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PŘEDMLUVA.

„Chvalozpěv můj Milovanému! Pravím: Báseň
svoji věnuji Králi! Opaš mečem svá bedra, Všemo
houcí! Přeostré střely tvoje, — národové jimi pod
lehnou tobě, — do srdcí nepřátel vniknou. Trůn
tvůj, Bože, je na věky věkův! Žezlo spravedlnosti
je žezlem tvé vlády.“ — Tak jásá 44. žalm vstříc
Kristu-Králi. Ten budiž naší melodií a naším he
slem.

Tento spis věnujeme jako skromný zásvětný dar
okružním listem „Quas primas“ proklaJnovanému
Králi a jeho hlasateli Piu XI. Sv. Otec očekává
od zlidovění královské myšlenky obnovení světa:

„Pochopí-li všichni věřící, že musejí zmužile a
vytrvale bojovati pod praporem Krista-Krále, bu
dou se s apoštolskou horlivostí snažiti, odcizené a
neuvědomělé duše získati Bohu zpět, a ony pak sa
my se přičiní zachovávati práva Boží neporušenáf“

Dosud jsme své povinnosti neplnili. „Nynější
stav světa dlužno asi přičítati lhostejnosti a báz
livosti dobrých, kteří se vyhýbají boji nebo se ho
jen mdlým odporem účastní. Z toho pak pochází
tím větší opovážlivost a smělost nepřátel.“

Katolicismus této doby je všeobecně příliš za—
křiknutý a ostýchavý. Říká se, že opatrný. Ve sku
tečnosti je zbabělý. Mno-zí,kteří by měli s apoštol
skou statečnosti kráčeli vpřed „třímajíce pochodně
pravdy/“, schovávají ty pochodně pod kbelec. Za
cházejí s pravdou, jak se jednou vyjádřil Pius X.
jako podloudníci na hranicích, schovávajíoe kato
lické zásady plaše pod plášť. Chtějí sice přispěti
k obnovení Jerusalema, ale nosí svůj kamínek úz
kostlivě ukrytý v kapse.

To se musí změnit. „Čím více v mezinárodních
schůzích a parlamentech se přechází potupným
mlčením nejsladší jméno našeho Spasitele, tím je
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více potřebí co nejhlasitěji je provolávati a všudy
práva jeho královské moci a důstojnosti hlásati.“
Puzeni božským nadšením chceme Krista vynésti
z tichosti a skrytosti chrámů a nésti jako vítěze
ulicemi měst, toho Krista, který sestoupil na svět
a jejž bezbožni nechtějí uznati, chceme uváděti
opět v jeho královská práva.“ Kristus musí vítě
zit a panovat.

Tyto listy jsou druhým, rozmnoženýrn vydáním
před rokem vydané knížečky „Ať žije král!“ Krá
lovství Kristovo je tu jak nadpisy ka itolek tak
i v textu více zdůrazněno. Bylo dbáno pri tom taky
rozmanitých dob církevního roku: „Ježíš Kristus
týž včera i dnes.“ Kéž této knížečce Spasitel po
žehná!

Ať žije Ježiš Král!

l) Basileji, na Popeleční středu 1926.

Robert Mader, farář.



I.

KRÁL STOLETÍ.

Svět je knihou. Každý tvor v ní větou. Sepsal ji
a vydal trojjediný Bůh za spolupůsobení duchů a
lidí. Věcí lidského rozumu jest, z této knihy vyčisti
myšlenky Boží.

Každá kniha mívá svou základní myšlenku, svou
vůdčí ideu, svou duši. Slovo, kterým je řečeno vše
cko, protože všecko obsahuje. Slovo, které vyjad
řuje úkol a obsah všeho stvoření a celých dějin svě
tových, jest Ježíš Král.

Tomu lze porozuměti teprve tehdy řádně, až
když člověk celou knihu přečte &nad ní se zamyslí.
Teprve obecný soudBoží, závěrečná to kapitola
kmhy, přinese plné světlo do významu stvoření. Te
prve až se objeví na nebi znamení Syna člověka,
až zazáří jako blesk od východu na západ, teprve
tenkrát pochopíme tajemné proč a k čemu v ko
nání Ježíšova, který je alfa a omega, počátek a
konec a nesmrtelný král věků.

Nesvítí-li na nebi znamení Syna člověka, chybí
světu světlo. Slunce, měsíc, hvězdy nic neprospějí.
Nic není vidět. Ničemu není rozumět. Člověk tápe
sem a tam a klopýtá na všech cestách. Je jako du
chovní zatmění slunce nad veškerým světem. Jan
vylíčil toto zatmění slunce jako velikou událost svě
ta bez Ježíše mistrnými rysy. Všecko jest učiněno
skrze Ježíše, Slovo. Bez něho nic není učiněno, což
učiněno jest. V něm je život a život je světlo lidí.
A světlo svítilo ve tmách a tmy ho nepojaly.

Duchovní zatmění slunce zatemňovalo dobu jistě
před Ježíšem. Než přes 1932 roků křesťanství za
stiňuje podnes ještě velikou část křesťanů. Pořád
ještě platí Janovo slovo: Uprostřed vás stojí a vy
ho neznáte.

Ježíš ještě ani z daleka není znám a milován
7



tak, jak by po 19 staletích bylo oěekávati. Ká
že se, mluví se a píše se sice velmi mnoho o ná
boženských problémech v našich dnech; ale cen
trální náboženská pravda : Ježíš, spása světa, život
duši a národů, hlava a srdce lidské společnosti, Jc
žíš Král ve svém obrovském, všeobecném, samo
spasitelném významu sotva od nenntohých se jen
poněkud tuší.

Znamení Syna člověka je sice dosud vídati ve
chrámech, na stěnách křesťanskýchrodin, na hřbi
tovech a na prsou některých zbožných duší. Ale
není jako bývalo druhdy sluncem dne, jež určuje a
ovlivňuje veškerý veřejný život, smýšlení a podni
kání lidské. Žijeme v periodě duchovní noci, chlad
né, mrazivé noci bez Krista.

Tato nevědomost je světovým neštěstím. Neboť
bývá vždycky předzvěstí vážných katastrof, jsou-li
vůdcové lidu tak slepí, že nedovedou rozeznávati
den a noc, pravdu a faleš, cestu a propast.

Ale horší ještě než slepota, nežli nemožnost vi
děti, jest nechtít viděti, totiž nenáviděti světlo.

V tomto stadiu nalézá se v této hodině veliká
část lidského pokolení. Aťsi mají jakékoliv jméno:
liberalismus, neutralita, bezkonfesnost nebo laici
smus; hříchem moderního světa je, že nechce ví
dětí na nebi znamení Syna člověka.

Ježíš se už neuznává za veřejnou, rozhodující
životodámou moc. Podle nynějších ústav nemá ve
sněmovnách, ve vládních úřadovnách, v soudních
síních, ve školách, v dílnách oficielně co mluvit.
Nancjvýš povolí se mu spolumluvit jako každému
ďasu. '

Víme-li, kdo Ježíš je, že je Stvořitel, zachovatel,
vykupitel a pán země, pak musíme liberální hřích,
zásadní neuznávání duchovní samovlády Kristovy
nad lidskou společností pokládati za nejtěžší hřích,
který byl kdy od velkého pátku spáchán. Jest to
jménem zákona a státu spáchaná bohovražda, o
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ravdové protikřesťanství. Právem proto nazval
kardinál Mercier oficiální odpadlíctví (apostasii)
národů největším zločinem naší doby. "

Taková je v přítomné době situace pro znamení
Syna člověka. _Nechtějí,aby na nebi svítilo světlo.
Docela tak, jak tomu bylo o Veliký pátek. „Ne
chceme, aby tento panoval nad námi!“ Ale jed
nou všecko se změní. Svět nezůstane pořád liberál
ním. Umělé hvězdy pozemské velikosti, které chtě
jí slunce Pána našeho zacloniti, spadnou s nebe.
Pak znamení Syna člověka na nebi zazáří a svět
uvidí přicházeti Syna člověka na oblacích nebes
kých s velikou mocí a velebností.

Den obecního soudu jat dnem velikého zjevení
nejenom v tom smyslu, že nebude žádného tajem
ství mezi lidmi, ale den ten odhalí před celým svě
tem i tajemství Ježíše Krále. Bude to nová epífa
nie, nové zjevení Páně, jen že grandiosnější a obec
nější než v den Sv. tří Králů. Bude to jakési pový
šení na trůn přede všemi národy země a přede vše
mi kůry andělskými na nebi.

Myšlenka o absolutním, výlučném a neobmeze
ném království Ježíšovu nad veškerým lidským po
kolením & nad celým světem je jedna z nejvzne
šenějších pravd naší víry.

Nazvali jsme svět knihou. Ježíš je v této knize
nejenom nejzajímavější a nejkrásnější kapitolou,
ale i její centrální a ovláda'ící myšlenkou. Toto
svaté jméno musíme se všech stran obhlédnout a
v jeho světle všecko uvážit. Když Bůh chtěl svět
stvořit, měl jenom jednu velikou myšlenku, da
lekosáhlý plán, jednu vůdčí ideu, Slovo — a to
Slovo je Ježíš Kristus.

Všecko, co existuje, má v Bohu jen tolik ceny a
významu, co ho má jako úd a orgán svatého člově
čenství Ježíšova, jako odznak a ornament roucha
jeho slávy, jako obraz jeho dokonalosti nebo stolice
jeho nohou. '
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Pavel načrtl na počátku své epištoly ke Koloss.
centrální myšlenku stvořeníšesti rysy: Kristus, ob
raz Boha neviditelného je prvorozencem nade vše
cko tvorstvo. V něm je stvořeno všecko, co je na
nebi a na zemi, co je viditelné i neviditelné, jak
trůnové tak knížata tak panstva i mocnosti. Vše
cko je stvořeno skrze něho a pro něho. On je přede
vším a všecko v něm bytu 'e.

Podobné obraty má i epišto-lak Židům: Bůh uči
nil svět skrze Ježíše. Pro něho a skrze něho jsou
všecky věci. Bůh jej. ustanovil dědicem nade vším.
Všecko poddal jeho nohám. Tím, že mu poddal
všecko-,neponechal ničeho, co by mu poddáno ne
bylo„

Tato slova nepřipouštějí žádných pochybností.
Království Ježíšovo není pouze kapitolou, ale vlast—
ním úkolem dějin stvoření isvěta. Ježíš je vše
cko ve všem.

Ještě zřetelněji vystupuje tato idea z Pavlova
učení o církví. Církev je tělem Kristovým, Kristus
je hlavou církve. Hlava a tělo. dohromady tvo-ří
nedělitelnou, mystickou, tajemnou jednotu. Jmé
no této nedělitelné, mystické jednoty je, poně
vadž jméno dává hlava, Kristus. Kristus a jeho
Církev, hlava spojena s tělem, píše svatý Augustin,
jsou jenom jednou podstatou (bytostí), jediným
Kristem. My jsme se stali nejen křesťany. „My
jsme Kristus.“ Církev je pouze jiným jménem
pro Krista spojeného s údy. Církev existuje jenom
v něm a s ním a skrze něho. Kristus je v církvi
všecko ve všem, cesta, pravda i život. Totéž platí
a církevních dějinách. V plném smyslu bude Ježíš
všecko ve všem v den obecného soudu světa. Od
toho dne nebude žádných pánů ani králů, ani žád
ných pa žů. Jeden jest Pán, jeden král, jeden ve
lekněz. aždé panství, veškerá moc i síla pomine.
I chrámy jsou pak zbytečné ve městě Božím. Vše
mohoucí Bůh je chrámem & Beránek. Totéž platí
10



o slunci. Svící jeho jest Beránek. Tak je napsáno.
Všecko je Kristovo. Ježíš je všecko ve všem. Úkol
stvoření, cíl jeho dosahuje své dokonalosti. Kosmo
logie stává se Christologií, nauka o světě naukou
o Kristu.

Stvoření je knihou o Ježíši Králi. „A viděl jsem
na pravici toho, jenž seděl na trůně, knihu popsa
nou uvnitř i vně a zapečetěnou sedmi pečeťmi. A
viděl jsem anděla silného, an ro-voláváhlasem ve
likým :kdo jest hoden otevřítiknihu a rozlámau' její

' ti? A nikdo ani na nebi ani na zemi ani pod
zemí nemohl knihu otevříti ani do ní nahlédnouti.

l plakal 'sem velice, že nikdo nebyl shledán hod
ným, aby ihu otevřel, ani aby se díval do ní.
Ale "eden ze starců řekl mi: Neplač, hle zvítězil lev
z pokolení Judova, kořen Davidův, aby otevřel kni
hu i sedm pečetí jejich.“

I přišel Beránek a vzal knihu z pravice toho,
jenž seděl na trůně. A když knihu otevřel, zpívali

píseň novou říkajíoe: Hoden jsi, Pane, vzíti kniu a otevříti pečeti její, nebo-ťjsi byl zabit a vy
koupil jsi krví svou pro Boha lidi z každého poko
lení a jazyka a lidu a národa. A slyšel jsem všecka
stvoření, co jich je na nebi a na zemi a pod zemí

a na moři a co jest v nich, všecky jsem usllyšelpraviti: „Tomu, jenž sedí na trůně a Berán covi
chvála a čest i sláva a moc na věky věkův.“

Buďto se vědy pokorně vrátí k Ježíši, nebo jim
zůstane kniha stvo—řenía dějin navždy nerozlušti
telnou hádankou, neboť vypravují o Kristu. Kéž
se stane píseň Stvořeni též písní lidstva: Můj Je
žíš Král! Můj Ježíš, mé všecko-!

Pojďte a učiňme ho králem, jej jediného, krá
lem srdcí a duchů a kéž dá Bůh, brzy i národů. Sly
šíš z dálky zvony zvonit nesmrtelnému králi vě
ků? Svět pomalu omrzí býti liberálním, daleko od
Boha, uhýbati se Kristu. Svět hledá znamení Syna
člověka — hledá krále.
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II.

KRÁLOVSKÝ MANIFEST.

Mně připadá, že musejí opět býti vánoc—e,veli
ká hodina narození, počátek nové, silné, krásnější
doby. Nemohu prostě vypustiti z hlavy encyklika
sv. Otce o Kristově království. Mám za to, že to
je radostná zvěst, která patří k mimořádným mi
lostem tohoto století. Ten veliký panovník, kterého
tak mnozí s toužebností očekávali, je tady. Kristus
Král! vánočním manifestem je Pia XI. proklamace
světové monarchie Boha-člověka nad národy.

A já jsem uslyšel jako hlas zástupu četného &
jako hukot veliké vody a jako hřmění silného hro
mobití, kteréž pravilo: Alleluja! neboť ujal krá
lovství Pán Bůh náš všemohoucí. Radujme se a
pl-esejme a vzdejme mu chválu. A viděl jsem nebe
otevřené, a hle kůň bílý a ten, jenž na něm sedí,
slove Věčný a Pravdivý. Oči jeho jako plameny
ohně a na hlavě jeho mnoho korun. A z úst jeho
vychází meč na obě strany ostrý, aby jím bil po
hany. A bud-epanovati železným prutem. Na svém
pásu má napsáno: Král nad králi a pán nad
'an .

Dlouho dost se hlásal-o na všech tribunách a na
všech tulicích: Zemřel. 1789 byl prý rok jeho úmrtí.
Národní shromáždění bylo mu veleradou. Od té
doby dohrál svou oficielní úlohu v radě národů.
My nežijeme už ve středo-věku.Svět se zatím stal
liberálním. Svět nechává Krista živořiti v tak zvané
tiché komůrce soukromé pobožnosti nebo v sa
kristii čistě náboženského katolicismu, ale jako su
_verén národů, jako zákonodárce a soudce lidu je
odbyt: Říšské ústavy ho už neznají a neuznávají.
Trpí se nejvýš jako jiná soukromá osobn—ostna

ůdě všeobecného práva; nikoli však jako univer
sální a absolutní panovník. Náboženství a politika
12



jsou státním soudním rozsudkem a vůli lidu roz
vedeny a rozloučeny.

Král je mrtev, praví liberální politik, v časo
vých záležitostech národů nemá už oficielně co dě—
lat. Národohospodářství snad nemluví tak radikál
ně, ale jeho důsledky bývají stejně osudné. Hos
odářství praví: král se do našeho oboru nemíchá.

Král spí. Král nevidí, co děláme. Král je hlucho
němý &chromý. Kristus se nezabývá technickými
&obchodními věcmi všeobecnosti. Obchod je ne
utrální pásmo; je mimo dobro a zlo. '

Ať si neděle náleží Bohu, všední den je však
řemeslníkův, obchodníkův, sedlákův, dělníkův.
Co má na práci Ježíš v dílnách, továrnách,
kancelářích, v obchodních domech? Co je mu do
ceníků, otázek mezdních, nájenmých smluv a bi
lancí? Bůh je příliš vznešený, než aby se k tak
drobným věcem snižoval. Králové mají jiné sta
rosti. Tak soudí kapitalismus a socialismus.

Král není doma. Král je v nebi, vysmívá se tak
zvaná vzdělanost. Na zemi má místo něho slovo
profesor. Škola je jeho říší. Víra a věda nemají
spolu co dělat.

Učeliště muse'í býti volnou půdou, žádným vli
vem konfesionelníín ani církevní nadvládou ne
dotčena. Každý na své místo. Bůh do nebe, do ško
ly učenec, muž svobodného badání — a jak všecky
ty fráze znějí. Vzdělaná domýšlivost nechce nic
věděti 0 suverením & všeobecném království Kri

stovu jako i politická pýcha a hospodářské veli
kášstv1. Řekne-li se: král je mrtev, nebo: král s i,
nebo: král je pryč ——celý moderní svět se zapri
sáhl: Nechceme, aby tento panoval nad námi! Stej
ná píseň jak 0 Velký pátek. Sociální bohovražda.

Tu přijde Pius XI. se svou encyklikou & zazní
to jako hukot mnohých vod a jako dunění hromu:
alleluja! Král není mrtev, král žije. Král nespí,
král bdí. Král není pryč, král je ještě tady. Ježíš
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žije, panuje, vládne. Prohlašujeme neobmezené,
nejvyšší všeobecné království Ježíšovo nejen nade
všemi osobnostmi ale i nade všemi společnostmi,
státy, národy, vládami. Proklamujeme universální
monarchii Ukřižovaného nad celým moderním svě
tem. Stavíme rok 1933 proti 1789! Prohlášení Bo
žích práv na společnost naproti prohlášení revo
lučních práv lidských.

Universální království Ježíšovo nad společností
lidskou není žádný nový článek víry. Je to prostě
slavný manifest prastarého biblického, ale namno
ze zapomenutého učení, jež patří oné kapitole ne
po íratelných pravd, bez nichž lidstvo nemůže ob
stati, nemá-li zahynouti sebevraždou. Zdá se, že
druhý žalm je zrovna složen pro dobu po roce 1789.
Načrtává přímo klasický obraz liberálního století :
rozbouření národové, mzeštvané davy, úklady kní
žat proti křesťanstvía papežství a zákonům církev
ním, jsou obsahem jeho dějin. „Roztrh-ejme jejich
pouta a jejich jho odvrzmef“

Člověku se zdá, že žije v těch dvou letních no
cích, kdy byly prohlášeny moderní svobody. Mar
ně! Ten, jenž na nebesích sídlí, směje se. Starý
Bůh ještě žije. Žalm pokračuje. Myšlenku univer
sálního. království Ježíšova drží Bůh pevně oproti
moderní revoluci a liberální demokracii. Národové
stanou se dědictvím Messíášovým, jeho majetkem,
končiny země. Panuje nad nimi železným rutem
a rozbíjí je jako nádobu z hlíny. Tak to zm z toho

mu.
Taky v N. Z. zdůrazňuje se opět a opět myšlen

ka mesiánského universálního království. Jsi-li ty
král? ptá se Pilát. Odpověď nemůže býti zřetel—
nější: Ty pravíš. Jsem. Rex sum ego. Jsem král.
A v jiné slavné chvíli opakuje: Dána jest mi
veškerá moc na nebi i na zemi. On musí pa
novat „dokavád nepoloží všech nepřátel pod nov
hy své“. „všecko jest mu poddáno.“
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Kristus je tedy král. Král v plném smyslu slova
bez jakéhokoliv omezení, nevyjímaje ani panství
světské. Nemáme žádného práva zřejmé texty obou
zákonů vztahovati pouze na duchovní království
Ježíšovo. Celý Kristus, Bůh a člověk, jest králem,
úplně a cele nad vším viditelným i neviditelným
na nebi i na zemi.

Opakuji: Všecko je mu poddáno. Taky politika.
Taky hospodářství. Taky technika. Též obchod.
Též věda. Též umění. Suverenita Krista nezná žád—
ných výjimek a žádných hranic.

Kristus je Král! Král nade všemi lidmi. Král nad
králi, císař nad císaři, president nad presidenty,
vládu nad vládami, pán nad pány, zákonodár
ce nad zákonodárci, soudce nad soudci. Kri
stus Král! Král v skutku a v pravdě. Nejen de
korativní panák jako knížata v konstitučních stá
tech. Nejen jako čestný předseda ligy národů. Ne
jen právem, ale i mocí. On skutečně panuje. Uží
vá i svých nepřátel, ať chtějí nebo nechtějí, ale
spoň nepřímo k provedení svých plánů a konečně
v írají-li se, odhodí je jako rozbitou hliněnou ná
d u.

Ať žije Ježíš Král! Ať jsme jinak republikány
čl nejsme, tu musíme býti všichni monarchísty,
protože jsme katolíky, kteří u křtitelnice přísahali
přísahu věrnosti nesmrtelnému Králi věků. Krá
lovské prapory musejí vláti na všech veřejných
náměstích, na všech školách, na všech dílnách, na
všech radnicích, na všech horách. Až se nás bu
doucně budou tázati po naší politice, odpovíme.
Známe jen jednu: Ať žije Král!

Víme, není to procházka. Je to cesta oběti. Ved-e
přes horu Olivetskou & přes Kalvarii, cesta k ví
tězství. Kdo ale není hotov pro věc trpět a krvácet,
není taky hoden pro ni žít. vzhůru! Pojd'me. Mo
riamur pro Christo R-ege! Zemřeme pro Krista
Krále!

15



III.

KRÁLOVI PROTIVNÍCI.

V Římě je duchovní úřední ozdravovna. Má za
úkol, zjišťovati bacily, zaviňuj-ící choroby ve
světě ideí a činů. Dne 11. prosince 1925 zjistil
přednosta tohoto ústavu, který je odpovědný za
duchovní zdraví celého světa, v okružním listě
k pastýřům a národům: Vypukl mor! Stal se již
epidemií. Jeho jméno je — laicismus.

Nadáli bychom se, že od toho 11. prosince vše
chno lidstvo se nalézá v rozčilení, že se ve všech
časopisech vzdělaných lidí a ve všech shromáždě
ních lidových, ve všech rodinách mluví o tomto
moru, který Svatý Otec signalisoval. Každý však
znalec řítomnosti potvrdí, že tomu tak není. Vů
bec ani lékaři ani pacienti se dosud nepolekali.
Z toho možno—souditi,jak daleko už zlo pokročilo,
když se reakce chorobného těla tak málo proje
vuje.

Přes to: mor tu je. Laicismus existuje a zesílil
v opravdovou chorobu naší doby. Řím se nemýlil.

Co znamená laicismus? Jak učí Pius X. ve své
encyklice „Vehementer“ ze dne 11. února 1905,
jest Církev společnost lidí, v níž jednotlivci stojí
v čele ostatních a mají plnou a všechnu moc vésti,
učiti a souditi. Tato společnost je vzhledem k moci
a způsobilosti nerovná tak, že zahrnuje dva stavy
osob: pastýře a stádce; ty, kdož jsou postaveni
v různých hodnostech hierarchie, a velikou společ
nost věřících.

