvního člověka a o dě
dičném hříchu pokládají za báchorku, stojí před záha
dou — před nerozluštitelnou záhadou, o jejíž rozřešení
se jedni marně pokoušeli a pokoušejí celá tisíciletí,
a jejíhož uspokojivého řešení se druzí nadobro vzdali.Jakýjestvýznamtnrpení„.NatospBena
jdou odpověď. »Aby nás trenovalo ...a Svatá víra přl
dává: »Aby bylo smírem za naše viny, aby nás připo
dobnllo Kristu, aby nám zjednalo nebe.<<Ja k s n á š et
kříže... l na to umějí odpovědět: »Mužně,odhodla
ně...“ Nedovedou však k tomu dát potřebné síly! Tu
vlévá jen milost, pramenící z kříže Vykupitelova — a
z Eucharistie! Tut' jedlný lék! V dramatě Král Lear se
kdosi táže: »Kdo jest u krále?<< »Jeho dvorní blázen;
chce nemastnýml vtipy zaplašlt z jeho zraněného srdce
všecek boj...“ Jsou jlné léky, které svět trpitelům radí,
účlnnější než tento?

Jest obvyklým zjevem, že v utrpení hledá člověk
mimoděk přátelské srdce, z něhož by načerpal útěchu.
Jako ptáče, které v létě před tebou prchá, v zimě k to
bě spěchá, přinuceno hladem a chladem... Tak každý
trpící, tak v bolesti i ty. Našel jsl takové přátelské srd
ce? Nevím, bývají vzácná, velmi vzácná — ale jedno na
jdeš přece — bije v prsou Ježíšových, máme je živé
mezi námi, plane láskou ke všem, zvláště však k trpícím.
Nám zahaluješ tvář ve Svátosti, lá s k a však uší útě
c h y z d r oj, Ježíši, Králi nebe a země, se srdcem svým
nás na věky spoj!

Baronka Belle-Isle vypravuje r. 1856 v kroužku dů
věrných'přátel: »Roku 1793, kdy vlny revoluce dosaho
valy největší dlvostl, odešel můj otec s Condéovým
vojskem a nechal mne spolu s matkou v Paříži, svěřlv
mne ochraně starého sloužícího. Byli jsme ukrytl v ma
lém domku. Nevím, kdo nás prozradil, že matka jest
manželkou emigranta. Jedné noci jl pochopové odvlekli,
nepopřávše ji ani chvilky, by mohla dát sbohem spícimu
dítěti. Sloužící konečně vypátral, kde má drahá jest věz
něna. Abbaye, staré opatství, jeden : revolučních ža
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Iářů. Den co den jsem obcházela onen truchlivý dům,
hledajíc očima místo a okno, za kterým asi moje matka
bydlí. Sloužícímu se podařilo seznámit mne s manželkou
jednoho žalářníka, která měla dcerušku asi téhož věku
ako já. s divčinou jsem se brzy spřátelila, celé dny
sme si hrály. Konečně jsem řekla, koho v žaláři mám...

Matka mé družky zprvu váhala, pak slíbila, že mI umožní
shledání. Nebylo to tak snadné; k uvězněným nebyl ni
kdo připuštěn, a nebezpečí bylo pro onu dobrou ženu
dosti značné. Ale v šatech ]ejí dcerky jsem se mohla
po žaláři volně pohybovat, dvakrát týdně jsem se k mat
ce dostala. Naše první shledáníl... Jednoho dne mi
řekla: »Milá Mařenko, brzo se budeme musit rozloučit.
Vládní komisař mi včera sdělil, že budu brzo postavena
před soud, a ty víš, co to znamená. Mám však ještě jed
no přání. Jdi k Petrovi (sloužícímu), řekni mu, af vyzví,
zda žije a kde bydlí abbé Carron, kněz od Panny Marie
(katedráM. & nechat mu vyřídí, že bych ráda spolu
s tebou přijala svátostného Spasitele.a Pak mne matka
delší dobu připravovala k prvnímu sv. přijímání. Večer
mne sloužící dovedl k 80 letému P. Carronovi. »Uděláme
to jako v katakombách . . .a V noci sloužil ve svém po
koji mši sv., pak mi svěřil drahocenný poklad, dvě svaté
hostie. »Za dob starokřest'anských nosívali mučedníkům
do žalářů Velebnou svátost hošícl; dnes buď ty šťastnou
poseikyní, a Bůh tě ochraňuj“ Zalářníkova žena uvedla
matku l mne do pokoje, kde jsme byly samy. Dlouho
jsme klečely před svátostným Spasitelem, v slzách
a s hlubokým dojetím. Mně bylo, jako bych klečela
obklopena anděly. Konečně matka povstala, jednu sva
tou hostii přijala sama, druhou podala mně. Nazítří jsem
zase chtěla k ní, ale žalářníkova žena nedovolila; pro
mluvila jen krátce se sloužícím, ten mne odvedl k P. Car
ronovl, řekl mu potichu několik slov, stařec kněz mne
vzal za ruku a ukázal k nebi: »Tvá matka ]e—ted'tam, tam
se jednou shledáte . . .(<

Eucharistie, útěcha v utrpení . .. Přečti si v Marii, II.
Str. 155 nn a 202 n; tam uvedeny podobné případy; vy
hledej si Pod kor. K. kap. 34—36 Eucharistie, jediná útě
cha v bolestech nemoci a opuštěnosti . . .

Vyjímám z dopisu: »Byla jsem onehdy u Mařenky
(u dívky už léta upoutané na lůžko). Naše drahá trpěla,
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velmi trpěla; obličej bolestí strhaný se na chvilku roz
jasnil, když jí důstojný pán přinesl svaté přijímání. Řekla
mi, že bez Eucharistie by nedokázala snášet trpělivě
a odevzdaně tak velké bolesti; po skončeném díku
činění si jen povzdechla: ,Božský Spasitel mne „tyto dny
vine těsněji k svému kříži! Vypravovaia jsem doma vše
jedné paní, která stále reptá na své drobné kříže. Ale
místo co by : příkladu drahé trpítelky čerpala odevzda
nost, reptala ještě víc. Abych prý nahlédla, jaká to
spravedlnost, když duše tak čistá musí bez viny tolik
trpět . . .a Mně se vedlo lépe, když jsem chtěl povzbudit
jistou sklíčenou dívčinu. Dal jsem jí přečíst dopis dívky,
která stejného povolání jako ona, ale v poměrech dale
ko svízelněiších. »Teď teprve vidím, co znamená velký
kříž a jak malé je to, co Pán Bůh sesílá na mne. Ode
dneška budu jiná... I já budu v denním svatém přijí
mání hledat sílu, a chci se ukázat denního spojení se
svátostným Spasiteiem hodnou . . .a

Smutek mi vždy naplní duši, když slyším anebo čtu:
»Vzal si život... sáhla si na život. . .a Co asi to ubohé
srdce vvtrpě'o, jak asi bojovalo, než se k tomu kroku
odhodialo! Nesoudím ho, nemám práva k tomu, a vím
také, že vševědoucí Bůh, jenž ví více než my, soudí do
cela ilnak než my; ale povzdychnu si: »Ubohé s_rdce,
což nebylo nikoho, jenž by ti byl ukázal cestu k svato
stánku, k milujícímu Srdci Ježíšovu. zdroji vší útěchy?

Konečně za třetí člověk to uží — po lepší vlasti,
po krásnějším životě. Jsme ve vyhnanství, v údolí slz a
bolesti, cítíme to všichni, věřící i nevěřící — rozdil jest
jen ten, že my, poučeni sv. vírou, si to vvsvětlit dove
deme, oni nedovedou, že my víme. kde hledat útěchu,
oni nevědí. že mv naději v lepší život máme, oni ne
mají. Nemaií naděje... Žádné slovo necharakterisuie
veškerou ubohost, bezútěšnost a truchlivost nevěry tak,
jako toto. Naděje člověka drží, naděje jest hybná sila
veškerého ieho konání a podnikání. Nemít naděje —
jest smutněiší s'ovo nad toto?

Toužíme — Ani pohané nemohli v sobě potlačit tou
hu po nesmrtelnosti, a hledali náhražky: ve velkých či
nech, ve slávě, jež ieíich iméno učiní nesmrtelným. Ale
je toto pravá nesmrtelnost a pravá blaženost? Co o'atná
nesmrtelnost, není-li spojena s pravým blahem! Být ne

531 Eucharistie-.



smrtelný a při tom nešťastný — to lest úděl zavržence!
»Lépe bv lemu bylo. kdyby se nebyl nikdy narodil. ..a

Křesťanská naděíe . . . Nekiamná, íistá, a Eucharistie
íest nám zárukou věčného života a věčně blaženosti.

Nám zahaiuíeš tvář ve Svátosti, naděie pevná
však svědčí nám, že íednou listě v nebeské vlasti svým
věrným tvář svou odhaiíš sám . . .

Eucharistie, viatíkum, posila poutníka na cestu...
na poslední cestu, daiekou a těžkou. Tyrolský kukátkář
Reímmichei vypravule: »R. 1808, kdy Tyrolsko obsazeno
Bavoráky, spoienými s Napoleonem. bvia zakázána vše
cka procesí. rorátní mše sv., půlnoční. všecky prolevy
náboženského života potiačovány, nekrvavé pronásle
dování tížilo vvznavače sv. kříže. Dva bl.skupové. kteří
se bránili. vypuzeni ze země, věrní kněží žaiařovánl ne
bo se skrývaii. na —iichmísta dosazeni kněží vládní lako
ve Francii za revoluce a v Německu za Bismarckova kul
turního boie. biskupové však zakázali věřícím z rulfou
zrádců svatého kříže přiiímat svaté svátosti. Věrní kněží,
pokud se lim podařilo nalít bezpečný úkrvt, směli slou
žit mší sv. dvakrát denně se skleněnými kalichy, llž
o půlnoci. v íeskvních. lesích. sklepích. chvškách . . . Jed
na stará žena se dovídá. že ieií svn. kněz, lest vězněn
v innsbrucku; íest právě před vánocemi . . . Vvdá se za
ním. cestou vvsíiena klesá do sněhu, nolozmrzlá na
lezena & přinesena do l'ednoho statku. Jest Štědrý den,
předvečer milého krásného svátku. Ubohá prosí o kněze
. . . kde ho naíít? Všecka námaha marnáynomácí stavěli
jesle. a sedlák s povzdechem praví: »Půi statku bvch za
to dal, debvchom měii dnes noční bohoslužby.“ V noci
klepe někdo na okno... muž v plnovouse... »Sivšel
jsem. že tu máte nemocného . . .a Přestrolený kněz! Vy
koná svou povinnost. a pak praví: »Zůstanu zde. a hned
po půlnoci budu u vás sloužit mši svatou.“ Mši svatou!
Pů'noční! V lelich íizbě! Bvil radostí téměř bez sebe.
Před leslemi upraven co nelkrásněíi o'tář. v posvátné
náladě klečí všichni u leslí: bvlo iim, íako bv bvii mezi
pastýři v betlemské sluli. íalro bv se nad lelich domem
nebe otvírala. anvn ve svatém tichu, ale po pozdviho
vání se nezdrželi; čeleď zača'a zpívat koledv. nemocná
přila'a tě'o Páně. a nakonec ji neznámý kněz prozrazule,
že je ten, kterého hledá . .. matka ho v přestrojení ne
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poznala. Brzo potom vydechla duši; přítomní mínili, že
tak krásná smrt by se jí mohla závidět. »A až budu umí
rat, na věčnost se ubírat, rač mi býti útěchou, duši moji
posiluj, Ježíši můj...“ Útěchou —- a zároveň zárukou
a oporou naděje. Ale . .. »Kdo často navštěvuje Ježíše
za živa, toho navštíví Ježíš při smrti . . <<

A ještě jedna podmínka, naprosto nezbytná: »Ne
budete-ll jisti těla Syna člověka, nebudete mít života . ..
Jenom ten, kdo ji má tělo, má život věčný, a já ho
vzkřísím v poslední den.<<(ln 6. 53 n) Starý Zákon měl
zakázané pokrmy; celou řadu jich židům Mojžíš vypočí
tal. Nový Zákon má přikázaný pokrm, jediný pouze,
chléb daný nám s nebes a veškeru rozkoš v sobě mající.
Sáhne-ll však vykoupený raději ke stromu zakázanému
než ke stromu života, dopadne jako naši prarodiče ne
blahé paměti. Odysseus přistál s druhy u neznámého
ostrova, a tamější obyvatelé jim dali okusit Iotu —-Lotos,
tajemná rostlina, a druhové Odysseovi nechtěli již ani
slyšet o návratu domů; chtěli tam zůstat a celý život po
jídat lotos. Tato báječná bylina neroste nikde, ve svato—
Stánku však máme pravý lotos — pokrm, jenž nás po
vznáší ze sléry tělesnosti a pozemskostl do andělských
oblastí, naplňuje odporem ke všemu, co nízké a špina
vé, působí, že se nám znechutí návrat do prachu, jejž
jsme v exerciční sv. zpovědi s duše setřell, a srdce za
touží »dlít věčně v síních Hospddinových. (( (2. 83)

Poutníče, v prvním exercičním rozjímání jsi slyšel,
že jsi stvořen pro Boha, k věčnému spojení s ním. Pu
tuješ k Bohu, veškerá tvoje pout' směřuje k tomu, abys
s ním byl na věky spojen, a Eucharistii, nezbytné přípra
vě a záruce tohoto spojení, se vyhýbáš! Nejsi podoben
turistovi, který chce do Ameriky, a \! přístavě váhá
vsednout na loď, která jediná tam pluje? Váhá, otálí,
až mu odpluje, a co bude potom s ním? Ze Ameriku jistě
neuvidí, to nahlédne každý, jenom on to nechtěl nahléd
nout, dokud byl čas. Poutníče, toužíš po slavném
zmrtvýchvstání, a nečiníš nic, abys ho dosáhl!

Nejen překrásná/poesie, netušená hloubka se pro
zrazuje v tom, že při mši sv. z'a zesnulé čte církev evan
gelium o ustanovení nejsv. Svátosti. Jako všechny mod
litby nad rakví zesnulého, tak i tento úryvek ze 6. kapl
toly sv. Jana hlásá: »Tento mrtvý nezemřel, nýbrž žije!“
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(Pod korouhví kap. $.) Jaká naděje vane z každého slova!
Jaké poučení pro ty, kteří klečí „před oltářem, sledují
tuto zádušní mši sv., a v myšlenkách dlí u rovu zesnulé
ho! Eucharistie — ochrana před smrtí, záruka nesmrtel
nosti . . . ožlvne jednou tento prach, nezůstane ve smrti
tělo sycené nebeským pokrmem! A kněz, jenž slova
evangelia čte, se možná zamyslí — i jemu vyrve smrt
: rukou to nejdrahocennější, co na zemi má — obětní
kalich, nad nímž se tolikráte ve svaté chvíli skláněl! —
a potom? Eucharistie, jíž byl tak blízký . . .! i nad jeho
rakví se bude církev modlit, a kněz jemu snad neznámý
bude opakovat zaslíbení Páně: »Kdo ji má tělo a pije
mou krev, má život věčný, a já jej vzkřisím v den po
slední. . .a (Jn 6. 55) '

59.1Poulníkova hvězda.
Poutníče milý, k nebeské vlasti
který jdeš cestou bojů a strasti,
nechceš-li zbloudit, vůdkyní mívej,
k hvězdě se dívej, Marii vzývejl

(Verdaguer.)
Po tomto putování ukaž nám požeh
naný plod života svého!

A) Hvězda mořská.

Vzpomínám velkého portugalského plavce Bartolo
měje Dlaza. Dostane se až k jižnímu cípu »černého kon
tinentua, k Mysu dobré naděje (r. 1486). Podaří se mu
ho obeplout? Bouře ho odehnala, pro něho to byl Mys
bouřlivý,Cabo tormentoso. Jeho krajan, největší básník
země Gamovy, líčí v nesmrtelném eposu Lusovcl (Os Lu
siadas... Luso,podle báje praotec Portugalců), kterak
za jedenáct let po Diazovl se pokouší jiný odhodlaný
plavec, Vasco de Gama, zda by s lepším úspěchem ne
obeplul onen Bouřlivý mys. Hvězdná noc, úplné ticho
všude, loď klidně a lehce brázdí vlny mírně zčeřené,
kapitán opřen 0 kraj hledí zamyěIen do vod. Tu se nena
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dále z hlubin vynoří tajemná hrůzná postava. »Kdo isna
»Jsem Adamastor, strážný duch těchto moří... Který
smělec chce do nich vníknouti, musí podstoupit se mnou
boja — a zastoupí odvážnému poutníku cestu. Vasco se
však nedá zastrašit, podstupuje těžký urputný boj s mo
řem, jež Adamastor rozlítí. Vlny zmítají loďkou jak sko
řápkou, divá bouře a vichřice se spojují k záhubě ne
ohrožených plavců, celou noc trvá úporné zápolení...
konečně se objeví mezi mraky jitřenka. bouře ustává,
vyjde slunko, a Vascova loď se vznáší na modrých
vlnách indického oceánu . .. Mys dobré naděje obeplutl
Pevnost a vytrvalost byla jejich záchranou, dosažení
cíle, o který se tollk iiných marně pokoušelo, jejich od
měnou. (Maria ||. 255.)

Pěkný obraz mladistvé duše, probíjející se úskalími
a bouřemi kritických let! Kolik Iodic se ztroskotalo u
Bouřného mysu. . na úskalí, jež musí každý obeplout,
jež tvoří rozhraní mezi m'adými a dospělými lety, k ně
muž vychovatelé, vlast, církev, ba samo nebe hledí jako
k Mysu dobré naděje, jež však mnohému je Mysem zká
zy a hrobem všech nadějí — —

»Zuří moře, vlchry vyjí, loď se stále cíle míií, tollk
zla jí vyšlo vstříc! Siréna tu láká slastí, duše chví se
nad propastí doufajíc a zoufaiíc. .a Tak líčí středověký
básník (Adam a s. Víctore) situaci poutníkovu na moři
tohoto žlvota. Kde hledat a nalít kotvu? Kdo mu bude
vůdčí hvězdou a spolehlivým vůdcem? »Do hlubln hned
loď se chýlí, hned jde vzhůru, vlny šílí, jak má plavec
řídit loď? V této zkáze nedohledné k hvězdě mořské
zrak svůl zvedne: Ty nás, Panno, vysvoboďla

Maria,hvězda .mořská —
Poutníkova hvězda — — — Stella marina — — —
Přečti si Verdaguerovu báseň v záhlaví knihy!
Toto epitheton (přívlastek) nebeské Kněžny nebylo

polato do krásné litanie mariánské, a přec za dob víry
nebvlo oblíbenějšího, nebvlo jiného. iež by větším nad
šením bylo plnilo srdce ieiích ctitelů a které bv in
spirovalo k nadšeněiším ódám a zpěvům pěvce středo
věkých klášterů. Bez ustání, ve dne v noci, v sekven
cích přl mši sv. l v hymnech kněžských hodinek, nesl
se k trůnu'Královny andělů v nejrozmanitějších obmě
nách pozdrav: Ave marls stella . . . Zdrávas, hvězdo
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mořská... Ave, maris, stellula... Stellam maris atten
damus... Stella splendens marls undísonl... Salutarls
stella marts... Stella maris Iumínosa... Stella marls,
stilla mellís . .. Stella marls o María . . . Nemožno, abych
uvedl několik set zpěvů nám zachovaných — kolik jest
asi těch, jež se nám nedochovaly!

Hvězda mořská — — Obraz vzatý ze starých dob,
kdy nebylo kompasu, kdy poutníku na moři bylo slunko
vůdcem ve dne a hvězdy v noci — zvláště jedna hvězda

. ta, jež nlkdy nemění na nebi místo, jež pevně za
kotvena v nebeském pólu — tu nazývali hvězdou moř
skou, k ní upíral plavec v temnotách noci zrak . . . »Hvěz
do krásná, zářivá, nezapadej za mraky, vodltelko našich
cest, děsí nás tmy přízraky, jen ty můžeš k cíli vést . . .a

Nezapadej za mraky... Když se plavci skryta za
mraky, byl ztracen, vydán na pospas vlnám a bouřl. Naše
hvězda se nám však za mraky neskryje nikdy, dokud
my nebudeme chtít, dokud ji svými nepravostml a svou
nevěrností nepřlnutíme, aby se námskryla. Hvězda...
poutníkova v ů d k y n ě . . . on však musí vzít pevně
veslo do ruky a jít za jejím svitem — — Aby slovo
»Marla, naše vůdkyněa nebylo pouhou frází, je třeba si
uvědomit, kterak nás vede: příkladem, přímluvou,ochra
nou... Z toho pak plyne poutníkova povinnost:-násle
dovat jl, vzývat jl, svěřit se jí . . .