Pastýře rozličných hodností označujeme krátce
řeckým slovem klerus, stádce rovněž řeckým vý
razem lao-s,lid. Z toho vznikl na tom výraz laik
t. j. jeden z lidu, ne z kněží. Co dělá laicismus?
Laicismus usiluje o to, i když duchovní stav radi
kálně nepopírá, aby týž nicméně více a více z ve
16



řejnosti zmizel. Pryč se vším vlivem Cirkvea kléru
z veřejného života. Rozlouěit Církev a stát. Pryč
s duchem církevním i s klérem především ze ško
ly. Vyučování buď bezkonfesníl Tož odklerikali
sováni! Pryč od kněze. To je program laicismu.

Laicismus je mor! Tedy smrtonosnou chorobou.
Pa žové mají právo razíti peníze v říši idei. Dá
vají každé myšlence pravé jméno a žádají ovšem,
aby se každému slovu ponechal původní význam,
nebo aby mu byl navrácen. Ža'tlné falšování. Pra
ví-li sv. Otec: laicismus jest mor, pak nemáme
práva spatřovati v něm jen lehkou nevolnost mo
derní společnosti. Lékař, který by těžké onemoc
nění léčil jako nevinnou slabost, byl by nepřítelem
lidu a jeho hrobařem. Uzná-li papež nemoc za mor,
musíme ji i my jmenovati morem.

Nesmíme se nechat zavéet na bludné cesty po.
ťouchlou tvářností zla. Laicismus ovšem nepracuje
mučednickými nástro'i, ohněm a mečem, jako ně
kdejší pronásledovatelé křesťanů, Neronově a Dio
kleciánové. Má jiné náhledy než ti staří, ale mno
hem nebezpečnější. Odnímá nám kyslík. Odnimá
nám vzduch. Zabraňuje nám mimo tichou komůr
ku &sakristii katolicky dýchat a katolicky žít. Pů
sobí tedy jako mor plicní, dusí až na smrt. Laicis
mus je smrtonosná nemoc. Laicismus je mor. Tedy
nakažlivá nemoc. Nebezpečí nákazy je tím větší, že
bacil podle úsudku sv. Otce už dávno obíhá v ži
lách států, ted)r v krvi moderní společnosti. Lai
cismus náleží takořka k podstatě moderního státu.
Je téměř jeho duší, jeho životním, principem, je
ho oteem a původcem. Ústavní články a zákon
né paragrafy jednotlivých zemí mohou se měnit;
ale jedna myšlenka nezbytně náleží od roku 1789
k jejich existenci, třeba že všude nechce tak radi
kálně vystupovati, myšlenka: stát jako stát, spo
lečnost jako společnost, vláda jako vláda nemůže
a nesmí býti katolická.
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Žádejte od modemího státu cokoliv, jedno vám
nedá: svou duši, svou krev, myšlenku nezávislosti
na Církvi &kleru, svůj laicismus. Proto se bacil lai
cismu přenáší skoro sám sebou jako nový dědič
ný hřích na budoucí pokolení a není-li jím ně
který politik nakažen, pokládají ho skoro za člo
věka abnormálního, za člověka nepotřebného. To
je druhý důvod, proč musí býti laicismus nazýván
morem.

Laicismus“— mor! Proto je ——a to vyplývá z do
savadního odůvodnění — epidemií, světovou ne
mocí. Sv. Otec mluvě o infekcí lidské společnosti,
nazývá laicismus prostě morem naší doby a připi
suje mu tím všeobecné rozšíření. Laicismus se ne
zastaví před žádnou hraniční závorou. Je to zjev
zrovna tak německý jako francouzský, jako švý
carský, jako italský projev nemoci. Kdo řekne:
U nás není laicismu, ten buď neví, co mluví nebo
lže &pravdy v něm není.

Mor laicismu nevyskytuje se jen u jiných, ale
i u nás. I my jsme nemocní a nam papež v první
řadě vytkl tu díagnosu. Lajcismus se napotom roz
šířil jako opravdová epidemie ve všech oborech
veřejného života. Mor ten panuje — papež to zvlá
ště zdůrazňuje — na radnících a ve sněmovnách.
Mor uje u soudů. Mor vládne ve školách. Mor
panuje v literatuře a umění. Mor panuje — člověk
tomu těžko přisvědčí — i v říši obecné dobročin
nosti. Slovem: je tak rozšířen, že je snáze říci,
kde je, nežli říci kde není. Skutečná světová ne
moc!

Laicismus je mor a proto nepřítel Církve a lidu.
Jsou nepřátelé, které dlužno milovatí. Tak tomu
chce hlavní přikázání. Jsou ale též nepřátelé, kte
ré musí člověk nenávidět. Žádá to Kristus. Tato
nenávist je jen rub lásky. Kdo nemůže řádně ne
návidět, nedovede taky řádně milovat. Bůh je lás
ka a svatost. Proto nenávidí nekonečnou nenávistí
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všecku špatnost, faleš, všecko, co je proti Bohu,
všecko satanské & revolucionářské ve svém tvor
stvu. Kdo Boha miluje, musí nenávidět, co Bůh
nenávidí. Kdo miluje člověka, musí potírati, co
člověku škodí, lež &hřích ve všech formách &stup
ních.

Gambetta prohlásil za bojovné heslo: Le cleri
calisme voilá lennemi! Klerikalismus, to je ne

přítel. Když jsme přečetli encyklika Pia Xlulpravíme my: Laicismus to je nepřtrí,tel to je v ro
Bůh, vzdoro- Kristus, zapřísáhlý nepřítel Církve, to
je satan našeho století. Kdo tento mor miluje, ten
nenávidí Boha, Krista, Církev i svou duši. Kdo to
hoto moru z lenosti, lhostejnosti nebo z osobního
prospěchu šetří, stává se na jeho s ustách spolu
vinným. Proto může pro nás platin pouze toto he
slo: Rozhodná obrana a rozhodný boj proti moru
našeho století.

Lékař, který zlo rozpoznal, předepsal taky lék.
Sv Otec Pius XI. prohlašuje: „Nařizujeme-li, aby
byl Kristus od celého katolického světa uctíván
jako král, chceme tím přijíti vstříc potřebě našich
časů a udati účinný prostředek proti onomu mo
ru, který dnes společnost lidskou zachvátil“ Nej
vyšší, obecné, neobmezené království Kristovo nad
státem a společností tot' protiva moderního lai
cismu.

Tu stojí armáda proti armádě, prapor proti pra
poru, heslo proti heslu. Nutno vo-.h't Sloužit zde
nebo tam. 0 to jde v obrovském zápasu duchů,
jehož blízkosti patrně jsme se dočkali. Budouc
nost náleží bud laicismu nebo království Kristo
vu. Co se nás tkne, my věříme, že mor, popleniv
celý okrsek zemský, blíží se svému konci. Ať při
nese zítřek cokoli, pozejtří náleží Kristu, Kristu
Králi.

19



IV.

KRÁL NA LAVICI OBŽALOVANÝCH.

Je-li Ježíš skutečně přítelem lidského pokolení,
jak jej Písmo rádo líčí, proč přihlížel mlčky, když
1. srpna 1914 stalo se to nejstrašnější, o čem dosud
světové dějiny vědí? Je-li Bůh všemohoucí, proč
nezakročil a nezasáhl svou nejvyšší mocí a neanulo
val všecka prohlášení války? Je-li Bůh milosrd
ný, proč trpí, že miliony „nevinných“ musily pro-
líti svou krev? — Je-li Bůh nevýslovně moudrý,
proč se dívá, jak barbarství, bestialita vítězí nad
vysoko vyspělou kulturou? Je-li Bůh spravedlivý,

proč nechává všecka práva osobní, rodilmá, maj etová zašlapávati do bláta? Světová válka a světová
revoluce nejsou bankrotem j-eneompolitiky, ale i
náboženství. Je-li Kristus králem, proč nekralu'e?

To je žaloba, která se dnes Kristu předstlrá.
Lidstvo předvolává ve svém tříštění Ježíše jako
velikého vim1íka na stolici odsouzenců: „Ve dne
v noci stoupají k nebi se země, z její světo
vých měst i jednotlivých obydlí milionová rep
tání, roztrpčené žaloby, tlumená nenávist, kletby
a utrhačství.“ V tom spočívá jeden z nejpovážli
vějších z'evů v duchovním životě přítomnosti. Li
dé se zklamali v království Ježíšově. Základ ná
boženství pro veliké davy zakolísal.

Je to dětinské podnikání, chce-li se člověk činiti
obhájcem Boha. Ježíš nepotřebuje žádných advo
kátů. On si svůj proces provede sám.

Nicméně láska k Ježíši a k Církvi, jakož i láska
k ubohému lidstvu přeoe nás nutká, abychom se
ujali tolik potupeného Krále Krista a jeho Církve
prot1 reptačům.

Zklamal král? Nejprve se vyrovnám s atheisty
a materialisty, moderními nevěrci. „Prozpytovali“
celá neb-esaa prohrabali všecky útroby země. Pro
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listovali všecky archivy světa a studovali tajemství
nejnepatrnějších atomů, aby nabyli důkaz proti
emstenci Boha. Oni nám praví, že ta věc je vč
decky odbyta. Není Boha! Všecko je jen věčná
hmota a věčná síla.

Nelze si pomyslíti většího rozporu. Nikdo ne
spílá někomu, kdo neexistuje, kdo není. To by
bylo k smíchu. Bozumný atheista, je-li který athei
sta rozumný, nemůže býti popíračem Boha. Vždyť
v Boha nevěří. Proto ať — o něm ani o Ježíšovi
nemluví. Máme tedy právo, žádati, aby v naší otáz
ce, zklamal-li Ježíš, především všichni upírači Bo
ha mlčeli.

Druhou třídu ve společnosti posuzovačů Boha
a Krista tvoří tak zv. liberálové, svobodomyslníci.
Ti snad věří ještě v nejdokonale'ší bytost, ale tato
bytost, když stvořila svět, uchýlila se na odpoči
nek!! Bůh jako panovník se vzdal, poděkoval se.
Liberalismus zapovídá mu každé zasahování do bě
hu politických událostí. P-olitikovéa diplomati jsou
nezodpovědni, nezávislí, suverenníII! Ježíš nemá
do časných záležitostí národů více oo mluvit. To

je liberální článek víry a když někdy katolický'něz vystoupil na kazatelně proti tomuto jejich
„článku víry“, pro-testoval liberalismus proti ně
mu pro zasahování do státních věcí.

Co se nestalo? Nastal ]. den srpna 1914. Na
celém světě nebylo jediné katolické vlády. Všecky
bez výjimky byly více méně liberální. Zdálo se,
že sám Ježíš na potrestání národů stal se „liberá
lem“. „Nemíchal se do politických záležitostí náro—
dů.“ Učinil zdánlivě, co se na něm víc jak sto let
ve všech shromážděních lidu a časopisech žádalo.
A nyní opět, jaký to rozpor! Už po sto let libe
rální národové, kteří si dali liberální ústavy a vo
lili liberální poslanoe, přičítají Bohu za vinu, že
od dvou roků (1926) nechce do politiky zasáh
noutl! Je-li kdo liberálem, pak nemá práva, ob
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viňovati Boha, že nezakročil. Liberálové musejí te

dydpuěkněv naší otázce mlčet, chtějí-li býti důsle '.
Slovíčko k těm sentimentálním. Světová válka

a světová revoluce se svými donebevolajícími ne
spravedlnostmi a ukrutenstvími jsou prý důkazem,
že žádného Boha není. Kristus zklamal, ztmsko
tal. Odpověď: Svět se nestal pouze nevěreckým
a liberálním, ale je bezbožným. Pravda. Vždycky
bývali někteří lidé bezbožní (bez Boha). Než
bylo vyhražena moderní době, že bezbožnost se
stala veřejnou mocí. A co ještě horšího, z bez
božnosti vznikla opravdová, plamenná nenávist
Boha. A rozzuřila se. Bezbožníci vrhli se na Bo
ha, aby ho zardousili, usmrtili, zničili.

Kdo poněkud nahlédl do tajnosti moderního
zednářstva, ten ví, že nepřeháníme. Zednářství je
tajná vláda, která stojí téměř za všemi vládami
země. Co prožíváme od veliké francouzské revo
luce, to je radikální, neúprosná, nesmiřitelná vál
ka proti Bohu, revoluce země proti nebi.

Co tedy musil Bůh učinit, je-li jaký? Všemi mi
lo-stmi svět pohrdal. Všem výstrahám se vysmíval.
Ani poučit ani obrátit se nenechal. Milosrdenství a
shovívavost Boží byly mu jen podnětem k nové
smělosti a zpupnosti. A co dlužno zdůrazniti, my
jsme to trpěli taky. Dívali jsme se na tyto výbuchy
nenávisti vůči Bohu a neměli jsme žádn "ch zákonů
a žádných soudů, abychom hájili práva )Božía Kri
stova. Byli jsme spoluvinni.

Tu musil Bůh promluvit, aby svá práva na zemi
obhájil. Musil sáhnouti k posledním prostředkům.
Musil. Nmmíme se nechat mýliti žádnými těžkost
mi ve víře v Boha. Ale kdyby něco bylo, čím by
se v nás vzbu-ditimohly nějaké pochybnosti o exi
stenci Boha, pak by to b lo toto: kdyby donebevo
lající moderní nenávist ha a válčení proti Bohu
zůstalo. na konec bez odpovědi.
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Já pro svou osobu, íše kterýsi spisovatel, vy
znávám, že nikdy necítil jsem blízkost Boha a jeho

řítomnost tak, jako v těchto posledních letech.
do nyní ještě v Boha nevěří, možná, že bude

v Boha věřit už zítra. Kdo nebude věřit ještě zítra,
uvěří pozítří. Bůh může mluviti tak hlasitě, že nad
tím jeho „ep/zeta“ všem bude v uších zaléhat.

Kristus dává apologetícký kurs o svém králov
ství &nepřestane s ním, až svého cíle dosálme, až
celý svět uzná, že Bůh existuje a že vlád-ne s ne
obyčejnou moudrostí, láskou a s ravedlností.

Starý Bůh ostatně je dosud žlV. Největší tresty
nemohou smazati ten obraz, který o něm nakres
lilo Písmo svaté. Přišel na svět, aby nás vykoupil.
Jako ubohé dítko ležel v jesličkách. Byl přítelem
malých, chudých, nemocných a hříšníků. Nechal
se bičovat, trním korunovat a ukřižovat z převe
liké lásky. Dal nám Ne'svět. Svátost, ab mezi
námi ustavičně řebýval. al nám moc, býtl dítka
mi Božími. Přislibu'e nám své celé nebe s věč
nými radostmi za něllcoliklet utrpení a práce.

Dává nám nesčíslné dary pro tělo, jež vylévá
na spravedlivé i nespravedlivé, ač nám není dlu
žen ani haléř, ani dro-beček, ani jediný paprsek
sluneční. Starý Bůh ještě žije. Věčné světlo ještě

ořád hoří před našimi svatostánky. Kdo tvrdí,
že takový Bůh nezná lásky, že je na ravedlivý a
krutý, kdo o něm mluví, jakoby by nepřítelem
pokolení lidského, kdo proti Bohu reptá, ten jenetvorem nevděku.

Reptání národů míří též proti Církvi Ježíšově.
Ta je na druhém místě obv1ňována, že zklamala:
Církev a papež. To je nesmímč vážná žaloba. Čím
děsnější oběti padnou v této katastrofální době,
tím více svalují praví vimiíci odpovědnost za ně
na katolickou Církev. Všichni ničemové a padouši
celého světa v budoucím kulturním boji povlekou
Církev jako příčinu všeho neštěstí na Kalvarii, aby
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ji k'amenovali a ukřižovali. Církev prý selhala, ne
obstála, „ztroskotalacc.

Bezhlavěji a nespravedlivě 'i nemožno mluvit.
Kdo pak ovládá celou vnitřní a zevnější politiku
států? Kdo má v moci moderní ško-lua vychovává
muže, kteří řídí osudy Evropy? Kdo ovládá život
hospodářský, průmysl, obchod, banky a bursu?
Kdo má v rukou všecky novinářské agentury svě
ta a veškeren velký tisk, tohoto krále veřejného mí
nění? Liberalismus, laicismus, protestantismus, ka
pitalismus, svobodné zednářstvo, materialismus,
nationalismus, militarismus.

Zdůrazňuji ještě jednou: Jsou katolíci, jsou i ka
tolické krajiny. Ale pokud víme, není v této době
v celé Evro ě ani jediného státu, katolicky řízené
ho, ani jediné skutečně katolické vlády.

Církev má jakousi zevnější vážnost; ve skuteč
nosti je však spoutána na rukou i nohou. S je
jími biskupy zachází se od státu jako se sluhy. _
Její viditelná hlava, papež, jakoby neb l. Po
krytci! Zenete „své hrubé pěšáky i leh é jez
dectvo s těžkými děly po našich rolích, kdy na
nich úroda dozrává“ a pak na nás žalujete, nemá
me-li bohatých žní. Zavíráte nám ústa svými zá
kony a nařízeními, a pak nás kritisujete, že ne
mluvíme. Loupíte nám naše církevní statky, naše
kláštery a nadace a pak nám házíte na hlavu vý
čitku, že nejsme sociálně činní.

Přibíjíte nás na kříž a potom se posmíváte, že
s něho nesestupuj-em. Pokrytci, dejte našemu pa

ži, našim biskupům, našim kněžím, našim lai
ům neobmezenou svobodu mluviti, jednati, žíti,

jak se dožadujeme. Pak přijďte a vizte, zklame
me-li. Zatím bijte se ve svá hříšná prsa a vyzn-ejte,
že vy a vaše zásady neobstály až k úplnému ban
krotu.

Reptati proti Kristu! To je šílenství, jeden z nej
větších a nejhorších hříchů. Je to hřích, který vidí
24



v Bohu ne řítele. Zmýlí-li se kdo v Bohu, pak se
shroutil zá d náboženství.

Pochopuji: jsou hodiny v lidském životě, kdy
ducha zatemňuje tmavá, těžká noc a kdy duše ne
smírnou tíží tlačena je k zemi. Ale v takových
hodinách Olivetské zahrady nesmí víra kolísat. Ces
ty Boží jsou cesty podivuhodné moudrosti. Třeba
že nevíme, jak vše skončí, my dítky máme se ne
chat vésti Kristem za ruku a pomysliti si: Ježíš
zná cestu a nuje taky ještě dnes.

To stačí. Fstojí-li můj rozum: podrobím j-ej
Nepochopitelnému. Budu věřit &doufat. S Jobem,
vehkým trpítelem řeknu: Ruku svou na ústa svá si
vložím! Budu mlčet. Noc a mraky přejdou. Bůh
neumírá. Bůh nezklame. Ježíš nezklame. Církev
nezklame. Věčné světlo před našimi svatostánky
ještě nezhaslo. S ranní zoří, věřte, nastane nový
den.

V.

NENÍ MÍSTA PRO KRÁLE.

Zásadně nebyli Betlemité roti novému občanu
Kristu. Ale poměry politicke, sociální, hospodář
ské zavinily, že pro narození Mesiáše nebylo místa. .

Kde by se dnes Kristus narodil.? Nelámali by
chom si velice hlavu, hledajíce místo pro dítě Kri
sta, tak že bychom konečně upřímně rádi byli,
kdybychom nalezli pro něho neutrální půdu ně
jakého chléva?

Nedopouštěli jsme se my, politikové, my sociál
ní vědátoři, národohospodáři, učenci, umělci po ce
lých 100 roků betlemského provinění? Nespoěívá
liberální hřích v tom, že všecko křesťanství doby
minulé z nedostatku místa obmezil na určité po
svátné chráněné revíry?
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Pravda Kristova je něco všudypřítomného, všu
dy platného, trvalého jako veliké denní světlo Kri
stovo, slunce. Ta je všude a nikde. Ta je sluncem
jediným a celým, anebo není ničím. Ta je pro vše
cky nebo pro nikoho. Z ní člověkžije, bez ní umí
rá. Kristus Král potřebuje mnoho místa, totiž vše
chno. To je 'eho „neštěstí“. Jeho pravda nechce
jenom žíti, ale chce panovati, absolutně a sama.
A v tom je příčina, proč by se dnes Kristus zase
narodil ve chl—évě.

Na radnici jistě nikoliv. Vláda musí na par
ketové půdě interkonfosionalismu jednati vel
mi opatrně. Nesmí se dáti jednostranně do slu
žeb nějaké určité a k tomu ještě extremní „stra
ny“. Kdyby Kristus byl „čistě“ křesťanský! Ale on
byl římsko-katolický, věřil v zázraky, v Trojici,
papežský primát, definoval dokonce podle Mat. 16,
18, i ultramontanní dogma o neomylnosti! Z práv
ně ústavních důvodů musila by proto žádost ne
beského Otce, aby byla narozeni Kristovu za Be
tlém vykázána radmce, býti zamítnuta. Zásadně
se na radnici nijak nezneuznává kulturní hodnota
křesťanství, ale projekt tak zvaného vykoupení
musil by se bez podmínky provésti na půdě stáva
jícího státního práva. „Proto není místa pro krále.“

V uvážení, že Kristus je vtělená věčná mou
drost, učinilo snad nebe pokus, získati za rodiště
pro Krista nějakou vysokou školu. Senát jednal
pak v delší schůzi o otázce, smí-li se Kristus na
roditi na půdě vysoké školy. Bylo by ovšem pouká
záno na to, že vysoká škola sice jde „s Bohem“
v péči o „to vyšší“, ale že se nesmí čistě vědecký
karakter university uvádět v pochybnost žádným
důvěrným stykem s náboženstvím. „Protože není
místa.“

Dotaz v umělecké akademii by měl stejný vý
sledek. Literatura, malířství, hudba a t. d. musejí
prý sledovati cíle čistě wnělecké; ale nějaké vlivy,
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Ležby sledovaly tendence mimournělecké, nemoou se v akademii trpěti. Náboženství prý lze sice
umělecky bohatě vykořistiti; ale na druhé straně,
že se umění nesmí nechat obmezovati ve své roz
sáhlé říši krásna, aby se za rodalo jenom jedno
mu. Umění prý není katolic é, jako ani barva ani

plátno ani papír. Kristus prý vyžaduje příliš mno0 místa. Chce všechno.
Sv. Josefe, zkus to ještě jednou. Vidíš ta veliká

skladiště, továrny a banky? Tam je jistě místo! —
Chyba lávky! To jsou tvrze čistě hospodářské. Co
má Kristus činiti s uhlím, železem,hedvábím? Sva
tý Josef rotestuje a odvolává se na první otázku
katolické katechismu, na fundamentální otázku
velkorysého katolického „světového názoru“. Vý
lučně hospodářští zástupci dávají prostředkující
návrh, aby se z taktických hos dářských důvodů
místo Kristu toupilo sice, alěOmimo něho ještě
též jiným „kmťanským“ náboženským zaklada
telům. Protože sv. Josef k takovému kompromisu
nemůže dáti svolení, musí Kristus král z tak
tických důvodů zůstati venku. Pro nedostatek mís
ta. Je sice mimo čistě politickou, čistě hospodář
skou a čistě uměleckou oblast ještě oblast čistě
zábavná, čistě společenská, ale tam přirozeně ne
má Kristus co mluvit. A tak jednak principielně

jšdnak takticky vzpírá se jedna říšepo druhé vlivutolické pravdy. Není už žádného místa pro krále!
Bohovražda na Golgotě zdá se nám proto poeti

vějši a mužnější než toto upírání vzduchu a světla
a místa až ke smrtícímu zalknutí. Má-li svět při
této taktice nebo že tuto taktiku trpí dobrý úmysl,
nic nemění na této zkáze naší věci. Co nám to pro
spěje, nechá-li nás svět rincipielně žíti, ale tak
ticky umříti? Co prospěje království bez území?
Budiž místo Všudypřítomnému! Jak veliké? Vše-
cko!
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VI.

KRÁL BEZ KORUNY.

Všeobecně musíme o naší dnešní společnosti ří
ci: Ježíš už nepanuje. Vzali mu korunu i žezlo,
Praktický život 'e sko-ro úplně zbaven nadpřiro
zena. Svět je od řest'aněn, znaturalisován, Ježíši
odcizen. A nejen ten svět, který je z 99% zpo
hanštěn, ale i onen svět, který je z 99 0/0od křesťanů
obýván. Jakmile vykročíte z kostela a možná“i z ro
dinného příbytku, zpozorujete obyčejně jenom ne
mnoho, že byste žili mezi křesťany.

Již před 30 roky mohl zvolati kardinál Mermil
lo-d: „Idea nadpřirozena, kdo ji má? Už skoro ani
neexistuje.“ Od té doby pak je ještě daleko ne
snadněji nalézti Ježíše ve společnosti (vyjma svato
stánek a srdce několika zbožných duší).

Jako vždy začalo to ve světěmyšlenkovém. Myš
l-enkový svět moderního člověka je bez Boha. Po
myšlení na Boha, na Ježíše, na věčnost řídne víc
a víc až skoro úplně mizí. Víra dřím-e. Její světlo
hasne. Její hlas umlká. Není sice mrtva, ale
přestává býti okem a hlasem duše. Myšlenkový
svět křesťanů při denním zaměstnání je větším
dílem takový, jaký byl u lepších pohanů před Kri
stem. Je v něm ledacos rozumného-, ledacos přiro
zeně dobrého, ledacos i čestného-,ale celkem je to
přece jen svět bez Ježíše. Proto je to svět chladný,
mrazivý a prázdný.

Jako je tomu ve světě myšlenkovém, tak tomu
je ve světě slova. Člověk mluví, co si myslí. Ce
ho srdce plno, tím i ústa přetékají, ústa a péro.
Svět, který celé hodiny, dny i týdny na Ježíše ni
kdy nemyslí, na jeho osobu, na jeho učení a na
jeho zákony, ten samo-zř-e'měnebude o něm ani
mluvit. V pravdě, není jiste žádného jména, jemuž
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by se křesťané ve svých hovorech úzkostlivěji vy
hýbali, než jméno Ježíš.

P. \Veisz má pravdu: Mluvíme o všem; jen jed
noho jména se varujeme, v němž je obsaženo vše
cko. Honosíme se každou malicherností; přijde-li
však řeč na toho, před nímž má klekati každé ko
leno, “tu se skoro zdá, že se za ně stydíme. Člověk
potká člověka, křesťan křesťana, — o čem budou
mluvit? O počasí, o politice, o valutě, o obcho
du, o sportu, o módě, o krisi, o „ní“, o „něm“.
Kdyby ale dodal si někdo odvahy, aby vnesl do
konversace jméno Ježíš, vyvalovah by na něho oči.
O tom se přece nemluví !!

Muž, který svou dobu dobře zná, položil otázku:
Jak často bývá ve všech parlamentech tak zvané
křesťanské Evropy, -v nichž prý přicházejí ke slo
vu národové se svými náhledy a plány, — vyslovo
váno jméno Ježíš? Jak často je o Ježíši řeč? Nic
bychom se nedivili, kdyby nám na tuto otázku i
z dobrých katolických kruhů s útrpným úsměvem
bylo odpověděno: Co má Ježíš v parlamentech
mluvit a co je parlamentům do J-ežíše?l

Ubohý Ježíši, řekl by sv. Alfons! Tak daleko
jsme to se svým domnělým křesťanstvím dopraco
vali. Obcovací řeč je stále více odkřesťaňována,
zvláště u politiků a obchodníků. Je to řečbez J e
žíše. Reč, na jakou by se zmohl každý slušný po
han. Je zbavena nadpřirozena. Je více než moder
ní ; je modernistická.

Jaký je svět myšlenky a řeči, takový je též svět
činu. Mluvte si k chvále moderní techniky, co
chcete. Ježíš při ní obyčejně není. Nemá křesťan
ské duše. Nevěří v toho, skrze něhož je všecko uči
něno. Ona se nemodlí, nezpívá, a nejásá při chva
lozpěvu „Tebe, Bože chválíme“, ale hrá si pový
šeně na neutrální, na „bezvyznání“, ačli se ote
vrene neposrmva.

Dříve stála práce ve stínu kříže a obrazu Boho
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rodičky. Byla orientována k nebi. Byla bohosluž
bou, pokáním, věcí svědomí, následováním Ježíše,
cvičením se v poslušnosti, v trpělivosti, v lásce
k bližnímu. Vystupovala do světa nadpřirozena.
Dnes není kříže ani v dílnách, ani v úřadovnách,
ani v byró. Dnes schází duch. Ježíš už nepanuje.
Výjimky jen potvrzují pravidlo.

le Ježíš musí opět panovati, &nejen ve chrá
mech, ale i v dílně. A v našich rodinách, () našich
slavnostech, na všech cestách a veřejných náměs
tích, v našich radnicích i školách. Život křwt'anů,
který se stal úplně naturalistickým, čiřesvětským,
musí býti zase nadpřirozeným. Zázrak z Kany musí
se v naší společnosti opakovati. Obrazně řečeno:
Nemáme ted' žádného vína. Pijeme jenom nechut
nou, vlažnou vodu z cisteren světského a časového
ducha.

Kristus musí vodu naturalismu proměniti ve
víno nadpřirozena. Potud je svatba v Káně zna
mením toho, co se má státi nyní. Zázrak v Káně
byl proměňujícím dívem. Svět se má nejenom po
lepšit, ale musí se změnit, nejen se obnovit, ale
být zcela jiným. Musí býti heslem nejen refor
mace, obnova, ale proměna. Ti, kdo jsou výhradně
světští, jen přirození, pozemští musejí milostí Bo
ží státi se produševnělými, nadpřirozenými, nebes
kými. Když přijde při mši sv. kněz k obětování, že
hna'e vodu, modlí se: O Bože, který jsi důstojnost
lidské přirozenosti ivuhodně stvořil a ještě po
divuhodněji obnoví , popřej.nám, abychom pro ta
jemství této vody a vína podíl měli na božství to
ho, jenž se snížil k účastenství na naší přirozenosti,
Ježíše Krista, syna tvého, Pána našeho, který s te
bou žije a lG—alujev jednotě Ducha svatého. Kdy
koliv jsme bohoslužbč přítomni, koná se na 01
táři tato zázračná proměna, proměnění přirozena

v nadpřirozeno, co_je pomíjšjící v nepomíjitelno,chleba a vína v Knstovo tě a krev.
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My máme býti při bohoslužbě (mši sv.) nejen
ivními svědky této proměny. Máme ji spo-lu

prožívati. Člověk v nás má „státi se Kristem“. Kdo
'de po „Ite missa est“ domů, má býti jiným než ten,
terý při stupňové modlitbě se bil v prsa; má býti

člověkem s jinou duší, člověkem s jiným srd
cem, člověkem s jinýma očima, s jiným jazykem,
s jinýma rukama, nadpřirozeným uvnitř i zevně.

Zvláště zdůrazňují, že má býti člověkem s jiný
ma očima. Musíme se na všecko dívati jinak. Na
všecko okem víry, okem nebes, okem věčnosti,
okem Ježíšovým. Všecko, jak to Ježíš praví. Vše
cko, jak Ježíš to chce. Všecko, jak Ježíš to činí.
To je křesťanství. Voda se má pro-měniti ve víno.
Pak přijde král opět k žezlu a koruně.

Ve velkém světě všecko jde nyní přirozeně. Pro
to to přirozeně nejd—edál. Všecko musí býti jiné.
Ježíš musí mezi námi opět pan-ovat. Všudy. Vždy.
Proto v naší veliké bídě nemůže naše modlitba
zníti jinak, než na konci tajného zjevení: Přijď,
Pane Ježíši! Buď nám králem.

Buď při nás, když se modlíme, jak ty jsi se
modlil se svými učedníky. Buď při nás, když pra
cujeme, jakojsi pracoval s Josefem v Nazaretě.
Buď při nás, když jíme a se radujeme, jako jsi se
spolu radoval v Káně. Buď při nás, když kráěíme
ulicemi, 'ako jsi druhdy chodil s apoštoly po ces
tách galilejských. Buď při nás, když se lo otíme a
obtíženi jsme, jako jsi druhdy navštěvova nemoc
né svého lidu. Už to nejde dál. Přijď, Pan-e Ježíši,
a uj! Kéž se splní i na nás odpověď Páně daná
mlláčkovi: Ano, příjdu brzy.
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VII.

KRÁL]ESLIČEK.

To je tajemství. Toho nechápu. Před Jezulát
kem V jesličkách stojí, _- klekno-ut tito páni ne
umějí, — moderní profesor, moderní obchodník,
moderní ministr, ti tři králové moderní kultury.
Pokud se jesličky pozorují se stanoviska kulturně
historického, zajímají je. To je v pravdě něco po
etického! Dítě, obklopené pastýři a ovečkami, vy
jímá se dokonce velice roztomile.

Jdeme-li však dál a řekneme: Toto dítě je Syn
živého Boha, Bůh sám a král lidského pokolení,
tu nabude scéna ihned nového osvětlení. Zástupci
moderního světového názoru popatří na inventář
Jezulátka: chlév, jesle, plénky. Pak vrtí souhlasně
hlavou: tomu nerozumíme.

Inventář krále: chlév, jesle, plénky — tomu ne
jen nerozumíme, to není jenom tajemstvím, to je
protest proti celé naší moderní kultuře. Má-li toto
dítě pravdu, pak je celá naše moderní kultura po
blouzením, nesmyslem a bludem, jehož následky
nelze ani sečísti. Co je moderní kultura? Velikáš
ství, klanění se penězům, silácká nadutost. Co jsou
jesličky? Pokora, chudoba, slabost; tedy protivy,
z nichž musíme volit.

Maličký král v jesličkách je protestem proti ve
likášství. Tím začala bída v ráji. První rodiče vztý
ěili prapor vědění. Otevrou se oči vaše!! Budete
jako bohové !! Jakmile zazněl hlas osvícenské trou
by, zhroutila se celá budova Adamovy ctnosti. Jak
mile se začalo mluvit o „vzdělání“, bylo po víře a
poslušnosti.

Od té doby je v krvi světa pýcha ze vzdělání.
S tímto bojovným heslem „vzdělání“ provedly se
všecky revoluce proti Bohu a Církvi, všecky od
pady od víry a všecky nové sekty. Největšímu ne
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smyslu klaní se davy, jakmile se řelme, že to je
vědecké.

Taky v našich kruzích jsou mnozí, kteří si od
vědy slibují na zemi ráj. Mají zato, že stačí lidi
osvítit, aby se stali lepšími. Nic není nes rávněj
šího. Ten z andělů, který věděl ne'víc, asl nej
hlouběji. Ze světlonoše stal se ďáb em.

Byla dána otázka, _jaké víře náleželi nejzvrhlejší
živly, nejhorší ohavy, nejnelidštější krvežízniví re
volucionáři. Já bych se nedivil, kdyby se mohlo
z dějin dokázati, že to byli větším dílem katolíci
a že jako děti dobře uměli katechismus z paměti.
S nejvyšších hor spadne člověk nejhlouběji.

Kterou riodu světových dějin budou jeden
kráte oznacovati za nejbarbarštější? Tu, která po
stavila nejvíce školních paláců a knihoven, tu, kdy
se ne'více četlo a nejdéle chodilo se do školy. Ob
dobí i\X. století. Které pokolení je nejnemravněj'
ší? To, které nejvíc ví, to, které velmi záhy a ve
lice důkladně bylo osvíceno. Kdy stojí rodi
na nejníže? Nyní, kdy se pořádá více než kdy
koliv jindy rodičovských večerů, hospodářských
přípravek a kursů pro matky. Kdy byl občan nej
víc bez vlasti? Když se mu po 100 let pod vládou
liberalismu posk ovalo nejvíce politického pouče
ní státně občans ou moudrostí, ústavní listmou a
sněmovními schůzemi.

Světová válka, za níž se tolik věcí na zemi zhrou
tilo, byla taky bankrotem vědy. Teprvé až se to
lik toho vědělo z lučby, o elektřině, o technice
pozemní, ve vzduchu a pod vodou, mohlo začíti
toto veliké vraždění lidí. Vědění a proto taky kni
ha, škola a knihovna — osmělujeme se to říci —
není ani tím prvním ani tím nejdůležitějším. Ne
chceme, aby se nám nerozumělo. Nechcem-e lid
udržovati v hlupotě, aby mohl býti lépe ovlá
dán.

Zdůrazňujeme pouze tu pravdu, že věda není
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tím nejprvnějším, nýbrž tím druhým, ne tím nej
potřebnějším, nýbrž tím vedlejším. Stojíme na sta
novisku krále jesliěek (Mat. 18, 3): Amen, pravím
vám, nebudete-li jako maličcí, nevejdete do krá
lovství nebeského. Kdo se poníží jako toto paehole,
ten je v království nebeském nejvčtší. Pokorná dě
tinná víra je rozumnější a více oblaží národy než
všecka věda. Profesor, t. j. jednostranné, pyšné,
vzdělání se neosvědčilo.

Jezulátko, chudé Jezulátko, je i protestem proti
přepychu a mamonářství. J-e-li člověk wu'ter
ně chudý, hledí svou vnitřní ubohost vyrovnati
přívěskem zevnějších statků, oděvu, skvostů, do
mů, pozemků. Protože vnitřní ráj ztratili, hledí si
vytvořiti ráj ze zevnějšího světa. V tom tkví pyšný
program liberalismu a socialismu. Liberální pro
gram zní : ráj pro těch 10.000tam nahoře! Socialis
tický program: ráj pro všecky.

Liberálové i socialisté se mýlí. Hledají ráj přes
všecko poučení dějin za dobu 6.000 roků v nepra
vý čas a na nepravém místě, a tak jsou odsou
zeni, aby pořád hledali a nikdy nenalezli.

Hleda'í v nepravý čas, protože první ráj. už před
6.000 rolcy zmizel a druhý ráj započne teprve po
obecném soudu. Hleda'í na nepravém místě, pro
tože ráj, je-li vůbec jaký na zemi v čase od pádu
Adamova až do soudu světa, není zevní, ale vnitř
ní, totiž v srdci. Hoří-li v srdci peklo nespokoje
nosti, nic neprospějí ani šaty am' skvosty ani domy
ani statky. Směje-li se však v srdci štěstí nebe, jsou
všecky zevnější statky včcí vedlejší.

Chudé Jezulátko je vyvrácením liberalisn'zu a
socialismu a jim oběma společného materialismu.
Chudičké Jezulátko raví: jde—lio pravé bohatství
a pravé, trvalé štěstl, nezáleží na zevnějších stat
cích nic nebo jenom pramálo. Plenka, jesle a chlév
postačují. Před Bohem a před svědomím jest je
diné pravé bohatství to, čím člověk je, a ne to, co
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má. Bůh náš jmenuje se Jehova, Jahve, t. j. ten,
který jest, a nikoliv ten, který něco.má. Na to se
odvolává Moudrost v jásličkách. Vánočním ideálem
křesťanským není ten, kdo něco má, nýbrž ten,
jenž něčím jest. Když se u pohanů a zkaženého
židovstva zevnější statky cení nejvýš, stíhá je,
ani andělé pějí na nivách betlemských Gloria, ná
hle co nejhloubější pokles jejich kursu. Jsou zne
hodnoceny. Sv. Pavel vyjadřuje tu myšlenku ve
lice ostře: „Co mi bylo ziskem, položil jsem pro
Krista za škodné; ano pokládám to za výkal, abych
získal Krista“ (Fil. 3, 8).

Moderní kultura, která je veskrz pohanská, za—
se vyhnala cenné papíry zevnějších statků velice
vysoko. Světová válka měla úlohu stlačit je opět
na jejich pravou hodnotu, jak tomu chce Bůh.

Podle starého proroctví, které se mi zdá na
prosto věrohodným, musil býti následek světové
války bankrot států a národů. Všeobecné ochuze
ní. To je božská spravedlnost. Ideálem budouc
nosti nemá už býti, jako byl dosud, člověk, kte
rý něco má, nýbrž člověk,který něco jest. To bude
vítězstvím krále jesliček nad moderním velkokapi
tálem a nad liberálním &socialistickým materiali
smem.

Slaboučké Jezulátko je protestem proti nafou
kanosti a nadutosti lidské síly. Dvě jsou základní

ravdy náboženské: pravda o- Bohu a pravda o
clověku. A pravda o Bohu a o člověku je tato: Bůh

je nekonečně veliký a člověk je nekonečně maliný; slovy Písma sv.: „Hrstí změřil Hospodin vo
dy a dlaní zvážil nebesa. Do tří prstů vzal tíži ze
mě, na váze zvážil hory a na závaží pahrbky. Jako
krůpčj na okovu jsou před ním národové, a ostro
vy jako drobný prášek. Všichni národové jakoby
nebyli, tak jsou před ním a za nic a prázdnotu
je cení. Trůní nad klenbou země, jejíž národové
jsou mu jako kobylky. Tráva jest lid. Všecko, co
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má tělo, jest jako tráva a všecka sláva jeho jako
polní květ. Usychá tráva a oprchává květ, když
zavane duch Hospodinův. V pravdě, tráva jest lid.“
(Is. 40.) '

Proto praví Hospodin: kletý člověk, který spo
léhá na člověkaa od Pána odstu uje svým srdcem;
bude jako jal-ovec na pustině Jer. 17, 6). Pyšné

ínání se svou silou a nadutost jest Hospodinu
o vností. Kdo je silnější, dítě nebo muž? Po lid
sku řečeno, muž v plné síle svých let; božsky po.
věděno: dítě t. j. ten, kdo svou celou důvěru sklá
dá v Boha. Vidíme to na králi Herodovi a Jezu
látku. Někdo by mohl říci, že Bůh má zvláštní za
líbení v pokořování velkých.

'Ale přijde den Hospodina zástupů na vše, co
pyšné a vysoké, a na vše, co jest hrdé a bude to

poníženo; přijde na všecky libán-ské cedry, vysoé a vyvýšené, a na všecky basanské duby; na
všecky vysoké hory a na všecky pahrbky vyvýše
né; na každou vysokou věž a na každou pevnostní
zeď. A bude snížena pýcha lidí a skl-onvěnjajejich
zpupnost: 'edíný Hospodin vyvýšen bude v ten
den.“ (Is. ž.) To je nauč-ení jesliček, a poněvadž
jesličky nepostačily, naučení ze světové války. Na
obou místech, na jesličkách i na světové válce chtěl
Bůh dokázat, že člověk je sláb a že má se ke své
slabosti poctivě přiznat. Bůh nenávidí naduté na
fouk-ance,na samých sobě stavící, jak politické tak
i sociální.

Legenda vypravuje, že když Ježíšek přišel do
Egypta, modly samy s sebou se kácely. Tento div
musí se opakovati taky dnes. Před tímto dít/cem
musejí všecky madly, četnější nyní než za času
starého pohanství, padatí. Malé Jezulátko —
toť vítěz nad moderní vědeckou pýchou. Chudé
Jez'ulátko jest vítězem i nad moderním materia
lismem. Slabé JeZulátko, toť vítěz i nad moderní
nafoukanosti siláckou. Naše dosavadní ideály Bůh
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nám rozbíjí na kusy. Musíme zase zaěíti z předu.
Musíme se přcučiti. Tu budou školou nových ná
rodů j-esličky. Učitelem: to malé, chudičké, sla
boučké Jezulátko! A my všichni jďme k ně
mu a učiňme je králem, králem našich duchů, krá
lem našich srdcí, králem našich rodin, králem ná
rodů. .

vm.

KRÁLOVA PRÁVA.

Když slunce zapadne za horami, nenastává ihned
noc. Po nějakou dobu ještě je nad krajinou světlo a

te rve ponenáhlu rozestrou se stíny úplné tmy.Nitsche, filosof pánského lidství, ukáza na tento
zjev na vysvětlenou, proč mnozí nevěrci přece ješ
tě křesťanské idey v sobě nosí a křesťansky jed
nají. Jejich slunce zašlo; ale ještě není půlnoc, ho
dina tmy. Je to doba, kdy den a noc spolu splý
vají, večerní soumrak duše.

V životě národů vidíme tentýž zjev. V 16. sto
letí nastal pro mnohé západ křesťanského slunce.
Ale ani 'tady není dosud půlnoc. Je to teprve zá

d slunce. Slunce Ježíš zmizelo za velikými mra
lžý nationalismu a materialismu. Tak zvaný mo
derní svět, už nevěří, ale žije ještě pořád z reserv
ního fondu křesťanského smýšlení a z křesťanské
morálky tisíce roků katolické Evropy.

Já tento soumrak nemám rád. Je to doba lidí
polovičatých a zbabělců. Dávám přednost noci,
temné a černé. Miluji den, úplně jasný. Miluji, co
je celé, radikální poctivou víru, a kdyby někdy víra
měla pominouti, pokládám radikální, poctivou ne
věru za mužnější. Stojím dnes 11jesliěck; ne pro

to, že je to zvyk; sto'ím tam, protože v těch jesličkách odpočlvá všec moje theologie, má fi o
sofie, má sociální politika i moje pedagogika.
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Co chce to dítě? Z jeho vánočního programu,
jenž 'e zároveň školním programem všech století,
lidé jednu polovici zpronevěřili & druhou zfalšo
vali. Zpronevěřená polovice vánočního selství &
tím i všeho účelného jakož i vychuovatels ého urně
ní je Gloria. Sláva Bohu! To byla Jezulátkova ran
ní modlitba a první vánoční Te Deum!

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Proto jeden
Bůh a jeden Pán, Pán nad pány, který nesmír
nou velebn—ostívládne nad svým stvořením. Všichni
tvorové jsou majetkem toho, kdo je stvořil. Clo
věk je BožíI Výhradně a jedině! Proto taky ne
mohl-obýti v ráji ranní modlitbou nic jiného než
Gloria. Sláva Bohu! Ale člověk už ho zpívat ne
chtěl. Po 4.000 roků člověk vším s—eobíral: vě
dou, uměním, řemeslem, politikou, válkou. Ale na
Gloria zapomněl, na ramlí modlitbu svých praro
dičů, na věčnou modlitbu hvězd a květů.

Tu přišel Ježíš jako dítko. A první, čemu lid
stvo naučil, a prvním předinět-emvyučovacím jeho
světové pedagogiky, bylo Gloria. Jedna z velikých
revolucí světových dejin začala proklamováním
lidských práv, docela tak jako první ze všech re
volucí tím začala, že satan proklamoval lidská prá
va o- roti Bohu. Vykoupení lidstva, opak revoluce,
mus110 tedy začíti tak, že Kristus zase prohlásil
práva Boží. To je smysl Gloria. Bůh je Bůh. Člověk
je člověk.Bůh je Pán. Člověk je služebník. Tvor je
Stvořitelův. Majetek je majitelův! Sláva budiž
Bohu!

Boží práva nad práva lidská. Sláva Bohu na
výsostechl To je nejhlubší smysl náboženství. To
je náboženství! Moderní zakladatelé náboženští
to přehlédli. Založili nová náboženství, v nichž je
hlavní věcí přilákati lidi pilně, trpělivé, střídmě.
Založili náboženství, která jsou dobročinnými ústa
vy a v nichž skutky blíženské lásky jsou vším.
Učinili tak něco, co pravé náboženství činí—timusí.
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Ale, co nejprvnější, to zanedbali. Těžiště křesťan
ství spočívá na první desce desatera. Nejpřednější
jsou totiž práva Boží. Bůh má býti Bohem! Suve
renita Boží má býti bezohledně vyjádřen-a.Dle času
a prostoru — všude. To je to nejnutnější, co se
musi dnes s kazatelen hlásati.

Veliký hřích vědy, školy, obecné a zvláště vy
soké školy, hřích umění, hřích politiky & hřích!
života výrobního, vlastní hřích století našeho je
ten: nemodlí se už Gloria. Zneuznává Boha, ač ho
výslovně nepopírá. Je atheistické, je bez Boha.