Mladým duším jsou psány tyto řádkyJ) Kdybych
měl hledat výraz, který nejkrásnějl vyjadřuje, čím Ne

fposkvrněná mladé dušl jest, zvolil bych tento. Hvězda
mořská, poselkyně s nebes, vůdkyně v bouřích . . . »Za
tím co jiným ve tmách na sta bludlc bliká, tobě na
blankytu září tvá Hvězda mořská démantová; zatím co'
jimi zmítá sem tam bouřná vlna, loďku tvojl ruka tří

1) V exercičnímvrozjíma'ní o Marii Panně nutno zdů—
raznit: a) Sv. Panna jest naše vůdkyně ke Kristu
— per Mariam ad Jesum —, k němuž nás celé exercicie
vedou. ——b) María Panna vzor ctností, Královna
srdcí, ideál nezkažených duší. — c) Přesvatá. Panna
m a t k o u vě říc i c h, pročež úcta k ní jest nejen rada
(jako úcta svatých), nýbrž povinnost. — d) Neposkvrně
ná Panna naše p ro 3 tře d nic e u božského Spasitele,
jejíž přímluvě Pán nic neodepře. — e) Královna nebes
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má ocelová...a (Sládek.) Mládí, doba poesie, a ještě
více doba krlse. Odevšad obklopeni nástrahami, satan
se svými pomocníky, vášní a světem, číhá na každém
kroku. Ubrání se mladistvá duše spojenému náporu
nepřátel? Ubráni-li se, jest vyhráno.. . nepochybuji, že
jistě dojdeš cíle své pouti. Povolíš snad? Které vášni?
Jaký vliv to bude mít na celou tvou budoucí pouť, na
celý velký úsek cesty, který snad ti ještě zbývá! »Mlá
dež se musí vybouřit...(< Sv. Augustin udělal sám na
sobě smutnou zkušenost. »Proč se neřekne: ,Nech ho,
at' se poraní ještě víc, a až potom začneme léčit' . . .?a
Vybouřit — chceš tím říci, že mladé duši nutno do
vollt více veselosti? Pak souhlasím. Jenže obyčejně
se tím myslí něco jiného.. totiž, že jest nutno nebo
radno nebo aspoň přípustno dovolit mládeži hřešit a ho
vět vášni, jako by to byla jediná neb aspoň obvyklá
cesta ke ctnosti a vytvoření charakteru! Potvrzuje zku
šenost tuto zásadu? At'.mluví věznice — kde to u kaž
dého začalo? V mládí! Vybouřil se? Jak patrno, nikoli . . .
Nenaučll se přemáhat vášně mládí, nenaučil Se tomu ani
později, a následky ted' nese sám —- Tedy ne hovět
a povolovat vášním, nýbrž odpírat jim a bojovat proti
nim, jak už sv. Augustin hlásá; jenže v tom těžkém boji
potřebuje mladá duše opory — ideálu, jenž by ho svou
mravní sílou držel nad hladinou —

Ideál — toto slovo ti není neznámo (kap. za..)
Obraz Srdce Páně má zdobit korouhev, jež vlaje nad
hlavou poutníka.. . vlajku, jež korunuje stěžeň jeho ži
votní loďky. »V tomto znamení zvítězíš...a Pod tímto
praporem se problješ řadami nepřátel k branám nebes
kého Slonu. Tam tl bylo řečeno, že tvůj Spasitel má být
jediným králem tvého srdce, a zároveň učiněna zmínka
o tom, kdo má být jeho královnou — —

jest patronka šťastné smrti. — Z toho plyne,
že spolu s úctou eucharistickou jest úcta mariánská
ochrana našich exercičních předsevzetí, a jen vytrvání
v úctě k Matce Boží zaručuje trvalé ovoce duchov
ních cvičení Úcta, láska, důvěra— vzývat, milovat, ná
sledovat — to jsou podstatné prvky úcty k nejbl.
Panně. V této kapitole se omezuji jen na první bod:
nejbl. Panna naše vůdkyně k cíli.
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Colplngovl, zakladatell sdruženi německých katolic
kých tovaryšů, byla v cizině ochranou a strážným an
dělem myšlenka na matku, Dantovi obraz Beatrice...
Obraz nejčistší Panny že by nedokázal, co dokáže vzpo
mínka na čistou snoubenku? Israelity vedl na jejich
pouti do země zaslíbené sloup ohnivý. Někteří se poku
sili dostat se tam jinou cestou, a jak dopadli! Pojď se
mnou k této Panně, abys bez ní neputoval k peklu. (lide
tons.) Mladistvé srdce touží po kráse, miluje krásu, dá
se okouzlit krásou — žel, že často domněiou, zdánlivou,
falešnou, dnes tou, zítra onou . . . Už ta přelétavost
ukazuje, že nenašel pravou krásu, sic by nemusil utíkat
za jinou! Krása pozemská, obílený hrob — Nevelký kos
telík kdesi v Alpách chová zajímavý obraz; dáma v nej
nádhernějším rytířském úboru, tvář zahalena závojem —
zvědavě přistoupíš blíže, abys pohlédl ve tvář té vzne
šené slečny -— uzříš kostlivce! Kdyby každý uvážll, co
miluje! »Prach a hlína tě rozněcuje . . .a Umírající Abae
Iard rozkázal, aby jeho tělo poslali Heloíse do kláštera
Parakleta, aby popatřila, pro co kdysi blouznila.

Měj srdce vznešené, veliké, vzlétej výš! Nespokoj
se krásou, která rychle pomíjí a vadne, která ti zevšední
dříve než se nadáš, která tě nezušlechtí ani nepovznese
ke hvězdám. Hledáš-li Ideál, jest svět hned pohotově
a nabízí ti jich bez počtu — jaké ideály! Zamyslili-jsme
se již na jejich nicotností. (Str. 390.) V tomto směru
buď hodně náročný, stupňuj své požadavky na míru nej.
vyšší Jde-li o krále nebo královnutvého srdce, ne
spokoj se s královničkou ledajakou! — »Vtrní proč hle
dáš nadarmo květy? Jeden květ září nade vše světy . . .a

Město Gent mívalo a snad ještě má ve znaku koru
novaného Iva, jehož hlava leží v klíně nebeské Králov
ny. Pěkný symbol vznešeného (»královskéhoa) ducha,
jenž vůči světu hrdý jako král Sahary, a pouze před
Vládkyní andělů se sklání, jí slouží, ]! volí za svou paní
a kněžnu.Maria,královna srdcí — —

Ježíš, Král srdcí. .Napoleon mu záviděl tuto jedl
nečnou vznešenost, jen tuto, že byl a jest kráťem
srdcí... Mohl ji nemenším právem závidět ! Ježíšově
Matce! Jemu, vyhnanci na Svaté Heleně, bylo nepopí
ratelným a zřejmým důkazem božství Kristova, že jest
králem všech velkých šlechetnýchvčlstých srdci, Mon
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talemberovl nejinak (str. MB); co tedy svědčí a doka—
zuje takt a skutečnost, že Neposkvrněná jest všech
šlechetných a čistých srdci královna? Královna milovaná
dnes jako před staletími? Královna, která miliony srdci
pozvedla z prachu do čistých výšin, v nich je udržovala,
udržela'a udržuje? Tato bytost že jest pouhá smrte.ná
žena, každé jiné dceři Evině docela rovná? Která lid
ská moc, který pozemský zjev kdy dokázal nebo doká
že něco podobného? Najděte mi tedy podobný doklad
v minulých tisíciletích! Ani nejblouznivější veršovec
neřekl a nikdy neřekne o své vyvolené, že jest králov
nou srdcí; neřekl to Dante o Beatrici, nepravil to Pe
trarka o Lauře, nenazval tak KOIiáI'svou Mínu, zbožně
nou Slávy dceru. Neřekli to, protože nemohli, ačli ne
chtěli učinlt sebe a svou opěvovanou předmětem po
směchu. »Krá.ovna mého srdcea — jen to mohli o ni
říci a řekli, nic víc. Jen jedinému srdci ji bylo dopřáno
kralovat, na krátkou dobu, než její vadnoucí krása opa
dala a rozpadla se v prach.

Nevadnoucí, nesmrtelná, nepomíjející krása Ma
riina! Kolik srdcí se tísni kolem jejich oltářů, kolik se
jich kupí kol její korouhve, kolik a jakých srdcí! Přede
vším čistá, Iiliově čistá srdce '. . . Poslední dobou se šíří
invokace: »Královno srdcí, přiviň nás k sobě... Krá
lovno lillí, přiviň nás k sobě . . .a Chraň nám a zachovej
andělskou ctnost, učiň z nás lilie, hodně a schopné, aby
věčně zdobily tvůj trůn. .

Mariánské rozjímání v exerciciích. . Zde hrstka
dojmů a zkušeností. »Proč jsi tehdy nehořel láskou
k nejsv. Panně tak, jako teď? Byl by ses uchránil pádu!<<
»Tehdy jsem ještě neprodělal exercicie ...a Z dopisu:
»Vždy jsem Marii Pannu vroucně milovala; v exerci
ciích vzplanula ta láska mocným plamenem.. .a —
Co sis odnesl z exercicií?a »Předevšim lásku k Marii
Panně. Královna nebes se mi stala spasnou hvězdou,
jsem šťasten v lásce k ní. Kazatel (t. j. exercitátor), vě
kem již pokročilý, hořel mladickým ohněm, když mluvil
o sv. Panně. Oko, hlas, tvář... Marně jsem se bránil;
s ostatními jsem byl stržen a unášen... unášen jako
Iodice mocným proudem k trůnu Kráiovny nebes, Krá
lovny srdcí; od té doby l_královnou mého srdce...<<
»Lituješ toho?“ »Nelituji, a neostýchám se být rytířem
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Královny andělů.“ -— Z dopisu: »Nikdy krása Mariina
nevyvstala před mým zrakem v tvářnostl tak živé a
uchvacující jako v duchovní samotě. Maria, snoubenka
Ducha sv. . . . V ní a skrze ni a spolu s ní (rozuměj: s je
jím spolupůsobením) vytvořil své “největší dílo, Ježíše
Krista (lidskou přirozenost Spasitelovul). Kdekoll Duch
sv. najde v duši Marii, svou snoubenku, tam vytvoří
i Ježíše, a to tím více, čím více v duši najde svou ne
poskvrněnou snoubenku. Chci hořet láskou k Marii,
abych tím více si zajistila Ježíše a jeho lásku i věrnost
k němu . . .<<2)

Tak mluví a píší exercitantl. A přec největší péči
věnuji rozjímání o Kristu, přesně v duchu ignaclánských
exercicií, kde jest on, Král srdcí, střediskem všeho. I ve
čtyřdenních a pětidenních exerciciích jest nejsv. Panně
věnováno jen jedno rozjímání, zatím co dva, případně
tři dny patří docela jejímu božskému Synu. Soudím, že
výrok dívčlny, na posledním místě uvedený, nám vše
vysvětluje. Maria cesta k Ježíšovi . .. to vycítí lnstlnktlv
ně ti, jejichž srdce předchozími úvahami roznícena
láskou k němu; do půdy takto připravené zapadne ma
riánské rozjímání tím hlouběji. »Ježíš si ji zvolil za mat
ku . . . Ježíš, jehož milujete, jemuž jste zasvětili všecky
své síly i život, jehož spolubojovníky chcete být, jenž
jest králem vašich srdcí, nezvolll sl matku, která by ho
byla nehodna a nedůstojna. Milujete-li Spasitelovu Mat
ku, ctíte tím jeho moudrost a lásku, jako ctíte umělce,
když si vážíte a vysoce ceníte jeho dílo, a' jde 0 obraz
nebo báseň nebo cokoli jlného.<<Jako v srdci historika
počne klíčit úcta a sympatie ke Kornelll teprve tehdy,
když ho studium poučí, co vykonali oba Grakchové, její
synové, od ní vychovaní..

Když skončí mariánské rozjímání, když pak začne
zpívaná litanie Loretánská nebo Hvězdo mořská zářivá,
tu patrno na první pohled, že ji jinoši zpívají docela
jinak než marinské písně prvního neb druhého dne. Vl
dět, že teď zpívají celým srdcem, ževeškerou vrouc
nost milující duše vkládají do milé melodie: »Svatá
Maria, svatá Panno panen, bráno nebeská, hvězdo jitřní,

2) První, druhý a poslední případ se týká mých
exercicií.
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oroduj za nás.<<Otevřeným oknem útulně stojanovskě
kaple se nese mohutný zpěv několika desítek jlnoš
ských hrdel ven, do jarní neb “letní přírody, nahoru ke
kříži nad Modrou a dolů na Stojanovo nádvoří, a dívka
neb žena pracující na poli se mimoděk připojí k nim a
potichu zpívá s nimi: »Uzdravení nemocných, útočiště
hříšníků, těšitelko skiíčených,-oroduj_za nás...“ Vím,
u některých padlo slovo Boží do trní; neovládaná těles
nost a jiné neřesti udusí, co Duch sv. v nich v těchto
svatých dnech vykonal. Ale mnozí vytrvali, a vytrvají
! mnozí, kteří přijdou po nich. Maria se jim stala vůdčí
hvězdou a Královnou srdcí —

Maria, hvězda mořská . . . vůdčí hvězda ve vlnobití
života... Veskrze krásná a dokonalá, není na ní po—
skvrny, ani dědičného anl osobního hříchu, stín pokušení
se jí nedotkl, čistotou převýšila anděly, láskou serafíny,
moudrosti cherubíny — jen vlz, jak jednala s Gabrie
leml Jaká moudrost v každém slově! Studuj její chvalo
zpěv! Jaká znalost Písma, jaký vhled do prorockých
předpovědí a do tajemných úradků Nejvyššího, jak hlu
boká illisotle dějin, smíme-li toho slova užít -—v krát
kých deseti verších! Stojí na rozhraní věků, mezi Starým
a Novým Zákonem, hledí do minulosti, patří do b_udouc
nosi, přehlíží'všechna staletí upiynuiá i příští . . . jest si
vědoma, k čemu jl Všemohoucí vyvolll, koho jejím
prostřednictvím lidstvu dá, kdo bude střediskem .dě
jin... Ví, čím bude světu její zrozenec a čím bude
i ona všem, kdož uvěří v něho. Popatř i na její mužně
ctnosti, na statečnost, sílu v utrpení, odevzdanost do
vůle Nejvyššího . . .

Ideál, jenž už dva tisíce let září mladým duším'a
jenž zušlechtll miliony. Nikoli zbájený Ideál, jako hrdino
ve 1 Illady, na nichž se vzdělávala řecká mládež, nýbrž
“skutečný, bez vady nedokonalostí a bez stínu vlny. Ní
koll planý ideál, na nějž bys jen hleděl jako na pěkný
obraz v museu, o nějž by ses zajímal jako o “vzletnou
báseň, jemuž by ses obdivoval jako nádhernému dómu.
Není-li vliv úcty a lásky k Neposkvrněně Panně patrný
na tvém životě, neproniká-Il láska k přesvaté Panně tvou
duši jako sluneční světlo křišťálový krystal, nečiní-ll tě
krásnějším a dokonalejším, pak o tobě platí slovo: »Lid
tento ctí mne ústy, ale srdcem jest mi cizí.“
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Nepravá a docela pochybená jest úcta k nejsv.
Panně, jestliže nezušlecnt'uje a nevede. vzhůru k bož
skemu spasiteli, ke ctnosti a svatosti. v městě Salceda
ve Spaně.sku chovali milostný obraz Matky Boží. Ne
sčetne zázraky, jež tam Pán na přímluvu své rodičky
konal, učinily ono místo brzy slavným, poutníci z daleka
tam přinášeli Matce milosrdenství své žalosti tělesné
| duševní, a všichni zakoušeli na sobě, že nebylo od
věků slýcháno. aby byl od ní opuštěn, kdo se k ní s dů
věrou utíkal. Zvláště dvě města závodila v horlivoStl
a v lásce k nebeské Královně, Pennaluer a Tendilla..Ale
z ušlechtilého závodění se vyvinula řevnivost, žárlivost,
spory a boje, obě města chtěla mít milostný obraz, za
čaly krvavé půtky, a přestaly rázem zázraky.. . ustaly
[ pouti a zbyly jen vzpomínky..

Matka vtělené Moudrosti by se provinila proti své
mu úřadu vésti duše k Spasiteli a učiteli lásky, kdyby
se neodvrátila od těch, kdož si úctu k ní berou za zá
minku neiásky a hříchu. »Hledámpiody... nepřináší-ll
strom života, úcta mariánská, ovoce, jest chyba u te
be... jsi jako zahradník, jenž nedovede strom-pěsto
vat.“ Misionáře bude málo těšit, budou-li vychvalovat
jeho pěkná kázání, nedají-li se od něho získat a přivést
ke. Kristu. »Zdaž jsem k vám přišel proto,“ abych sklízel
planou chváluh Zdaž k tomu nám dána hvězda oceánu,
abychom básněmi _a písněmi opěvovali její milou zář,
a ne spíše a jedině proto, abychom se dali od ní k Pá
nu vést? »Vypros nám, 6 drahá Mátl, vypros milost,
María, aby krása podobná ti v srdcích našich zářila . . .a

Ná s l e d o v a t nejsv. Pannu, především v anděl
ské ctnosti. O tělesné čistotnosti se praví, že jest půl
zdraví; 0 ctnosti čistoty platí totéž v duchovním směru!
.Nečistota semeniště nepravosti,-především nevěry. Čis
tota, ctnost andělská, ctnost Mariina... Co se říkalo
_ogjansenístických sestrách kláštera Port Royal (»čisté
jak anděl, pyšné jak ďábela), jest výjimka, vzácná vyjim
ka. Jako nečistota jest jedním ze sedmi hlavních hříchů,
_takjest čistota úrodná půda ctností, jak božských, zvláš
.,tě naděje a lásky k Bohu, tak mravních. Nemáš-li pout
_níče, záliby ve věcech nebeských, netoužíš- li po Vlasti,
ale raději by ses »zařídila na zemi, tedy v cizině — pak
nevím. . . Odpověz si sám, jak to stojí u tebe se ctnosti
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andělskou! Smyslný a tělesný by si přál, aby 'mohl takto
věčně žít. Takto... Co nízkosti vězí za tím slovem!

P. Esch T. ). sděluje vypravování studenta: »Na bliz
kém pahorku mé rodné vesničky byla uprostřed zahrád
ky miiá socha Neposkvrněné Panny... vůkol klid, vše
tak milé a_krásné, tak povznášející. Tam jsem jako 10
letý hoch klečel spolu s jinými se svící v ruce . . . v máji
to bylo, po mém prvním sv. přijímání, as nimi jsem sli
boval: ,Tobě se dnes zasvěcuji, tobě zůstanu vždy vě
ren, chraň mne v životě před hříchem a nevěrou! Při
šly studie, a já zapomněl -—nezůstal jsem věren svatým
slibům. Po matuře . . . byl jsem doma, přišel svátek Krá
lovny sv. Růžence, celá osada se ubírala k lurdské jes
kyni se svícemi v rukou, a já šel též — z ohledu na mat—
ku, kterou jsem vždy miloval. Cestou jsem dělal hlou
posti, zhasínal druhům svíce, ale ti se nesmáil, jen je
ich pohled mne poučil, že by rádi, abych je nerušil.

Nechal jsem toho a kráčel mlčky, zatím co ostatní se
modlili a zpívali. Byla tichá říjnová noc, nebe poseto
hvězdami, před jeskyní promluva — kněz mluvil 0 ne'
št'astných, kteří před touto sochou kdysi nejsv. Panně
srdce zasvětili a daně slovo zrušili — — Hledím k po
stavě nebeské Královny v bílém rouše, kolem mne kmi+
tají světla, a v myslí se mi vynoří obraz . . . hošík
v černých šatech, růženec v jedné a svíci v druhé ruce,
zde . . . hleděl kdysi na čistou tvář Neporušená Panny .
jinýma očima než dnes . . . Celý můj život jak rozevřené
album ležel před mým duševním zrakem — jaký život!
Iakými hříchy znesvěcený! Zapomněl jsem na vše, co se
vůkol mne dálo, opřen o strom hleděl jsem do noci
světla hasla, jen moje svíce ještě hořela. Bylo již pozdě,
když jsem sestupoval s pahorku.. . nikoli do hospody,
jak jsem slíbil, nýbrž domů . . . beze slova, takže se di
.vila matka i _sestra. Brzo jsem se odebral do ložnice,
postavil se k oknu a hleděl na mihotající se hvězdy.
Obraz sv. Panny v jeskyni ne a ne zmizet z mysli . Tu
noc bylo tak jasno v mé duši, po dlouhé chmurné zimě
do ní zavítalo jaro, a druhého dne viděl božský Pastýř
klečet ve zpovědnici zbloudilou ovečku, šťastnou jak ni=
kdy v životě.“

Jako vonná růže krásná přišias na svět, Maria,
bys nám jako hvězda spasná cestou k nebi svítila...
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“P.Dlessel vypravuje o akademikevi, jenž měl na
stolku obraz zesnulého otce. Jednou se dopustil ve špat
né společnosti hříchu -—doma však nesnesl otcova po—
hledu; aby tedy měl pokoj, obrátil obraz. Po několika
dnech ho navštívil přítel a vidí »Tys něco provedl!
Nezapírej! Málo piatno obracet obraz... ty se musíš
obrátit...a Jiný obrátil na stolku obraz Madony -—
z týchž důvodů! A též i jemu platilo uvedené slovo. Mat
ka milosrdenství, jež »nlkým nepohrdá a nikoho ne
opouštía, ale jednu věc vymáhá bezpodmínečně — aby
se zbloudilý dal od ni vést a přivést na Srdce Páně.

Hvězda, poutníkova vůdkyně — a o c h r á n k y n ě !
Myrtilus, vozka eliského krále, měl na štítě nápis »Auxi
Iiumnumquam deticiensa — pomoc, jež nikdy neselže —
Nevím, zda jeho štít měl tak podivuhodnou moc, jak ten
nápis pravil. Ale náš štít proti mocnostem temnoty?
Úcta mariánská? Křesťanský král Alfred (anglický) měl
na vnitřní straně štítu obraz Matky Boží s Ježíškem a ří
káVal: »Hle, pod či ochranou bojujeme —<( Nikdy ne
zraněn, nikdy nepřemožen!

Staří bájili o některých hvězdách, že z nich země
čerpá sílu. Báje — ale na tvé mořské Hvězdě se tato
báje uskutečnila! o ní to není báje! Už věky z ni čer
pají mravní sílu v boji proti nepřátelům spásy, proti
světu Bohu odcizenému, proti vášni a proti tomu, kte
rého rozdrtila jeji panenská pata. Sv. Petr pravi: »Ti
lidé se diví, že neběžíte spolu s nimi v náruč nečistotě,
a smějí se vám.“ (1 Pt 4. 1—4) K tomu je třeba značné
mravní sily, abys dovedl jit“ samostatně svou cestou,
kterous poznal jako jediné pravou, a neběžel za davem!

.Před lety vypsala jistá revue soutěž. i(do dá nej
lepší odpověď na otázku: »Proč jest v kriminále více
mužů než ženu První cenu dostala odpověď: »Protože
v kostele jest více žen než mužů.“ Mohl bych připojit:
»Pretože k Marii spíná ruce o pomoc více dívek než
jinochů . . .<<2 dívčích srdci vytryskly projevy, které do
stávám k 8. prosinci! »Staročeský herbář radí, aby se
žencům dávala do pokrmu mateřídouška; když na zemi
po práci odpočívají, nepřiblíží se k nim prý had. Mně
se vede podobně; vyzbrojena llllí, květinou Marilnou,
jsem očividně chráněna nástrah, mi strojených zprava
zleva . . .a Maria, záchranná kotvo mladistvých dusil
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Ochránkyně -- někdy si její ochrany ani nejsme vě
domi, naše plavba ubíhá tak klidné a nerušeně . . .
P. Prouix líčí své misijní cesty (r. 1885) u kanadských In
diánů, celá četa na kanoích (úkých člunech)... Ráno,
než se vydali na cestu, zapěll »Zdrávas hvězdo moř
ská . . .a Pak úder vesel do vln, a čluny vyrazily — Proud
někdy jediný loket široký, nad nimi azurové nebo, s o
bou stran stromy jak zelené zdi, scenerie se stále mě
nila, neunavovala — celé hodiny tak pluli, ovíváni vůní
lesů a osvěžováni zpěvem ptáků — začali opět Ave ma
ris stella, zpívali stále a stále, a hluboké osamělé lesy
se ozývaly bez přetržení chválaml mariánskými ————
Není vždy naše plavba tak klidná. V Nagasaki v katolic
kém chrámě byla před obrazem sv. Panny zavěšena po
trhaná lodní plachta... až za pronásledování šoguna
(císaře) Talkosamy byl zničen chrám i obraz. Odkud ona
plachta? R. 1605 se plavílo na portugalské lodi do země
vycházejícího slunce šest misionářů T. 1. Mezi čínskými
a japonskými břehy došlo k strašné bouři, všechny
plachty roztrhány, všechno zboží naházeno do moře,
v krajním nebezpečí, když už byli téměř jisti, že co ne
vidět je pohltí mořská tůň, obracejí se k sv. Panně, a
tu naráz se obrátí vítr, moře se utiší, a v předvečer
Nanebevzetí Panny Marie vplula loď do přístavu; nazítří
se ubírají všichni v průvodu do chrámu a zavěsí tam
jednu plachtu na památku podivuhodné ochrany.