Poznali jsme vánoční program božského Dítka.
Jak zní ten náš? Odpověď! Máme o to se přiči
niti, aby se Gloria opět v celém světě zpívalo, na
radnicích, ve školách, na universitách, Vtovárnách.
Musíme zvonit vánočními zvony, zvony betlem
ského krále.

Křesťané namnoze nevidí, neslyší, nemluví. Mu
síme je probuditi. Křesťané jsou nervósní, 'ako
všichni lidé moderní, ale křesťané neumějí lior
liti pro svého Boha. Kdy nastanou ty vánoce,
v nichž Gloria zase se stane rozhorleným, bo
jovným voláním proti všemu zapírání Boha a proti
všemu rouhání se Bohu?

Musíme ty zvony rozhoupat. Ať volají do prá
ce. Devatenácté století bylo pro našeho Boha a
pro naši Církev stoletím lupiěským. Se země, kte
rou utvořil, vzali lidé Bohu jednu říši po druhé.
Odklerikalisovali svět. Vzali svět Bohu a světu Bo
ha. My musíme restituovat, dobýti nazpět. Dvacáté
století musí býti stoletím restituce, navrácení ve
všech oborech. Svět budiž vrácen jeho majiteli!
Až do posledního haléře!

Prastará vánoční píseň musí se uskutečnit. Zpěv
vědy, Gloria věčnémoudrosti. Píseň techniky, Glo
ria a Te Deum ať se zpívá Bohu, který učinil nebe
a zemi. Bojovná píseň politiky, Gloria budiž zpí
vána tomu, jenž sedí na trůně a Beránkovi!
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Suverenita Boží musí býti bezohledně dobyta
znovu. Přeme se o správnou taktiku. Je jenom
jedna taktika správná: Politika vánočního Gloria.
Oblažíme-li svou opatrností půl světa a porušíme
při tom zájmy Boží, pak je celá naše reální a
ús ěšná politika pochybena. Přivedeme-li to svou
ta tikou jako Jezulátko na Kalvarii, je to přece
taktika správná, je-li při ní hledán Bůh.

Naše politika záleží v tom, abychom se modlili
Gloria.

IX.

KRÁL CÍRKVE.

Všecky svátky církevního roku jsou katolické
svátky. Papežský svátek je takovým zvlášť, neboť
papež, vlastní význačné znamení křesťanství, je
jako Král nad králi a Pán nad pány i otcem národů.
Papežem křesťanství stojí a dá, jako tělo s hla
vou stojí a padá. Kdyby by o možno, zničiti pa

žství, přestal by beze všeho i katolicismus, ikdy
by počítal 300 milionů údů. Jsme tedy buďto pa
pežští, římští, ultramontanní, nebo vůbec katolí
ky nejsme. Liberální rozlišování mezi katolíky a
ultramontány, t. j. papežskými, je protimyslné.
Katolící, kteří nejsou ultramontány, jsou zrádci.
Jejich místo je rávo—platněna druhé straně hranic.

Jmenujeme-E papeže zvláštní známkou katoli
cismu, naším duchovním králem, n-eopom-eneme
připojit, že papež, jakkoliv je vznešená jeho dů
sto]nost, je vlastně vikářem. Ale když označujeme
papeže jako vikáře, t. j. náměstka, prohlašu'eme
výslovně, že vlastním, živým, byť neviditeiným
králem Církve je Kristus, jako vlastním biskupem
biskupství a vlastním farářem farnosti je zase Kri
stus, biskupové pak a faráři jsou jeho náměstky.
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Tu je nám promluviti o nejvniternější podstatě
Církve. Kdo v Církvi nevidí nic víc než společnost
stejně smýšlejících lidí, která je spravována du
chovní hierarchií, ten neví, co Církev je, nebo to
ví jenom povrchně.

Zná Církev jenom po zevně'šku jejím, ale ne
po jejíln nitru. Nejhlubší vysvetleni o Církvi po
dává sv. Pavel, když jmenuje Krista hlavou Cír
kve a Církev Kristovým tělem. Kristus králem
Církve! '

„Bůh“, jak praví se v epištole k Efeským, „po
dal všecko pod nohy Kristu a jeho dal za hlavu
nade všecko Církvi, která jest tělem jeho“ (1, 22,
23). Je nemožno poměr mezi Kristem a Církví vý
stižněji podati než se děje těmito slovy. Znamena
jíť pro vžd stálou, všestrannou závislost Církve
na Kristu, áli.

Ta závislost není jen dějinná, v tom smyslu, že
Církev sice existuje, poněvadž ji Kristus založil a
že pak sama sebou trvá, jako nějaké umělecké dí
lo sice neexistovalo, pokud je umělec nevytvořil;
ale když už tu jednou je, že bez umělce trvá dál.

Závislost Církve na Kristu 'e spíše nepřetržitá,
takže by Církev ihned přestaža existovati, kdyby
se Kristus od ní, byť jen na jediný okamžik od
loučil. Církev může trvati po smrti některého pa—
peže až do příští papežské volby po několik dní,
týdnů, třebas V době pronásledování i několik
měsíců bez papeže, ale nemůže ani vteřinu trva
ti beze své neviditelné nejvyšší hlavy, bez Krista
krále.

Ta závislost je trvalá vzhledem k činnosti Církve
v jejím úřadě učitelském, pastýřskémakněžském.
Kristus je hlavou Církve. Z toho následuje: hlava
myslí,- hlava mluví, nikoliv tělo. Všecko záleží na
králi. Co Církev věřiti předkládá, musí býti slo
vem od něho. Církev nemá práva něco jiného pro
hlašovati za dogma. Vzhledem k nám je Církev uči
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telkou, ale jen s tím předpokladem, že prvé seděla
u nohou Páně jako žačka.

Ve své řeči na rozloučenou praví Kristus: Duch
pravdy nebude mluviti sám od sebe, nýbrž co usly
ší, bud-e mluviti. Z mého vezme a zvěstuje vám.
Proto spočívá autorita církevního učitelského úřa
du a neomylnost papežova podle Matouše konečně

na skutečné přítomnosti Ježíšově: Aj, já s vámijsem po všec 'y dny až do skonání světa. Papež
je neomylný jen za cenu své úplné závislosti na Je
žíši-učiteli, jen jako vikář, jenom jako náměstek
neomylného Krista-krále.

Totéž platí o úřadu pastýřském. Úřad pastýř
ský není nezávislý. Papež a tím méně biskup a fa
rář nemůže činiti, co by chtěl. Kristus je hlava,
Kristus poroučí, Kristus panuje. Kristus rozhoduje.
Papež má jako nástupce sv. Petra plnost moci,
která přesahuje moc nejmocnějšího císaře. Ale i
papež může poroučet, jen když se napřed podrobil
jako vikář Ježíši Kristu. Hlava panuje, pouze hla
va, ale hlavou Církve je Kristus.

Ještě u větší míře platí to o absolutní odvislosti
kněžského úřadu. Kněžství je služba obětní a pro
středkování milosti, rozdávání nadpřirozeného ži
vota skrze svátosti. Nadpřirozené udílení života je
čistě božskou výsadou. To může jen ten udílet,

jfnž říci může: Já jsem život. Nikdo nepřijdeOtci, leč jen skrze mne. Kněží jsou rozdavateli
milosti. Toť jisté. Ale oni jimi jsou jenom jako
sluhové, nástroje, průchody a ne jako vlastní pří
čina a zdroj její. Žádný oltář bez Krista žádná
křtitelnice bez Krista. Žádná zpovědnice bez Kri
sta. Král je všecko. Zivot pochází z hlavy, ne z ja
zyka ani z ruky ani z těla. Bez Krista, bez hlavy,
mluvíme my kněží všichni u oltářů a křtitelnic,
ve zpovědnicích marná slova. Bez Krista nemůže
ani prostý knězani biskup ani papež nejnepatrněj ší
činnost kněžskou rozvinout. Vidíme, jak nemají
4 2



pravdy po-mluvaěiCírkve tvrdíce, že Kristus v ka
tolické církvi je odstrkován stranou. Nic míň ne
můžeme ze sebe udělat než když pravírne, že ze
sebe nic nedokážeme. A nic víc nemůžeme učiniti
z Krista, než když pravíme: Kristus je hlava Cír
kve. My jsme jenom nástroje. Jsme jenom hlásni
cemi a průlivy milosti. Král koná všecko.

Než musíme vyznati i druhý díl pravdy. Pokora
nesmí zabíhat tak daleko, až by se stala lží. Kri
stus je nej-en hlavou a králem církve. Církev je
taky Kristovým tělem. Církev je ale též královnou.
To je do ma! Článek věr—ouěnýnesmírných důsled
ků. Nem uvíme o hmotném těle Páně. Hmotné tělo
Kristovo je od zmrtvýchvstání nezměnitelné ve své
oslavené nesmrtelnosti. Mluvíme spíše o mystic
kém, tajemném, nadpřirozeném organismu, jehož
údy jsou věřící, jehož hlavou je Kristus a „duši“
Duch sv., který organismus nazýváme Církvi. Když
sv. Pavel nazývá Církev tělem Kristovým, uěí, že
Kristus a Církev tvoří kollektivní jedinou bytost,
že to je celý Kristus. Celý Kristus je, jak pozname
nává sv .Augustin, hlava a tělo, jednorozený vtě
lený Syn Boží, tělo Církve. (De unit. eccl.)

Jako není žádné tělo bez hlavy, tak není žádná
hlava bez těla. Jako není žádné Církve bez Krista,.
tak není žádný Kristus bez Církve. Žádný král bez
královny.

Tělo je ten organismus, skrze ně'ž působí hlava.
Církev je ve svých údech, v knežích, učitelích,

půitýřích a ostatních věřících orgánem Kristovým.va působí jenom těl-em. Kristus působí na lid
stvo jenom skrze svou Církev.

Poněvadž jest Kristus cestou, pravdou a životem,
protože bez Krista nelze nic činiti nadpřirozeně
dobrého, protože nikdo nepříjde k Otci leč skrze
něj, ale Kristus všecko působí jenom skrze Církev
jako svůj orgán: pro-to je též Církev samosjmsitel
ná, je cestou, životem a pravdou. Bez ní nikdo ne
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může nic nad řirozeně dobrého konati. Nikdo ne
příjde ke krá i leč jedině skrze královnu.

Skrze ni přišla na svět všecka pravda nadpřiro
zeného řádu, co jí ve světě je, také i ta, kterou
nekatolická vyznání dosud podržela. Každou mi
lost, kterou obdrží kterýkoliv člověk, ať katolík
či protestant, nebo žid nebo pohan, obdrží ji mod
litbami, sv. obětí, kajicnými skutky a požehnáním
Církve. A když do nebe se dostane duše, která
z nezaviněné nevědomosti žije mimo Církev, přijde
do nebe skrze Církev, protože tam přijde skrze
Krista, Kristus ak působí skrze své mystické tě
lo, a tím je Církev.

Slovo: „mimo Církev není spásy“ platí beze vše
ho omezení, protože nemůže býti žádného obmeze—
ni pro jiné slovo: „Žádná spása mimo Krista.“
Žádné 'iné náboženství od 1900 let nezachránilo

Ími _jedmé duše, nezprostředkovalo ani jediné miost1.
Neboť i křest, který jí byl udělen, byl proto pla

ten, že nevědomky byl udělen ve jménu a na roz
kaz Církve. Celý svět žije duchovně z Církve, pro
tože celý svět žije z Krista; Kristus však a Církev

jsou jedno a totéž, celý Kristus, hlava s tělem,rál s královnou.
Končím. Co platí pro všecky, platí i ro nás.

Křestní list samoten nerozhoduje. Stvrze 0 za
placení daně tím méně. Jenom praktický katoli
cismus zachraňuje, víra, láska, a čin, spojení s Kri
stem králem, s Církví s královnou a s papežem,
královým viditelným obrazem a podobenstvím.
Kristus, Petr, Církev náležejí k sobě. Kdo je oddě
luje, nezná jich. Kdo proto jako protivník moder
ního laicismu vysoko pozvedá prapor Krista krále,
ten musí zásadně a skutečně znáti se ke království
Církve a její vrchní hlavy. Ať žije král! Ať žije
královna! Aťžije papež!
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X.

KRÁLOVA NEVĚSTA.

Svatba v Kaně. Jakkoliv jsou křesťanské od
davky důležité pro obnovu lidské společnosti, nic
méně zde běží o víc. Snoubenci z Kany jsou spíše
předobrazy a symboly. Jejich svatba poskytuje J e
žíši příležitost, aby odhalil hned na počátku své ve
řejné činnosti veliké tajemství a cíl svého vtělení:
svatbu královského Syna, spojení Boha s lidstvem.
Syn nebes sestou il na zem, aby S 11země vystou
pil na nebesa. Pri díle vykupitels ém nejde o nic
menšího, než o zasnoubení lidstva se Synem Bo
žím. Ježíš se nám proto dnes jeví jako božský
snoubenec, ženich, jemuž je přivedena jeho nc
věsta, začínající Církev.

Nyní teprve taky řádně chápeme, proč v Ka
ně musili býti přítomni Maria, matka Zenichova
i nevěstina a služebníci Kristovi a rozdavači ta

jšmství Božích. Patří to k nejkrásnějším radosteměžstva zjevovati a zvelebovati podivuhodné ta
jemství křesťanství, poměr mezi ženichem a ne
věstou, mezi Kristem a křesťanskou osadou, po
měr Ježíše k jednotlivé duši. V tom smyslu uve
deme nčkolik svatebních myšlenek ke dni svatby
v Kaně.

Budiž předem poznamenán-o, co bude řečeno o
ženichovi a nevěstě, že nejsou básnické květo
mluvy, ale základní pravdy křesťanské, základ
ní děje a zákony ve světě nadpřirozeném. Je
žíš jest ženichem. Ježíš jako ženich jest hlavou Cír
kve jako je muž hlavou ženy. Ženich a nevěsta,
hlava a tělo, Kristus a Církev tvoří nerozlučnou

jednotu. Dva, kteří jsou vlastně 'edno! Nelze mluviti o jednom, aby č ověk zároven nemyslil na dru
hou. Nelze mluviti o těle, abychom nemyslili na
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hlavu, ne o nevěstě a nemyslit při tom na ženicha,
ne o králi a nemyslit na královnu, ne o Církvi a
nevzpomenout na Ježíše. Nevěsta je nevěstou 'len
potud, pokud má ženicha. Tělo žlje tak dlo o,
dokud je spojeno s hlavou. 0 královně se mluví je
nom proto, že je královnou. Církev trvá proto a
pokud závisí na Ježíši.

Jiná společnost, když jednou byla založena, mů
ž—enezávisle od zakladatele, více či méně úspěšně,
delší či kratší dobu, dále existovati svou vnitřní
životní silou. Tak je tomu s dítětem, když jednou
postaveno je na svět, konečně i bez matky uhájí si
život. S Církvi je tomu jinak. Církev jak-onadpři
rozená společnost nemá vlastního od zaklada
tele nezávislého života. Životem Církve je Ježíš.
Všecko, co koná Církev, koná Ježíš. Církev křtí:
Ježíš křtí. Církev biřmuj-e: Ježíš biřmujze. Církev
obětuje a proměňuje: Ježíš obětuje a proměňu
j-e. Církev rozhřešuje: Ježíš rozhřešuje. Církev
žehná: Ježíš žehná! Církev se modlí: Ježíš se
modlí. Král činí všecko skrze královnu. Kněz, bi
skup, papež je 'enom náměstkem, orgánem živého
j'ednajícího Krlsta. Nutným ovšem orgánem, ale
přec-ejenom orgánem, nástrojem, údem. J ežíš vy
stupuje v životě Církve jako životodárný, hybný
princi , základní předpoklad, tak do popředí, že
se Cír ev zkrátka nazývá živoucím Kristem. Zce
la tak jako v manželství jméno nevěsty ustupuje
'ménu ženichoyu, tak musí v dějinách říše Boží,
t'erá vzala svůj _počátek o letnicích, dnu naro

zení a oddavek Církve, jméno a činnost královny
ustoupiti “dopozadí před činností Krále. Nevěsta a
dítky nevěstiny musejí nositi jméno ženichovo, býti
Ježíšem! Všecka ostatní jména, třeba by zcela ne
zrnizela, musejí ustoupit. Osobnost a jméno, před
nímž od 1900 let každé koleno musí pokleknouti,
je jméno Ježíš. Ježíš je v církevních dějinách vše
cko ve všem.
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Cokoliv je ještě velkého a úctyhodného a svaté
ho, bylo a je jenom potud tak—ové,pokud to je něco
z Ježíše; údem jeho božským životem pronilmu
tého mystického těla, Církve. Tu vidíme, že Církev
neprovozuje žádného modlářstvi se svými svatými.
Nevěsta zná vpravdě jenom svého ženicha, jenom
Ježíše! Není možno míti v postavení Krista v křes
ťanství velkole vjší, obsažnější mínění než to, jak
je měla katolická Církev vždycky ode dnů sv. apoš
tolů a starých církevních otců. Církev chce býti je
nom živoucím Kristem. To je veliké tajemství, o
kterém sv. Pavel ve svých listech opět a o ět mlu
ví: Ježíš stará se a pečuje o křesťany jako o své
tělo. Křesťané jsou údy Kristovými. Křesťané jsou
něčím z Ježíše.

Kdo zná krále, zná i královnu. Když je Ježíš tou
měrou, životním principem Církve, že všecky nad'
přirozené úkony těla a údů, Církve a křesťanů též
za jeho úkony smějí a musejí býti označovány:
pak záleží úkol Církve jedině a výhradně v tom,
aby se ve všem a v každé jednotlivosti 00 nej:
těsnčji připojila ke Kristu, své hlavě. Není také
žádného povzbuzení a napomenutí, jež by sv. Pa
vel ve svých listech důraznčji a častěji přikazoval,
než býti a žíti v Ježíši Kristu. Totéž platí o listech
sv. Jana.

Během století zvláště v novější době zavedeno
bylo sice mnoho pobožnosti a náboženských cviče
ní, jejichž účelem jest, obnoviti lid. Ale prakticky
prospějí všecky tyto pobožnosti a tato cvičení jen
tak dalece, pokud dovedou zvelebiti královnu
všech pobožnosti a cvičení, totiž spojení jednotli
vých duší s Ježíšem. Spojení duše s Ježíšem toť
vlastní životní otázka v nadpřirozeném řádě světa,
ať jde o začátečníky, pokročilé nebo světce. My
splníme své od Boha ustanovené funkce jako údové
Kristovi v té míře, v jaké uskutečníme své spojení
s hlavou. A naopak jsme v té míře nemocní, ochro
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mení nebo mrtví, v jaké spojení údu s hlavou je
porušeno, podvázáno nebo zničeno!

A toto stálé spojení údu s hlavou křesťana,
s Kristem králem, je trojí! Předně spoj-ení úda
s hlavou jako nadpřirozeným zdrojem života. Jsme
křesťany nejen podle 'ména, ale v plném smyslu
slova. Adoptivními dít mi Božími, nosiči nadpři
rozeného života Božího jenom skrze hlavu Ježíše.
Mluvíme o prostředcích milosti, o svátostech. Ci
níme tak právem. Ale nad těmi sedmi svátostmi
stojí ta svátost, nad těmi sedmi prameny milosti
ten Pramen milosti, nad rozličnými prostředky mi
lostl: ten vlastní, veliký, osobní, Boží prostředek
milosti — Ježíš Kristus král.

Druhé je s jení s hlavou jako nadpřirozeným
zdrojem svět . V hlavě je oko. V hlavě sídlí myš
lenka. Ruka je pro sebe samu slepým orgánem. Bu
ka samotná neví, čím má být; musí ve všem po
slechnout hlavy. Hlava pak, které ruka křesťana
poslechnouti musí, je Ježíš. Býti křesťanem zna
mená tedy: všecko uvažovati v Ježíši, ve světle
světa, nikoliv v pouhém slabém svitu přirozeného
rozumu.

Třetí je spojení úda s hlavou jako nadpřiroze
ným pramenem síly. Úd, řekněme ruka, nepohy

buje se sama sebou. Ruka se p(ohne jenom kdyžjí pohne hlava a jak jí hlava s rze nervy a svaly
pohne. V oboru nadprirozeném není tomu jinak.
Všecky úkony křesťana nemají býti vykonávány,
protože on je vykonati chce, nýbrž proto, že Ježíš
tomu chce a jak Ježíš chce. Všecky pohyby, které
vycházejí jenom z ruk a nikoli z hlavy, které tedy
vznikají z přirozených a nikoliv nadpřirozených
pohnutek, které se vykonávají nikoliv pro Boha,
s tak zvaným dobrým úmyslem, jsou bez nadpřiro
zené zásluhy před Bohem a pro věčnost bez ceny.
Nemají kořene v Kristu Ježíši.

To je právě to veliké zlo naší doby naturalismu
48



a modernismu. Ruka jedná. Jsme velice činní ve
všech oborech; ale ruka křesťana nebývá obyčej
ně hýbána hlavou, ne Ježíšem, nýbrž přirozeností,
duchem času, svévolí, umíněností a zájmem. Naše
činnost, především ta veřejná, politická, hospodář
ská, naše každodenní zaměstnání a obcování neži'e
vlastně už z Ježíše. Není vztahu ke králi. le
Boží — ve Starém zákoně obvyklá myšlenka —
dívá se na druhé a běží za nimi. Kráčí, za—
chvácen moderním duchem, po cestách cizoložství.
Pomýšlí na rozvod a rozluku. Kristus a křesťan
stvo patří k sobě jako nerozlučná jednota, jako
hlava a tělo. Takový je smysl velikým reformáto
rem Piem X. vydaného hesla: všecko obnoviti
v Kristu. Nevěsta, křesťanstvo, má se vrátiti k že—
nichovi. Má potírati všecky liberální a moderní
cizol-ožnéchoutky, všecko zamilované pokukování
se světem. Ať jí nebo pije nebo cokoliv činí, ať
pracu'e nebo se baví, kupuje nebo prodává, píše
nebo reční, liu'suje nebo se modlí, všecko denní
zaměstnání uď v Ježíši. Nevěsta patří ženichovi.
To je křesťanství, to jediné. Zpět ke králi!

XI.

KRÁLÚV DÚM.

Katolický chrám je dům králův. Katolický
chrám se staví pro presbytář, presbytář pro
oltář, oltář pro svatostánek, svatostánek pro cibo
rium a ciborium pro Nejsvětější Svátost. Králi
v hostii slouží všecka umění : architektura, sochař
ství, malířství, hudba.

Jakmile hostie z chrámu zmizí, stává se chrám
architektonickým nesmyslem. Není-li tu už krá
le, není třeba stavět domy Boží, ale jen co nej:

praktičtější dvorany, sály, síně, lokály pro schůze.roto protestantské chrámové stavební umění od
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400 roků bloudilo po falešných cestách. Stavěli

totiž jak-oby tam král ještě byl. Stavěli pro svatostáne , kterého tam ve skutečnosti nebylo, místo
aby stavěli jenom pro kazatelnu.

Katolické náboženství je náboženstvím přítom
ného Krista. Nejsou všichni katolíci proniknutí
touto pravdou. Mnozí vidí jenom obrovské sta
vení k nebi čnící myšlenkové budovy, před níž

všecky myšlenkové systémy filosofů objeví se
jedno 0 dne jako hliněné figury, chatrče a baráy. Mnozí vidí v katolicismu jenom krásnou mo
rálku. Posuzují katolicismus pouze z ulice nebo
nejvýš povrchním pohledem z hlavního ortálu.

Kdo chce katolicismus poznati skutecně v jeho
nejvniternější podstatě, musí jíti dál kupředu, tam,
kde je Ježíš. Katolicismus jeho musí být euchari
stie/tý, musí eucharisticky myslit a jednat. Katoli
cismus bez živého střediska svaté hostie je mrtvý,
bezduchý katolicismus.