Vůdkyně, Ideál, vzor ctností, Královna srdcí, Matka
zbloudilých, ochránkyně — hodná vší lásky, jíž jest mla
distvá duše schopna. Srdce mladistvé, at jlnošské, ať
dívčí, dovede enthusiasticky milovat ——proč tedy ne
milovat ji, která jest krása pravá, krása, jež blažila sa
mého vtěleného Syna Božího? Panna nad pannami, krás
ná mezi všemi . . . Najdi mi jediného světce, jehož srdce
nehořelo láskou k Neposkvrněné, jenž bez její pomocí
se vyšlnul k výšlnám dokonalosti a svatosti, jemuž na
cestě k nebi nezářila tato hvězda, jehož na Srdce Páně
svým jasem nevedia ona! Maria Panna, královská cesta,
po níž Syn Boží sestoupil k nám, ona i cesta, po níž my
máme vystoupit k němu — vystoupit . .. z prachu a níz
kostl země k výšinám jeho božství. .Ubírat se za ní,
kráčet v jejich šlépějích, co jiného to znamená leč ubí—
rat se neomylně k cíli, pro nějž jsme stvořenll
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B) Hvězda jltřnl.

Toto “epltheton jest nám známé — ne-ll odllnud, jlstě
z IItanle Loretánské. Dogmaticky jest obsažnější než
předešlé. ] l t ře n k a . . . Každá hvězda působí na duši
zvláštním nevypovědltelným kouzlem. Tichá noc, prostá
ohlušujícího ruchu Iopotného všedního života . .. Ve
chvatu a Iomozu denní práce, _iížv potu tváře si musí
každý' vyhnanec vydělávat chléb na této zeml, stižené
pro hřích praotce kletbou Hospodinovou, nenajde mno
hý anl jedinou volnou chvilku, aby pozvedl zrak k nebl
a k slunci.“Teprve když lomoz utichne, pozvedne se oko
mimoděk k nebesům, a milý svlt hvězd uklidňuje roz
ptýleného ducha a nutká k sebranosli. Pohled ke hvěz
dám mu připomíná, že tam nad nimi jest jeho pravá
vlast, tam, kde nebude námahy ani trampot, bolestí anl
kvílení, kde odpočine každý od 'Iopocení a zápolení.
Jltřenka však vyniká nade všechny své. sestřičky na ne
beské'bánl. Jakoby se v ní kouzlo hvězd zdvojnásobila;
k nevýslovnému klldu se poií neklamná naděje, lze-ll
tak řícl. Jitřenka zvěstuie příchod slunce a krásného dne
— zvěst mllá rolnlku, jenž s radostí vítá slunný den a
s chutí se chystá na mllě pole... zvěst okřívaíící ne
mocného, těšícího se na paprsky slunka, jež mu ozáří
Iůžkoa vlije aspoň krůpěj osvěžení do chorých údů. :ll
třenka. . .- nezáří světlem svým, nýbrž leskem nevyšlé
ho dosud slunce. . . svítí, když ostatní hVězdy blednou
a hasnou vždycky ii nutno hledat nablízku slunka . . .

Maria...'Dílo věčného milosrdenství, vítězná od
půrkvně satana. padlému člověku na samém prahu dějln
v ráii zaslíbená, pomocnice Osvoboditele v—díleo vv
koupenír lidstva, zářící jasem slunce Spravedlnosti, jež
sama světu-dala, čl lépe řečeno, jež se z ní chtělo na
rodlt. To il člní velikou a krásnou, že totiž tak blízká Bo
hu. zdroji vší svatosti a velikosti, vší milosti, dokonalosti
_a'krásy. 'I'ím krásnější a dokonalejší le tvor, čím bližší
Tvůrcl. Kdo jest mu bližší nad tu. která ho zrodila?
Kdo-svlažen větším přívalem milosti než ta. : iejíhož
lůna zřídlo všech mllostí vytrvsklo? Požehnaná nade
všecky ženy, protože zdroj všeho požehnání. zdroj žl
vota a svatosti je plod jejího panenského žlvota. Ne
stkvěje se »světlem svýma — to není možno žádnému
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tvoru. ! lelí veškerá svatost a vznešenost lest odlesk
svatosti a vznešenosti Tvůrce, ienž ii ze všech dcer
Eviných vyvolll, nade všecko tvorstvo povýšil a sobě
tak blízkou učinil. Jako zář iitřenkv zůstává daleko, ne
skonale daleko za lasem slunka. iežíí z plnosti a oceá
nu svého světla sdílí tolik. ko'ik ona hvězdička lest
schopna polmout, tak i veškerá svatost a důstoinost
Matkv Boží lest nekonečně hluboko pod svatosti a ve
lebností troiíediného Boha: nicméně lest milosti plná —
poiala svatosti tolik. kolik stvořená osoba polmouti—
může — To důvod naší úcty k ní. . . Chvalte Hospodina
ve svatých íeho (Z 150. 1) . . . Zasneme nad tím. co ve
likého ií a skrze nl všemu lidstvu moc a moudrost a lás
ka Neívvššího prokázala. co podivuhodného v ní a skrze
ni Pán vvkonal. uctíváme ii. a v ní toho, len! ii vy
volil. Mistrovské dílo nebeského umělce, v něm! se»sámTvůrcepřekonala..

Neooskvrněná iest neien výtvor božské všemo
houcnosti a moudrosti. iest především dílo leho lá s !(y.
dí'o věčného milosrdenství. íak isme ii právě nazvali —
dílem láskv. milosrdenství a soustrasti s ubohým zao“
prodaným člověkem, lenž tápal ve tmách a toužil po
světle. a neměl nikoho. kdo bv mu světlo rozžal . . . věč
né světlo, _iežosvěcuie každého člověka. přicházeiícího
na tento svět. (ln 1.) O neičistší Matce Vvkuoite'ově
praví vánoční llturqie. že íeií neporušené panenství
věčné světlo rozžalo lidstvu a vylilo v sVět. Jitřenka . .
Neřekl isem prostě, že zVěstule den; iest nadto posel-.
kvní krásného slunného dne. konec noci a zvěst
radosti. Tím bvia kdysi Neposkvrněná lidstvu. Příchod
Spasitele a' začátek nekončící radosti. východ neza
padalícího slunce zvěstovala strádaiícímu lidstvu. let-.
žilo len z naděle a naděíí... naděií, že íistě přiide'
tag-"kterámu byla slíbena. a spolu -s ní i ten, lení ie-'
diný ie s to otevřít zamčenou raiskou bránu. A ten,
jenž lest samoiedíný životem našich duší. ten nám
chtěl být dán skrze Marii, a jejím prostřednictvím
chce dostat i nás.

Zdrávas, Panno svatá! Tys ta brána zlatá,
kterou s nebes výše do pozemské říše

“z lásky k naší spáse sám Bůh ubírá se.
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Požehnaná Panno, komu bylo dáno,
by ho posel s nebe pozdravil jak tebe!
»Milosti jsi plná, počneš Boha Syna.<<
Není žádná žena jak ty vyvýšena;
serafín se sklání před tebou, svou Paní,
tomu dáváš pití, jenž vše tvorstvo sytí.

Pomocnice Vykupltele, nejčestnější 'úřad Matky Bo
ží. .ZapáIí-Ii si poddaný střechu nad hlavou, a to z pou
hé svévoie, sotva kdo bude tvrdit, že pán jest povlnen
mu nový domek postavit; ba ani neřekne, že by tak
bylo přiměřeno. Učlní-li tak pán přece — snad z ohledu
na jeho rodinu a dítky, jež za ničemnost otce nemohou
a jež by nyní musily pykat spolu s ním — je to neza
sloužený projev jeho svobodné lásky. Leč i tak jest do
cela na místě, žádá- Ii, aby jak on tak jeho domácí při
spěli k stavbě nového domku seč síly stačí. .pomáhat
dělníkům, přiložit pilně ruku k dílu; a bude-ll nový do
mek značně chudší než původní, nahlédne kdekdo, že
je to nanejvýš přiměřené, aby aspoň takto svévolný do
jisté míry cítil následky své zvůle. I tak jest nový do
mek dílo miiosrdného srdce, a omilostněný jest povinen
za ně pánu denně děkovat a denně se mu ze všech sil
odvděčovat.

Nejednal tak Pán l s člověkem? Svévolně zmařil
své rajské štěstí. Byl Tvůrce povlnen vysvobodlt ho
z bídy, do níž sebe i potomky uvrhl? Učlnll-ii tak přece
— z ohledu na jeho syny, kteří na jeho hříchu neměli
osobní účasti — byl to projev jeho nekonečné lásky
a milosrdenství, na něž ani praotec ani z něho zrození
neměli práva; bylo za druhé přiměřeno, aby ztracený
ráj mu nebyl vrácen se všemi dary, statky a milostml,
jimiž byl obdařen tehdy, t.j. aby Tvůrce vykoupenému
člověku nenavrátil všecky dary, jež Adam tak lehko
mysině probil; bylo za třetí přlměřeno, aby lidstvo k ob
nově ztraceného ráje přispělo ze všech'sil. 'I'o nešlo
jinak leč že někdo naším jménem bude s Vykupltelem
spoiupůsoblt (»spolupracovata) v díle vykoupení a ná
pravy.

Koho Nejvyšší k tomuto vznešenému úkolu zvolil,
bylo již řečeno. Maria, pomocnice Vykuplteiova, naším
jménem... Ona naším jménem vyslovila památné ::
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rozhodně »Ano, staň se, chceme být spasení, chceme
a' prosíme za Osvoboditelea; ona připravila vše, aby
mezi nás přijít mohl — tím, že mu uchystala neposkvr
něný stánek, do něhož by svatý svatých mohl sestoupit
a v němž by mohl přebývat, na jeho obětní vykupitel
ské smrti měla účast, jakou Matka obětního Beránka
mít mohla — naším jménem byla přítomna oběti kříže,
a ovoce této drahocenné oběti, t. ]. všechny vykou
pené, přijala ve svou mateřskou lásku a ochranu. A
nyní? Jako matka a prostřednlce vede vykoupeně k Vy
kupiteli — své duchovní dítky k svému jednorozenému
božskému Synu. (Viz o tom Maria, |||.. díl.)

To vše jako v jádře skryto v eptthetu »hvězda jitř
ní.a Byla všemu lidstvu jltřenkou — tehdy, když spraved
llví a proroci (Mt 13. 17) vyhlíželi příchod slunce spra.
vedlností, když v bídě a nouzi očekávali a modlitbami
s nebo svolávali Osvoboditele. A když konečně zazářila
v mracích, ona jediná Neposkvrněná, bylo to znamením,
že co nevidět pomlnou temnoty bludu a hříchu. Z hvěz
dy nám vzešlo slunce věčné spásy, noc temná prchla
září jeho světla!

Neovívá nás z těchto řádků duch adventu? Advent,
doba mariánská, starší a v jistém směru krásnější než
sám máj. Advent, dogmatické zdůvodnění vznešenosti,
důstojnosti a krásy Mariiny. . . Staročeské rorátní zpěvy
bez výjimky se obírají tajemstvím vtělení Páně, které
jest zdroj vší Mariiny velikostí a jejího omilostnění. Bylo
projevem hlubokého pochopení tohoto základního ta
jemství krlstologlckého a maríologlckého zároveň, když
se za pradávna v některých zemích slavil svátek Zvěsto
vání v adventě. Máj z adventu vyrůstá! Advent: Maria —
Bůh — ztracené lidstvo... Důsledektoho máj: Maria
— my — vykoupeně lidstvo. Tam její velikost, zde její
krása, v adventě dogma (Věrouka), v máji kult (úcta),
a ten se musí o dogma opírat, v něm mít kořeny, z něho
čerpat oprávnění, má-ll být pravý. Advent nás poučuje,
čím byla a jest Maria všemu Adamovu rodu.

Což jde-li o jednotllvce? Přečti, co řečeno na str.
59" Kolika duším byla vyvolená Panna též jitřenkou!
Do kolika duší připravila cestu Vykupiteli ztracených!
| v duši zbloudilé svítá, když do ní zavítá úcta marián
ská. Tomu exercicie, onomu májový večer v některém
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katolickém chrámě se stane začátkem jara, pramenem
blaha, zdrojem světla, příčinou opravdového obrácení,
východiskem nové doby. nového života. Pozná, že "exl
stuií jiné, ušiechtíieiší a krásněiší radosti, než na jaké
byl doposud z'vyklý a jaké vyhledával. Radost — kdo
by vytýkal mladé duši, že touží po radosti? Bez radosti
nemůže existovat nikdo a mladá duše nejméně... ie
nom ií ukázat cestu k té, která lest příčina naší radosti!

Ale duše docela propadlá smyslnosti nepochopí a
neporozumí; proč? Protože není schopna čisté radosti!
»Po prsou svých polezeš a b'áto jísti budeš po všečhny
dny života svého...“ Nechápe, že dívky mohou být
tak šťastny. když ve své družinské kapli zdobí oltář sv.
Panny. nechápe; že Iim mohou oči tak zářit, kdvž tak
nedočkavě očekávaíí příchod měsíce Královny májové
nebo svátek Panny bez poskvrny počaté. Žaludek do
cela zkažený ledy není schopen zdravě stravy. Srdce
přesycené neřestí není s to. aby našlo zálibu v anděl
ské radostí. Vím. l pustá duše pohlédne občas k nebe
sům. i do ní vnikne milý paprsek ze vzdálené hvězdy,
vzbudí dolem někdy meiancho'ický, někdy uklidňulící,
a'e co více? 5 povzdechem, Jako by mu ta milá hvězda
připomínala, co kdysi bylo a co už není. co kdvsl měl
a'už nemá. obrátí se zase k zemi. Nezatouží po těch
krásných nadhvězdných kralich — snad že lest příliš oo
zemský. snad že ííž dávno sooután okovy vášně přilnul
ce'ou duší k náružlvosti. »Nemohu si pomoci... vím,
neměl isem začínat . . . ted' nemám síly . . .a '

Slo by to! Na Karlově mostě pod nvněíšim pozlace
ným křížem stávala. Boží muka se lvem; tam vykonává
ny oopravv. Smutnému průvodu vyšla někdy zúmvsln'ě
vstříc česká královna. .odsouzenec dostal milost! Ma
ria, Královna nebes. zachránkvně ztracených.

»Neměi jsem dát nebo dovolit otrávit svou nezka
ženou duši. .a Stačí ledlné vdechnutí iedovatých plynů,
&zkáza zpečetěna! Jak št'astna. iak blaze duši. která od“
mládí si chránila iako neldražši poklad úctu a lásku k sv:
Panně. které v máil každý kvítek mluví o Marii —

Na lučinách u potoka pomněnka se rozvííí.
"leiíž modré očko skromné pozdravuie Marii.
Jak isl krásná, Mátl milá. a iak vlídný pohled tvůj.
když vše láskou zahrnuješ, také na mne pamatuj!
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Raší kořen krale Jesse, slíbený květ světu nese
_Evy synům žádoucí.

Září nám už hvězda moře, brána nebes, konec hoře,
stánek Páně přeskvoucí.

Plesá nyní nebes dvorstvo plesá spolu všecko tvorstvo,
iitřenka že vyšla íiž;

plodem svatým Evy slzy druhá Eva setře brzy,
staré kletby seíme tíž.

Skrze neposlušnou Evu staíl isme se dítky hněvu,
hadovi když věřila.

María, květ člsté krásy. zavrženým cesta spásy
tím. že spásu zrodila.

V ráji člověk co kdys ztratil, dnešní sváteka) zas mu vrátll,
doba kletby končí se;

mllost vládne. peklo žasne, v iedné nade všecky krásné
Boží moc lak zračí se.

Panno svatá, Panno čistá, Adamovy vlny prostá,
del at' se ti odevzdám:

na srdce se tvo'e vlnu veď mne k světlu veď mne k Synu,
příved', Panno, ke hvězdám!

Poslední strofa nás vede k další úvaze. Marla byla
jltřenkou všemu lidstvu tehdy, lest lltřenkou jednotllvým
duším i dnes. Jitřenka. poselkyně vítězství — neklam
ná poselkyně vítězství světla nad temnotou. »Světlo
Krlstovo<<_(slova bělosobotní liturqle). které ona »vy
lila v světa (slova mariánské preface), ponenáhlu. ale
jistě zap'aší'o tmu nevědomostl, bludu a hříchu. »Tem
notv pokrývaií zemi a mrákota národy, nad tebouvšak
vzešlo světlo Hospodinovoxg os'ovuíe prorok (ls 60)
Jerusalem. předobraz církve Kristovy. Mrákoty leště
dnes zahaluií neíeden národ. ponořený v bídu modlo
služby, a že l tam Marla, jitřenka. přioravufe a razí cestu
světlu pravdy Krlstovy, o tom naideme v análech
mlsslí neřednu pěknou črtu. Vlz Marla III. 331. mlsle.

A v těžké chvílí “spíná zase ruce k ní, s nezlomnou
důVěrou, jíž ]est íen srdce dítěte" schopno.- »Královno a
slitovníce, ty znáš strasti l žal můl, nad všeml se slito
váváš, také na mne pamatujla A když v duši klld, plna

3) Neposkvrněného početí. — Sekvence Frondet
radix regis Jesse neznámého autora.
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vroucnosti se zahledí k své hvěldě a všecku vrouc
nost svého milujícího srdce vkládá ve slova prosté pls
ně: »Láskou hoří k tobě, Mátí, srdce mé, nic nežádám
sobě leč jen lásky tvé...(<_ Píseň, jejíž vroucnost iho
stejný nepochopí. Jen duše, která ví, čím sv. Panna lid
stvu byla, duše, která se zahleděla hluboce v její obraz,
a poznala, že v lásce k ní najde vše, co může blažlt vy
hnané syny a dcery Evlny,jen ona chápe a rozumí —

»Mládí květ odkvétá, minou léta má, ale k tobě
vzlétá věčně duše má . . .a Mládí květ opadal, : jlnocha
se stal muž, : dívky žena, mnoho se změnilo kolem nich
a v nich, nejedna iluse vyprchala, nejeden plamen
ochladi, nejedna vzpomínka vybiedla, a střízlivý pro
salcký život odvanul mnohý krásný sen . . . jedna vzpo
mínka však nevybiedla, jeden plamen nevychladl, žár
svaté lásky k nejsv. Panně sálá mocně jak za dnů ho
rujíciho mládí. »Srdce svoje, Mátl, tobě poroučím, rač
je zachovati vezdy čistotným...<< Jak krásná prosba
jlnocha nebo divky! Jediné, zač prosí a co jim jest
nade vše drahé... Krásná prosba na rtech poutníka,
jenž touží po jediném — aby srdce čisté a prosté vší
úhony m6h| jednou odevzdat do rukou Stvořitelových...
A neméně krásná prosba:

»Kráiovně liiií, nejčistší Marii
žasvěťme srdce své, s láskou když k sobě zve
přečistá cherubů Kněžna. ó Matko svatá a něžnála
»Chraň nám vždy lilil, nechat“ se rozvíjí
v tvé lásky paprscích, v pouště tmách láříclch,
svatá a Neposkvrněná, vítězná nad ďáblem žena!
Ved' nás v svých šlépějích, ve spásy nadějích,
Královno podlvuhodná;
přiviň nás k sobě, přiviň nás k sobě.
přlviň nás, přlvíň nás k soběia

Modlitba krásná v roztoužení nejčistší lásky, modlitba
mocná“ v životních bouřích, modlitba důvěry plná na
smrtelném loži... Křižáci... ve všech trampotách je
držela a sílila vzpominka, že jim bude brzo dopřáno po
kleknout v Božím hrobě, na místě posvěceném přítom
ností Spasitelovou. A když konečně stáli již před sa
mými hradbami Jerusalema, byli bohatě odškodněni za
všechnu námahu a útrapy... Ještě několik dnů nebo
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týdnů, a pak . . . Poutníčel-Ta, která ti byla jitřenkou ve
chvíli tvého obrácení, bude tl jednou l večernicí,
až se bude kolem tebe stmívat.

C) Hvězda večerní.

Jitřenka vlévá radost, naději, odhodlanost, nový žl
vot, chuť k práci —

Večernice přináší klid a oddech po dokonalé denní
Iopotě, když ruka unavená břemenem dne i horka od
kládá nástroj, když zasvltne na obloze první hvězdička,
když duch vysilený celodenním zápolením zatouží po
oddechu.

Dilo dne jest dokonáno — — Jednou sl řekne každý
z nás: »Dílo žití dokonáno — životní úkol dokonán —<<
Zdaž dobře či špatně? Takové myšlenky si dítko marián
ské nepřipouští. Celý život ztrávený pod mocnou ochra
nou Královny nebes, v blahu a štěstí její lásky . . . život
dita mariánského, jenž nebyl jiného leč nepřetržité pu
tování ve šlépějích Neposkvrněné . . .. Slavnost Nanebe
vzetí nebeské vládkyně a svátek Všech svatých uka
zuje, kam její šlépěje vedou a kam přijde každý, kdož
v nich vytrvale kráčí.

Bílá neděle v Římě r. 1595. Skončily obřady sva
tého i velikonočního týdne, které papeži l věřícím do
přáiy sotva oddechu, a již se chystá věčné město k no
vé, tentokráte světské slavnosti. Horečně se konají
přípravy, Řím se obléká ve sváteční háv, jako by se
chystal k uvítání nějakého velikého vládce. Ale hlavní
město Papežského státu nebude vítat cizího mocnáře;
papež Kliment Vili. vloží na Kapitolu vavřínový věnec
na hlavu skladatele pastýřské hry Aminta a velkolepých
eposů Rinaldo a Osvobozený Jerusalem —-největší vy
znamenáni, jakého se mohlo básníku dostat, touha a
sen všech, kdo tehdy sloužili musám (bohyním umění).
K tomu se Řím chystal — a'kde hledat onoho šťastného
muže, jemuž se té cti mělo dostat? Známe ho, slyšeli
jsme již o něm. (Str. 59.) Leží na smrt nemocen v cele
kláštera svatého Onoiria, kde mu byl poskytnut útulek.
Umírá . . . Čím byl celý jeho život? Honbou . . . Nikoli za
slávou, nýbrž za klidem duše. Lituje jistých méně sluš
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ných-veršů, které vyšly z jeho pera, přeje si, aby"byly
spáleny. vine obraz Matky umírajících na rty, a tak se
loučí se světem, který mu dal toiik slávy a' tak málo
pokoje a štěstí . . . Odchází k té, u níž každá duše, byt
i uštvaná životem, najde věčný klid a mír. »Jdu do živo
ta, který jest jedině pravý,“ píše příteli. Kapitol vy
zdoben koberci a girlandami, hosté pohromadě, hudeb
níci připravení, aby oslavence uvítali slavnostním po
chodem, deputace jde pro něho — zaslechne ještě
jeho poslední slova:- »Před cílem u cíie — —a ,

Ze ve světle hromničky se názory mění, že neje
den slovutný učenec i prostý muž z lidu, spíše svedený
než svévolně bezbožec, na prahu věčnosti zavrhl, če
mu se celý život klaněl, več věřil vždy a co snad několi
ka generacím hlásal, čím naplnil. celé svazky knih, to
vše jsme zažili již mnohokrát. Ale že by kdo na smrtel
ném Ioži odložil růženec, jejž po celou životní pouť ko—
lem prstů ovíjel, že by odhodil kříž a s ním medalion
nejsv. Panny, to jsem doposud nezažil aniž kdy slyšel.
Když ve slabé záři úmrtní svíce pohasly nadobro biu
dičky jedna za druhou, září v tom večerním soumraku
naše hvězda ještě mocnějl, a my bychom mohli 5 ma
lou obměnou upravit verše našeho básníka: »Zatím
co ostatním v mrákotách bludice hasnou, kráčíte bez
pečně v soumraku za hvězdou jasnou...(< Ctitel ma
riánský neběžel za bludicemi; jemu svítila na životní
pouti jeho Stella marls, ted' mu svítí na cestu poslední,
na poslední úsek. jeho pouti, a její svit jest zvláště
nyní tak milý, dýšící tak nevýslovnou něhou... Večer
nice . . . Zatím co ctitelé světa zle žehnají chvíli, kdy se
dali jeho klamnými bludicemi na scestí svést, žehná on
pln blaha okamžiku, kdy se docela odevzdal Královně

liilií. »Bys nám jako hvězda spasná cestou k nebi svít la . . .a
_ Jaký život, taková smrt. Jaká truchllvost na konci

pouti vědomí, že celý můj život byinepravda, sebe
klam, lež! Ze jsem se dal ošálit nebo klamal sám sebe!
Jak asi bylo Montaignovi u srdce při tom poznání! Jaké
blaho poznání: »Jsem a byl jsem vždy na pravé" cestě!“
Zivot dítka mariánského... Hledal čest a slávu Boží,
tím, žeKráiovnu nebes uctíval; pracoval, bylo-Ii mu'mož
no, l o spáse bližního, a k tomu si od Královny apoštolů
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vyprošoval pomoc; věnoval se'spáse .vlastní duše, tím,
že Královnu srdcí miloval. Slovem a zvláště příkladem
šířil lásku k té, již .jeho srdce patřilo. »SVětlo chcem
_šířitilásky své k Marii, v náruč chcem všecky vést Krá
lovně Iiiií . . .“

Hodina posledni, hodina odchodu, konec putování
První dar nebeské-Královny jejím ctitelům jest po

koj, m i r duše, pokoj s Bohem, pokoj s vlastním svědo
mím. Nevím, zda skutečnost či spíše legenda... Dva
rytíři, zarytí. nepřátelé, chtějí dlouholetou nevraživost
skončit soubojem. Jeden musí být odklizen, a pak bude
pokoj. Smluveno místo v lese, před večerem se tam
oba odeberou, již tasí meče, již se chystají na sebe
vrhnout, vtom zazní z nedaleké poustevny zvonek...
večerní Anděl Páně... Tak mile zní .v lesním tichu...
Oba ustanou, pokleknou a modlí se každý pro sebe
andělské pozdravení. Nakonec jeden- podle zvyku na
hlas připojí: »Pochválen buď Ježíš Kristus.a Druhý mi
moděk odpoví: »Na věky amena — pohlédnou na sebe,
podají „si ruce a jdou domů . .. Královna míru zjednala
pokoj krásněji, než jej zamýšleli zjednat. sami.

Druhý dar nebeské Královny: důvěra v budouc
nost. . . '»V.tvém náručí se smrti nelekám . . .a Čeho se
obávat, čeho se bát? Maria bude mi po boku stát...
Svatý Richard, opat v Cícestre, žádá na smrtelném loži,
aby mu stále opakovali slova: »Maria, Matko milosti,
Matko milosrdenství, nás před satanem ochraňuj a
\! chvíli smrti při nás stůj!<(Radecký umírá klidně a ode
vzdaně a praví: »Za to vděčím Marii, kterou jsem po
,všechny dny života vzýval a vroucně ctil.(< Vídeňský
věstník Mariánských družin má řadu obrázků svaté smrti.
„Tustudent, jenž umírá se slovy: »5vatá Maria, pros za
nás nyní i v hodinu smrtí našim Onde hošík: »s Mariiným
růžencem v ruce umírám rád.“ Jinde dospělý stále opa
kuje: »Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po
tomto putoVání ukaž . . .aTřetídar: radostná touha a očekávání
shledání 's nebeskou matkou... Dá-Ii ti Pán milost a
přivede-li tě k loži, na kterém bude umírat čistý jinoch
nebo dívka, jejíž srdce celý život hořelo láskou k nejsv.
Panně, poznáš, co má „slova. znamenají... lépe, než
kdybych mluvil sám. Krásná jest v očích Páně smrt sva
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tých jeho, krásné skonání dltka mariánského. »Prosím
vás, velebný pane, naučte nás milovat Pannu Marii; my
chceme jednou umírat, jak jsme viděly umřít naši dra
hou N.. .a K doporučení úcty mariánské netřeba víc . . .

Matka Boží, Neposkvrněná Panna — tak vysoko
nad námi, Královna andělů a svatých, a přece nám tak
blízká, naše Matka a pomocnice; tak docela jiná než my,
nejsvětější a milostiplná, a přece nám tak podobná,
naše sestra, kost z našich kostí; od Tvůrce vyvolená
a nade vše tvorstvo povýšená, pojatá do světla nepří
stupného, v němž on přebývá, a přece nás pamětliva
sklání se k nejubožejším . . . Má jméno matky, má srdce
matky a lásku matky, má nadto i moc královny a vlád—
kyně, jejíž přímluvě není nic nemožného. Prosta trojí
kletby, hříchu, žádostivosti a smrti — nám vyprosí, aby
chom alespoň bez hříchu ze světa odešli, když už jsme
bez hříchu jak ona na svět nepřišli a bez hříchu jím ne
šli; abychom unlkll alespoň kletbě věčné smrti a dosáhli
života, kde budeme prosti kletby žádostivosti, jíž jsme
nebyli prosti zde. Dosáhla trojího vítězství, nad ďáblem,
světem a tělem — nikoli vítězství po urputném boji,
nýbrž nedotčena ani stínem jakéhokoli pokušení —
nám alespoň vyprosí, abychom zvítězili po bojích a po
rážkách, a aby vítězný byl alespoň náš poslední zápas.
Stkvěla se trojí krásou, přirozenou, milosti a slávy —
nám vyprosí, abychom alespoň v poslední chvíli se
stkvěli milosti a dosáhli slávy, kde se nám dostane
i krásy jak duše, tak těla. A v nebi — věčně spojeni
s ní i s požehnaným plodem jejího panenského lůna.
»SIunko žití mého až se nachýlí, pomni dítka svého, při
ved' je k cíli.. .a Důvěra, nezlomná důvěra dýše z očí
i z modliteb dítka mariánského, důvěra, jež ve chvíli,
kdy hledí smrti v její biedou tvář, dovede vykouzlit na
rtech slova: »Marla, v tvém náručí se smrti neděsím—a
A když znavená hlava poutníkova klesne do podušek,
spočine jeho duše na srdci té, kterou miloval — —
a rty budou naposled šeptat poutní modlitbu církve —.
nejkrásnější ze všech, co jich kdy ke cti své Královny
složila — modlitbu, jež končí nejvroucnějším zvoláním
vyhnaného syna Evina, putujícího k rajské otčině: »Po
tomto putování ukaž mí Ježíše, požehnaný plod života
tvého, ó milostlvá', ó přesladká Panno a Matko Mariala
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40. Triumf kříže.

(U cíle poutí.)

Vítězství tys rukojemství, k tobě kdo se přivine,
hledě na tě v protivenství, ten se cíle nemine._

(Z písně o sv. Kříží).

A) Kříž a život křesťana.

Konec misie — —
Celá osada přijala sv. svátosti, všichni ve stavu.

milosti, v rodinách odklizen mnohý podnět sporů a svá
r'ů,.-všichnlse srdcem očištěným a se svědomímklid
ným se ubírají na lože, a poslední den, v neděl ráno,
společné sv. přijímání všech — do ospravedlněných
duší zavítá nebeský host s bohatstvím svých milostí.
Jaký to pohled pro anděly v nebi! _

Zbývá ještě nedělní odpoledne. Jak je vyplnit?_
Co bude závěrem dnů milostí? lmposantní slavnost,
štípení mlsiiního kříže — — —

Svatý"kříž, nebeské brány klíč... »Klaníme se tobě,
Pane Ježíši Kriste, a dobrořečíme tobě, poněvadž skrze
svatý kříž svůj jsi vykoupil svět . . .a Proto závěr, vrchol
a koruna všeho, co velkého věřící ve dnech misie pro
žlll, jest svěcení a oslava svatého kříže. .. proiev nej
vroucnějších díků a oddanosti tomu, jenž na křížiza nás
a z lásky k nám dokonal, jakož i vyznání vírv v Ukřižo
vaného. »Svatý kříži, tebe ctíme, lůžko Pána Ježíše,
jejž v den soudný uvidíme na nebesích třpytlt se...“

' Svatý kříž, náš prapor, náš erb, naše chlouba...
Praporem námI svatý kříži, v boil, ve vší bídě bud'!
Prapor, po nímž vítězíme, e r b, znak, jímž se liší

me ode všech ostatních, af bezvěrců nebo ílnověrců,
podle něhož se poznáváme, ať doma, at' za mořem. Ko—
hokoll uvidíš. že se znamená svatým křížem tak, jak
tebe matka učl'a. lsl jist. že máš před sebou vyznavače
Kristova, katolického křesťana, a podle toho znamení
nás poznávaií "inepřátelé. C h | o u b a, protože znamení
spásv. vítězství života. »Nám pak lest honositl se kří
žem Pána našeho Ježíše Krista, jenž jest nevěřícím po
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hanům (starým i moderním) bláznovstvím, židům pohor
šením, nám však zárukou spásy, života, vzkříšení . . .a

Defoe, autor Robinsona, napsal knihu, kde vytýká
anglikánské »státnía církvi tanatickou nesnášelivost —
on, sám' protestant. Za to odsouzen na tři dny k veřejné
potupě na pranýři, a co se stalo? Celý Londýn se sběhl
na náměstí a zasypal pranýř i pranýřovaného kvítím.
Na to vzpomínáme při průvodě s misijním křížem; kříž,
kdysi dřevo potupy, šibenlce, stal se každému věřícímu
srdci svatým a drahým, a my někdejší dřevo potupy
oslavujeme a věnčíme.

»Až budu povýšen (na kříži), potáhnu vše k sobě
...a (In 12. 32) Jak se vyplnilo toto slovo Páně! Kříž,ná—
stroj smrti a potupy, stal se pramenem života a branou
slávy. Dílo Mesiášovo nemohlo přec skončit na kříži
a v hrobě! Kříža ponížení bylo Pánu cestou _kostavě.
Nikoli Golgota a hrob, nýbrž zmrtvýchvstání a nanebe-
vstoupení bylo cílem a dokonáním poslání božského
Spasitele; ani nám není oběť, sebezápor cílem, jest
jen cesto u k cíli, k nebi, k Bohu, k věčnému životu.

Svatý kříž, na němž dokonala naše Láska, provází
nás od kolébky do hrobu. Když jsi přišel mezi nás, učinil
ti otec na čele kříž. Sotva jsi začal žvatlat, učila tě mat
ka dělat kříž, a ty neumělou ručkou jsi se pokoušel zna
menat čelo, ústa a prsa znamením spásy. Doma na stěně
upoutal tvou pozornost Kristův kříž, a když tě matka
vodívala do chrámu, zdaleka ti kynul s věže na pozdrav
svatý kříž. V kostele na oltáři, na paramentech, všude,
kamkoli jsi pohlédl, jsi spatřil kříž. Do církve jsi byl
přijat ve znamení kříže — Křížem tě kněz znamenal na
čele, svatým olejem tě pomazal na hlavě a na prsou,
svatou vodou tě obmyl ve znamení kříže. Když jsi šel
po prvé k sv. zpovědi, odpustil tobě hříchy ve znamení
kříže, a kolikrátkoli se od té doby nad tebou" zvedla ve
zpovědnici ruka zástupce Kristova, aby ti udělila rozhře
šení, tolikráte jsi je obdržel ve znamení kříže. Když při
klekneš k svátostnému stolu, dě'á nad tebou kněz sva
tou hostií kříž. při neisvětější oběti koná nad obětními
dary nesčetněkráte kříž, svaté biřmování jsi přiial ve
znamení kříže, všechna svěcení a žehnání uděluje cír
kev ve znamení kříže. Věřící začínají a končí všechny
modlitby křížem. Když jsi se ubíral z domova do ciziny,
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žehnala tě matka znamením kříže, poslední požehnání
tí dali umírající rodiče ve znamení kříže, a když jsi před
oltářem podal snoubence ruku k doživotnímu svazku-.
učinil kněz nad vašlma spjatýma rukama kříž. Bude-Il
vůle Boží, přljmeš i poslední svátost ve znamení kříže,
do tvých chladnoucích rukou ti vloží tví drazí křížek, ten
si vezmeš do rakve, a na tvém hrobě postaví kříž, aby
hlásal mlmojdoucím, že tu očekává slavné vzkříšení a
příchod snoubence duší vyznavač Ježíše Ukřlžovaného,
a aby—věděli, že spát ve" stínu kříže jest milo a sladko.
A až tě z toho spánku probudí hlas andělů, první věc,
kterou tvé oko uzří, bude zářící kříž —

Svatý kříži, tebe ctíme, lůžko Pána Ježíše,
jejž v den soudný uvldíme na nebesích třpytlt se..,

_Kdekolljest kříž v úctě, je to známka, že v lidu ješa
tě žije a kvete víra. Když nám u cesty kyne kříž, když
jej uzříme v poll, když v lese najdeme kapllčku a na ní
kříž, to vše nám hlásá: »Tys v katolickém krajl, mezi vě
řícím lidem...a Potupení kříže platilo vždy a" všude,
u_křesťanů l pohanů, za odpad od víry Kristovy. Proto
v pronásledováních, jak starých tak | nových, v Římě,
v Annamu, v Japonsku, v protestantských zemích, žádali
nepřátelé církve Kristovy, aby věřící šlapalí po svatém
kříži. Známka největší bezbožnosti a zvrhlostl jest po—
lámaný zneuctěný kříž. Když jest kříž vyhazován ze škol
a z veřejných místností, je to neomylná známka. že se
katolické náboženství stěhuje z veřejného života, že
církvi a víře vyhlášen boj.

To proto, že církev Kristova zvolila a dostala kříž
za svůj prapor., »V tomto znamení zvítězíša... pod
touto korouhví potáhneš v boj proti mocnostem temna
a jejích spojencům —

B) Kříž a boje církve.

1. Nepřátelé vnější — státní moc a meč.

»Zničte hanebnlcl,<< volá satan už plných 19 staletí,
a_mobilisuje k bojl proti království Kristovu “všecky své
lidi, do posledního. Armáda Lucilerova, nejmoderněj'l'

Triumf SV. kříže. 611



vyzbrojená, a jak ohromná! Větší davy než miliony, kte—
ré defllovaiy před 'Xerxem na mostě přes Heliespont.

Ale církev pod praporem kříže nepadá ani ne—
ustupuje. Pod korouhví Kristovou se ubírá k vítězným
bojům, ne aby krev prolévala, lidí o život a národy
o svobodu připravovala; jde, aby jim svobodu a život
přinášela. Boj církve, boj za osvobození z otroctví
satana a hříchu.
. Pod praporem Kristovým se ubírá církev od vítěz—
ství k vítězství, od triumfu k triumfu; dějiny církve lze
vpravdě nazvat triumfálním pochodem svatého kříže.
Zdá-Ii se někdy, že podléhá, je to jen zdánlivá porážka,
dočasný ústup. Armáda Kristova nadobro poražena ne—
byla nikdy, i v dobách nejkritlčtějších se vždycky vzcho—
pila, rozptýlené voje opět sebrala, vítězná korouhev
kříže vlá.a nad jejími řadami zas, a přes hroby nepřátel
se církev ubírá za svou vlajkou k novým výbojům
a k novým triumfům. Vítězství tys rukojemství..

' Církev krev neprolévá, ale má armádu mučedníků,
kteří jsou vždy hotovi cedit vlastní krev pro Krista a pro
jeho kříž. Žádný vládce neměl, nemá a mít nebude
armádu podobnou, za žádného nespěchali tak radostně
'a s takovým nadšením do boje a na smrt, žádný prapor
nebyl ověnčen takovou slávou, žádný zkropen tolikerou
a tak ušlechtilou krví jako prapor Kristův. Ne meč, kříž
dal Pán apoštolům do rukou, když je rozesí'al s roz
kazem, aby mu dobyli veškeren svět. A apoštolé šli —
jeden na sever, druhý na jih, ten na východ, onen na
západ... Dva z nich, knížata apoštolská, zaměřili do
metropo'e světové říše Augustovy.

v Římě, ve středisku a ohnisku tehdejší moci a
vzdělanosti, v močále pohanských ohavností a výstřed
ností. zasazen a štípen svatý kříž, tam zapustil kořeny
mladičký něžný stromek víry Kristovy, tam i začal urput
ný boj proti kříži. Desetkráte se otevřel pekelný iícen,
desetkráte podnítily pekelné mocnosti pronás'edování
věrných Kristových. Deset césarů, deset krvelačných
šelem prolévalo plných 300 let krev vyznavačů jména
Ježíšova.
. ' Nero — jím začíná voj nepřátel sv. kříže. Zničit
nové náboženství, vytrhnout z kořene něžný stromek,
jenž teprve začíná pučet a vydávat květy.. .Co lehčího
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nad to? Ohromný kolos římské říše, jenž rozdrtil toiike—
rou, byť sebevětší a ozbrojenější nepřátelskou moc,
která se mu postavila na odpor, že by nedokázal smést
s povrchu země hrstku křesťanů? »Jste od včerejška . . .
mizíte v moři vyznavačů všech možných kultů, které
trpíme, ale vás trpět nebudeme, máme své důvody,
abychom vás netrpěll, vás jediné, a provedeme svou,
toto moře státem trpěných náboženství vás pohltí —((
Jak ses, Nerone, zklamal! Tentokráte ses přepočítal,
a tvoji lidé s tebou. Ano, jsme od "včerejška, ale čím
více teče krev křesťanů,tím více rostejejich voj, vždy
nové a nové řady jej doplňují. Ptáš se, odkud? Nikdo
neví, ale přibývá nás. Tvé hořící pochodně, kříže, šel
my v cirku a všechny rafinované muky, které tvá zloba
vynalezla, nebyly ani s to, aby nás decimovaly, tím mé—
ně'vyhiadily; tobě přišel den odplaty, meč sis musil do
hrdla vrazit, a církev tebou pronásledovaná tu zůstala,
trvá, vzmáhá se, roste, šíří se dál a dál... Neporazil
jsi náš prapor, svatý Kristův kříž!

Po Neronoví Domicián, nemenší ukrutník než onen,
nové hekatomby (hromadné oběti), noví svědci Kristovi,
tentokráte už i z císařova rodu. Konec? Podobný Nero
novi! s rozdílem, že jemu vrazill jiní meč do prsou, ale
církev tu zůsta'a.

Markus Aurelius... Justin píše obranu křesťanství
a podává ji císaři, ten však káže neohroženého boiov
nika Kristova mučit a umučit—vydal »svědectvía (»mar
tyriuma) Kristu neien pérem, nýbrž i krví — a spolu
s ním tisícové jiných. Obrana Justinova se čte ještě
dnes, a kdo čte spisy onoho filosofa, sedícího na trůně
césarů? Kdosi nazval jeho spisy náhrobním nápisem po
hanstva. Ještě nebylo neseno k hrobu, ale náhrobní
nápis už pořízen — od ieho vlastniho vyznavače! '

»Těš se na oheň, křesťanem napsal kterýsi pohan
na zeď jednoho domu v Pompéiích. Ano, těšili se! Nic
nepokládali bojovníci Kristovi za tak velkou mi'ost jako
mučednictví. A když dlouhým klidem ochladla láska mno
hých, podnítilo peklo Declara zase tekla krev křesťanů.
Přemnozí tehdy zbaběle opustili prapor Kristův, ale
více bylo těch, kteří vytrvali. Při cvičení se vojinovl
rozhrne šat a vynikne kříž, zavěšený na stuze. »Tvs
křesťankr »Jsem křesťana (t.j. Kristův). »Zřekni se ho!a'
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»Nikdyla A jde na smrt — s větší radosti, než by šel
umírat za svého císaře.

Poslední z deseti, Dioklecíán — Dává razit pamětní
peníz, ve Španělsku objeven před lety sloup, postavený
jeho památce, a na penízi i na sloupě nápis: »Na věč
nou paměť, že Dioklecián vyhladíl křesťanství.“ Kde jsi,
Diokleciáne? Tvé kosti již dávno zpráchnivěly, církev je
tu, a onen peníz i zlomený sloup leží kdesi v museu,
poučení těm, kdož by tě rádi následovali. A tvůj zlý'
démon, Galerlus, Jenž tě poštval k nepřátelství proti
Kristu a jeho kříži, ienž krutostí předstihl mnohonásobně
Nerona, Decia i všechny své předchůdce? Jak umírali
A když jako starozákonní bezbožník Antioch Epifanes
v nesnesitelných bolestech (červi rozežíralí za živa jeho
tělo) poznal spravedlivý trest toho, jejž pronásledoval,
a zaručil ediktem křesťanům svobodu vyznání, bylo pro
něho už pozdě! Pán nechtěl, aby jeho církvi z tako
vých rukou se svobody dostalo.