Chrám katolický je příbytek sv. hostie. Co je
to? Kristus nemluvil nikdy zřetelněji než když šlo
o Nejsvětější Svátost. Rok před svou smrtí po zá
zračném rozmnožení chlebů ve známém kázání 0
sv. přijímání v kafamaumské synagoze přes odpor
lidu a velké části učedníků prohlásil: Tělo mé
vpravdě jest pokrm. O rok později, den před svou
smrtí, vzav do ruky chléb a požehnav jej, řekl
s určitostí vylučující všecku pochybu: „Toto jest
tělo mě.“ Slovy pak: „To čiňte na mou památku“,
dal svým apoštolům & jejich řádným nástu ům
moc a rozkaz, činiti totéž, co sám učinil, totiž že
hnati chléb a víno, v tělo jeho a krev jeho je pro
měňovati a to tělo jeho i krev jeho jako pokrm po
žívati. Kde je Kristovo živé tělo, tam je též jeho
krev a jeho duše, neboť není žádného živého těla
bez krve a bez duše. A kde je Kristovo člověčen
ství, tam je taky 'eho-božství, neboť obé je nero-z—
lučně v jedné oso nosti spojeno.
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Platí tedy slovo: kdekoliv je hostie, tam 'e Je
žíš; a proto je katolický chrám jakožto přibytek
sv. hostie příbytkem Kristovým. Zde přebývá Je
žíš pravdivě, skutečně, podstatně. Admář o tom
sice neví nic, ale podle evangelia je to nepopí
ratelná ravda.

Katohcký chrám — domem sv. hostie! Promy
sleme tuto myšlenku dál. Pronikněme závojem
chlebové způsoby k tomu, jenž je v ní skryt. Kri
stus ve svátosti není mrtev, ale živ. Tabernakl ne—
ní rakví, není tichým místečkem pro spáče, pre
sbytář není hřbitovem! Nikde na světě není více
života nežli tam. Nikde se více nepracuje.

Co jedenkráte Kristus řekl, uzdraviv ubožáka 38
let nemocného, latí též o eucharistickém Spa
siteli: „Otec můj dosavád dělá i já dělám“.. Ve
svatostánku přebývá všemohoucnost. Ve svatostán
ku přebývá nekonečná láska. Ve svatostánku pře
bývá věčná moudrost. Ve svatostánku přebývá Bo
ží prozřetelnost. Odtud jsou vedeny, spravovány
duše. Odtud vycházejí prameny života. Tady pra
cuje král.

Zde je vlastní farní úřad farnosti. Odtud dostá
vají andělé farnosti své rozkazy a úlohy. Sem po
dávají zprávy. Tady je — budiž mi rominut ten

vojenský výraz — kancelář generá - o štábu, kdeve 'ký mlčelivec pracuje své mobilisační, útočné
a obranné plány pro duchovní boj—esvé Církve.
Tady je re51dence králova.

My jsme slepí. Naše duchovní síla zraková vidí
jen povrch věcí. Kdyby nám Bůh otevřel oči, vi
děli bychom ve svaté hostii celý svět, zázračný
svět, nebe života, světla a síly a krásy & útěchy,
jak proudí do všech ulic, do všech duchů, do všech
srdcí. To je pravda o svatostánku. Svatostánek je
ráj přenesený na zem, ne ten viditelný, ale ten
vzácnější, vyšší ráj nadpřirozeného života.

Katolický chrám je místem, kde přebývá Ježíš.
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Co z toho vyplývá? Tesklivá touha po Neviditel
ném Vnašich svatostáncích, po eu-charistickém rá
ji katolických chrámů! Ježíš je centrum, středisko
stvoření. Všecko musí směřovati k Ježíši. Všecko
musí býti přitahováno svatou hostií: rozum, obra
zotvornost, vůle, pamět, srdce i tělo, oko, ucho,
noha, ruka, jaz k.

Všecko musí ýti eucharisticky orientováno, Je
žíše myslit, Ježíše rozjímat, na Ježíše patřit, Je
žíše chtít, k Ježíši jít, s Ježíšem mluvit, s Ježíšem
žít. Je to splnění onoho slova z noci Nikodemovy:
„všecko 150th k sobě.“Já budu panovat! Podle
toho se pozná pravé křesťanství na křesťanu. Čím
více kdo pociťuje přitažlivost magnetu našeho sva
tostánku, božského srdce Ježíšova, čím více jsme
ho poslušni, tím více máme křesťanství v sobě.

Zpytuj své eucharistická svědomí. Je Ježíš krá
lem tvého rozumu? Je tvůj rozum eucharistický?
Táhne tě k sobě ma eticky svatá hostie? Myslíš
rád na Ježíše? Je tva paměť eucharistická? Vzpo
mínáš si často na svou Bílou neděli, své poslední
sv. přijímání, na věčné světlo?

Je tvá fantasie eucharistická? Když jsi v koste
le, představuješ si hodně živě Ježíše?

Je Ježíš králem tvého srdce? Je tvá vůle eucha
ristická? Hoříš touhou Ježíše zase přijmouti ne
bo jej; opět navštíviti? Lačníš, žízníš po Ježíši?
Je tvá noha eucharistická? Konáš rád, když se
z práce vracíš nebo do práce jdeš, krátkou návště
vu Nejsvětějšímu? Odhodláváš se alespoň tu a tam
vstáti ve všední den někud dřív a obcovati mši
svaté? Je tvé oko euc ristické? Pohlížíš jako svatí
ke svatostánku, nestara'e se o nic jiného? Jakýma
očima d'íš na sv. hostli a na kalich při pozdviho
vání? ekni, jsi-li eucharistie/tý, je-li Kristus tvůj
král, a já ti řeknu, jsi-li katolík.

Katolický chrám domem sv. hostie! Ježíš je na
ším učitelem. Z toho následuje, že katolický chrám
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je také školou, školou ro všechen věk, všecka po
kolení, všecky stavy, vsecky stupně vzdělanosti. A
když je katolický chrám oficielní a povinnou o
becnou školou, pak 'e nejlepší, nejkrásnější, nej;
vznešenější ze všech učebních pomůcek svatá
hostie.

Ve své podivuhodné knížce „Eucharistické jis
kry“ píše proto italský spisovatel: „Všecky knihy
napsané rukou lidskou, i kdyby sepsány byly veli
kými světci, nemají té ceny jako ten nepatrný bílý
lístek, svatá hostie“

Ona je knihou, jež je popsána uvnitř i zevně;

uvnitř popsána písmem o velikosti Ježíšově, zevnitřo jeho oře a obdivuhodné prostotě. Jsou to dě
jiny ve 'kě lásky Boží k lidem, psané Ježíšem. Tato
podivuhodná kniha, kterou nelze nikdy vyčíst, bu
diž naší knihou modlitební, naší nejlepší knihou
rozjimací, naším stručným katolicismem, naším zá
konm'kem. Ptej se, co by Ježíš ve tvém případě
činil, — řekl —, pak víš, co máš učiniti a říci.
Ježíš náš učitel! Katolický chrám domem sv. ho
stie, naší školou, naší nebeskou akademií, jak praví
svatá duše našich dnů.

Když Jan na řece Jordanu uviděl Ježíše, pravil:
„Ejhle, Beránek Bo-ží!“ Dva učedníci ho slyšeli &
šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a když viděl, že jdou
za ním, řekl jim: „Co hledáte?“ Ti mu odpověděli:
„Mistře, rabbi, kde bydlíš ?“ I řekl jim: „Pojďte a
viztel“ I šli &viděli, kde bydlil a zůstali u něho ten
den.

Viděli jsme dnes, kde bydlí král. Katolický
chrám je dům, kde je Ježíš doma. Pojďme a vízme
a mluvme s Ježíšem. Kdyby lidé věděli, jaké to je
štěstí, býti čtvrthodinku s králem a s ním mluvit,
chrám byl by ve dne v noci plný a Ježíš ve svato

stánku nebyl by nikdy osamocen.a opuštěn. A hodina u paty svatostán u má větší cenu nežli sto let
na trůně. Pojďte a vizte!
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XII.

KRÁL ŽIJE.

Tři roky mělo dvanáct apoštolů nevýslovné štěs
tí, žíti ve společnosti Ježíšově, Ježíše viděti a Ježls"e
slyšeti. Po zmrtvýchvstání byli apoštolové připra
venl na jiný způsob přítomnosti Páně. Ježíš už ne
chodí mez1nim1viditelně.Zjevuje se jen tu a tam
zázračným způsobem mezi svým1věrnými. Od na
nebevstoupení až k soudu světa nastupuje na místo
viditelné přítomnosti Ježíšovy přítomnost nevidi
telná. Ježíš nalezl ve své božské moudrosti pro-
středek, jak býti nepřítomným i přítomným, ne
přítomným pro oči a uši, přítomným pro víru a
srdce. Tento prostředek jest svátost ve svato
stánku.

Apo—štolůmbylo těžko po tříletém viditelném ob
cování s Ježíšem zvykati si na neviditelného. Proto
je musil Spasitel po prvním sv. přijímání šetrně a
a zároveň vážně na to připravovati. „Maličko a ne
uzříte mne, nebot jdu k Otci“ Taky mezi námi
dnešními křesťanynení málo těch, kdo by dali před
nost viditelné přítomnosti Ježíšově před neviditel
nou. Než my se musíme od tohoto poněkud při
rozeného pojetí odpoutati. Svědectvívíry musí nám
platiti víc než svědectví očí a uší. Hlavní věcí jest,
že Ježíš král je tu, nikoliv ze můžebýti viděn.

Radost ze slov: „Aj já s vámi jsem po všecky
dny až do skonání světa“ musí převyšovat bolest
slov: „Neuvidíte mne.

Živé proniknutí skutečnou přítomností Krále na
šeho je pro naše náboženství karakteristické. Ka
tolícismus není jenom velikolepým učením, podi
vuhodnou morálkou, nedostižitelnou organisací. Je
něco víc. Je to skutečný, stále zivý, přítomný Je
žíš se svým mystickým tělem a s věřícími, kteří
jsou mu zavázáni vděčností. Není ani tak theorií,
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ale něčím živoucím. Katolicismus, který by ne
byl s Ježíšem živě spojen, byl by jenom jakýmsi
mlhavým výtvorem, bezduchým přízrakem.

Proto je to jakýmsi nebezpečím pro víru, _uží
vám-e-li poněkud upřílišeně výrazu „křwesťanstvícc,
„katolicismus“, kteréžto slovo může býti snadno
špatně chápáno. Opakujme to ještě jednou: katoli
cismus není th'eorií, ne učením. Křesťanství mezi
námi je sice neviditelný, ale skutečně stál-e žijící
Kristus, království Ježíšovo. Býti katolíkem zna
mená státi v živém spojení skrze víru, naději a
lásku s neviditelné přítomným Spasitelem, cestou,
pravdou a životem.

Proto tam, kde Ježíš v hostii není přítomen, kde
není s ním žádného živého styku, není žádného ži
vého křesťanství. V tom okamžiku, kdy Luther
odstranil svátost oltářní, t. j. přítomného Krista,
odstranil i křesťanství.

Tedy křesťanství jest totéž, co Kristus u kře
sťanů! Co činí Kristus u křesťanů? To, co činil
tři roky v Palestině, kraloval. My nemíváme
o životě a činnosti Ježíšově ve svatostánku často
žádného správného ponětí. Myslíme, poněvadž na
še oči a uši jsou příliš slabé, aby boholidskou čín
nost Ježíšovu ve svatostánku pozorovaly, že tam
vládne ticho smrti. To je hrubý klam.

Činnost nezávisí na velikosti pracovního prosto
ru a na síle hluku. Jakou obrovskou činnost vyko
nává slunce a příroda, ač ji žádné oko ani ucho
nemůže pozorovati. Ježíš ve svatostánku je tentýž
jako ten v evangeliu, tentýž svou svatostí, mocí,
moudrostí, vševěd-oucností, milosrdenstvím, lás
kou. Sv. Pavel píše proto ve své epištole k židům:
„Ježíš Kristus jest týž včera i dnes i na věky.“

Co tedy dělá Ježíš ve svatostáncích? Koná úřad
kněžský. Král se modlí. Koná věčné klanění. Koná
bohoslužbu jménem farnosti. Slouží mši sv. Vidi
telná mše sv. končí po „Ite missa est“. Neviditehiá
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trvá ve dne v noci dále od té doby, co Ježíš je ve
svatostánku přítomen, jako oběť chvály, díků a
smíření. Farár je povinen církevním zákonem kaž
dou neděli sloužiti mši sv. za lid. Říká se tomu
aplikovat ji za farníky. Ježíš koná víc než farář.
On se modlí a aplikuje za svůj. lid ustavičně.

Co ještě činí Ježíš ve svatostánku? Koná úřad
pastýřský. Pracuje v duchovní správě. Král bdí.
Jeho pastýřské oči nikdy nespí. Vidí všecko, co se
děje ve famosti, v domech i v srdcích. Jeho pastýř
ské oči pozorují každou ú ěnlivoumodlitbu a kaž
dé nebezpečí. Jeho pastýrské srdce tluče, a to je
duší duchovní správy, pro všecky v nekonečné lás—
ce. Co činí Ježíš ve svatostánku ještě? Koná úřad
kazatelský, onen kazatelský úřad, který proniká
hlouběji než do uší lidských a bez něhož to, co ko
nají duchovní na kazatelně, je prázdné zvonění
rolniček. Král mluví. Andělé jsou jeho farní po
mocníci. Ti obstarávají privátní pastoraci u jed
notlivých duší z rozkazu Spasitelova a v síle sv.
Ducha. Tím je dokázáno-, co mělo býti dokázáno:
křesťanství není pouhá theorie, ale křesťanství je
Kristus u křesťanů! Král žije!

Z opačného stanoviska dospějeme k témuž vý
sledku. Křesťanství je křesťan u Krista. Křesťan
ství křasťanů má tolik ceny, kolik je v člověku
vztahů ke Kristu. Tak tomu bylo u apoštolů. Osob
nost Ježíšova byla jim vším. Jejich věroukou byl

jím Ježíš. Jejich mravouk-ou byl Ježíš. Jejich cír-.evním právem byl Ježíš. J ejich asketikou byl Je
žíš. Jejich pastorálkou byl Ježíš. Jejich celou theo
logií, celým úhrnem jejich vědění byl Ježíš. Oni
nestudovali tři roky vědu, nýbrž tři roky Ježíše.
Proto pochopujeme, proč jim bylo s počátku ne
smírně těžkým pomyšlení, že ho již neuvidí a ne
uslyší.

Křesťanství nesmí nám býti ničím jiným než čím
bylo pro apoštoly: živým vztahem k přítomnému
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Ježíši. Tento osobní vztah projevuje se jako víra,
naděje a láska k Ježíši králi. Především budiž kře
sťan u Krista svou láskou! Tak v myšlenkách. Lás
ka se projevuje tím, že ovládá celý myšlenkový
svět. Svět myšlenkový žije obyčejně ve znamení
práce, zábavy, sensační noviny, chorobné starost
livo-sti,často i nečistoty. Je materialistický, mamo
nářský, smyslný, zalkoholisovaný, světácký. Je to
myšlenkový svět pokřtěného pohana. Chceme-li
my se jmenovati křesťany, neměli bychom na nic
více mysliti, než na Krista mezi námi přítomného.
Ani ráce ani politika ani tisk ani věda ani sport
nemely by ani zdaleka tak zaměstnávati naši pa
mět a náš rozum jako Ježíš.

To by bylo křesťanství.
Totéž platí o světě citovém. Měř svou tem

peraturu ve chrámě, v blízkosti Ježíšově. Je mno
hem nižší než v divadle, v restaurantu, v kance
láři. To není v pořádku. Tu musí býti nějaká srdeč
ní vada. A tato srdeční vada dnes se stala, v kře
sťanstvu nemocí davovou. Milujeme všecko, jenom
ne Ježíše. Ještě jednou, tu není něco v pořádku.
Pacient, u něhož temperatura klesla tak hluboko,
je těžce nemocen.

Křesťanství je křesťan u Krista, nejen myšlen
kami a cítěním, nýbrž i vším svým konáním.
Chrám, dům to, kde Ježíš přebývá, má na každého
opravdového křesťana i během téhodne působiti
větší přitažlivostí než kterýkoliv dům v městě. Po
věz mi, kde tě možno nejčastěji nalézti, a já ti
povím, kdo jsi.

Buďme zase křesťany! Za nedlouho, za maličko,
budeme na Ježíše patřiti. Neviditelného bude vi
děti. Skrytý král svatostánku rozsoudí věčnost tres
tu a odměny. Přijde veliká chvíle rozhodnutí 0 ne
bi a pekle. Co je nebe? Místo oblažující lásky. Je
zřejmo, že kdo na zemi neznal velikého zákona
křesťanského, zákona lásky mezi křesťanem a Kri

57



stem, nemůže přijíti do nebe. Krista, lásku, ne
chtít milovati, je hřích nad hříchy, hřích hříchů.
Kdo nemiluje bud-ezavržen. Buďme opět křesťany.
Milujme zase, žijme a umírejme pro Krista krále.

XiII.

PŘED OČIMA KRÁLOVÝMA.

Jsou kněží, kteří ži'í v duchovní poušti. Když
rozsívají, rozsívají do kamenité půdy. Nic neroste.
Zdá se, že jest všecko marné. Ale Ježíš jednou
řekl jisté duši: Nemůže-li kněz už nic konati, jed
no mu ještě zbývá: Ať se stane svatým. Život sva
tých bývá plný obrácení. Co Ježíš řekl kněžím,
platí všem; padají-li jejich dobrá slova na tvrdou,
neplodnou půdu, pak mají býti svatými.

Má to nějakou cenu, mluvit přede vším lidem
o svatosti? Není-li život většiny lidu plný tolika
práce a starostí, že o nějaké opravdové snaze po
dokonalosti nemůže býti řeči?

Na to dlužno odpověděti: „Bůh tomu chce.“ Čím
jednou na věčnosti býti musíme, nemáme-li býti
zavržení, tím býti máme se snažiti už na zemi.
A nemáme žádného práva vyjímati lid. Požaduje-li
se málo od lidu, nebude také za mnoho stát. Chce
me-li, aby byl něčím dokonalým, musíme od ně
ho taky mnoho požadovat. Fráze, že není každý
povolán k svatosti, je, jak právem praví novější
spisovatel, (lcmonickou, ďábelskou frází. Pochází
od ďábla. Stahuje lidstvo do propasti. Kdo nechce
býti tím, čím podle svaté vůl-e Boží býti má, je
v nebrezpeěenství, že nebude ničím. Svatořečení Te
rezičky od Jezulátka má mimo jiné i ten úkol,
odstranit mínění, jakoby k dosažení svatosti bylo
potřebí mimořádných pro-středků. Ne počet a dél
ka náboženských cviěení činí svatým, nýbrž síla
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lásky. Můžeme říci aniž bychom přeháněli. „V mé
duši řebývá Ježíš.“ Věř tomu, jednej podle toho
a buděš svatým. Obcovati s Ježíšem v tobě přebý
vajícim je hlavní prostředek dokonalosti.

Budiž králi v tobě přebýva'ícím zlatou kadi
deLnicí věčného klanění. Obětuj mu vonná oblaka
dýmu své úcty, svých díků, své lásky dnem i nocí.
K tomu cílí častopamatuj na jeho božskou přítom
nost v tobě. Nezapomínej na ni. Zůstáve'i s ním.
Nerozptyluj se bez potřeby. Nenechávej. mkdy Je
žíše samotná. Čtu o malém hochovi. Měl zásadu:
Musím vždycky zůstati doma. Nesmím nikdy úplně
odejít. Příčina této u dítěte mimořádné moudrosti
byla ta: Chlapec věděl, že je Ježíš u někoho doma.
A když je Ježíš doma, nesmí člověk nikdy daleko
odejíti, ale musí plniti povinnosti svého povolá
ní. Musí pracovati. Musí s bližními vlídně zachá
zeti. Pro zotavení musí se taky obveseliti. Budiž.

Ale tu práci, to obcování s jinými, to obveselení
nutno zaříditi tak, aby člověk nemusil daleko ode
jíti od Ježíše. Musíme všecko konati před očima
královýma. Nesmíme Ježíše při tom pustiti s očí.
Ježíš a duše mají býti v takovém spojení, aby na
sebe mohli mluviti a spolu se slyšeti. Především:
nesmíme Ježíši utíkati a běhati za nepotřebnými
i zbytečnými myšlenkami, vaomínkami, star-ost
mi, plány, hovory a vyraženími. Každé poctivé
zpytování svědomí večer dosvědčuje, že jsme se
takovými roztržitostmi stokrát za den provinili,
zbytečnými vycházkami duše, zbytečnými zevnějš
nostmi, že 'sme příliš často a dlouho stáli pod ok
nem a mez1 dveřmi a tak k Ježíši se obraceli zády,
dokonce snad i po některé čtvrthodinky, které by
chom měli prožíti u nohou Páně, přes mnohé své
práce. Nezapomeň na kadidelnici, dobrý úmysl a

Ě) atřit na svého Ježíše, přebývajícího v tobě.člň z celého svého zaměstnání bohoslužbu. To
můžeš.
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Budiž králi v tobě přebývajícímu čistým svato
stánkem. Nejsvětějšímu postačuje jenom, co je
svaté. Pozlaceným nádobím mají kněží Starého i
Nového Zákona vykonávati službu. Chvějíce se po

svátnou uctivostí zpívají andělé lpřed tváří Nejsvětějšího své věčné Sanctus, v úz osti, aby na nich
nebylo shledáno nic nedokonalého. Neboť nebe nic
nečistého nestrpí. Pomyšlení „Ježíš nejsvětější ve
mně“ má jako planoucí oheň odstraniti všecku
skvrnu na duši. Nádoba musí vyhovovati svému
obsahu, příbytek svému hosti. Jak Ježíš, tak ty!
Neza meň se! Považ, kdo jsi. Nezahoď se! Ne
klésm v nízkost.

Čista musí býti tvá hlava. Žádná marnivá chlou
ba spletených vlasů a zlatých šperků. Čisté buď
tvé o-ko,čisté tvé ucho, čistý tvůj jazyk.

Žádná trestuhodná zvědavost, žádné nelaskavé
utrhání na cti, žádné hrubé, nevázané slovo! Čist
budiž tvůj oděv. Žádné ústupky drzé módě. Čista
tvoje morálka. Nic, coby pod zvíře snižovalo člo
věka. Nic, co by kazilo vzájemnou úctu. Čistý tvůj.
myšlenkový svět. Žádné sobectví, žádné sebe
zbožňování. Jsi svatostánkem. V tobě přebývá
Ježíš.

Chybil-li jsi, ihned očisť dokonalou lítostí nebo
opravdovou zpovědí svoji svatyni. Slav hned zase
posvěcení chrámu skrze Ducha sv. Buď zase tč
lem i duší svatyní.

Budiž králi v tobě přebývajícím monstrancí.
Nech ať Ježíš prosvítá clonu tvé ubohé lidské při
rozenosti. Buď tvým životem, trvalým výstavem
Nejsvětější Svátosti. Kdo vidí tebe, ať vidí Ježíše.
Tvoje tvářnost Zůstaň tvou, ale cho-váníbudiž cho
vání Ježíšovo. Kdo slyší tebe, ať slyší Ježíše. Tvůj
hlas ať poznávají jako svůj, ale tón jeho buď Ježí
šův. Kdokoliv přijde s tebou do styku, ať cítí blíz
kost Ježíšovu. Na zevnějšek nebuď na tobě nic ne
obyčejného, nic zvláštního, nic vznešeného, jen
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pouhé dítě lidské. Ale kdo pozorněji poslechne,

ať slyší telpot božského Srdce Ježíšova z tebe.Jsou ta zvaní dvojenci. Jsou si tak podobní, že
je nelze skoro od sebe ani rozeznat. Máme býti vši
chni takovými dvojenci Ježíšovými; podle učení
sv. Pavla: „Žiji nikoliv já, nýbrž žije ve mně Kri
stus.“ Ježíš uvnitř, proto Ježíš i zevnitř. Opravdový
křesťan má býti monstrancí Kristovou. Viz, toť
tvoje úloha. Musíš svému okolí ukazovati Ježíše
v sobě, ukazovati Ježíše vzorem svého života.

Jisté duši řekl kdysi Spasitel: Už rok jsem
tvým ná 'emníkem. Neza latil-li jsem ti nájem do
bře? Takový je náš krá srdce. Napřed nám způ
sobuje nevýslovnou radost, že je naším hostem, a

potom nás ještě odmění, že mu propůjčujeme uboý chlév našeho srdce. Tak se zachova Ježíš i k to
bě. Z říjemníš-li mu pobyt ve své duši, nezůstane
ti 'iste nájem dlužen. Bude žehnati tvému domu i
tvemu krbu. Bude skrze Ducha sv. vychovatelem a
ochráncem tvých milých. Tak laskavý a dobrotivý
je Ježíš.

XIV.

KRÁLOVSKÁ HOSTINA.

Ježto je církev podle učení sv. Pavla mystickým
tělem Kristovým, musí jako každé tělo míti hlavu
a srdce. Hlavou a srdcem je Ježíš. Hlava ůsobí
především v Římě, srdce ve svatostánku. H va se
zjevuje hlavně ve sv. Otci, srdce v eucharistii. Obě
jsou nezbytný pro život. Nepracuje-li už hlava a
srdce, tělo umírá. Kdyby nebyl katolicismus pa
pežský a eucharistický, přestal by existovat.

Kdo jmenuje papeže a svatostánek, ten jmenuje
Ježíše, protože papežství a Svátost oltářní jsou ve
likými růchody, kterými Ježíš Kristus panuje.
Kdo všark vysloví slovo Ježíš Kristus, slovo, před
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nímž musí klekati všecko na nebi, na zemi i pod
zemí, ten vyřkl všecko. Jméno Ježíš je odpovědí na
všecky problémy, na všecka tajemství, na všecky
obtíže

Když máme papeže a eucharistii, hlavu a srdce,
proč je tělo tak nemocné? Proč nejsme přes sv.

přijímání lepší, čistší, občtavcjší, trpělivě si, po01nější? Ta otázka namítá se ve věku časteho přl
jímání sama sebou. Kde to vězí?

Co je přijímání? Čím má být? Přijímání je spo
jení. Co je spojení? Spojení předpokládá dva, kte
ří chtějí býti jedno. Kdepouze jeden, nemůže býti
řeč1o spojení. Kde jsou sice dva, ale dva, kteří jdou
mimo sebe, taky nemuže býti reči o spojení. Při
jímání je ze dvou jedno, dva jedním.

Kdo jsou ti dva? Ježíš a ty. Přijímání to je Ježíš
.Tak dlužnoríci: Ježíš a ty, a nikoliv ty a Je

žíš. Při řijímání všecko záleží na tom, kdo je
první a kdo je druhý, kdo stojí v předu a kdo
v pozadí, kdo je osobou hlavní a kdo osobou ve
dlejší. Při přijímám vlažnýchkomunikantů stojí já
v popředí a Ježíš v pozadí, při přijímání horlivých
naopak stojí Ježíš v popředí a já v pozadí. Ježíš
panuje.

Jinými slovy při svatém přijímání záleží na pří
pravě, jaká je míra myslí, na tak zvané disposici.
Svátost sice působí sama sebou, ale přece jen po—
tud, pokud se jí nekladou v cestu žádné překážky.
Jako to je se světlem. Světlo svítí ve tmě, ale po
loží-li se světelným paprskům něco do cesty, anebo
zavřeme--li oči, účinek se ruší.

Podobněje tomu s pokrmem.Nejde jenom o to,
abychom požívali zdravý a silný pokrm. Vyži
vající a stravující orgány musejí býti schopné přl
jatý krm zpracovati. Jinak je přijetí pokrmu
bezúcelné. Proto: účinnost svátosti řídí se podle
toho, jak je přijímatel schopen je příjmouti, čili
podle disposioe. A tu máme příčlnu, proč u mno
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hých resultáty sv. Přijímání bývají tak nepatrné.
Chyba je v disposicl.

Proč se nemůže Ježíš v duši rozvin—outi?Protože
tam není místa. Otázka míst-a hraje při přijímání
stejně osudnou úlohu jako kdysi v Betlémě. Duch a
srdce bývá často plno cizích a zbytečných vlivů,
věcí nernístných, marnivosti, světáctví, nebezpečí
ano zrovna z vlivů zlých, hříšných, špatných. Jest
plno světa a milého „já“, rozumíme-li tím světem
hmotařství, shánění se po zábavách, a smyslnost,
a tím „já“ pýchu, marnivost a neústupnost. Člověk
sice chce, aby Ježíš přišel, ale nechce, aby tam
panoval.

Skutečně člověk moderní od rána do večera, od
neděle do sobot , od prvm'ho-až do posledního dne
v roce žije v ta ovém světě, který je světu svato—
stánku cizí. A nyní vezměte takového moderního
člověka, který dýchá vzduch duchu nadpřirozené
mu zcela odporný, a postavte ho do atmosféry
nadpřirozeno, jež obklopuje oltář. Co se stane? Je
tu tělem. Přijímá svým jazyk-em. Ale není žádného
opravdového spojení. To není duše s duší, duch
s duchem, srdce se srdcem. Tu přichází Ježíš ta
kořka jenom do předsíně duše. Pčijali jsme jej,
obrazně řečeno, pouze u dveří. _

Člověk pronese několik zbožných slov, kterým
se říká modlitby ku přijímání; ale neuvedl ho do
nejniternější svatyně své duše. Tam mu nevypově
děl nejdůvěrnější svá tajemství osobně. Neposadil
ho na trůn, ale jako žebráka nebo jako nevítaného
hosta ho chladně odbyl. Obrátil se k němu zády a
z okna bavil se s panem světem, a dělal, jakoby
nebyl doma a snad co chvíli díval se na hodinky,
neuběhlo-li už těch 15 minut oficielního při
jetí.

Tak se to dělá často. Tak často zacházíme s krá
lem. Nemáme místa ani času pro Ježíše. Přijímáme
a přece nepřijímáme. Proto se nevracíme domů od
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oltářní mřížky jako svatí, ale jakými jsme byli, ti
staří. .

Čím má býti přijímání? Opakem toho, co jsme
právě poznali. Ježíš ve středisku duše, a to „já“ u
jeho nohou; nebo, chce-li tomu kdo: Ježíš pánem
domu a starý člověk přede dveřmi. Onen starý člo
věk, o němž P. Bawgnan jednou řekl: „Ptáte se
mně, co jsem dělal v noviciátě? Odpovídám: Byli
jsme dva. Já jsem 'ednoho vyhodil oknem a nyní
jsem sám.“ Sv. přijímání 'e tedy nastolení na trůn.

Copak takové přijímám předpokládá? Silnou ví
ru. Neboť nemáme-li se modht kud jsme na
před nevzbudili akt živé víry v prítonmosti Boha,
s nímž se chceme zabývat, pak to platí zvlášť pro
první čtvrthodinu po sv. přijímání. Musím býti
proniknut myšlenkou: Ježíš je tu; Ježíš, syn živého
Boha, Ježíš, Syn člověka, Ježíš můj král. Musím si
opět a opět opakovat, neboť jsem zapomětlivý a
povrchní. A zapomětliví a povrchní mají opět a
opět býti na totéž upozorňováni.

Představme si, že by nám nejblahoslavenější
Panna každý den učinila návštěvu a s námi vždy
čtvrt hodiny hovořila. Přijímání je víc než takové
vidění. Je důležitější než návštěva všech andělů a
svatých. Ale musím tím býti především naplněn.
Musím to věřit: Ježíš je tu. Sic zůstane celé přijí
mání tím, co se jmenuje poděkováním, chladné a
nudné. Pomyšlení „Ježíš“ musí ůsobit jako východ
slunce, jako rozbřesk nového ne. Hmotný svět se
ztrácí a ten, který začíná, je svět milosti, svět bož
ského srdce. Daleko bohatší &krásnější než všecko,
co lid-ské oči vidí a lidské uši slyší.

Co se mám pokoušet zobrazit a vylíčit tento svět
milosti? Nedostává se barev. Nedostává se slov.
Ježíše nelze zobrazit, Ježíše nelze vylíčit. Ježíš je
příliš krásný. Svatá 'edna duše praví: „Kdyby svět
mohl viděti Ježíše, jako jsem ho viděla já, všecky
duše tím pohledem uchváceny, opustily by svá za
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městnání, své radovánk , svou politiku, a všecky
uneseny pohledem na šrálovskou slávu a lásku,
nechtěl by nic vidět než jeho a jemu jedinému
se klanet.

Toho Ježíše ty nevidíš. Ale opakuji: hlavní věcí
není, abys ho viděl, nýbrž, že tu je a abys věřil:
tento Ježíš je tu, ve mně, ve středu mého srdce —
jako král. Pak se můžeš modlit. Pak můžeš žasnout.
Pak můžeš děkovat. Pak můžeš milovat. Pak se
můžeš vyplakat a si požalovat. I bez modlitební
kníž . A 15 minut jsou příliš krátkými, jsou
nejkrásnějšími minutami tvého dne a tvého týdne.
A když přijdeš domů, přijdeš čistší, klidnější, las
kavější, tišší &pokornější.

Nedělejme 51tu převzácnou chvíli po sv. přijí
mání tak složitou, tak obřadní, tak nepřirozenou.
Mysl-emejen na jedno: Ježíš je tu. Všecko ostatní
se poddá samo. A zeptá-li se potom někdo, cos
dělal, řekni: mnoho, ve skutečnosti jenom jedno:
15 minut jsem věřil, doufal, miloval.

To je přljímání. Ježíš a ty! Ježíš ve středu duše!
Ježíš jako král. Pojď &viz, jak sladký je Pán. Ale

přijď sám. Ponech svět řede dveřmi. A když j-ednou porozumíš, správne přijímat, brzy ta y po
rozumíš, správně býti živ.

XV.

KRÁLSRDCL

Ačkoliv jsem Švýcar, přece mne nezajímají nej
více hory a jezera, ani města a vesnice mé domov1
ny, nýbrž něco malého, kulatého, bílého, co pře
bývá v našich svatostáncích a o čem mi praví má
víra: To je Ježíš, ten, skrze nějž lidé, hory i je
zera, lučiny i lesy jsou učiněny &bez něhož nic ne
ní učiněno ze všeho, co jest.

Co je středem všech věcí, má středem zůstat,
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taky pro občana a státníka. Jak praví pořekadlo:
všecky cesty vedou do Říma, tak je v duchovním
životě zákon; všecky cesty vedou k Ježíšovi. Jed
notlivé pobožnosti mají ceny jen tolik, co v nich
je cest k Ježíšovi, ať je to obětování mše sv. nebo
přijímání sv. svátostí, obcování v přítomnosti Bo
ží, duchovní čtení nebo zpytování svědomí.

Nejdůležitější skutecnost našeho náboženského
života jest Ježíš král srdcz Jez1smůže býti králem
v nás rozličným způsob-em Jednak tajemnou pří
tomností v údech Církve. Křtem býváme včlenění
v mystické tělo Kristovo, jež jmenujeme Církev.
Všichni věřící podle učení Písma sv. jsou tělem a
duch—em,majíoe za hlavu Krista.

Jest nemožno určitěji vyjádřiti, kterak pospolu
jsou a spolu přebývají Kristus a křesťan. Jest ne
možno, býti si bližším sousedem nežli jsou hlava
a úd. Sousedství mezi křesťanem a Kristem je tak
bezprostřední, že splývá jaksi v jedno.

Gratulujme si, jásá sv. Augustin. My nejsme je
nom křesťany, ale stali jsme se Kristem. Hlava a
údové, to je teprvé celý Kristus. On a my! Ozna
muji ti nesmírně velikou radost: když jsi Kristus,
je Kristus v tobě, jako hlava a král.

Ježíš užil po prvním sv. přijímání ještě jiného
přirovnání. Já jsem vinovnykmen, vy jste ratolesti. Jako ratolest nemůže nésti ovoce sama od
sebe, nezůstane-li ve kmeni, tak ani vy, nezůstane
t-e-li ve mně. Ježíš neupřílišuje. Každé u řílišo
vání bylo by lží a Ježíš je pravda. Řekne-Ili něco
Ježíš, pak je to pravda i kdyby se to zdálo sebe více
neuvěřitelným! Jsi-li katolík a jsi-li ratolestí na
kmeni s Kristem, pak není žádného těsnějšího spří
znění a sousedstva, než mezi tebou a Ježíšem. „J e
žíš je při tobě,“ to by příliš málo vyjadřovalo.
Ježíš je v tobě. Baduj se a jásej!

Než to vš-ncckozdá se býti Ježíši ještě mál-.o Učení
o hlavě a údech, o kmeni a ratolesti vyjadřuje pa
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nování Ježíšovo nad tebou říliš nedokonale. Slyš,
Ježíš praví ještě víc: „Mi uje-li kdo mne, slovo
mé zachovávati bude a já k němu přijdu a příby
tek u něho si učiním a zjevím se mu.“ Proto nazý
vá sv. Pavel často ve svých listech křesťany chrá
my Ducha sv. Bůh v nich přebývá jako oni pře
bývají v Bohu. Bůh je nesmírným chrámem jejich
duše a jejich duše je“chrám-em nevystihlého Boha,
palácem krále.

Zdá se, že Nekonečný zapomíná, kdo je on a
kdo je člověk, aby mohl způsobiti ne chopitelný
zázrak lásky. Ale tento zázrak je vehkou skuteč
ností křesťanství. Je dogmatem, na němž spočívá
učení o nadpřirozené důstojnosti křesťana, adop
tivního dítěte Božího. Ono působí, že duše ve stavu
milosti má větší cenu, než všecko viditelné tvor
stvo, než všecky statky a všecka nádhera světa.

Nejskvostnější a nejkrásnější katedrála je ko
nečně jenom hmotné, pomíjející stavivo-. Tys víc.
Ty jsi, jak píše sv. Petr, účasten božské přiroze
nosti. V tobě přebývá svatý Bůh. V tobě proto
přebývá též Ježíš i kdyby snad svaté lidství Pána
našeho nebylo už přítomno. Poněvadž Syn Boží je
zároveň synem lidským, poněvadž není žádného
Syna Božího, který by nebyl zároveň účasten lidské
přirozenosti, proto můžeme a smíme v každé době
1 nimo sv. přijímání, i když už způsoby chleba
tu nejsou, tvrditi: v tobě je Ježíš. Tys živým chrá
mem Kristovým, královským palácem. Víc ještě.
Tak nesmírně veliké jest, co jsme doposud slyšeli;
kdyby to bylo už všecko, mohl bys snad záviděti
svatostánku; neboť ve svatostánku řebývá dnem
i nocí Ježíš též se svou svatou lids ostí. Tak zdá
se, že svatostánek je bohatší než tvé srdce. Na to
sluší odvětiti, že duše tvá ve stavu milosti je vzác
nější než nejkrásnější svatostánek a nejdrahocen
nější ciborium. Svatostánek a ciborium jsou z pra
chu země, ale tvoje duše je účastna přirozenosti
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božské. Apak svatostánek není konečnou stanicí;
tvoří jenom předposlední zastávku eucharistického
Spasitele.

Konečnou stanicí jsi ty. Kristus neustanovil nej
světější svátost tolik pro tab-ernákl, ale mno
hem více pro tvé srdce. Ježíš chce býti králem tvé
ho srdce. Ježíši se po tvé duši stýská jako po do
mově, po živém svatostánku. U horli\ ých křesťanů
shledáváme často zvláštní hlad a žízen po sv. přijí
mání. Tento hlad po sv.přijímání, po spojení, je
u Ježíše daleko mocně ší než u svatých. Je neko
nečný, poněvadž jeho láska je nekonečná.

Stoupá to až k divu, zázraku. Čteme v životě
omilostněných duší, ze Spasitel nejen malou čtvrt
hodinku, nýbrž po celé hodiny, někdy od jednoho

Eřijímání do druhého, zůstával v nich přítomen.a, jsou 1 takoví, kteří praví, že Ježíš tento zámak
v našich mimořádných a tak vážných dobách opa
kuje častěji. Kdo zná Ježíše, nemůže i toto mimo
řádně dlouhé přebývání svatého člověčenství Ježí
šova v duši pokládati za nemožnost; neboť Ježíš
je nekonečně dobrý a milý.

Úhrnem vzato: velikou skutečností křesťanství
jest: Ježíš v duši křosťanově, Ježíš král srdcí.

Před svatostánek patří věčné světlo. Když te
dy jsi svatostánkem, v němž žije a vpravdě pře
bývá Syn živého Boha, pak nesmíš na to věčné
světlo zapomenout. Věčnýmsvětlem, jež má ve dne
v noci hořeti před tvým živým svatostánkem, je
láska, uvědomělá, silná, živá, ustavičná láska.

Toto věčnésvětlo tvé lásky ke Kristu musí stále
planouti a nesmí nikdy shasnouti. Ani v dílně ani
v pracovně. Ani tehdy ne, když dorážejí větry po
kušení. Tu teprve ne. Taky ne v hodinách Olivetské
zahrady. Střelnou modlitbou, oblíbenou modlitbou
tvého srdce budiž proto zdrav na Ježíše v tobě
přebývajícího: Můj Ježíši, mé všecko! Ježíš, král
mého srdce.
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XVI.

NA TRÚNĚ RODINNÉM.

Vzpomínám si na královského úředníka z Kafar
naum. Ten muž se mi líbí, nejen pro to, co se mů
že čísti o něm mezi řádky. On věřil. To mu však
nestačilo. Učinil ihned svou víru domácím záko
nem. Cítil se odpovědným králem a zákonodár
oem ve svém malém království.

Je mnoho králů a vlád. Ale málo je těch, kteří
skutečně dovedou vládnouti. Taky v království ro
diny! Domácí vlády bývají ponejvíce liberální, svo
bodomyslné. Každý si může dělat, co chce. Alespoň
v katolických rodinách bývá tomu tak; bohužel!
Ty mívají nejslabší domácí správu. Protestantský
nebo soc1alistický otec cítí se mnohem více silným
vladařem. Na prosby nebo návrhy katolické man
želky, byť byly sebe více oprávněny, prohlašuje
často: Já jsem muž! A po tom slovu přejde, jak
se říká, k dennímu pořádku.

Když pozoruji v duchu tut-o mužnou postavu
z Kafarnaum, pak mne jímá stesk a touha po sil
ných katolíckých mužích a po sebevědomých, sil
ných katolických hlavách rodin, kteří, aniž by byli
tyrany, dovedou svou víru a svou vůli vrýti v pa
mět celé rodině. Jak dosáhneme zase jak to bý
valo za dobrých starých časů rozhodných katolic
kých rodinných vlád?

Už po několik roků putuje světem apoštol jako
triumfátor. Jehojméno je Pater Mateo z kongre
gace Nejsvětějšího Srdce. Jeho domovem je Peru
v jižní Americe. Ve svatyni Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova, byl v Paray-le-Monial ode všech lékařů
již opuštěn jako nevyléčitelný, náhle uzdraven. Ny
ní putuje jako vítěz po státech jihoamerických, po
Spojených Státech, po Kanadě, Španělích, Francii,
Holandsku, Italii. Divy milosti jej provázejí.
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Co chce tento muž? On prohlašuje: „Neštěstí
světa vniká do rodiny! Rodina, naše první pev
nost, je ztracena. Rodina je odkřesťaněna, sesvět
štěna. Musí zase býti povznesena do nad řiroze
na, státi se domovem víry, lásky a milostl. Z ob
novy rodiny vyplyne sama sebou opět obnova lid
ské společnostia státu. Ozdravěnípronikne z vnitra
na venek jako přichází z vnitra na venek i nemoc.
Všichni lékaři, kteří chtějí lidstvo vyléčit jen-0m
zevnějšími prostředky, místo úplným duchovním
obnovením krve, pohoří.

Jak přijdeme opět k opravdovému katolickému
rodinnému duchu? Tu věc možno rozličně ucho
piti. V katolické Církvi není žádné samospasitelné
„pobožnosti“. Ale podle Pat-eraMatea jeden z nej
jistějších a nejrychlejších prostředků je íntronisace
(povýšení na trůn) Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
v rodině. Tož něco nového? Nikoliv, něco staré
ho. Americký vynález? Ne, ale vynález asijský, vy
nález, který pochází z Palestiny, božský vynález,
vynález z Betlema a z Nazareta a z Golgoty!

Intronisace Nejsvětějšího Srdce Ježíšova je
praktické provedení věty: „On a jeho dům uvěřili
v něho.“ Intronisace je čistě náboženská slavnost
rodinná. V dějinách rodiny je významným dnem
den jmenin otc-ových nebo matčiných, nebo ně
který jiný důležitý den rodinný, nebo církevní svá
tek, třebas vánoce nebo nový rok. Celá rodina je
pohromadě. Členové rodiny, kteří jsou v cizině,
prokáží písemně, že jsou alespoň duchem též pří
tomni. Možno-li, dostaví se i některý kněz. Shro
máždí se v saloně nebo ve hlavním obydlí domu.
Na nejkrásnějším místě příbytku postaví hlava ro
diny od kněze posvěcený, pokud jen možná krásný
obraz nebo sochu božského Srdce Ježíšova, obklo
pený květinami a světly. Celá rodina klečíc modlí
se vyznání víry a zasvěcuje se slavnostně na trůn
povýšenému Spasiteli. Ten den po všccku budouc
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nost oslavuje se jako svátek, jako posvěcený den
přijetím sv. svátostí. Místo intronisace je napotom
rodinnou svatyní, kde se posvěcují všecky důležité
příhody rodinné.

Ježíš na trůně rodiny! Ježíš král a střed všech
spolubydlitelů v domě. Co má tím býti řečeno?
Nenávidínw všecky prázdné obřady. Bůh je duch a
chce býti uctíván v duchu a pravdě. Všecka ze
vnější oslava má jen-omten účel, vložiti hluboko do
duše diváků a posluchačů velikou myšlenku. Co
hlásá intronisaoe božského Srdce Ježíšova? Pře
devším vládu lásky. Bůh je láska. Křesťanství je
náboženstvím lásky. Řekne-li se to, myslí se oby
čejně na lásku člověka k člověku. Mluví se, jakoby
nebylo prvního a nejvyššího dílu hlavního přiká
zání. Ale křesťanství jest v první řadě náboženství
lásky Boží k lidem a lásky lidí k Bohu. Tak jest
napsáno: Mílovati budeš Pána Boha svého z celého
srdce svého a z celé duše své a ze vší mysli své a ze
vší síly své. To je k politování v našem moderním
křesťanství, že býváme tak nevýslovně chladní, tak
nekonečně (střízliví) suchopární, že nám chybí du
še křesťanství, srdce, láska a tím ta věc hlavní:
„Kdo nemiluje, nepoznal Boha.“

A kdo Boha nezná, není křesťan. Jeho jméno
je krádež. Co nejlépe ilustruje duši křesťanství,
lásku Boží? Tři věci: kříž, nejsvětější svátost &
obraz Srdce Ježíšova. Tři kazatelé, kteří praví to
též! Ale poněvadž lidé prvnímu a druhému neroz
uměli, dal nám Bůh třetího. Obraz Srdce Ježíšova,
s planoucím ohněm okolo, z něhož ční kříž a jež
"ovinuto je trním. To káže věčně: Bůh je láska.
„V tom se ukázala láska Boží na nás, že Bůh poslal
Syna svého jednorozeného na svět, abychom byli
živi skrze něho.“ Kdo této lásce nerozumí, kdo
obraz Srdce Ježíšova nechápe, tomu už není po
moci.