Po Diokleciánovi a Ga'eriovi Konstantin. »V tomto
znamení zvítězíš...a Poslušen nebeského zjevení dá
vyšít na své prapory kříž, a za dva roky po smrti Ga
leriově dává církvi svobodu, tentokráte z ušlechtilých-_
pohnutek. Dábel vidí, že krvavá pronásledování církev
nezničila.

Jak rád listuji v aktech svatých mučedníků! Jedna
hrdinná postava za druhou defiluje před mým zrakem,
a já na ně hledím s větší hrdostí než šlechtic na obrazy
s_vých mocných a l slavných předků, zavěšené v zá
mecké galerii. »To jsou otcové tvoji —<(Papežové jako
Kliment a Sixtus, biskupové jako lgnác a Polykarp, kněží
a jáhnové jako Vincenc a Vavřinec, otcové rodin jako
Vitalis a Faustus, bratří jako Kosma a Damián, jinoši
jako Pankrác a Sanktus, děti jako Pastor, Barulas, Akvi
lina, Priska, něžné panny jako Anežka a Blandlna, ženy“
a matky jako Perpetua a Fellclta... Vy hrdinní svěd—
kové a rytíři kříže Kristova, vy jste mi vlévali svatou
hrdost na víru a kříž Spasitelův, vám po Bohu, po Kristu,
po Neposkvrněné, po svém andělu strážném vděčím
snad nejvíce!

Jako po zimě přicházejí —»iedovímužovéa, jako by
se zima ještě jednou pokusila o ztracenou vládu,-„tak
i římské pohanství. Ztrouchnivělé, života neschopné, do
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morku prohnilé, a přec ještě jednou, naposled, po
zvedlo hlavu. Julián Odpadlík, první křesťan. ienž proti
Kristu a ieho kříži boioval... Chce vzkřísit mrtvolu,
a ta vzkříšená mrtvola se má odvážit zápasu proti ne
přemožitelnému praporu kříže! Má vlít prohnilé říši ži
vit — život, _iehožsama nemě'a! Tento pronásledovatel
upustil od systematického krvavého pronásledování;
jen tu a tam tekla krev mučedníků. Chápe se jiných me—
toci, »modernícha. Křesťany bolkotuje, zamezuje !lm
přístup k úřadům, odnímá jim školy... Chce usvědčit
slovo Páně ze lži, a proto vybízí židy, aby obnovili “je
rusalemský chrám. Taměiších křesťanů se zmocňule
zděšení. »Co se děsíte, malověrní?a praví k nim leilch
biskup Cyril. »Oni jen odstraní poslední zbytky chrámo
vých zdí, aby do posledního písmene se vyplnilo slovo
Páně. že z chrámu nezůstane kámen na kameni. Ale
stavět nebudou —<<A nestavěll! Sotva odVein poslední
zbytky trosek a začali kopat základy, vyšlehly ze-země
plameny a strávily dělníky i materiál, jak svědčí sou
časní křesťanští l pohanští děiepísci. »Co dělá tesařův
syn?“ ptá se před výpravou do Persie posměšně lilo
sol I.lbanius, císařův přítel. kteréhosi mnicha. »Tesá pro
císaře rakev —<<Skutečně. Julián se z tažení nevrátil;
v pátek, v den smrti Kristovy, klesá smrtelně raněn
s koně, a ieho poslední slova? »Zvítězil isi, Galilej
—ský...a Poslední blasiemle proti tomu, jejž pronásle
doval a jehož dílo zníčit marně usiloval.

Skoro všude. kde se věrozvěsti pokoušeli štípit
kříž. podnítilo peklo krvavé pronásledování; naše vlast
patří k vzácným výilmkám těch, kteří za slovo soášy
sami prosili a ieho hlasatele s radostí vítali. Ariánští
Vandalové v Africe. když v Evropě klid, Persie, lež za
čala, když Řím ustával, půlměsíc, když pohanství zmi
zelo, anqlické protestantství v době »svobodv svědo
mía, osvícenská nevěra v době »toleran'ce, snášellvostl
a svobodomyslnostia, všude systematické prolévání
krve vyznavačů Ježíšových. Hora mučedníků. strmící nad
Naoasaki, iest věčný památník hrdinského zápasu 'iapon
ských křesťanů, synů hodných »otce Františkaa (Xaver
ského). A kde nebylo krvavé pronásledování prováděno
systematicky? Tam prováděno aspoň příležitostně a na
hodile; fanatičtí donatisté, bludaři ve století Augustino
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vě, husité sto let před protestanty, Huroni, Irokézové
a jiné kmeny rudých divochů v zemi l'olumbově, Habeš
ještě před málo desetiletími, vyznavači půlměsíce po
celá staletí. Meč a mučidla jsou první zbraň, k níž
sáhne pohanská temnota, když po prvé ozářena pa
prsky světla Kristova vycítí nebezpečí a boji se, že by
přišla o všechny, kdož by se zahleděli do krásy a jasu
pravdy přicházející s nebeských luhů. Krutosti se tato
pronásledování docela vyrovnala a někdy l předčila
Galeria a Diokleciána. Odkud se dostalo věrným Kristo—
vým tolik síly? Ženám, dívkám, dětem? At' mi někdo
najde podobný zj'ev — nepravim v dějinách bludů &
Sekt, nýbrž v dějinách lidstva!

Vraťme se do starověké Evropy. Satan vidí, že nic
nepořídil mečem, ohněm, mučidly, ale nevzdává se;
změní taktiku, ne však zlobu a nenávist. Zkusí to jinak!
Sociální bouře, evropské zmatky... možná že v nich
lako ve víru zmizí nenáviděný kříž Kristův. Stěh ová
n i n á r o d ů . . . Celá Evropa se zachvěla v základech,
ohromná říše césarů se zhroutila jako domek z karetr
a když bouře pominula? Staré říše tím příva'em sme
teny, království Kristovo obstálo a zůstalo! Církev stojí
nad hroby svých pronásledovatelů a nepřátel, a nekul
turní kmeny slovanské a germánské? Skýtaií apoštolům
Kristovým a hlasatelům kříže nová působiště. Do Irska
Patrik, do Anglie Augustin (canterburský!), k Frýzům Bo—
nilác z Anglie, k nám bratří ze Soluně — —

Satan zkusil vícekráte tento způsob boie. Kolikráte
osudy Evropy a tím i osudy křesťanství visely na te
nounké nitce! Rozhodnutí záviselo na jediném kritickém
okamžiku — Hunové a bitva na polích katalonských lest
jeden doklad, Španělsko a bitva u Naves de Tolosa
druhý. Svátek Triumfusvatého kříže, dodnes na Pyreneje
ském poloostrově 16. července slavený, připomíná kaž
doročně, že 16. července 1212 bvl rozhodnut osud ka
tolického španělska a snad celé křesťanské Evropy,
když proti přesile vyznavačů půlměsíce bo'oval v ře“—
čené “bitvě malý voi hrdinných vyznavačů kříže. Půlmě—
síc — toto slovo vybaví v mysli vzpomínky na lepanto
& Juana d'Austria. na Vídeň a Jana Soběského. na bá
zeň. kterou kdysi půlměsíc šířil . . . a dnes? Což Mongo
lové'a Sv. Hostýn? Sláva Islamu zbledla, jeho moc poi—
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minula jako dým, a jen několik modliteb v rituálu připo
míná, jakou hrůzou po celá staletí děsil srdce věřících.
Tataři se již dávno uchýlili zpět na své mongolské stepl
a jen vzpomínají,'že za Džíngis-chana se před nimi chvě
la Evropa . . . nevděčná Evropa, jež jen svatému kříži má
co děkovat, že nezahynula, a jež křížem pohrdá -—

2. Nepřátelé vnitřní — blud a hřích.

Nepřítel kříže a pokolení lidského nepochodll ani
,tak — možná, že větší úspěch mu kyne odjinud! Poda—
-ří-li se mu křesťanství nakazit bludyl... Skutečně,
ukázalo se brzy, že pronásledování rodí mučedníky,
kdežto bludařství odpadlíky. Vrhl se tedy na tento způ—
-sob vyhlazovacího boje. Nesčetné sekty gnostické,
jež slibovaly vyšší vědění, kainité, otité, ctitelé ďábla,
-doketi, patrlpassiáni, manichejci, Marclon, montanisté,
ariáni, Macedonlus, Priscillián, Pavel ze Samosaty, Nes
torius, jenž chtěl věřícím vyrvat úctu k Matce Boží, mo—
nolysité, monotheleti, donatisté, pelagiánl, "Ellpandus,
antldikomarlanlté, odpůrci úcty mariánské atd. atd....
Nač vypočítávat jména, jež ty snad dnes po prvé v žl
votě slyšíš a o nichž sotva který inteligent co ví! Na
devadesát bludařů a sekt se zrodilo a od církve od—
trhlo' v prvních staletích křesťanstva, drobné v “to neo
počítaje, a kde jsou nyní? Jen dvě sekty živoří na vý—
chodě, několik tisíc nestoriánů a o něco více mono
tysitů. A ostatní? Dovídáme se o nich jenom ze žlout
'noucích listů obranných spisů starých Otců.

Nejnebezpečnějšími byli arlánl. Z-aplavilicelou
říši východořímskou, přetáhli do svého tábora i cařio
hradské císaře (tito z politiky sektáře chránililj, strhli
\! blud germánské kmeny, ovládli celou severní Afriku,
kde proti vyznavačům Kristovým řádili vandalští Nero
nové, Geíserich & Hunerich, zaplavil celé Španělsko (\ll
sogotl), slavili úspěchy i v Italii — jako rakovina pro
lezlo ariánství celou církev, takže svět se zděsil, vida,
že jest veskrze ariánský (Jeronym) . . . Zahynou katolíci
v tomto arlánském moři? Zdálo se... a dnes? Hledej
mi jediného ariána! Zmizell jak voda v písku — —

Jak se tedy dostat věcí na kloub? Satan jest vyna
lézavý a ve zlobě neúnavný. Zkusil jinou metodu: »Vrh
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=nuse na tíaru . . .a Čeho se mají věřící zvláště držet, po
znají z toho, proti čemu nástrojové pekla nejvíce brojí
a bojuji. Není to mezi jinými primát Petrův? Od
"dob Husových a Lutherových s nenávistí a zběsilosti
skoro nepříčetnou se vrhají bludaři na papežství, nás
nazývají papeženci. Snížit v očích věřících autoritu ná
stupce Petrova! Připravit ho o jejich úctu a podrýt po
vinnou podrobenost a poslušnost! Jak? Snadná pomoc!
Nebude-Ii jeho život v souhlase s jeho vznešenou dů
stojnosti a svatým úřadem! Přicházíme k truchiivým do
bám. Vláda žen v Římě ve stol. X.; obě Theodory a Ma
rozia, smutně proslulé a prohnané manželky světských
správců věčného města, dosazovaly na stolec Petrův
své mllce pochybné pověsti, jeden věznll, otravovat
&zákeřně vraždil druhého, o mravním životě vůbec ne
mluvě. Jan X., XI., XII. (18 letý!) Pak »babylonské “za
jak (avígnonští papežové, poddaní nástrojové tran
-couzských králů) a jeho smutné ovoce, západní rozkol,
papežská dvojice a trojice, vítaná záminka bludařům,
aby tupli! církev a odpírall papeži poslušnost. Smutné
doby, nejedna drahocenná duše, krví Kristovou vykou
pená, zahynula, ale církev? Bylo ji jako státu po občan
ské válce. Krvácela z přemnoha ran, zeslabena, ale ne
zničena, církev zůstala.

Zůstala, i když se peklo spojilo proti ní s mocnými
tohoto světa, s korunovanýml hlavami — tentokráte ne
s pohanskou,nýbržs křesťanskou státní moci.
i(do pro svou věc získá vládce, má zpola vyhráno!
Luther dobře počítal! Vládce má armádu, má meč, má
.moc, a kdekoli jest" proti němu právo, tam si dopomůže
k vítězství násilím. s 'tím počítal i satan. Boj 0 ln
v e s t i tu r u v 11. stol. . . . Nepřátelé církve podkládaji
tomuto slovu význam: »Boj o nadvládu papeže nad
světskou mocí.a=Zatím to byl boj o očistu a svobodu
církve! »Mné jest milejší církev chudobná a svobodná
než bohatá a ujařmená.a Tak smýšlei a mluvil Řehoř VII.,
velký odpůrce-Jindřicha IV.německého; zdánlivě'podlehl,
“jeho duch žil dál a oživoval ty, kdož po něm seděli na
TstolciPetrově. A jak žalostně skončil Jindřich IV!Jeho syn
a nástupce Jindřich V. přistoupil smlouvou v Sutrl na
uvedenou nabídku papežů, a 'kdo zmařil smír? Zesvě'ta
čelí blskupi a preláti! »Papež chce, abychom byli živi
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o chlebě a vodě!<<Avšak duch Řehořův již naplnil celou
církev, kláštery i lid, a jako slunko vysušuje plíseň, tak
vypálil hnilobu, zlomil vměšování císařů do věcí cír
kevních, hrabivost biskupů a nečistý život kněží.

Udrží se církev na čistých výšinách, na které jí po;
zvedlo úsilí tolika náměstků Kristových? Církev záleží
z lidí smrtelných, tělesných, a tělo klesá vlastní tíži
dolů. Nějakou dobu se nad hladinou udrží, ponenáhlu
je opouštějí síly, a ruce znavené neustálým plaváním
selhávají.

Nový nepřítel se objevil na obzoru. Císař Fridrich
Rudovous, zakladatel moci rodu Hohenstaufů. .Rozvířil
nový boj proti papežství, třebaže ho k němu vedly dů
vody jiné než Jindřicha IV. Touha po rozšíření moci,
touha po slunné a bohaté Italii, touha být hlavou křes
t'anstva v každém směru, pošílhavání po říši východo
římské. kde »papež východua, cařihradský patriarcha,
poslouchal císaře jak hodiny... Šest tažení do Italie,
bitev bez počtu, dlouhé boje, a co tím vším získal? On
zhola nic, a vítězná církev zase krvácela z mnoha ran.
Fridrich II. se ubírá v jeho stopách, a jeho vnuk, 16letý
Konradin, musí na neapolském popravišti pykat za hří
chy svých otců. Dábel sice církev nezničíl, ale mnul si
ruce; krvácela mnoho a mnoho, a ty rány byly velmi
nebezpečné, alespoň něčeho dosáhl — — 

Dějepisci tvrdí, že Církevní stát byl papežům nutný,.
aby uhájili své postavení a vliv ve středověké Evropě
Nevěřímtomu tak docela. Církev byla před ním'| po něm,
světské panství papežů bylo darem ve značné míře'da—
najským (zk'ázonosným). Papež jako hlava největšího
italského státu byl téměř bezděky ochráncem Italie, což—_
ho zaplétalo v boj proti každému cizímu vetřelci, někdy
i proti italským státům, když se zájmy obou zemí křižo
valy. Nehledě k tomu, že nehodní, kteří toužili po tiaře,
bažili hlavně po světském panství papežově, že by tedy
nebylo tolik protipapežů, nebýt Papežského státu, a ne
mluvě o nepotlsmu i jiných stinných stránkách velkého
světského panství.

Kristus Pán slíbil pomoc nebes svým,-náměstkům;
v boji proti peklu, ne v boji s pozemskými vládci. Vás
tečné štěstí je věc velmi ošemetná, boje -;._sněmeckými
císaři tiskly papeže na stranu Francie. Jenže. .Chtělf
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uniknout Charybdě, a propadli Scylle; jedné obludě
unikli, druhý dravec je hrozil pohltit. Francouzský král,
nový ochránce... a brzo nový ujařmitel! Jako němečtí
císařové! Filip IV., francouzský Rudovous... Avignon
byl poslední štací této politiky a tohoto satanova ú
skoku. '

Satan dovedl ! jinak poštvat a znepřátelit křesťan
skou státni moc s nositeli tiary. Svedl boj na pole
»soukromých záležitostía, kde šlo o věci na pohied ne
patrné a »nevinnéa. Co znamená ve světových dějinách.
zapudi-li vládce manželku a jinou pojme? Mallčkost,
která dějepisci nestojí ani za zmínku; Ale v očích Nej.
vyššího není maličkostí, a zástupce Kristův se musil
ozvat. »Nemohl papež nevidět? 8on k vůli tomu nutno
rozvířit dlouholetý spor s vládci národů?a Diplomacie,
prohnaná a falešná, by ovšem radila: »Nevidět. „<<Zá
kon Páně však káže jinak! Filip II."August . . . Inocenc III.:
»Není ti dovolenou »K jakým obětem byl král ochoten.
aby směl podržet Anežku Meránskou místo zapuzené
lngeborgy! Papeží ! křížovou výpravu sliboval!a Mýlíš
se! 0 skutečné oběti ani slyšet nechtěl! Nechtěl oběto
vat předmět své vášně! Křížová výprava? Jiné byl by
poslal bojovat misto sebe, jlní by byli nesli náklad.

Tento středověký vládce jednal ve velkém jako my.
v malém. Naše řeč s Pánem: »Ke všemu jsem ochoten,
jenom oběť ode mne nežádej.a Po r. 1918, když blouzní
vá epidemie zachvátila část našeho kleru. »Znám kněze,
velmi harlívého, svědomitého, na kazatelně, ve škole,
u nemocných, jenom . . .a Ano, jenom . . . S radostí koná
věci, které ho těší a neukládají oběti — jenom toho
nechce zanechat, 'co by ho stálo kus jeho tělesného"
já. Veřejný katolický činovník, horlivě pracuje pro Krista
a jeho svatou věc, »obětuie sea pro fi. (Protože jest za
to placen!). Ale uznávám, že někdy skutečně z čistších
pohnutek, z lásky... »Je tvá láska ke mně skutečně
ryzí a pravá? Zkusím tě . ..a A Pán od něho žádá oběť

. Přinese mu ji? Onen civilní sňatek. k němuž se do
cela klidně po provedené rozluce odhodlal, onen smí
šený sňatek, jejž sice bez těžkého hříchu, ale proti vůli
Boží | církve uzavřel, onen odpad, který dceři k vůli že
nichovi dovolil, to vše jest dokladem. jak vratká a ni
cotná jest jeho láska k Pánu. »Všecko tl udělám, jen
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oběť ode mně nežádej .. .a Satan ví, jak do toho! Ně
kdy tím snad jen znemožní větší dobro, někdy urve
jednu neb dvě duše, někdy celé národy. Filip II. August
konečně povolil, ale Jindřich VIII.v podobné záležitosti
nepovolil a strhl ve zkázu celou Anglii. Pro jedinou
vášeň,-jediný hřích... O celou zemi církev přišla, aťe
morálně zvítězil Kristův kříž; než by zrušila jediné pís
meno zákona Kristova, podstoupí oběť sebevětší. Oběti
patří též k triumíům kříže!

Což, budou-Iimravy duchovenstva zka
ž e n ě ? Pak by si snad mohl satan slibovat větší úspěch!
Myšlenka vpravdě ďábelské; bude-Ii církev mravně hnít..
pak stačí silnější vichřice, a shnilý strom bude vyvráš
cen. Přicházíme k nejsmutnějšímu období dějin církve.
Již od započetí babylonského zajetí papežů.'AvIgnon
.. . Západní rozkol, kdy celé křesťanství rozpoltěno, kdy
papež papeže prohlašoval za kacíře, vylučoval z církve,
proti němu válčil & na válku sbíral peníze hlásáním od
pustků, kdy lid zatěžován nesnesltelnými dávkami pro
papežskou kurii, hrozné pohoršení tím vším dávané
a úpadek vážnosti apoštolského stolce v očích věří
cích . . . Truchllvé 15 sto'etí! . . . Pohanský humanismus
slavil po celých sto let orgie, zvláště v Italii, duchoven
stvo nižší a zvláště vyšší zpohanštělo četbou římských
& řeckých pohanských klasických básníků, jejichž díla
byla téměř hltána, mravy kněžstva (tam i jinde) poklesly
tak, že nelze leč m'uvit o zesvětačení kleru, a této
hnilobě propadli i někteří nositelé tiarv. Innocenc VIII.,
Alexander Vl.... Nepotismus, jímž někteří papežové“
smutně prosluli, obohacuiíce z církev. statků příbuzné.

Kostnický církevní sněm (1414), od něhož si všichni
lépe smýš'eiící slibovali nápravu, nedostál plně svému
úkolu. Odstranil sice papežskou trolicí a tim západní
rozkol, odsoudil současné bludy a zachránil čistotu víry,
ale neprovedl svůj třetí velký úkol, totiž nápravu círk
ve »v hlavě a v údecha. Biskupové, pocházející většinou
ze š'echtických rodů, byli spíše světští páni než pastýři“
svěřeného stádce; mnozí, pon'eivice ve střední Evropě,
brali íen důchody statků, k vykonávání duchovních po
vinností vvdržovali placené zástupce, a sami (mnohdy
bez jpřiíetí svatých svěcení!) hýřlll a »užívall sVětaa.
.Nižší—“duchovenstvo bylo nevzdělané, slovo Boží se
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věřícímu lidu nehlásalo, jak bylo třeba. Italie měla sic
horlivé kazatele z řádu sv. Františka, ale německý
lid na tom byl hůře, ač ani tam nechybělo docela mužů
svatého života, upřímné vůle a nebojácného slova. Jan“
Geiler von Kaysersberg, zesnulý deset let před Luthe
rovým vystoupením, ozval se neohroženě proti tehdelá
ší znemravnělosti a zlořádům v církvi, ale klidil u zkažeá
ného duchovenstva jen nenávist a setkával se všude“
: dlvým odporem . . . Po 32 let hřímal jeho hlas s kazaš
telny strassburského dómu, a byl hlasem volajícího na
poušti, zanikl bez ozvěny v tehdejší pustě . . . Nakonec
pokládal všeobecnou nápravu za nemožnou. Volal po"
čistotě a zval k očistě mravů, jako jeho božský Mistr:

Truchlivé doby... Jak málo, velmi málo potěšujív
cího lze konstatovat o nižším i vyšším kleru, ba i kláštea
'řích. Skoro ve všem kázeň pokleslá, některé řády do
cela upadlě, na př. řád německých rytířů— Sienkiewicz
nelíčí v Křižácích docela falešně! A co sděluje Winter
o náboženských poměrech u nás (století 15. a násled.),
jest přímo neuvěřitelné, a přec doložené. (Církevní ži
vot v Čechách.) Lid vyrůstal namnoze v náboženské ne
vědomosti.