Jest nám jenom jedno činiti: máme toto kázání
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poslouchati. Máme se upjatým zrakem jako uchvá
ceni nadšením, do tohoto obrazu pohřížiti. Máme
se tímto ohněm Božím nechat ozařovat, abychom
i sami se roznítili. Máme od dětinství, V dobrých
i ve zlých chvílích, do těch očí hleděti. Musíme se
ustavičně modliti o to velké: Sladké Srdce Ježíšo
vo, dej, abych tě více a více miloval. Božské Srdce
Ježíšovo katolickému rodinnému příbytku způso
bí zase onu temperaturu lásky, ve které 'edině
může se dařiti rodinné štěstí a rodinný pokoj.

Ježíš na trůně rodiny! Toť kázání 0 panování
Ježíšova ducha nad duchy! Ježíš král! On sám to
řekl: Já jsem král. K tomu jsem přišel na svět.
Cíl intronisace Ježíšovy je Ježíšovo panování. Je
ho samovláda. Kristus nemůže strpět, aby satan
seděl s ním na trůně jako s luvládoe takořka po
dle zákona duchovního úmeru. Na trůně je jenom
pro jednoho místo—!Kristus vším nebo ničím.

Odtud vychází ponenáhlá, dokonalá přeměna ce
lého rodinného života. Jedna modla po druhé vy
nese se ven z domu, protože se tam už nehodí.
Stěny jsou čistší. Knihovna se vyčistí. Na rodinném
stole už se neobjeví proticírkevní časopis. Zmizí
přepjatý luxus a vyhledávání nemímých zábav.
Není tu už slyšeti nadávek a klení. Práce je boho
služba. Celý dům jako malý ostrůvek pokoje! Ob
raz srdce Ježíšova stal se rodinného života refor
mátorem.

Nedost na tom. Malá společnost rodiny připra
vuje Spasiteli, zpívajíc mu na kolenou hosanna je
ho zvláštního triumfu, veřejnou intronisaci. Bož
ské Srdce Ježíšovo provozu'e dobývačnou výboj
nou politiku. Chce se vydatl na ulici. Chce obno
viti celý veře'ný život.

Když se sta o reformátorem rodiny, chce býti též
reformátorem lidské společnosti. Pravdou se má
státi prosba Otěenáše: Přijď království tvé. Buď
vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Posvěťse jmé
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no tvé. Kdo v rodině zařídí intronisaci Srdce Je
žíšova, ten vezme věc lidské společnosti sám do
ruky. Stane se dobrodincem lidstva.

Ježíš na trůně rodiny: toť kázání 0 apoštolátu.
Kdo v některé rodině božského Srdce poznal Kri
sta, ten nemůže zůstati němým ,- musí mluviti o
svém štěstí. Taky je jiným chce zprostředkovat.
Stane se apoštolem. A to jest, čeho potřebujeme.
Jsme hrozně upjati. Ve své nekřesťanské samo
libosti myslíme, že je to dost, vedeme-li osobně
čestný živo-t. Máme ve svém karakteru málo sdíl
nosti, rozpínavosti, neboť nejen zlo také dobro má
se šířiti, nakloňovati, získávati, má kolem sebe za
něcovati jako oheň.

Že intro-nisace tohoto apoštolského ducha pod

poruje, dokazuje zkušenost. Největší nepřátelé Círve, hlavy zednářstva brzy se obrátili ve velikém
počtu. „Velmi často mívá slavná intronisace za ná
sledek v rodině, v níž některý příslušník byl du
chovně mrtev nebo kde marnotratný syn zůstavil
prázdné místo, že zbloudilec se navrátil k veliké
radosti rodiny, jejíž zasvěcení způsobilo tento ve
liký div.“ Tu to máme. Oheň zapaluje, sálá kolem
sebe. Stává se apoštolátem. .

Vidíme: intronisace Nejsvětějšího Srdce J ežíšo
va v rodině jest dílem Prozřetelnosti, aby zachrá
nila lidstvo před hrozícím zánikem.

Když Pater Mateo přišel do Francie, dalo se mu
zprvu na srozuměnou, aby přišel až po válce. On
odpověděl otázkou k jednomu biskupu: „Stavěl
Noe archu až po potopěP“ Potopa je tu. Archou
je Srdce Ježíšovo. Vejděme jako Noe do archy
s celou rodinou. Zachraňujíce rodinu učiňme ji ar
chou, jež zachraňuje n-ejvyššístatky lidstva 2 hro
zící katastrofy od záhuby.

Nikdy jsme nepopírali význam všech moderních
záchranných prostředků, význam katolického tis
ku, katolických spolků a katolické politiky; ale při
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všem tom nesmíme nikdy zapomenouti: hlavní
úkol patří znovuzbudování rodinného života. Příští
věk bude musit býti věkem rodiny. Pomocných
člunů může býti víc, ale archou v topě jest ro
dina proniknutá katolickým, nadprirozeným du
chem, rodina, jejíž králem a panovníkem je Kri
stus. Tady musí býti proklamována a řipravcna
suv-erenita Boží nad státem i had spolecnosti lid
skou.

XVII.

KRÁL VE Š KOLE.

Podobenství o rozsévači není jen podobenstvím
kněze, ale i podobenstvím učitele. Každý učitel je
rozsévač, který vychází, aby rozséval; buď vezme
símě z obilnice Páně nebo ze skladiště pekla. Podle
toho je povolání učitelova něco božského.nebo ďá
belského, co člověk činiti může. Učitel, který není
rozsévaěem ravdy, ale lži, je ďábel.

Kdyby byo dosti žernovů na světě, měly by se
těmto svůdcům podle rady evangelia uvázati na
krky a oni uvrženi býti do hlubiny mořské, neboť
špatný rozsévač, ať je to učitel nebo kněz nebo
spisovatel, je národním neštěstím, travičem zdrojů
veřejného blahobytu. Národ, který takové lidi ještě
ustanovuje na státní výlohy, pozbyl poslední špet
ky rozumu, třeba by se sebe více holedbal svou de
mokratickou moudrostí.

Vzorem rozsévače, ať je to kněz, učitel nebo
spisovatel, 'e Kristus-učitel, cesta, pravda a život.
Každému, do jde k lidu, zvláště k mládeži, platí
slovo Kristovo: „Kdo nevchází dveřmi do ovčín
ce, nýbrž odjinud vstupuje, jest zloděj a lotr. Kdo
vchází dveřmi, jest pastýř ovcí.“ Dveřmi ke škole
jako dveřmi ke chrámu je Ježíš. Ježíš učitel!

Moderní škola Ježíše vyhostila. Nechtěla, aby
tento nad ní panoval. Odstranění křížů ze školních
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budov bylo jenom zevnějším znamením této proti
křesťanské pedagogiky.

Počátek vší politické moudrosti záleží v tom,
aby národové zase zavedli v triumfu kříž do uči
telských seminářů a do škol.

Ať je Ježíš opět učitelem učitelů! Králem školy!
Bez něho nemůžeme nic činiti! Všichni ostatní uči
telé mají jenom tolik práva nazývati se učiteli, po
kud napřed byli žáky tohoto učitele.

Ježíš je jediný učitel lidstva a proto též mládeže
a to v plném smyslu slova. Jiní mohou činiti si
nárok na toto pojmenování v tom nebo onom smě
ru a víc nebo méně. Učitelem beze všeho omezení
je jenom jeden. Tento učitel všecko ví. Je světlem
světa, které všecky osvěcuje, kteří přicházejí na
tento svět. Kristus zná Boha; neboť stojí psáno:
„Nikdo nezná Otce leč Syn a komu by chtěl Syn
zjevitif“ Ježíš zná svět. Svět jest učiněn skrze ně
ho a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest.
Ježíš zná člověka, toho člověka, jaký má být, a
toho člověka, jaký je; člověka, jenž vyšel z ruky
Stvořitelovy, s jeho úkoly a silami přirozenými i
nad řirozenými, a člověka padlého s jeho zlými
nák onnostmi.

Ježíš je největší bohoslovec a největší psycholog
a proto největší pedagog, nejlepší znalec Boha a
člověkaa proto nejlepší vychovatel! Výš nad Krista
nemůže býti proto v umění vychovatelském žád
ného podstatného po-kroku. Ježíš, pravda věčná,
nestvořil nic polovičatého. Se samotným evange
liem vystačí člověk na všech místech a ve všech
dobách, protože to je škola dokonalosti.

Ježíš je učitelem pokolení lidského, neboť to,
co člověk má činit a čím má býti, _nejen praví, ale
i za vzor ukazuje. Nebýváme vychováváni toliko
tím, co slyšíme, ale tím, co vidíme. Podle starého
pořekadla: Slova hýbají, příklady uchvacují. Prv
ní, čeho má vychovat-el dbáti je., aby sám konal,
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co od jiných požaduje. Nikdo nemůže udělati jiné
věřícími, zbožnými, slušnými, po-komýlni, mi
losrdnými, není-li ta ovým sám.

Velcí vychovatelé musejí vždycky napřed sami
býti velkými lidmi. Nejlepší vychovatelé musejí
přirozeně býti svatí, jichž život volá všem: dělej

mně! Ale nedostižitelným ideál-em vychovatelů
všech dob zůstane ten, jejž nikdo nemohl viniti
ze hříchu, totiž Ježíš nejsvětější. Mají-li jiní něco
učitelského na sobě, on má všecko, protože před
náší ctnost božským názorným vyučováním svého
života. Jedna z hlavních příčin našich vychova
telských neúspěchů: máme mnoho učicích učitelů,
ale málo svatých vzorů, kteří by studovali svou
pedagogiku ze života Ježíšova.

Ježíš je učitelem lidstva, poněvadž nás nejen
pravdám učí, nýbrž i sílu vkládá do duše. Pravdy
samy nestačí, poněvadž výchov má ne'en rozum
osvěcovati, ale i dědičným hříchem oslabenou vůli
posilovati. Na to nestačí pouhá slo-va,byť byla sebe
skvělejší, jako „Povzbuzení k hrdinství“, „Rytíř
ství“, „Seb-eovládánícc,„Lidská důstojnost“. Bou
ře vášní pokácí všecky takové domečky z karet.

Je článkem víry a věcí zkušenosti, že dokonalá
výchova čistě přirozenými prostředky je nemožna.
V díle vychovatelském rozhodující je Duch sv.,
neboť, co je ostatně totéž: nadpřiro-zenádynamika
milosti, které se nabývá obětí, svátostí a modlitbou.
Kdo chce vychovávati bez oběti, modlitby a svá
tosti zůstane neplodným, byt' snad dobromyslným
povídálkem.

Učení o milosti je duší vychovatelské nauky. Kdo
to neví, není žádným vychovatelem, i kdyby byl
katolickým učitel-em.

Ježíš je učitelem lidstva, poněvadž nikdo jako
on n-ezdůraznil výchov jako nutnost („jedno po
třebné“). Přišelt', aby utvořil podle obrazu a podo
benství Božího přeměnčnvéh-onadpřirozeného člo
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věka, který má býti dědicem nebes. Tomuto vy
chovatelskému účelu jeho vykupitelského díla
slouží všecko, jeho život, jeho kázání, jeho utr
pení, smrt a založení Církve. Všecko na Ježíši je
pedagogické. Co však s tím jedním potřebným ne
nalézá se V žádném vztahu, tomu Ježíš ve své ve
řejné činnosti taky nevěnuje žádného zvláštního
zajmu.

Ačko-liv je vševědoucí a všecky zákony přírody
leží otevřené před jeho očima, nemluví o tom ani
slova. Ani jediné přírodovědecké odhalení nebo vy
nález nesouvisí s veřejnou činností Vykupitelovou.
Technice a industrii nedostalo se od něho žádného
ani nejmenšího podnětu. Ač je sám věčnou krásou,
nevytvořil žádného uměleckého díla ani v sochař
ství ani v malířství ani v básnictví ani v hudbě.
Třeba že je věčná láska, neučinil zpříma nic pro
tak zvanou sociální reformu, pro léčbu ani pro li
dovou péči o zdraví. Ať si je přítelem dítek, ne
podnikl nič-eho,pokud víme, pro vzdělání školské
a lidové.

A to z té příčiny, že všecky tyto věci nenáležejí
k nutnost-em. Ježíš však přišel, aby uěil tomu, co
býti musí: víře, naději, lásce, čistotě, pravdivosti,
spravedlnosti. Nejlepší učitel je ten, který, co je
potřebné, staví, do popředí, co. vedlejší a nadby
tečné, d-opozadí. Teď se to dělá opačně.

Ježíš je učitel lidstva, protože v porovnání k ně—
mu jsou všichni učitelé žáky. Nenazývejte se mi
stry. Jeden jest mistr náš, ale vy jste všichni bra
tři. Ani se nenazývejte učiteli, neboť jeden jest
učitel váš, Kristus. Tak stojí psáno. Tak tomu je
i dnes! Moderní školní moudrost nechce už seděti
u nohou Ježíšových. Cituje-li, necituje slovo.Bo
ží, ale slova lidí Rousseaua, Pestalozziho a jak se
ti „v-elicí“ mezi malými lidmi jmenují.

Neu'píráme, že mohou lidé v umění vychovatel
ském psáti, co je pravdivé a dobré. Ale co je
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v plném smyslu pravdivé a dobré, to všecko řekl
už ten, který před 1900 let vyšel jako rozsévač,
aby rozséval. Co učenci dovedou 'e jenom to, že
nauku Ježíšovu n-ověformulují, přlměřují a ustro
jují. Ostatně ani v pedagogice nemáme, koho ji
ného bychom očekávali.

vykupitel školy už přišel. Nemáme dále co či
niti než jej poslouchati & hlásati. Símě je slovo
Boží.

Svět se dnes hemží otázkami a problémy. Ta
otázka otázek je ta: chcete-li Krista, jejž duch
nevěry ve zhmotařené době a vaše zbabělost ze
školy vypudily, opět do ní uvésti? Má-li Kristus —
učitel býti opět vychovatelem vašich učitelů a va
šich dětí? Při tom se nejedná opět pouze o kříž
ve škole, ale tu běží o osobnost, ducha a slovo,
o milost Kristovu, o jeho panování nad dušemi a
srdci, o jeho království! Vše, cokoliv jinak podni
káme, bude neužiteěno, zapomeneme-li na toto
jedno. Ne sociální boj o chléb a peníze změní tvář
nost země, ale boj o školu Kristovu. Nevyjde—li
božský rozsévač, aby rozséval, všecko je marné.

XVIII.

KRÁL KRÁLÚ.

Mnohé moderní státy mají ještě svůj den mcd
lítby. Je to poslední červánek zanikající doby. 15
tom, tak se obávám, — nastane noc se svými oslňu
jícími blesky a ohlušujícím hřměním, s chvějící se
zemí a zsinalými lidmi, noc, kdy se lidé už ne
modlí, noc hříchu a pomsty, noc potopy.

A pak, doufám, příjde nový den. A toho dne
nebude už potřebí žádného dne modlitby; neboť
ve všech chvílích a na všech místech budou se lidé
modlit. Rok modliteb nastoupí na místo dne mod
litby. Pomni, abys světil den modlitby, poslední a
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jediný den, kdy moderní stát obrácen k lidu praví :
orate fratres, bratři, modlete se!

Duch času není přízniv „dnu modlitby“. I ten
to ostrov zmizí a nikdo jej nebude moci zachrá
nit. Den modlitby padne. A den modlitby padne,
protože stojí v odporu s moderní státní ústavou.
Moderní politický blud je: stát bez náboženství.
Stát laicisovaný. Oficielní spojení mezi státem &
Církví bud-ezrušeno. Snad si dají každý rok nějaké
rendez-vous; ale rozhodnutím lidu a vlády jsou
rozvedeny. Říká se, že tak je to lepší, on stát že po
sto roků tak zle s ní nakládal, že rozvod pro ni zna
mená vysvobození. Může být. Rozvod Církve od
moderního státu může v mnohých zemích býti vý
hodou pro Církev. Ale já se obracím proti omylu
taky v katolických kruzích rozšířenému, jakoby
rozvod byl rozlukou, jakoby určité, mocí nezměni
telných přírodních zákonů stávající poměry mezi
Církvi &státem, mohly někdy býti rozvázány. V tom
smyslu rozumím „dnu modlitby“. On mi praví:

Stát bez Církve toť sociální bohovražda. Neznám
žádného jiného výrazu. Kdo tělo a duši odděluje,
dopouští se vraždy. A vražda je zločin. Nuže, stát
a Církev patří k sobě jako tělo a duše. Stát je těl-o.
Tělesný, pozemský blahobyt lidu je jeho cíl. Cír
kev j-e duše. Duchovní, nadpřirozené štěstí lidu
je její cíl. Tak tomu chce Bůh, jenž stát utvořil a
Církev založil. Duše však musí zůstati v těle. Cír
kev musí působiti ve státě. Rozváděti je, zname
ná usmrtiti. A to je právě to, co chtějí. Nábo
ženství nemá býti už duší státu. Bůh nemá do čas
ných věcí národu c-omluvit, s nimi co dělat.

Chápu toto tvrzení, slyším-li je z úst nevěrce.
Neboť není-li Bůh ničím, pak nemá toto nic co
dělat. Rozumím těm slovům rovněž, napíše-li je
péro nějakého deisty, podle jehož světového názo
ru Bůh stvořil svět, uchýlil se na odpočinek a svět
ponechal samému sobě. Ale tomu nikdy neporoz
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umím, jak se může kdo modlit první článek víry,
věřiti ve všemohoucího, vševědoucího, všudypří
tomného Bohaa upírat mu všechen vliv na depar
tement zahraniční, na vládu věcí časných.

Když je Bůh Bohem, pak je jím vždy, všudy, ve
všem. Když je člověk tvorem, je jím vždy, všudy
a ve všem. Jie-li první otázka mého katechismu
správná, jsem na zemi, abych Bohu sloužil, a jsem
k tomu povinen vždy, všudy a ve všem. Každý čin
mého jednání musí souhlasiti s vůlí Boží a s mým
cíl-em i koncem. Toť pravidlo bez výjimky! Zá
kon bez dispense!

Tedy: též nejvyšším zákonem státníka, politi
ka, soudce, úředníka, občana: platný pro každé
nařízení, pro každý rozsudek, pro každou veřej
nou práci, pro každou volbu, pro každý hlas. Duší
veškerého veřejného života je myšlenka na Boha,
na cíl života a na správu života, tedy náboženství.

Jest možno zrušiti styky Církve a státu, ale ni
kdy nelze rozváděti občana &státníka od jeho Bo
ha, od jeho svědomí, od jeho desíti přikázání, od
'eho náboženských přesvědčení, tedy od jeho Cír—
ve. Vždy to budou zásady, podle nichž učiní svá

rozhodnutí, a nejsou-li tyto zásady katolické, 'sou
protestantské, volnomyšlenkářské, materialistické
nebo socialistické, tož zásady určitého náboženství
nebo světového názoru, ale nikdy neutrální.

Jaký koho Bůh, taková jeho politika. Jaký jeho
Bůh, takové jeho knihy zákonů. Jaký jeho Bůh',
taková jeho škola. Jaký jeho Bůh, takové jeho
soudy.

Byť nastal mezi Církvi a státem rozvod, rozlu
ky býti nemůže. Duch Církve musí zůstati duší
státu. Co Bůh spojil, člověknemůže rozloučit. Roz
lučovati Boží pravdy a zákony od veřejného ži
v-ota, je sociální Bohovražda. — A sociální Boho
vražda je sociální sebevražda.

Stát bez Církve je státu smrt. Tělo bez duše je
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mrtvola. V té míře, v jaké mizí vliv Církve na ve
řejný život, pozorujeme dvojí známku smrti: hy
noucí autoritu a hynoucí svobodu. Stát exist-uje
jenom autoritou. Spočívá na předpokladu, že jsou
vlády, které jsou uznány, zákony, které se zacho
vávají, rozkazy, které se plní, rozsudky, které pla
tí. V tom je garancie pořádku, pokoje, blahobytu,
bezpečnosti.

Strážkyní státní autority však je Církev. Pro Cír
kev platí svatá zásada: „Každý mocnostem vyš
ším poddán buď. Kdo se protiví mocnosti, zřízení
Božímu se protíví, ti pak, kteří se protiví, odsou
zení sobě zjednávají.“ Státní autorita je proto po
dle učení sv. Pavla částí onoho evangelia, z nějž
žádné slovo n-ezahyne. Církev je státu základ.

Jakmile však vláda neuznává se okem víry za
služebníci Boží, za mocnost zřízenou od Boha, visí
ve vzduchu. Proč ji poslouchat? Co 'e dělník? Clo
věk. Co vládní rada? Nic víc, člově . Proč má je
den člověk rouěet a druhý poslouchat? Proč za
chovávat zákgny? Kdo je dělá? Lidé, kteří jsou to,
co já. Jakým právem 10.000 nebo 300.000, kteří
návrh zákona vhodí do urny s vepsaným ano, při
kazují mi „musíš“! Když mě se zlíbí říci „ne
chci“? * i

Autorita, t. j. člověk nade mnou, existuje je
nom tehdy, jestliže 'ej někdo vyšší nade mne po
staví, tedy existuje-ll Bůh, náboženství, Církev. Ne
stojí-li náboženství s plamenným mečem cheruba
vedle státu, pak je usurpátorem a důsledek je:
právo na neposlušnost, právo na revoluci, anar
chie. Stát existuje za druhé 'enom jako instituce
člověka důstojná, pokud vedle autority vrchnosti
garantována je svoboda lidu. Ta země je nejšťast

nější, která má nejvíce práv a svobod a nejménězá onů, kde se nejméně poroučí. Nu a skutečností
světových dějin je toto: čím více náboženství, tím
více svobody.
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Čím měně náboženství, tím více nveobmezené
moci. „Náboženský teploměr nemůže stoupat v ze
mi, neklesá-li teploměr politické moci, a naopak:
náboženský te loměr nemůže klesnout, aniž by po
litický teplomer stoupl až k tyranii.“

Přede dnem Golgoty byl teploměr náboženský
kleslý na nulu, teploměr politické moci na 100.
Byla jenom tyranie a otroci. Přišel Ježíš. Teploměr
náboženství dosáhl nejvyšší výšky a tím i nejvyšší
svobody; neboť Ježíš tvořil se svými učedníky spo
lečnost a v této společnosti nebylo žádné mocnosti.
Mezi Ježíšem a jeho učedníky nebylo 'iné vlády
než vláda lásky, lásky Mistrovy k jeho učedníkům.
Vzpomeňte si na francouzskou revoluci. Nábožen
ství je na nule a proto je na nule i svoboda; neboť
svrchovaná moc stoupla ve znamení guillotiny na
100, a od 1. července 1789 do 26. října 1795 na
dělala 15.479 zákonů.

Jenom jedna moc chrání občana před zvrhlostí
státní moci v tyranii, jež škrtí svobodu, náboženství
se svým: „toto čiň“, „toto není dovoleno“, jež pro
hlašuje až ke knížecím trůnům a k zeleným kře
slům. Stát bez Církve je sociální sebevražda, smrt
autority nahoře a smrt svobody dole!

Dni modlitby! Světlárno v mlhách! Dni Boha
mého! Dni—méhonároda! Dni mé domoviny! Tvůj
smysl jest: Stát a Bůh, Církev a národ. Tito dva
jedno! Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!

XIX.

KRÁL NA KŘÍŽI.

Když Římané pobořili Jerusalem, zaházeli místa
křesťanským památkám zasvěcená hlínou a ru
mem. Boží hrob v jeskyni byl zasypán. Nad ním
a na Golgotě postaveny byly Venuši a Jovišovi
sochy a chrámy, tak, že křesťané, aby nebyli poklá—
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dání za modláře, už tam vícekráte nechodili. Cí
sařKonstantin dal chrámy zbořit, modly odstranit
&rum odnést. Po dlouhé klopotné práci objevena
byla ve skále jeskyňka Božího hrobu a opodál tři
kříže s hřeby & nápisná tabulka, která byla od
kmene oddělena.