Tím vším vážnost k církvi klesala, mizela, měnila se
v pohrdání. Hutten píše své jedovaté posměšné satiry
proti »zpátečníkůma, podrývá úctu k duchovní vrchnosti,
& jiní mu pomáhají. Francouzští králové od dob Fili
pa IV. podkopávají též úctu k náměstku Kristovu —
věc, jež se pozděii vymstila na nich. Církev byla tak
řka podminována; vše záviselo na tom, zda se najde
a kdy vystoupí muž, ]enž do hromady výbušných látek
vrhne jiskru.

A tento muž vystoupil. Ve Wittenberce. .Postavll
se v čelo odboje, pak strkán' od zianatlsovaných davů
vpřed dostal se spíše do jejich vleku než aby je vedl.
& přišel nakonec tam, kam přijít na začátku rozhodně
nezamýšlel. Příklady táhnou... Kdekdo se činil samo-"
zvaným napravovatelem »zkaženéa církve, reformátorů
rostlo jako hub po dešti. Zwingll, Kalvín, Karlstadt, Med
ianchton, Miinzer, Knox... Každý chtěl napravovat, ni-'
kdo se dát napravit. . . A prostý lid? »Mallčcí toužili po'
chlebu, a nebylo, kdo by jim ho lámal '—a i.id toužil po;
slově Božím, kněží jim ho'nekázali — jaký div, ž'e'
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s otevřenou náručí přijímal kazatele »čistého evange
liaa, které jim Luther posílal! Zvláště když tito jim mohli
říci: »Pohleďte na své kněze, jak žijí a co tropí ...a
Tehdejší upadlé kláštery a řády nebyly s to podstoupit
s novými bludy boj s naději v úspěch! Nadto zadluže—
ným knížatům přišlo nové hnutí velice vhod; vždvt' jim
skýtalo možnost obohatit se církevními statky! Bedřichů
»s prázdnou kapsou“ sedělo na trůnech dost, ale nebyli
tak čestní jako on, aby úbytě svých kapes hojily zákonie
tými prostředky. '

Tak zvaná reformace — Frivolní, podle vlastního
doznání veskrze znemravnělý a opilství oddaný Luther..
ženítby chtivý Zwingli, krutý Kalvín, nepočítaje duchy;
nižšího řádu, jichž tehdy vystoupily celé smečky. Jako
dravý příval zachvátil tento náboženský odboj celou
Evropu. Říkají tomu reformace (náprava), správně se má;
říci revoluce. Pravá reformace vychází zevnitř církve.
jako za Řehoře VII..nevede k rozpoltění a k odloučení
od církve, nýbrž ke konsolidaci, k utvrzení a obrození..
vymáhá a přináší očistu; ale jaká očista mravů, když
Luther dovolil kněžím se ženit, vládcům krást, věřící
zbavil vší povinnosti sebezáporu a dobrých skutků! Ale
právě to bylo shnilé Evropě vítáno — na reformátorech
a jejich úspěších jest nejlépe vidět, jak byla zkaženál
Vystoupí-Ii proti zkaženým mravům pravý reformátor,
vypukne proti němu bouře; přijímá-il zkažené kněžstvo
a zkažený lid »reformátoraa- s otevřenou náručí, je to
velmi podezřelé! Zkaženým nebývá opravdová náprava
vítána, ti vítají jen sobě rovného, jenž je povzbuzuje:
»Jen dál tak — —((

Zamysleme se poněkud nad tím, co můžeme do
omrzení siýchat: »Vítězství reformace, triumfy reformáe
torů... Mravy duchovenstva i lidu byly nadobro pro
hnilé; vystoupil Luther, nápravce znemravnělé církve,
a všecko za ním běželo . . .a Divná věc! Masy běží oby
čeině za tím, kdo jim padne do noty! Řehoře VII. a
jeho nástupce stálo přes půl století úporného boíe,
než zkažené duchovenstvo se vrátilo k čistotě mravů
— vlastně nevráti'o; staří musili vymřít, a teprve nová
generace, když konečně ! císař se poddal, vlila do
církve novou krev. Pražští arcibiskupové za pomoci
řádu T. J. neúnavnou prací mnoha desítiletí pozvedli
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mravy českého duchovenstva, zkaženého husltstvím a
zvláště luterstvím, jak svědčí Z. Winter, nám nevelmi
nakloněný; a lutherovi se podařilo obrátkou ruky re
formovat celé Německo! To jest možné jen tím, že
znemravněným kněžím i laikům padl do noty — jakž by
nebyl padl, když kázal pohlavní nevázanost, které sám.
do krajnosti hověl! (Viz str. MD.)

»Všecko za ním běželo. .a Ale kam! Ne na čistě
výšiny svatosti . . . do Sodomy, jak na konci svého »po—
žehnanéhoa působení sám doznal (str. 555) a jak dozná“
každý, kdo jeho soukromý život zná. Na všeobecnou
Sodomu naříká — jako by pro něho neplatilo přísloví:"
»J'aký pán . . . jaký otec. . . jablko od stromu . . .a Kdy—;“
by váš »muž Boží“ byl pouhým slovem'obrátll ke ctnosti-.
ve mžiku půl prohnllé Evropy, byl by větším divem než
božský Mistr. Ten konal zázraky, byl vzorem svátosti,?
byl prohlubní moudrosti, jeho srdce bylo planoucí on“-T
riisko lásky, nejobětavější lásky ke všem bez rozdílu
a'k ubohým zvlášť, a přec za ním neběžeio anl nepatrné
Judsko — na kříž přiblll vtělenou svatost, hlasatele čls-ftoty, pokory, biiženské lásky.. ?

Což jeho první bojovníci? Hlasatel pravdy Kristovy
obrácený u Damašku nese kříž pohanům; jím nastupuje
sv. kříž triumfální pochod dějinami lidstva. Šlo mu vše
hravě? Slyšme jen, jak líčí boje kříže: »Námahy všeho'
druhu . . . každou chvíli v žaláři, ran bez nočtu, v nebezc
pečí smrti častokrát. Od vyznavačů Jehovy pětkrát bl
čován, od nevěřících pohanů třikrát mrskán, jednou ka
menován, třikrát na moři se ztroskotal, celý den a noc
zmítán na rozbouřeném moři, na misijních cestách bez
ustání, a při tom nebezpečí všeho druhu, od lupičů, od
vlastních krajanů, od cizích, od ta'ešných bratří, v měs
tech, na poušti, na moři, v dravých řekách, nadto bez
konce hlad, žízeň, zima, nedostatek oděvu, probděl
celé noci, v Damašku jen taktak že jsem ušel úkladům
stroieným mému životu, a při tom všem leží na mně
každodenní starost o všecky církevní obce. .a (Viz
2 i(or 11. 23 nn)

Srovneíme s tímto portrétem apoštola kříže por
trét Lutherův! Námahy? Jaké! Jeho jediná námaha byla
v'ymoci si v Římě za dva roky po vysvěceni dovolení
k ženltbě. Ale od chvíle, co vztyčil korouhev odboje"
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proti clrkvl? »Námaha celkem „žádná, vše šlo hravě (:
podle přání. v žaláři nikdy, ránu ani jednu, v nebezpečí
smrti nikdy (co se vypravuje o jeho cestě do Wormsu,.
prý s nebezpečím života, jest báchorka — mělt' v _kap
se průvodní list císařův!). s otevřenou náručí vítán od
kněží | od laiků, v městech i vesničkách, od krajanů
i cizích, jedl a pil jako v tureckém nebi.. .a

Jste-li v hloubi duše přesvědčeni, že váš »náprav
ce zkažené církvea byl skutečně průkopníkem čistoty.
pak — odezírajíce od historických pramenů, svědectví
jeho přátel i jeho vlastní korespondence, kde jest do
cela jinak portretován než ve vašich učebnicích — sto
jíte před psychologickou záhadou či lépe nemožností.
Pokládáte-li za samozřejmé, že váš »muž Božía dokázal
takovou změnu, zkuste to v kriminále! Pošlete tam hla
satele poctivosti a svatosti, zda za ním všecko poběží
a zda ti tuláci a zloději se tam rázem obrátí jako podle
vás celé zkažené Německo na jediné Lutherovo slovo!
Soudím, že spíš u nich pochodí, kdo bude »kost z jejich
kostía, 0 kom bude platit: »Budíž jako jeden z nás!“
(Př 1. 11, 14) _

Slunko se jen pozvolna probijí mraky, svatý kříž
Krlstův jen za neustálých urputných bojů spěl od tri—
umfu k triumlu, žádný mu nespadl do klína; jen kazatelé
nevázanosti, buřiči a revolucionáři dosáhli okamžitých
velkolepých úspěchů. Triumly kříže jsou trvalé, a úspě
chy jeho nepřátel? Na Lutherově pomníku, nevím, zda,
v Eislebenu či ve Wittenberce, čteme slova Gammalie
Iova: »Je-li z lidí dílo toto, rozpadne se samo sebou...<<
Jeho ctitelé a vyznavači, kteří tehdy tato slova na
podstavec jeho památníku psali, mohli se tenkrát od
dávat ilusí, že dílo jejich »muže Božího“ potrvá na
věky; dnes se onen nápis stává pomalu již ironií, a kdož
ví, nedočká-ll se některý z mých mladých čtenářů, že
bude všemu světu tato ironie zřejma. Spíš by si tento
nápis mohl dát na svůj pomník Mohamed. Jeho »tu
recká víra“ je starší než Lutherova — a Lutherovu
i přetrvá! Kdybych měl spásu tak jistou jak toto! . . .

Vůbec jest mnoho podoby mezi prorokem z Mekky
a prorokem : Wittenberka. Oběma se dílo podařilo nad
pomýšlení hravě, oba dosáhli vbrzku »ohromnýcha úspě
chů, protože oba pracovali toutéž metodou! Llchotllí
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vášním, užívali“násilí '- jeden meče svých bojovníků,
druhý světského ramene získaných knížat. Nemorální
morálka Lutherova (nemravná mravnost — »není třeba
dobrých 'skutkůla) nestojí o nic výš než morálka islamu
— snad v nejednom směru ještě hloub! Korouhev kříže
Však třímají a do vítězných bojů nesou jen ruce čisté.

Mluvíme o triumfech svatého kříže, a v myslí se
nám vynoří obraz vítězící armády. Nebylo by přiměře
nější přirovnat vítězství kříže k trlumtům vědy? Armá
da... Buď dosáhla vítězství hravě, protože po každé
stránce byla nad slabého odpůrce ve výhodě, přesllou,
zbraněmi, udatností, strategickým vedením, terénem . . .
Anebo se musila měřit s odpůrcem stejně zdatným, a
pak nebylo vítězství nikterak zaručeno! Snad kolísalo
od rána do večera, jako u Naves de Tolosa! Triumty
vědy . . . Vytkla si velký cíl, a jeho hleděla dosícl a do
sáhla přese všecky obtíže, které se jí stavěly v cestu.
Než vztyčena vlajka na jižním pólu! Na vrcholu Mont
blanku! Na pobřeží Nového světa! Za mysem Dobré na
děje! Než rozbit atom! Než přečten první klínový a
hieroglyfický nápls!

Bleskurychlé vítězství reformátorů... Od Říma se
tehdy odtrhla velká část Německa a Švýcarska, celé
Dánsko, Norsko, Švédsko, Skotsko, Anglie, nakažena
byla Francie, alpské země, Uhry, Polsko, naše vlast.. .
Dravá povodeň se hnala na Italii a Španělsko, a zapla
ví—Iíi tyto země, jest po církví veta. Zdálo-li se kdy,
že církvi udeřila poslední hodina, bylo to tehdy.

Přesmutné doby .. . Zapomněl Pán na svou církev?
Opustil jí a ponechal ji »osudua? Nikoli. Kterého vládce
jí asi poslal na pomoc? Nikoli vládce s mečem; několik
prostých mužů s křížem v ruce, a ti, po lidsku řečeno,
zachránili kříž Kristův a vztyčili jeho klesající a téměř
již rozedraný prapor. Nenápadně, bez hřmotu a okáza
losti, v neustálém boji, kde bylo nutno zápollt o každou
píď země a vykupovat vítězství mučednickou krví, kdy
na pohled vítězství kolísalo sem a tam, zachránili kříži
velkou část Evropy a církvi trvání. Ignác se svým vojem
byl před ostatními k tomuto boji od Pána vyslán. Com
pania Ježíšova, válečný sbor Ježíšův — —

Po dlouhé a těžké krisi, kdy šlo o byti a nebytí
církve, byl příval na hranicích Italie zadržen, kříži Kris
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to'vu zachráněny" alpské země, naše vlast, Polsko, Uhry,
Francie, jižní Německo, a co církev v Evropě ztratila,
toho nabyla za mořem. Kolumbus objevuje Nový svět,
Vasco da Gama ukazuje cestu do »země kořenía, a za
oběma jdou misionáři a získávají tam Kristu tisíce a ti
síce vyznavačů. Církevní sněm tridentský provedl, co
zanedbal kostnický, ale ani tam to nešlo hladce. Zase tu
byli vládcové, tentokráte katoličtí, kteří provedení sně—
movních usnesení činili ve svých zemích obtíže co nej
větší. A přece praví historik, že brzo po skončení sněmu
začal proudit nový život v staré církví — —

Na vlnníky však přišel trest. Evropa pykala hořce
za to, že se zřekla dědictví otců, a Řím za to, že zpo
hanštěl. Vpád surových čet Karla V. do Říma vyhladll na
dobro z věčného města vzkříšené staré pohanství se vší
jeho nevázaností, selskou vzpourou a třicetiletou válkou
těžce potrestáno rodiště náboženského odboje, vylid
něno, proměněno ve spáleniště a hromadu trosek; tehdy
krvácela i naše vlast, a v hugenotských válkách pykala
Francie.

Ale církev? V době, kdy v nemravné Evropě dosa
hoval wittenberský nemravný mnich laciných triumiů,
ubírá se světec ze Xavera“do Indie, v rukou kříž,v srdci
lásku Kristovu. Z Indie do Japonska . . . bez jediného ha
Iéře v kapse, bez pomoci a ochrany státní moci, prová
zen požehnáním a modlitbami milovaného duchovního
otce Ignáce. První semeno pravdy Kristovy do nezora
né půdy, jediný v ohromné říši, v moři pohanstva, zpra
va zleva obklopen zástupy bonzů, kteří vší silou se
vvzpíralí »cizímua náboženství. Světec rozhodli několik
hrsti božského semene po zemi, a byl svým generalis
simem odvolán k velké armádě vítězných bojovníků,
asistujících u jeho trůnu. Uplynulo několik desítlletí.
Evropa césarů pykala hořce; Japonsko? Tam ožily doby
starokřest'anské! Era mučedníků . . . Děti si hrály na mu
čedníky, dospělí s radostí, ve svátečních šatech spě
chali, když voláni před soud — věděli, kam povede ces
ta od soudního tribunálu. Pahorek strmící nad i'agasaki
nazván pahorkem mučedníků... Věrní Kristovl strádail
v žalářích a v mukách umírali, ale neodpadall, neustou
pllí náporu pekelných mocností. Mezitím, co krvácela
Evropa, krvácelo Kristovo Japonsko; Evropa proto, že
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se pravdy Kristovy zřekla, japonští křesťané, protože
se jí zříci nechtěli. Evropa dokladem slov prorokových:
»Poznáš a zakusíš, jak je to zlé, opustit Hospodina Boha
svého <<Japonsko živým svědectvím: »Kristus kraluje,
Kristus panuje, Kristus vítězí.

A v téže době kvetou misijní štace na druhé straně
zeměkoule, za Atlantikem, v Uruguay, Paraguay, na La
platě, u Huronů na březích severoamerických velkých
jezer, u Niagary.. . Evropa kříž Kristův láme, Asie a
Amerika jej přijímá a objímá. Ko'umbus se vydává na
druhou cestu za moře, stovky a tisícovky se derou na
jeho lodi, nabízejí se mu za společníky a průvodce,
každý chce _do pohádkové země, kde se zlato válí jak
kamení. Vydává se na třetí, nikdo s ním nechce jet;
nepomáhají sliby ani prosby, je zle, nakonec se vy
skytne návrh: »Nabídněte zločincům amnestii, když bu
dou ochotni...a První misionáři řádu T. ). se vydávají
na cestu do téže země, ne nasbírat zlata, duše pro
Krista získat! _Po nich druzí, třetí .. . ne sice stovky aní
tisíce, jen desítky, ale tento příliv neustával a neustal,
stále noví a noví, z nevěřící Evropy tam, kde kříž Kris
tův více ctěn a milován, kde jeho korouhev mile vlá
uprostřed pralesů a prérií, kde z dravých vlků činí be
ránky a z k'anibalů mučedníky, kde ponenáhlu a těžce,
nicméně jistě spěje k novým triumtům — — —

Protestant Maculay praví: »Když církev přečkala
takovou krisi (ofdboj 16. stol.), pak nevím, jaká krise by
byla s to ji zdrtit.<<At' vzbudí (satan) jakékoli pronásle
dování, nic nezviklá na oné budově (církve), nýbrž jen
ukáže, až selžou všecky jeho válečné stroje, s jak vel—
kou pevností jest zbudována. (Aug.)

!. Nepřátelé spojení — nevěra.

Tisíciletá zkušenost 'neodstraší ďábla. Ví, že marný
všecek boj a úsilí proti kříži. Neporazí ho, nevyvrátí
ze základů církev, ale urve alespoň nějakou duši, ně
kdy i celé zástupy. Proto vytrvat v boji! Vymýšlet nové,
»časovéa metody! Krvavého pronásledování se v kultur
ních zemích dnes málokdy chápe, ač ani touto zbraní
nezhrdá, naskytne-li se vhodná situace a naděje na ko
řist — Callesovo Mexiko a rudě Španělsko je toho do
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kladem. Přesto před mečem a mučidly dává Lucifer
přednost zbraním ducha. Do dob reformace napadal ten
neb onen článek viry, spojence měl v bludařích. Od
stol. 17. a zvláště 18. napadá víru celou — dnes jeho
nejúčinnějším spojencem jest n e v ě r a, spolu se svými
nerozdílnýml sestrami, požívavostí a nečlstotou.

V Anglii to začalo. Netušené vědecké objevy a vý
zkumy počátkem novověku — člověk by nebyl člově
kem, kdyby mu to nepopletlo hlavu! Dovedl sl tolik
přírodních zjevů vysvětlit ze zákonů do hmoty vlože
ných, jež sám objevil, vypočetl dráhy hvězd a nahlédl
do stavby vesmíru; všude zákon, neproměnný zákon,
a ten'ovládá vše — snad ani není třeba řídící prozřetel
nosti Boží? Bůh jest jen Tvůrce vesmíru, ale nic víc;
když »světová mašinaa sestrojena a uvedena v pohyb,
složil ruce v klín; jeho zásahu a řízení není již naprosto
zapotřebí, teď si svět pomůže ve všem sám, nepotře
buje Boha — “Deísmus! Uznává jen »stav'itelea vesmíru
(zednářstvíl), “ne však prozřetelnost, ne zjevení; tím
padá božský původ křesťanství a 'všechna jeho dogma
ta. Jako elektrická jiskra přeskočila toto hnutí z Anglie
na pevninu, a ve Francii za osvícenské doby se ukázalo,
že od deismu k atheismu, od víry v pouhého »stavitele
vesmírua k nevěře, od popření Krista a křesťanství k po
pření existence Boha, jest jediný krok.

Nevěra -—snad nikdynebyla tak v módě jako ve
Francii v 18 stol. Jména Voltaire, Rousseau, Lammetrie,
d'Alembert, Diderot, Holbach jsou sdostatek známá.
Voltaire prohlásll25. února 1758: »Za dvacet let může
jít Pánbíček spat...“ Přesně za dvacet let, 25. února
1778, šel kdosi jiný spat. Toho dne těžká nemoc uvrhla
patriarchu bezbožců na lože, a za tři měsíce potom
stáli nad jeho rakví. Řval po útěše církve, kterou tupll a
proti níž bojoval, a nedostalo se mu jí! Spolu s jinými
jí kopal hrob. »Za sto let bude církev patřit 'minulostl...a
do starého železa . . . Uplynulo sto let, uplynulo iiž hod
ně přes sto let; kde Voltalrovy kosti práchnivěii, nikdo
neví, a'e církev tu je. Kant prorokoval, že za 25 let bude
po církvi, Proudhon, že za deset let (viz dole), Fichte,
že za 5 let. .jeden kurážný francouzský kandidát mi
nisterstva sliboval, že za tři měsíce ji zakroutí krk, bu
d'e-Il zvolen.
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“Bezvěrecká osvícenská Francie ve velká revoluci
trpce pykala za svou nevěru, aby byla výstrahou všemu
světu, kam dospěje národ bez Boha, bez víry, bez Kris
ta. Ale tážeme se: »Byia revoluce trestem a výstrahou
jenom nevěře? Byly napoleonské války metlou jenom
pro nevěreckou část Evropy?“ Josef II. se snažil založit
národní německou či rakouskou církev, a mocní arcibis
kupové kurtiřšti spolu s vládními biskupy nebyli nikterak
proti tomu. »Každý z nás bude papežem ve vlastní die
cési —<<Proto s ochotou nést vlečku vládní kamarillei
Vlády, vysílené válkami, hojily se brzo jejich statky, za
braly jim území, a preiátům spadl hřebínek. R. 1786 se
prohlašovali kurtiřtí se soinohradským arcibiskupem za
»malé papežea, a za šeSt let utíkali před revolučním
volskem. Jak divné nástroje volí Pán k očistě církve!
Někdy jde o záchranu před vnitřním nepřítelem, před
rozkladem — nepřítelem daleko nebezpečnějším než
byl Hitler! Netřeba církvi plakat pro sekularisovaná (po
česku uloupená) území církevních knížat; řekl to již

tehdš sekretář Pia Vil., kardinál Paca.ábel neustává. Boiuje bez přestání, živým slovem,
pérem, tiskem, na schůzích, ve spolcích, ve školách,
v politice, v diplomacii, v parlamentech, chápe se kaž
dého nového vynálezu, aby ho užil pro své záměry a
zapřáhl do svých služeb (tisku, rozhlasu...), chopí se
každé »moderní časové ideya, aby z ní a jí těžil pro
sebe, vrhne občas jako bombu mezi lid trázi, jež jako
vichr spadaiě listí unáší a do jeho tábora vhání tisíce
duší (»Pryč od. Říma . . . klerikaiismus je nepřítel“ . . .),
chápe se i věcí na pohled nevinných, aby čím nenápad
nějl, tím jistěji pracovaly pro něho (koedukace...). A
výsledek? Kolotá se svět, pevně stojí kříž. Renan píše
(r. 1863) svou knihu—protiKristu, Proudhon výsměšně pro
rokuje: »Zbožné dušičky, dejte se honem pomazat, za
deset let nebude už ani jediného kněze na světě...a
Uplynulo deset let, uplynulo dvacet let, upivne brzo již
celé století, kněží je stále ještě dost, aby věřícím zled
nali poslední útěchu, a Renanova kniha? V koutku kniho
ven se na ni ukládá prach . . . Kdo dnes čte knihu. o níž
prorokovaii, že jest smrtelnou ranou křesťanství?

R. 1849 praví řečník v berlínském parlamentě: »Do
žljl so bohdá toho, že bláznivá iod' doby (das Narren
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schltt der Zeit) se ztroskotá o pevnou skálu církVe,a
Dožil se toho, ale za okolnosti, jež nepředvídal a netu
šil! Otto von Bismarck! Situace ho učinila kormidelníkem
či spíše kapitánem té lodi, a po porážce politických
odpůrců sl obral za cíl učinit doma s církví katolickou
totéž, co Petr |. s pravoslavnou. Kolik se jich o to už
pokusilo! A co pořídili? Ve vlastní zemi? »My do Ca
nossy nepůjdem —<<My se papeže za smír doprošovat
nebudem . .. Tak smýšlel a mluvil, a nebylo již ne
jednoho vidět, jak do Kanossy za posměchu nevěry po
spíchá přece? Byl ještě rád, že mu papež přišel do Ka
nossv naproti! Před pokořující porážkou na politickém
kolbišti dal přednost a volil raději uzavřít diplomatickou
cestou smír s papežem. Bláznivá Iod' doby se skutečně
rozbila o skálu Petrovu . . . V kterémsi katolickém městě
ho prý jednou vítali originelním obrazem: uprostřed
moře skála, kolem ní zástup trpaslíků, kteří se snaží jl
porazit, v pozadí stojí satan a s ďábelským úsměchem
praví: »Vy trpaslíci! Já už dva tisíce let do té skály bu
ším a ještě jsem ji neporazil, a vy si myslíte, že ji po—
razíte jednou ranou?<<Jlstěže; ti, kdož dnes proti církvi
bojuji, jsou trpaslíci, nic víc. Byli mužové, kteří měli
moc, jiní, kteří vynikali nadáním, a co pořídili proti kříž!
a proti církvi? A nyní by se měla církev bát trpaslíků?
»Myši Mont Blanc nesežeroum prohodil jednou kazatel
(P. Combalot) v Iyonské katedrále — a trpaslíci neza
dáví církev! »Církev umírá“ — Už za sv. Augustina byla
tato fráze běžná, ba za Tertulllána, tedy kolem r. 200...
»Umíráa, a tu vydá papež nějakou encykliku, a největší
povyk tropí ti, kteří tvrdí, že církev umírá. Je třeba tolik
se děsit hlasu umírajícího? Proč se na umírajícího vrhat:
s takoVým náporem sil? V Messině byl kolem r. 1900 za
vřen kostel, protože prý »na spadnutía, jak prohlásili
odborníci. Při strašném zemětřesení r. 1908 obstál ze
všech on jediný!

s jakým úsměvem čteme dnes naduté fráze, které
kdysi poděsily i některé vyznavače Kristovy, churavě
jící nedostatkem silné víry! Fráze prorokující konec
církve! »Ne tomu náboženství patří budoucnost, které
proti nauce vývojové (darvinlsmu) vede bezmocný boj,
nýbrž tomu, které ji uzná a pro sebe upotřebím Vime
dobře, které náboženství měl Haeckel na mysli, a on“
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také předobře věděl, které za ním a s ním n e p ůjd 9.
Po čase psal: »Pyšná stavba římské hierarchie, mocná
bašta neomylně dogmatiky, hroutí se (pod těžkou střel
bou vývojové nauky) jako domek z kareta Stalo se
sice, že kdysi padly hradby Jericha pouhým troubením;
až se ten zázrak bude opakovat, pak se možná zhroutí
i církev při pouhém zvuku nadutých frází do světa vy
trubovaných. Prozatím se tak ještě nestalo.

Na jeden vrch francouzských Alp vystoupilo r. 1757
několik turistů, ctitelů Voltairových, a vyryli do skály
slova: »Voltalre 1757. Zničte hanebnícikc (Církev.) Za
sto let potom, r. 1857, vystoupila na týž vrch zase četa
turistů, četli nápis, a vyryli pod něj: »Církev katolická
ještě žije a stále vydává zelené kvetoucí ratolesti.“
Před lety prohlásil ředitel výchovných bezbožeckých
kursů mládeže Šukovský, že v příští světové válce, do
jde-Ii k ní, bude církev a náboženství zničeno i v zá
padní Evropě, a na kopuli chrámu sv. Petra v Římě,
katedrály Marie Panny v Paříži a svatyni Westminster
ského opatství v Londýně zavlaje prapor nevěry. Zná
mo, že o chrámu sv. Petra prohlásil cosi podobného již
sultán Mohamed II., když posílal Kara Mustafu na Vídeň
r. 1683. K světové válce došlo, církev ji přežila -— —
Chystali se na ni a na kříž Kristův. »Jen co se vypořá
dáme s vnějšími nepřátelia, mínil Fiihrer. jako by chtěl
nedočkavým neznabohům říci: »Jen strpeníia Přišel mě
síc Královny májové, zlomený kříž, vlaika satanova, mu
sil kapitulovat, vítězové ponenáhlu shleaávali a ztotož
ňovali mrtvoly nepřátel kříže Kristova, pomocníků Hit
lerových, a na kopuli sv. Petra v Římě i na katedrále
Panny Marie v Paříži vlaie prapor sv. kříže dál —

A dejme tomu! Byť jste i dosáhli a se dočkali
splnění svých proroctví, byt' se Řím i do země propadl,
byt' byl bombardován a nezbyl z něho kámen na kame
nu, co z toho? Církev si zase najde cestu do nějakých
katakomb, a až bouře pomine. bvt' trvala i déle než ona
třistaletá za římských césarů, vyjde ze svých »kata
komba vítězná! Napoleon řekl o lidech, kteří proti ně
mu psali: »Nebojím se jich, koušou do žuly . . .a Co má
me říci my o těch, kteří píší proti Kristu a proti jeho
kříži? »Koušou do Žulyu... vylámou si na ní zuby, jak
už nejeden před nimi, mocnější než oni . ..
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Vlzme téhož Napoleona! On, jenž chtěl církev učinit
svou děvečkou, stojí na břehu mořské výspy, na níž byl
deportován, hledí na vlny, jak bijí do skály a o ni se
rozbíjejí, a zamýšlen praví: »Králové přicházejí, králo
vé odcházejí, trůny povstávají a padají, ale církev
Krlstova trvá na věky.(( Sv. Polykarp mluví s věřícím;
jest druhé století po Kristu, pronásledování ohrožuje
mladičkou církev v jejím kořenu, učedník Kristův jest
malomyslný a strachuje se o budoucnost království Kris
tova; tu Polykarp, stařec, se rozohní a s mladlckým žá
rem, pln ohně a zápalu, se rozhovoří o církví, o jejím
trvání, 0 zásllbu Kristově: »Brány pekelné jl nepřemo
hou... nebe a země pomlne, ale slova má nepomi
nou . . .a

Bát se o církev? O ieji budoucnost? Zdaž by nás
Pán neoslovll jako učedníky na lodičce: “»Cose bojíte,
malověrní?<<Čeho se bát? Násllí? Církev již prodělala
křest ohněm! Osvědčíla se v tolika zkouškách! CI snad
lstí, úskoku, prohnanosti politiky? Zdaž i tyto zbraně ne
selhaly? Anebo vědy, pokroku? Pravé vědy se nemá cír
kev co bát, a falešná dříve nebo později popraví sebe,
nikoli církev. Bylo nerozumné, bláhové a známkou slabé
víry, když se jistí lidé báli vědeckých výzkumů Galllelho.

Pic du Jer, pyrenejský vrch strmící nad lurdy k ne
bi, a na jeho vrcholku kříž — v noci září osvětlený kříž
do širěho kraje. Dole zednářská lóže, v tajných skrýšich
kuře černě plány proti kříži, proti Kristu a jeho církvi.
Stítí se světla, pracuje ve tmě,"zákeřně provádí své zá
měry. Církev Kristova sl počíná rytířský, neskrývá svůj
erb, nejde do boje se zastřeným hledím, ani se nehanbí
za kříž Kristův ani se netají se svýml úmvsly, posláním,
úkolem, jí netřeba se bát jíti na světlo. (Jan 3. 21)

R. 1869 přepadla četa kozáků v březnu na břehu
Varty polského hošíka, pasáčka asi dvanáctiletého, Mi
kuláše Wašičviče, sedícího pod dubem a pěiícího pís
ně ke cti Neposkvrněné. Chtěli, aby udělal kříž; po
slechne . . . Zuřivývýbuch nenávisti a nevo'e. »Katolíkla
volá jeden přes druhého. »Teď uděláš kříž, jak my ti
ukážeme...a totiž po způsobu pravoslavných. Ne —
Bílí ho, mučí ho. a nakonec hrozí, že ho utopí. l-Ioch
mukaml zSinalý zůstává pevný a nepohnutý, surovcl se
ženou s ním po ledě doprostřed řeky,“vysekají otvor,
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ponoří hošíka po krk do ledové vody — — »Udělej
kříž!“ »Udělám, ale jak mne mamička učila,<<a naposled
zvedá ručku, aby se požehnal znamením spásy. Zuřívcl
ho pustili, mučedník zmizel pod ledem — ale vtom
prásk! — Led začátkem jara nebyl tak silný, aby unesl
tíhu tolika vojáků, prolomil se, na dvě stě kroků vpřed
| vzad... Divý výkřik, několik zoufalých pokusů, a pak
ticho — katané zmizeli spolu se svou obětí ve vlnách;
jen několik čepic zůstalo na ledě. Mučedníkův druh,
skrytý za stromem, pozoroval výjev. — Osud těch, kteří
bojují proti kříži: chtějí zníčit kříž, a zahubí sebe; vy
znavačům'kříže Kristova dopomohou leda k mučednické
koruně.

Boj proti kříži . . . Nezmoudří nikdy zkušeností minu
lých věků! Nezmoudří, protože satan, jejich vůdce, je
zaslepuje. O prázdninových exerciciích 1945 jsem při
pomněl svým milým exercltantům, s kterými jsem pro
žíval krok za krokem naše národní martyrium, celé dlou
hé šestlletí, dny a léta, kdy jsme se spolu chvěll o osud
svůj [ celého národa: »Pamatujete se, jak často jsem
vám říkával, potají a zticha, jen v nejužším kroužku:
,Dočkám-ll se konce, nevím, tak jako ani vy nevíte,
zdali se konce dočkáte. Ale tolik vím, že Pán Bůh ne
nechá stromy růst až do nebe, a že slova prosby oné
stařeny na sv. Hostýně, aby Pán Bůh ukázal, že jest
mocnější než Hitler, dojdou splnění.' Pán chránil nás
všecky, všichni jsme se s milostí Boží konce dočkali,
všlchnl vidíme, jak dopadl člověk, který chtěl smést
Krista s trůnu.“

Sméstl Krista s trůnu. . . Když pražská censura, za
prodaná Hitlerovi tělem I duší, škrtla slovo: »Cestuješ-li
v horách, potřebuješ v ů dc e,“ pomyslll jsem si: »Jste
blázni.“ Když ale škrtl zaprodaný český profesor v písni
k Jezulátku: »Tys náš vůdce, my tvůj voj,<<byla to hlas-'
temlo, rouhání, byla to snaha srazit Krlsta s královského
prestoiu a posadit na něj vraha našeho národa. V bez
prostřední blízkosti působiště svatých bratří soluňských
Zpívala Hitlerova mládež v letech 1941—42 píseň, jejíž
obsah nelze ani zdaleka naznačit. Zříkall se jí Krista a
za jediného vůdce prohlašovali Hitlera. Dnes? Jejich
kosti rozmetány po evropských bojištích, jejich vůdce
neslavně s evropského jeviště zmizel, jejich pyšné ko
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rouhve se znamením satanovým, zlomeným křížem, se
dnes válejí někde ve smetí, roztrhané, pošlapané, po
pivané, asvatý kříž Kristův? Září nad našimi hlavami ve
svatozářl a nimbu vítězné korouhve zas, stejně milován
jako za dočasného ponížení a potupy. Jen slabá víra by
se mohla bát, že kříž Kristův bude nadobro zlomen,
že nadobro zmizi s korouhve putující církve. Stojl kříž,
vrávorá svět — —

C) Skrze kříž v nadhvězdnou řlš.

V den bitvy u Bul-Rumu(červenec 1861) za občanské
války ve Spojených státech posílá generál Smithirského
vojína k spojeneckému generálovi Bauregardovl s pí
semným vzkazem. Ale vojín neznal heslo toho dne! Až
přijde k předním strážím, budou je od něho žádat, a ne
povi-ll je, pak... Toho jest si katolický lr vědom, ale
z lásky k svaté věci (boj byl veden za odstranění otroc
tví) jest ochoten obětovat život. Konečně dosáhne před
ních stráží. Několik pušek se zvedne a namíří na něho.
»Heslo . . .a Maje smrt před očima znamená se naposled
svatým křížem a praví: »Ve jménu Otce . . .a A všechny
pušky se skloní — Katolický generál Bauregard určil
totiž pro ten den za heslo právě ona svatá slova —
jméno svatosvaté a nerozdílné převelebné Trojice —

Poutníče! Oba dva jednou doputuieme, dokonámo
pouť, kterou jsme nastoupili v den svého zrození a kte
rou jsme v myšlenkách spolu prodělali v této knižečce.
Doputujeme, a u brány nebeského Sionu? Až bude od
nás anděl, strážce nebeské brány, žádat heslo? Svatý
kříž, klíč nebeské brány — — A až se oba shledáme
v údolí Josafat — doufejme, že oba po pravici věčného
Soudce — pak bude nad našimi hlavami, tvoji i mou,
zářit svatý kříž —

Svatý kříži, tebe ctíme, lůžko Pána Ježíše.
jejž v den soudný uvidíme na nebesích třpytit se — —

Kříž jsme nazvali poutníkovou knihou. (Str. 502.)
Jeho vzdělávací knihou... Kdo by nevěděl, že
vzlělávací knihy pro mládež musí skončit vítězstvím
pravdy a práva, třebaže _vživotě tyto dvě sestry po
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každé nevítězí! Ale udalosti zpracované pro dospělé?
Ať na stránkách povídek nebo na divadelních prknech?
Odezíráme-ii od plytké románové a jí podobně litera
tury, četby mělkých duší, víme, že konec bývá chmur
ný, někdy až příliš chmurný. Bezpráví vltězí, pravda a
právo podléhá... věrně tak, jak to je ve skutečnosti.
Radostné rozuzlení, jako v komediích? Nestalo se prá
vě toto slovo typickým k označení dějů, kterým se jen
smějeme jako povedeným nápadům, kterým nikdo ne
věří?

Tragedíe—.. .' Nevězí podle běžného nazírání v jejím
pojmu, že přesmutně končí? Tragedie života! Tedy
skutečnost, neštěstí hrdiny; Někdy je to skutečná chy
ba, někdy nedopatření, někdy dokonce zásadovost, kte
rá nechce diplomaticky couvnout nebo učinit"nedovole
né ústupky člověku, který okolnostmi se stal pánem
situace. Nemáš-ll víry, stáváš se pessimístou; jsi-Ii vě
řící, řekneš' si: »Všeho do času; však přijde chvíle vše
obecného zúčtování . . .a

Nevítězí vždy pravda a právo . .. Rceme: »Zde, na
zemi, u lidí...“

Co říci o božské tragédii, jak nazývána často Gol
gota a kříž? Tam všecky nitky měl v rukou Nejvyšší,
tam tudíž bezpráví zvítězit nemohlo. Po Velkém pátku
přišlo vzkříšení. . To jest poslední jednání velkého
svatého dramatu, které rok co rok prožíváme s církvi
v liturgii svatého týdne. Vítězství nepřátel pravdy a
práVa bylo jen dočasné, zdánlivé!

Poslední kapitoly všech evangelií jednají o osla
v ě Kristo v ě. Že se daleko více mluví a píše o utr
pení Páně než o jeho oslavě? Pochopiteino! Láska Bož
ského Srdce Páně k nám se nejeví nikde tak jako na
Golgotě, odnikud nepramení sklíčeným tolik útěchy
jako z probodeného Srdce Kristova, nic nám není tak
potřebné jako následovat nebeského Mistra na králov
ské cestě svatého kříže. Proto i sv. Ignác věnuje ve
velkých exerclcíích asi dvakráte více dnů rozjímání
o trpícím Spasiteli než o jeho oslavě. Bylo by však
chybou nemalou, kdybyse oslava vzkříšeného Krista
opomíjela docela nebo kdyby se o ní učinilajen po
známka, jakoby mimochodem, na poslední stránce. Bez
této poslední veledůležité kapitoly by kniha kříže byla
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kusá, neúplná, ba dokonce neužitečná. Posledni jednání
dramatu jest svrchovaně důležité, poněvadž obsahuje
rozuzlení děje. Poslední kapitola knihy, o níž jednáme,
knihy kříže, jest evangelium vzkříšení, a ta jest nejen
závěrem, jest l korunou celé knihy, stejně jako posled
ní kapitola“ historie lidstva bude společné vzkříšení
všech, bilance, »rozuzlenía všech záhad a závěr života
lidského pokolení na této zemi.

Nevím, zda v tom směru nevyniká nad nás logikou
jistý nekulturní kmen v Zadní Indii, jenž podle zpráv
misionářů by se byl málem odvrátil od pravdy Kristovy,
t. j. od náboženství, jehož zakladatel tak truchlivě skon
čil v rukou nepřátel, kdyby si nebyli misionáři pospíšili
a nepověděli s největším důrazem, že po velkopáteční
nocí přišlo nedělní jitro s andělským alleluja. Vítězství
kříže (t. ]. víry v Krista) ve světě pochází z kázání 0 jeho
vzkříšení! Apoštolé stále a stále jen o něm mluvili,
vzkříšený Spasitel přemohl peklo, smrt, a hřích, vzkříše
ný Ježíš přemohl svět.

Církev v liturgii věnuje více dnů oslavě Kristově
než jeho utrpení. Za starých dob byl o Velkém pátku
uctíván nikoli kruciiix, t. ]. kříž s obrazem Ukřižovaněho,
nýbrž křížposázený drahokamy (crux gemmata), bez těla
Kristova. Základní myšlenka obřadů byla: »Bůh se ujal
vlády nad celým světem se dřeva kříže.<<(Řecký text
žalmu 95. v. 10.) I dnes se vine liturgii svatého týdne
myšlenka na zmrtvýchvstání Páně. Jen si přečti modlitbu
na Květnou neděli a všecky následující dny, zvláště stře
du a čtvrtek; ba ani Velký pátek není docela prost
zmínky o oslavě Páně. Po výčitkách Spasitelových se
církev modlí: »Křížitvému, Pane, se klaníme, a vzkříšení
tvé slavíme. nebot“ aj, skrze dřevo kříže dostalo se ra
dosti veškerému světu.“ Čím hlubší náš zármutek u Bo
žího hrobu o velkopátečním večeru, tím větší náš ples
u téhož hrobu ve chvíli vzkříšení v neděli ráno, a čím
větší naše soustrast s Matkou Bolestnou, tím větší naše
radost s Královnou nebeskou. Kristus vzkříšený již ne
umírá, smrt nad ním již moci nemá.

»Budete ml svědky až do končin země...a (Sk 1.
8) Tak odpovídá božský Spasitel na otázku apoštolů:
»Pane, teď snad konečně přišla doba, kdy obnovíš krá
lovství israelskéh Apoštolé snlll neustále o pozemské
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říši. Jejich sny vzaly sice na Golgotě za své. »My jsme
se nadálí, že on vykoupí (osvobodí) lsraele,a praví
malomyslně emauzští učedníci. (Lk 24. 21) Nyní se však
situace zase změnila, a staré sny vyvstaly znova v mysli
učedníků Spasitelových. Podle rabínů přivede prý Me
siáš rozptýlených a zmizelých deset kmenů israelských
z ciziny do Palestiny, a bude to vypadat zase jako za
Davida: všech dvanáct kmenů pohromadě, samostatní —
Někteří dokonce doufali, že Mesiáš podrobí židům vše
chny národy země. Ale Pán mluví jinak; nepřivede roz
ptýlené židy domů, nýbrž apoštoly rozesílá k rozptýle
ným národům, at' židům, at' pohanům.

Apoštolé jsou si dobře vědomi, že smrt nad jejich
Mistrem vlády již nemá a po druhé mít nebude. Jest jím
jasno, že nepřátelé ho po druhé do rukou nedostanou;
teď nad ním již nezmohou nic, a jako my o věci dávno
minulé říkáme: »To už ani není pravdaa, tak asi smýšlell
i oni o tom, co se v posledních týdnech událo a nač ne
radi vzpomínali — tajemství kříže ještě nechápali, a
Pán se již nenamáhá, aby je nechápavým vysvětlil. Co
nevidět jim pošle jiného učitele, a ten je poučí o všem.
Jen ještě maličké strpení, krátkých deset dní — —

Jest zase čtvrtek, šestý čtvrtek po onom vážném
dnu, jenž jim ještě nevymizel z mysli. Shromáždění
v témže sále jako tehdy, jenže ne večer, v poledne
to bylo. Pán zas uprostřed nich, ale ne v tak tkllvé ná
Iadě jako tehdy. Zase je vede přes Cedron a stoupá
s nimi po úbočí známé jim hory... Kam? Nemá jím
být tato cesta němou výtkou toho, co se tam ve stínu
oliv před šesti týdny stalo? Dech se jim asi zatajil,
hluboké mlčení ovládalo celý sbor, a když se Pán : ni
mi blížil známým již dvířkám, možná, že nejednomu i srd
ce zabušilo. Ale Pán míjí dvířka, nevede je do zahrady,
nýbrž na vrchol hory. 'I'amještě poslední pokyny, ještě
několik slov na rozloučenou, a — — —

Jako vojevůdce, jenž vykonal svůj úkol a vrací se
u vítězoslávě do sídelního města, provázen vítěznou ar
mádou a zasypáván květy, předstupuje před vládce a
praví: »Vykonai jsem poslání, jež jsi mi svěřil. . .a Jako
admirál, vyslaný od křesťanského krále, aby vysvobodil
tisíce křesťanských otroků upadlých do rukou maurských
pirátů a odvlečených do severoafrických robotáren, zlá
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“maljejích okovy a"na stech lodí je přlváží domů: »Zde
máš své poddané, kterým krev tvých vojínů vrátila svo
bodu a domov . . .a Tak předstupuje Vykupitel před ne
beského Otce se zástupem spravedlivých, vyvedených
z předpeklí, vykoupených předrahou krví jeho jedno
rozeného Syna. »Dílo jsemdokonal, které jsi mi dal, a
nyní se k tcbě navracím.a (In 17. 4, 13) Spravedllví,
prvotiny všech vykoupených — —

»Mužové galilejští, co hledíte do nebe? Ježíš zase
přijde . . . Dnes se ujímá vlády, dnes se vyplňuje slovo
řečené od jednoho z našeho sboru před 36 lety vyvo
lené Panně, že totiž království jeho nebude konce .. .a

s pocity nevýslovné radosti se ubírá jedenácte do
města. Všechno úsilí jeho nepřátel zmařeno, kříž se stal
božskému Trpiteli zdrojem slávy, s Golgoty se rozlévá
světlo na všechna jeho slova | skutky. »Mesiáš, král ži
dovský, at sestoupí s křížel...a Nesestoupil, ale nyní
vstupuje na nebesa, a oni, kteří ho viděli na kříži umi
rat, vldí ho nyní jít do nebeské slávy. Nevzpomněll si
snad na jeho slova při večeří beránka? »Jdu, abych
vám připravil místo . . . Vrátím se opět, a vezmu vás k so
bě, a radosti vaší nikdo neodejme od vás . . . Chci, Otče,
aby tam, kde jsem já, byl i služebník můj ...a Nebylo
jim od nynějška nebe blíže než předtím? Kdykoli k ně
mu pohlédli, nezbytně si vzpomněli na milovaného Mis
tra... byloí nyní jeho sídlem á královstvím! s pocity
radostí, důvěry, naděje hledívali od nynějška k místu
slávy, o němž Pán tak často mluvíval, kde blaho bez
konce, kde i jim chystá korunu jako o:!měnu jejich věr
ností. Odchod Páně učinil jim nebe předmětem nejvrouc
nějších tužeb a přání, a k těm tužbám se družllo i ne
zvratné vědomí, že se tam s ním jistě shledali, protože
Bůh jest ve svých slibech naprosto věrný. Tak začíná
pro ně obrat vzhůru. Sursum corda! Dosud snili jen 0 po
zemském království, pozemských korunách . . . Nepomys
lill, že svým věrným dá Bůh něco vyššího, neskonale
vyššího . . . nepomíjejicí a věčnou korunu . . . »Vy jste
vytrvali se mnou ve zkouškách mých, proto odkazuji vám
království, jakož i mně Otec je odkázal.a (lk 22. 28h)

Balboa, objevitel Střední Ameriky, proklestí si cestu
neproniknutelným pralesem a po nesiýchaných útrapách
vystoupí s hrstkou druhů na vrchol hory . . . Jaký pohled!
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Do nedozírné dáli se táhnou zelené savany, rozkošné
pole, a za tím vším neznámý oceán, jehož azurová vlny
se třpytí v oslňující záři poledního slunce. Pokleká na
kolena a volá k společníkům: »Přátelé, zde cíl našich
tužeb, odměna našich útrap, před vámi slíbené moře
a jeho poklady.“ Všichni pějí Tedeum, a za málo dni,
29. září 1513, sestupuje on, první Evropan, do vln Tiché
ho oceánu, s praporem Neposkvrněně Panny, patronky
Španě.ska, v rukou. Jaké pocity budou ovládat naši
hruď, až se našemu zraku objeví krása nebeského
Sionu?

Naše věčná pravá domovina — —
U porovnání s ní není nic vpravdě velikého a tou

žebného. Bůhodměňuje své věrné podle své nekonečné
dobroty, tedy nekonečně štědře. Odměňuje podle své
velikosti, tedy vskutku královsky, nikoli nepatrnou almuž
nou jako my, nuzní a chudobní. Jakou větší odměnu
nám může dát než sám sebe? Pozemští králové odmění
či zaplati své bojovníky žoldem jako Vaidštýn, kusem
kořisti jako Alexander nebo César, plechovým koleč
kem, kterému se říká řád nebo vyznamenání, jak činivaji
moderní vládcové... to jest ovšem nejlacinějši. Vra
tislav Il. dai Viprechtu Grojskému svou dceru, což byl
zase dar nejcennější. Který král kdy dal sám sebe?
Nanejvýš své přátelství, jak poslední tři Habsburkové
Eugenu Savojskému. '

Bůh nám dává sám sebe... Proč ne nějakou věc
stvořenou? Poněvadž by to nebyla odměna božská.
byla by Boha málo důstojná. Žádná věc stvořená ne
trvá věčně, není veskrze dokonalá, nenasyti plně. Svatá
Bernarda prosí Neposkvrněnou Pannu v Lurdech, aby
dala rozkvést růži u milostné jeskyně. Královna nebes
se usmála, a naše píseň jí klade na rty slova: »Ta růže,
ač krásná, přichází v zmar; já svoje vám srdce dám,.
vzácnější dar...a Představ si snoubenku, která může
právem ve svém snoubenci vidět světce, jako Eleonora
de Castro ve sv. Františku Borgiášovi. Sňatkem jí dal své
jméno, své důstojenství, podíl na svých statcích, a nad
to i sám sebe. Rci, co nejvýše cenila a co ji nejvíc bla
žilo! Duše, které Bůh sám sebe v odměnu a věčně drže
ni dá! Věčně její, a ona věčně jeho! Božství Páně, ne
skonalá kráso, nebešt'anů přežádouci spáso — —
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Zamysleme se nyní na chvilku. Exercicie jsme začali
úvahou o cíli, pro nějž jsme stvořeni. Bůh, nebe, věčný
život.. . Ale hned od samého počátku pouti se lidstvo
rozchází, a to dvojím směrem. Dvě jsou cesty, po nichž
se ubírají všichni synové Adamovi, jednu z obou si
musí každý zvolit. Známe již ty cesty, cestu zkázy a
cestu spásy. 0 první pravil Pán, že jest široká, a že
mnozí po ní kráčejí, jeji konec jest zahynutí (Mt 7. 15);
o druhé pravil Pán, že jest úzká a že nemnozí po ní
jdou, její cíl jest život, věčný život, život věčné slávy
a blaha. Božský Spasitel byl jediný ze synů lidských,
jenž měl na věčnou slávu právo, a to bez jakýchkoli
zásluh. »Oslav mne, Otče, slávou, kterou jsem měl
u tebe, prve než svět učiněn byl.“ (Jn 17. 5) Aby nám
byl příkladem a vzorem, jakož | povzbuzením a útě
chou, nechtěl tuto slávu přijmout z rukou Otcových za
darmo, chtěl, aby mu byla dána v odměnu za jeho zá
sluhy. Věčná radost, věčná blaženost, věčná oslava
má být odměnou nám, ačli si ji zasloužíme svědomitým
plněním vůle Boží!

Zmrtvýchvstání Páně spolu s jeho nanebevstoupe
ním, s nímž co nejtěsněji organicky souvisí a s nímž
dohromady tvoří oslavu božského Spasitele, jest opo
rou naší víry a naší na d ěj e. Křesťanská naděje není
sebeklam, kterým by se těšili ti, kdož by si jinak pro
tvrdou skutečnost musili zoufat. Není ani sázka, kde
pro jednotlivce pramalá pravděpodobnost výhry neb
úspěchu. Nebe není krásná pohádka pro děti, nebe jest
cíl tvé cesty, milý poutníče pravý a skutečný cíl, jehož
dosíci můžeš a podle vůle Boží dosíci máš.

Opustili jsme pohodlnou, ale zlou cestu zkázy, a
vrátili se na trnitou, ale blahou cestu spásy. Věděli
jsme, že po ní nepůjdeme sami. Božský Učitel jde s ná
mi, vede nás po ní a povzbuzuje jak slovem, tak při
kladem. Nyní vidíme svého vůdce vstupovat na nebe.
Po všech námahách jeho pozemského života, po všech
zklamáních a bolestech, po utrpení & kříži oslava. Ta
kový jest konec úzké a trnité cesty spásy — — Dnes
jsme u cíle, spolu s dokonatelem naší viry — — Sem
směřovalo vše, co konal, co na sebe vzal nebo dopustil:
odříkání, chudoba, pokora, utrpení, kříž, hrob... Sem
směřuje též všecko, co i na nás posílá nebo dopouští —
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--Apoštolé hledí za Pánem do nebe. . . Hled'me tam
Za iním ! my! Snažme se, aby »uprostřed pozemského ko
Iotání tam srdce naše kotvila, kde pravá blaženost by
tuje.a (Liturgie) Pán nevzal své věrné okamžitě s sebou
— prozatím je ponechává na zemi, posílá do práce. Tak
l-nás. v exerciciích jsme byli i my ve škole Kristově —
ne síce tři roky jako apoštolé, možná, že jen tři dny —
na konec hledíme za Pánem do nebe, on však nás po
sílá do práce. »Ted' jdi, a konej, čemu ses ve škole své
ho Mistra naučil...<< Teď se snažte, abyste dobrými
skutky své povolání a vyvolení zajistili. (2 Pt 1. 10)
Děsí-li práce, nechť nás zve odměna . . . To jest tajem
ství a zároveň vítězství kříže. Skrze kříž spějme výš,
.skrze kříž k světlu blíž, skrze kříž v nebes říš — — —

Poutníkův zpěv ke cti oslavených bratří
v nebeské vlastí.

Po věčného žití zdroll
žízní duše poutníka,

touží, prosí, vzíétá vzhůru
k prahům nebes otčiny,

touhu po ní v srdci budí
země bída veliká,

blaho svatých zve a vábí
teskné syny Evíny.

Chvály pějme všechněm svatým,
které Tvůrce oblažíl,

každý věrně sloužil Kristu,
podle vůle jeho žil,

hřivny přijal, s nimi těžil,
klídí nyní to, co sil,

úrodný štěp ve svém sadu
nebes sadař neskosll.

Smrtí žezlo nesmrtelnost
vzala, a zlo zhynulo,

]ejí staré právo končí,
vše, co míjí, mínulo;

nemocl moc přemožena,
křehkost stáří zlomena,
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věčné štěstí malé práce
nemalá lest odměna.

Růže, lllje, palmy, balzám
plodí nebes zahrada,

1 živého jím kane zřídla
netušená lahoda;

krásní, št'astní, nesmrtelní,
žádný úraz nehrozí,

jejích blaho nepodloml
smrt nl žádná nehoda.

Zádná zima, věčné jaro,
níkdy noc, jen stálý den,

žádné temno, věčné světlo,
skutečnost, jež není sen;

netřeba tam světla slunce,
záře hvězd nl měsíce,

kde jest vyvolencům sluncem
svatosvatá Trojice.

Jako zlato vytříbení
vášní obtíž neznají,

po vítězství triumfují,
s korunami plesaií;

v rukou palmy, čelo s věnci,
v duši slast a věčný svlt,

mlnul rozbroi, vládne pokoj,
skončen boj, teď věčný klld.

Totéž chtí a totéž nechtí,
jednota lest myslí všech,

sebe znají, o nás vědí,
slyší každý země vzdech;

vldí toho, který všecko
ví a vldí od věků,

jehož tvář jest nepřístupná
smrtelnému člověku.

Jedním chlebem všlchnl žljí,
věčné božství sytí je,

blaží je I společenství
andělů a Marie;

jednoho slast radost všechněch,
]ejlch blaha vzpomíná
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smutný poutník, jemuž dosud
domovem jest cizina.

My pak prosíme tě, Kriste,
jenž jsi vyvolených Král,

bys nám na prosby své Matky
milost vytrvání dal;

ke všech svatých společenství
rač nás jednou přidružit,

bychom s nimi, s tebou, s Matkou
tvojí mohli věčně žít!

DOSLOV.

Bud pevný na cestě Páně
a v pravdě! (Sir 5. 12)

Bylo to r. 586 před !(. Jerusalem od Nabuchodono
sora vyvrácen, chrám zbořen, a obyvatelé města Božího
se chystají v četách opustit vlast, odejít do Babylona,
do zajetí . .. »Tam budete přemnoho let . .. předlouhou
dobu, než vás odtamtud vyvedu v pokoji.<< (Bar ó. 2n)
Každý svázal do uzlíku těch několik věcí, jež mu zbyly,
ještě jeden pohled 3 uplakanýma očima na místo, kde
stával chrám Hospodinův, místo všem svaté, k němuž se
pojilo tolik drahých vzpomínek, a ted ve jménu Páně —

Tu předstoupí před ně prorok — má v ruce list, a
předčítá jej všemu lidu — list proroka Božích soudů a
horlitele pro čest Hospodina zástupů. »Synové israelští,
slyšte! Až přijdete do Babylona, budete vidět, že oby
vatelé té země mají bohy zlatě, stříbrně, kamenné, dře—
věné, budete vidět, že před nimi na tváře padají a jim
se klanějí. Nedejte“ se svést jejich příkladem! Věz—
te, že to nejsou nikterak bohové! Nedbejte jich a vo
lejte každý v srdci svém: Hospodine, tobě jedinému se
klaněti je nutnola Tak asi zněl list Jeremiáše, proroka
Hospodinova. (Viz Bar ó) ,

Na konci duchovních cvičení .Exercitanti se chys—
tají opustit místo, k němuž se pojí nejedna blahá vzpo
mínka. .Do životní prózy, do Babylona, do modlářskě
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ho světa. -Atam? »Budete vidět, jak lidé se klanějí mod—
lám — ten zlatému teleti, onen Venuši, každý svému
bohu nebo bůžku . .. Uzříte, že většina lidí žije docela
jinak a právě naopak, než jak vás učily exercicie. Zde
jste slyšeli: ,Sloužit Bohu' — a oni slouží mamonu; zde
vám bylo řečeno: ,Co platno, kdyby člověk celý svět
získal. . .', oni se o duši nestarají. Nedejte se svést!
Nedbejte jich! Opakujte v srdci: ,Hospodine,tobě
jedinému se klaněti a tobě sloužiti se sluší' . . .<<

Nebuďte jako tento ohromný dav, kterýžto neví,
kam jde a k čemu na světě je. »Synové svatých jsme,<<
praví se svatou hrdostí Tobiáš. (2. 18) Rceme po pří
kladě Montalembertově: »My, potomci křižáků, necouv
neme před služebníky Venušinými; my, potomci svatých
a synové světla, nechceme se přátelit s milovníky tem
noty a se syny tohoto světa; my, potomci mučedníků,
neskloníme se před uče'dníky.Voltairovými, nebudeme
se počítat k občanům satanovým.<<Nechceme mít spole—
čenství s modlářským Babylonem — my, které Duch sv.
poučoval a osvěcoval ve zdech města Božího. O nás ať
neplatí slovo apoštolovo: »Podobni člověku, který se
podíval do zrcadla, a odešel, a“zapomněl, jaký jest.“
Nám nechat nemusí Pán vytýkat to, co židům: »Jan byl
svíce hořící a Svítící, ale vám se zachtělo jen na chvil
ku se veselit v jeho světle.<< (Jn 5. 35) Jan, hlas volají
cího na poušti . .. V exerciciích byla církev' hlasem vo
lajícím v duchovní samotě:- »Připravujte' cestu Páně,
připravujte Pánu cestu do srdcí svých . .. Ejhle Beránek
Boží.-.." Jděte za ním! Následujte hola Jaké úspěchy
měl Jan? Hrnuli se k němu se všech stran, cesty k jor
dánské pustině oživly, viděly- sta chodců, jedni tam,
druzí zpět. Kolik jich šlo za Beránkem Božím, když jim
ho Předchůdce ukázal? Hlas volajícího vyzněl na poušti
naprázdno, lid nešel za tím, na jehož příchod je Jan
připravoval, &po čase nechali i Jana. »Jen na chvilku se
vám zachtělo . . .<<l u exercičního domu si někdy účast
níci dveře jen podávají . .. má o nich platit slovo Páně?
»Jen chvilku se vám zachtělo veselit se ve světle prav
dy Kristovy.. .<< _

Mezi posledními listy sv. Pavla jest kratičký list k Fi
lemonovi. Tomu kdysi utekl otrok Onesimos — kde se
asi potloukall Jak asl žill V Římě-se sešel s ap-oštolem

Doslov. 645



národů, byl "od něho získán Kristu, pokřtěn, &poslán zpět
k pánu —_s upřímným listem: »Přijmi ho ne 'tvrdě jako
uprchlého otroka, nýbrž s láskou jako bratra v Kristu...(<
Na konci exercicií odesílá církev i nás našemu Pánu a
Tvůrci, našemu Otci, od něhož jsme nerozvážně uprchli,
s- nímž nás v exerciční sv. zpovědi smířila a s nímž
jsme se v lásce shledali u svátostné—hostolu.

Ve starém Řecku se stávalo čas od času, že část
občanů musila opustit vlast. Země malá, nestačila všem,
někteří musili hledat jiný domov! Celá osada se s nimi
naposled shromáždila v chrámě, přineseny za ně oběti,
konány modlitby, poslední sbohem, a na cestu — “co
v'zali s sebou? Jenom nejnutnější; ale na jednu věc ne
Zapomněli nikdy — vzít s sebou ze svatého ohně, jenž
hořel na oltáři jejich chrámu. Ten cestou opatrovali, aby
nezhasl, opatrovali více než zřítelnici oka, a když našli
nový domov, zanitili především v chrámě, snad jen pro
zatím zbudovaném, svatý oheň, a z něho pak přenesli
do každého domu. Co znamenal tento oheň? Spojení se
starou vlastí, kde se zrodili! Nechat jej zhasnout zna
menalo odpadnout od víry otců.

Exercitant odchází... Nikoliv domov hledat, mát'
přece domov svůj; odnáší si však jako oni kolonisté
svatý oheň, žár svaté lásky a oddanosti ke Kristu, pla
noucí oheň živé víry, svatého nadšení pro věc kristovu,
a má být hotov ten plamen bránit i sf'nasazením života.
Sám hořet, a je-li možno, rozněcovat i jiné.

A strážce tohoto svatého ohně? Vroucí úcta k ne
beské Královně, vroucí přátelství s eucharistickým Spa
sitelem. Jen tak jest možno uchovat si to, co Duch sv.
v nás způsobil svou milostí v těchto svatých dnech, jen
tak možno chránit a splnit učiněná předsevzetí, jen tak
možno vytrvat na cestě spásy, na'niž nás exercicie při—
vedly. Bez úcty mariánské a eucharistická, bez častého
sv. přijímání a bez vytrvalé modlitby vyprchá vše — —

Každý den modlitba, každý den vzpomínka na Pan
nu nejsvětější, každý večer zpytování svědomí ——

Každou neděli mše svatá — být jí přítomen se se
braností co největší —

Alespoň jednou za měsíc sv. přijímání —
To jsou minimální požadavky, jimž nutno dostát,

chceš—ll,aby ovoce duchovních'cvičení bylo trvalé.
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Amožno- ll, každý rok exerclcle.
To jsou směrnice, ukazujícl poutníkovi cestu —jě—

dině pravou a jistou. K nebi ——ve šlépějích svaté
poutnice; ke Kristu, nikoli k Alžbětě, a nebude li v ne—
beské bráně pozdraven, jak od Alžběty směla být jen
Matka Spasitelova pozdravena, bude jistě od Pána uví—
tán jako jeho věrný služebník: »Protože nad málem jsi
"bylvěrný, nad mnohým ustanovím tebe — vejdi v radost
Pána svéno.<< A na tom mu dosti — až příliš velká od
měna za tak nepatrné zásluhy!

Poutníče, všimni si veršů, které uvádíme jako motto
“nad každou kapitolou. Skoro všecky ti připomínají, žes
poutník, žes na zemi cizinec a host, že ti musí záležet
na tom, abys znal a poznal stezky Páně a varoval se
cest zkázonosných abys poznal i vůdce, který by slo
vem i příkladem byl cestou k výšinám, abys nespouštěl
zraku 5 hvězdy, která vede bezpečně tvou lod mezi ska
lisky k přístavu spásy. Jako červená nit se vine tato
myšlenka celou knihou. »Jsi poutník, putuješ tímto vy
hnanstvím . .. ubirej se po cestách Kristových, Stezkami,
které ti jeho slovo ukazuje, a doputuješ šťastně tam,
kam tě Pán volá a kde té se svou panenskou Matkou
očekává“

Slyš, co psala mladičká účastnice ignaciánských
exercicií: »Již... týdnů dýchám myšlenkou: ,Světlo
chcem šířiti lásky své k Marii...' Vzpomínám na vše
s láskou a vděčností; mé srdce patří Královně lilií, a
nechci je nikdy z jejích rukou vzít zpět. Kéž bych je ani
nedovedla vzít zpět. Co mi zbylo z těch dnů plných mi
lostí? Bílé vzpomínky, tichá předsevzetí a křídla. Ano,
křídla . . . S čistých výšin lásky Mariiny se dívám na svět.
Chtěla bych, aby můj život byl prozářen a vyplněn ta
jemstvím Mariiny pokory, skrytosti, lásky a čistoty. Za
dívala se na mne svýma očima a přivinula mne k sobě.
Bez její lásky bych jistě utonula v kalných proudech
světa. Proto nemohu jít jinou cestou, nemohu smlouvat
ani dělit. Naučila mne milovat svou neposkvrněnou čisto
tu. Liliově _čistá vešla do mého života; vše, co mám,
mám jen od ní. Přesvědčila jsem se, že každé jejich
(exercicií) slovo o nejčistší Panně zaněcuje srdce. Ano,
jen několik slov o ní v exerciční samotě stačí, aby ji
srdce víc milovalo.a
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Vraťme se k oněm židovským vystěhovalcům, s ni
miž jsme začali. »Nakonec vyvedu vás odtamtud v po
kojí...<< | naše vyhnanství skončí, i naše zajetí vezme
za své; přijde chvíle, kdy budou smeteny všechny ty
modly, jimž se svět klaní, pak poznají nicotnost svých
bůžků zlatých i stříbrných, pak uznají i oni to, co my
jsme opakovali v těžkých chvílích, kdy sváděl svět
i vášeň: »Hospodine, tobě samojedměmu klaněti a slou
žiti se sluší —<<Nedat se svést, nesejít s cesty, kterou
nám Pán v těchto dnech milosti ukazal, a pamatovat slov
apoštolových, že každý, kdo chce být zbožně živ v Kris
tu Ježíši, protivenství a pronásledování neujde. »Dobrý
boj jsem bojoval, uložený mi od ívůrce běh jsem doko
nal, víru jsem zachovala — co ještě zbývá? »Připravena
jest mi koruna spravedlnosti, kterou mi odevzdá Pán,
spravedlivý soudce, ne však toliko mně, nýbrž bez vý
jimky všem, kdož budou nalezeni připraveni k příchodu
jeho.<<(2 Tím 4. 7n) Jen jediná podmínka: vytrvat — Kdo
zvítězí, toho se netkne smrt věčná. (Zj 2. 11) Buo' tedy
věren až do smrti, a dám tobě korunu života. (Zj 2. 10)
Amen, staň se!
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