Jeden z těch křížů musil nutně býti Spasitelo
vým; ale nebylo určité známky, jak jej rozeznati
od křížů obou zločinců, až žena na smrt nemocná
jeho dotekem náhle byla uzdravena. Svatý kříž
byl obložen stříbrem a drahokamy a nad ním po
staven chrám, který podle ustanovení Konstanti
nova měl předstihnouti svou nádherou všecko, co
kde dosud bylo spatřiti. Na památku na tyto pří
hody slaví Církev 3. května svátek Nalezení sv.
Kříže, aby od toho dne až do svátku Povýšení sv.
kříže denně po bohoslužbě třístičko-usv. kříže, te
dy jeho reliquií, žehnán byl kraj a lid.

Máme všechnu příčinu na tyto události se upa
matovati. Křesťanství je náboženstvím Ukřižova
ného. V prvém svém listě ke Korintským píše apoš
tol národů sv. Pavel: „Nesoudil jsem, že bych co
jiného věděl mezi vámi, než Ježíše Krista, a to
ukřižovaného“ Pavlova kázání jakkoliv velmi roz
manitá, vracejí se vždycky k centrálnímu slunci
křesťanství: Ježíš na kříži, král světa. Vše ostatní
je buďto paprsek z tohoto slunce, nebo to není
nic. U kříži spočívá celá naše dogmatika i morál
ka, naše veškerá Věrouka a mravouka, náš kate
chismus. Kříž je naší knihovnou. Každá jiná kní
—hamá jen potud cenu, pokud z ní mluví duch
s kříže. ' Ě í Š

Moderni-sté kusili se, staré Pavlovo kázání,
evangelium křlže, uvésti v zapomenutí. Kříž, t. j.
učení o nutnosti oběti a milosti, leží pod rumem,
na němž nové pohanství zase postavilo modly a
chrám Jovišův a Merkurův, Venušin a Bachův, t.
j. státního absolutismu, kapitalismu, nemravnosti
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a požívaěnosti. Poctivě tu spolupůsobilo jisté po
vrchní křesťanství, jemuž více záleželo na tom,
aby bylo více moderní než biblické, jemuž taky ná
sledování ducha času je srozumitelnější než násle
dování Ježíše.

My jsme kříž ztratili. Máme křesťanství, které
už nerozumí oběti, a proto není to žádné nebo pou
ze bezduché křest'anství. Potřebujeme Konstanti
nů a Helen, kteří kříž znovu z rumu vynesou a učí
ní jej svatou reliquií a pochopí, že trůnem králo
vým jest kříž.

Ukřižovaný král! Musí se v rodinách znovu kříž
nalézt. Moderní rodina kříž ztratila. Na jeho místo
nastoupil litický hrdina, umělec, cháska starých
bohů, nudlta, děvka. Kříž už se do moderního sa
lonu nehodí.

Moderní salon hlásá mamonářství, pýchu, mar
nivost, smyslnost, pohodlnost. Moderní salon je o
slavou sedmi hlavních hříchů. Tolik poctiví byli
lidé, že cítili, že se kříž už do takového okolí ne
hodí a proto jej. odstranili. Odstranili jej, protože
kříž může trvale zůstati jen tam, kde zůstal duch
Ukřižovaného a tady duch Ukřižovaného už nebyl,

Duch Ukřížovaného je duch lásky a oběti, a duch
moderní rodiny je duch sobectví a požitkářství.
Reč Ukřižovaného je: napřed druzí, já naposled.
Reč sobectví je: napřed 'á, potom ještě já a napo
sled ti ostatní. Křesťans á rodina je postavena na
idei oběti, oddanosti. Ideou křesťanskéhootce jest :
pracovati od rána do večera — za jiné! Ideou kře
sťanské matky: pečovati o jiné. Sama vždycky
v řadě naposled. Ideou křesťanského dítěte: úcta,
láska, poslušnost. Otec a matka napřed, potom te
prve já.

Tato idea oběti a oddanosti v moderní rodině
vymírá. Moderní rodina je stavěna na zákoně
sobectví. Moderní rodina má oblíbenou myš
lenku: co nejvíc užít, co nejméně obětovat. Odtud
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malthusianismus.* Odtud změkčilá, bezkaraktemí
výchova. Tím rodina zahyne. Jenom krucifix a je
ho kázání 0 sebezapření, sebeovládání a oddanosti
může hynoucí rodinu zachránit. Ukřižovaný král!
Nalezení kříže musí se státi v dílně. Dílna bývala
dříve jako všecko proniknuta náboženstvím, ja
kýsi druh svatyně. Práce byla považována za bo
hoslužbu, za bohoslužbu a lásku k bližnímu. Ne
bylo to jen prázdné chlebaření a vydělávání peněz.
Jako ve svatyni vládl nade vším prostorem obraz
kříže. Krucifix býval řemeslníkovi nejvyšší pra
covní normou v životě hospodářském, stálým pod
nětem k pilnosti, svědomitosti, pravdivosti, trpěli
vosti, mírnosti, vytrvalosti. Ve stínu kříže nemohla
se ujímati hrabivost, lakot-a, obchodní lež, podvod,
lichvaření se zbožím, zadržování ujednané mzdy,
hrubé zacházení, závist, třídní nenávist, nebo ale
spoň nemohla se zmoci jako sociální nemoc. Li
beralismus kříž z dílny vypudil a prohlásil za nor
mu blud, že náboženství a práce, morálka a in
dustrie a obchod nemají spolu co činit. Myslil, že
kříž nahradí policejními paragrafy, pracovním řá
dem a zákonnými předpisy. Skutečnost ale ukáza—
la, že takovéto hospodářské theorie jsou nemožné.
Ony proměnily dílnu, atelier, kancelář a tovární
pracovnu v bojiště divokých vášní, kde jedna třída
lidí je druhé vlk-ema had-em. Pracovna musí však
opět vynést odhozený kříž z trosek kapitalismu a
socialismu. Dělník musí s mistrem ve slávě při
nést a zavěsit kříž na jeho staré čestné místo. So
ciální otázka bude rozluštěna buďto křížem, t. j.
obětí, vzájemnou láskou, trpělivostí a milostí nebo
vůbec rozluštěna nebude.

Ukřižovaný král! Nalezení kříže musí taky býti
svátkem školy. Škola, počínajíc od školy obecné až
po universitu, byla založena katolickou Církvi. Cír

* obmezování porodů.



kev je nadpřirozenou vychovatelkou národů 'ako
je rodina přirozenou jejich učitelkou. Právo ož
ské i přirozené odevzdávají dítě do výchovy otci,
matce & knězi. Kdo mimo otce, matku a kněze
dítě vychovává a vyučuje, činí tak plnou mocí od
těchto tří mu svěřenou. Stát není učitelem.. Stát je
úředníkem, zákonodárcem, soudcem, policistou,
vojákem, ale není učitelem. Státní nucená škola je
na rodině, Církvi a dítěti spáchanou loupeží.

Žádáme svobodnou katolickou školu. Žádáme,
aby škola byla vrácena její právoplatným maji
telkám: rodině a Církvi. Jako jedinou záchranu
bez níž všecka politika a všecky stavby kostelů a
všecky organisace nic neprospějí, žádáme obno
vení díla Konstantinova a Helenina: vyhrabati li
berální školskou politikou odhozený kříž. Nalezení
kříže a povýšení kříže: to je duší naší školní poli
tiky. Školní politika je duší každé jiné politiky.
Ukřižovaný král! Nalezení kříže — tot' program
rodinné, hospodářské a školní reformy a tak i cí
lem politické obnovy. Pius X. řekl: Naší politikou
je kříž! Tím je mnoho řečeno. Kříž je poslušnost,
i za nejobtížnějších poměrů respektování od Boha
zřízené vlády.

Naší politikou je uznávání každé oprávněné
autority. Křížje trpělivost, není-li lze prosaditi na
jednou všecko, co je dobré a správné. Naše po
litika je oběť, kříž je solidarita, oddanost za vše
cky. Naše politika je solidarita osob, tříd, stavů,
států a národů.

Kříž je věrnost až po mučednictví. Raději
umřít, než se [)oskvrnit zbabělostí, zradou, faleš
nými kompromísy. Naší politikou je na křtu sva
tém a při biřmování odpřísáhnutá katolická věr
nost. Kříž je zřeknutí se denních úspěchů v důvěře
v neomylně konečně vítězství věci Boží. Naší po
litikou je důvěra v Boha. Křížje pevná vůle, zůstat
raději osamocen, když toho žádá svědomí, než bč
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žeti s majoritou nebo blokem. Naší politikou je
odvaha k nepopularitě. Kříž je zdroj milosti. Naší
politikou je naše víra v nadpřirozeno, V milost,
modlitbu, svátosti, v Marii Pannu, svatého Micha
ela. Evropská politika všech stran ztratila kříž. To
je příčina všeobecného zhroucení všech tak zva
ných stran pořádku. Pokud politika zase nenajde
kříž, bude všecka námaha marná. Ukřižovaný mu
sí býti králem.

XX.

KRÁLOVO POVÝŠENÍ NA TRÚN.

Bartoloměj Holzhauser, který zemřel roku 1658
v Bingenách označuje naši dobu jako periodu, kdy
svržen budou knížecí domy a monarchie. Všecko
se zaprisáhne pro zřízení svobodných států. Ta do
ba 'e tu. Jeden král po druhém nucen sestoupiti se
svého trůnu. A v této době, kdy tajemná příšera
revoluce kráčí světem a buší na dveře knížecích
zámků a vládních paláců, chystá se katolický svět
proklamovati ve všech zemích duchovní království.
Král není neznám. Žádné jméno od 1900 let ne
bývá častěji vyslovováno ve všech jazycích. Každé
koleno musí před ním pokleknout na nebi, na ze
mi i pod zemí.

Myšlenka na Ježíšovo království připomíná se
už při zvěstování jeho narození. „Dá jemu Bůh
trůn Davida, otce jeho. Království jeho nebude
konce.“ Tak to zní v andělském poselství. Kristus
král! Dlouho nebylo Ježíšovým stoupencům zcela
jasno, jaké to bude království. Mnozí snili o poli
tickém vykupiteli se silným vojskem a pozemským
bohatstvím. Ale Kristus tuto domněnku odmítl se
vší rozhodností. Když jej po zázračném rozmnožení
chlebů 5.000 mužů chtělo povýšiti na trůn, uprchl.
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Ale jak rozhodně odmítl politické povýšení na
trůn, tak rozhodně přisvědčil Pán náš k duchov
nímu a náboženskému povýšení na trůn v kritické
hodině.

Jsa odsouzen, zrazen, opuštěn v stejném okamži
ku prohlašuje svou vůli býti králem duchovním,
kdy svedený lid veřejným hlasováním na Velký
pátek panování jeho odmítá: „Království mé není
8 tohoto světa, ale králem jsem. K tomu jsem přišel
na svět.“ Pak jej. vyvedli ven na Golgotu a přibili
jej. na kříž. Neveděli, co činili. Ale poslušen vyšší
vůle napsal Pilát nápis na kříž: Ježíš Nazaretský,
král! To bylo první slavné veřejné povýšení na
trůn božského srdce Ježíšova.

Po krvavém povýšení na kříž následovalo druhé.
Ve 300 let bylo pohanství v římské světové říši
překonáno. Když císař Konstantin r. 313 prokla
moval svobodu křesťanského náboženství, co ji
ného to bylo, než slavné státem vykonané nastolení
na trůn Krista král-e? Kristus je král, král duchů,
král srdcí, král veřejného života. Vy víte, co ná
sledovalo. Od 4—500 let pracuje moderní duch
o t-c, strhnouti Krista s jeho trůnu. Těžký Pašijo
vý týden nastal Církvi. Volání velkopáteční stalo
se heslem.

Nechceme, aby tento panoval nad námi, volali
státníci, politikové, knížata, vlády, poslanci, vo
liči: „Náboženství nemá s politikou co činit.“ Du
chovní království Ježíšovo ve státním živo-tě bylo
odstraněno. Nechceme, aby tento panoval nad ná
mi, volali učenci, spisovatelé, profesoři, učitelé:
Náboženství nemá s vědou a školou co činit. Du
chovní království Ježíšovo v říši duchů, ve škole,
v literatuře, v tisku bylo odstraněno.

Nechceme, aby tento tu pan-ovalnad námi, vo
lali bankéři, obchodníci, ředitelé továren, řemesl
níci, tajemníci těžařstev, dělníci: náboženství nemá
s hospodářstvím, obchod-em, průmyslem, živnost
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vlv'
mi co dělat. Duchovní království JeZlSOVOnad pra
covním a výrobním životem bylo odstraněno.

Nechceme, aby tento nad námi panoval, volali
mužové, ženy, synové, dcery. Náboženství nemá co
činiti s manželstvím a rodinou. Duchovní král-ov
ství Ježíšovo nad domácím životem bylo odstra
něno. Co zbylo Kristu? Svatostánek, sakristie,
chrám. Kdyby se podařilo Krista i z této jeho po
slední svatyně vyhostit, bylo by po jeho panování
na zenu.

Než svatostánek Spasiteli zůstal. A ze svatostán
ku vidíme nyní, že Kristus svou světovou vládu
dobývá znovu. Nejdříve v rodinách, pak ve ško
lách, ve vědě, v politice, ve společnosti, v životě
pracovním. To je smysl intronísace. Jako kdysi
židé, když pojedli ze zázračného chleba, Ježíše po
litickým král-emchtěli provolat, tak my, my a naši
maličcí, kteří jsme se naučili ve dnech velikého
eucharistického papeže Pia X. častěji přijímati
ze zázračného chleba nebeského, učiníme Krista
z vděčnosti duchovním král-em. Intronisace bož
ského Srdce Ježíšova!

Přišla nová doba. Národové chtějí nové záko
ny, nové vlády. Převrat všudy. Co chceme my?
Co činí celý svět, to chceme čmit taky, ne trochu
příštipkářství, nikoliv, revoluci, převrat! Novou
vládu!

Ale katolické revoluce nejsou jako liberální, so
cialistické a anarchistické revoluce. M nepouží
váme při svých revolucích žádných dý , žádných
ručnic, žádného dynamitu a žádných barikád. My
nepoužíváme žádného násilí. My neproléváme ani
krůpěj _krve. —

Katolické převraty jsou opakem revolucí. My
kácíme nenávist, abychom na její místo postavili
lásku; nespravedlnost a na její místo spravedlnost;
kácíme lež, bychom postavili na její místo pravdu;
zlořád, a na jeho místo pořádek. Zednáři a socia
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lismus chtějí provést revolucemi a válkami zřízení
světové republiky. My chceme zřídit ne politickou,
ale duchovní, světovou monarchii. Chceme nastoliti
na trůn Jediného, který je oprávněn, býti králem
všech duchů a všech srdcí, předně, poněvadž jest
Bůh, za druhé, poněvadž je Vykupitel, a za třetí,
poněvadž jenom on může přinésti štěstí jednotliv
cům i národům. Chceme nastoliti na trůn božské
Srdce Ježíšovo. Poněvadž je nemožno zří-ditinovou
vládu, leda na troskách staré, chceme vyvrátit pa
nování ďáblovo, vyvrátit nevěru, vyvrátit nenávist,
vyvrátit nespravedlnost, vyvrátit všecku otravující
nemravnost. A poněvadž při každé stavbě musí se
začít od základu; chceme zaěíti s rodinami. Chce
me nové vlády v rodinných domech dřív nežli zří
díme nové vlády ve školách, v radnicích a továr
nách. Chceme. Slibujeme. Přisaháme!

My tu dnes jsme jako shromáždění lidu. Jsme
tu, abychom slavně uznali království Ježíšovo. Ne
mluvíme frásí. Jde nám o to tak doopravdy, jak
nám vůbec kdy v životě našem o něco doopravd
šlo. Na kolena! Tam vpředu je váš král. Zde jeho
obraz, svědek této svaté hodiny navžd : Chcete-li,
aby král svatostánku byl král-em vašlch duchů a
vašich srdcí? Pak zvolejte slavnostně: Ano, chce
me!

Chcete-li, aby božské Srdce Ježíšovo panovalo
především ve vašich rodinách? Ano, chceme! Dě—
ti, jinoši, panny, mužové, ženy, chcete se o to při
čiňovati, aby modlitbou, slovem a příkladem Kri
stus ve vaší farnosti byl vždy více poznáván, milo
ván a oslavován? Ano, chceme! Chcete-li, aby ten
to obraz nebyl žádnou pouhou dekorací, a tato
slavnost žádnou prázdnou ceremonií, nýbrž pro
gram em, mezníkem v dějinách farnosti? Ano, chce
me. Chcete, aby tento den intronisace božského
Srdce Ježíšova pro všecku budoucnost byl dnem
svatým a ctihodným? Ano, chcem-e! Dosti. Tento
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akt bude zapsán do protokolu nebes: Naše far
nost bude v budoucnosti farností božského Srdce
Ježíšova. Kristus náš král!

XXI.

KRÁLOVAŘÍŠE

Zástupeové svobodomyslné říšské strany, hero
diánů, a konservativních nacionalistů, fariseů,
vznesli jednou na Ježíše tak zvanou politickou
interpelaci. Tázali se Krista o říšské dani. Spasitel
odpověděl krátce a stručně tak, že se poslové po
divili. Našli někoho, kdo věděl více než oni. Měli
dost; opustili ho a odešli.

Tu zase zvítězila jednou theologie nad poli
tikou, jak pozděj1anarchista Proudhon musil při
znati: „To překvapuje, že na nejhlubším základě
naší politiky nalézáme vždycky theologii, t. j. vě
du o Bohu.“ Straničtí delegáti chtěli jenom politi—
sovati, ale Ježíš začal kázat. S císaře přešel na Bo
ha. M to učiníme dne-s právě tak.

Širokými vrstvami světa jde touha, tesklívka po
nějaké silné osobností, která by zjednala pořádek;
po nějakém diktátoru, který by zavřel sněmovny,
nebo po nějakém velikém samovládci. Jeden ať
panuje! Ten jeden, kterého národové očekávají,
musí býti buďto tyran, muž železa a krve, samo
zvanec satanské velikosti, antikrist, člověk hříchu
a ďábelské zloby, nebo kníže pokoje, otec náro
dů, muž neúchylné spravedlnosti, vykupitel, čísař
svatý.

Zdali jedno nebo druhé stojí přede dveřmi, ví
Bůh. Ale ať si nám přinese budoucnost toho ne
bo onoho, konečně bude to zase jenom theolo
gická otázka: přijde-li někdo, kdo Bohu všecko
dá, co je Božího, nebo jiný, jenž Bohu všecko v-ez
me; někdo, jenž se úplně postaví do služby světo
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vého císařství Ježíšova, Syna Božího, nebo celý do
služby světového císařství satanova, antikrista.

Když je řečo císaři, prohlašujeme dnes, že na
ším císařem, naším monarchou je Ježíš. Ježíš je
císařem v říšiprostoru. On má tu nejrozsáhlejší ze
všech monarchií. Jeho království je všudypřítom
né. Zabírá celý svět, a to na základě nedotknu
telných a nezcizitelných nároků. On je velkým mo
narchou, a to nikoliv blahovůlí poddaných, nýbrž
prací své přirozenosti. On je králem světa, protože
jest jeho vlastníkem a je jeho vlastníkem, protože
je stvořitelem. V odporu k ostatním knížatům on
svou říši sám utvořil až po nejmenší prášek, až
po její poslední atom. Každá bytost jest v ní, pro
tože on chtěl, aby byla a jenom protože chtěl, aby
byla. Všecko skrze něj učiněno jest, praví svatý
Jan.

Ježíš je králem v říši nebes. Viděl jsem a usly
šel jsem hlas mnoha andělů kolem trůnu, a ti vo
lali hlasem velikým: „Hoden jest Beránek a ten,
jenž byl zabit, aby vzal moc a bohatství a moudrost
a sílu a čest a slávu i'chválu. A veškero tvorstvo,
které jest na nebi, uslyšel jsem praviti: Tomu, jenž
sedí na trůně a Beránkovi chvála a čest i sláva a
moc na věky věkůvf“ Ježíš velikým monarchou
nebes!

Ježíš taky králem na zemi. Kníže nad králi ze
mě. Pán nad pány! Národově dání jsou mu Vma
jetek, za vlastnictví končiny země.

On vládne nad nimi žezlem železným a rozbije
je, když chce jako nádobí hrnčířské! Ježíš, veliký
monarcha na zemi! Musíme to zvláště zdůraznit.
Moderní liberalismus je třebas tak velikodušný, že
uzná nebo alespoň strpí jistě království nebeské;
ale nic nechce věděti o duchovní universální mo
narchii křesťanství mezi lidmi. Podle liberálního

jetí má země zůstati jakousi svobodnou kolonií,
v níž usídlovací politika satanova nesmí býti brzdě
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na žádným reakcionářským omezováním, podle zá
kona a ústavy. O to jde v obrovském kulturním
boji naší doby, má-li král nebes býti taky králem
země, nevyjíma'e politiku, hospodářství, umění,
vědu, nebo smí-ři Pán neb-%na zemí od něho stvo
řené býti jenom cizincem trpěným tu od zednářů,
židů a liberálů.

Jdem-e ještě dál. Prohlašujem-e-li universální
království Ježíšovo v celé oblasti prostorové, pak
nesmíme z něho vyjímat ani peklo. Jak praví tajné
Zjevení, má Kristus klíče smrti a pekla. Také tí

d zemí musejí před ním skláněti kolena. On je
též králem v říši spravedlnosti. Satan není žád
ným náměstkem Boha; je jenom Božím žalářní
kem. Kristus jediný jest král.

Hlásali jsme království Ježíš-ovo v říši prostoru,
Hlásáme však taky království Ježíšovo v říši ča
su. Tu se praví: „Jakož bylo na počátku, tak nyní
a vždycky a na věčné časy.“ Jeho říše nemá konce.
On je nesmrtelným králem staletí. Sv. Teresie bý
vala vždy unesena radostí, kdykoliv slyšela v crédo
tato slova: „Jeho králování nebude koncel“

Ježíš je králem nesmrtelným ve dvojím smyslu.
Předně panuje bez přerušení. Lidské vlády nepa
nují vždycky, buď že nemají času nebo dobré vů
le nebo potřebné schopnosti. Jsou vlády ospa
lé, chromé, slepé, hluché, němé, které mají sice
jméno-,jakoby žily a jsou mrtvé. Zcela jinak se má
věc s n-ováním Ježíšovým. Jeho panování je
všudeprítomné, všemohoucí, vševědoucí, nejvýš
moudré. To vládne stále, všecko spravuje a řídí,
to nejmenší jak i to největší. Nic neujde jeho oku,
jeho rameni, jeho srdci, ve dne i v noci.

Pak panuje vláda Ježíše Krista bez ustání. Tu
není žádných ministerských krisí, žádného s—esazo
vání s trůnu, žádných revolucí. V ministerstvu za
hraničí, ve viditelném řízení Církve, v pastýřském
úřadě církevním jsou těžké krise nemožné. Jedno
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tliví činitelé stýřského úřadu mohou se ovšem
neosvědčit, zk amat, v jednotlivých krajinách může
církevní organisace dokonce i zaniknout. Ale vlast
ní, neviditelná, centrální vláda, panství Kristovo
nad dušemi trvá, ať to pozorujeme nebo ne.

Nevíme, co přinese budoucnost. Může přinést,

co už přinesla minulost. Vz meňme si na př. nato nejhorší, na kácející se c rám svatopetrs ', na
hořící Vatikán, na prchajícího, opuštěného pe
že, na odpadající kněze a biskupy, na všeo ecné
pronásledování křesťanů, na obyvatele země, 'ak

praví tajné zjevení, zpité vínem veliké nevěst y,terá sedí na mnoha vodách, duchem internacio
nálního, požidovštělého zednářství, na svět zpitý
krví svatých a svědků Kristových. Okrsek zemský
zřícenina!

Tajné zjevení líčí podobné a ještě hroznější vý
jevy v dob-ěveliké šelmy, antikrista. Než ani v do
bách těchto děsných katastrof nespí král věčností.
Totéž tajné zjevení, které právě vylíčilo nejhroz
nější události, mění najednou obraz: „I uslyšel
jsem jako hlas zástupu četného a jako hukot veliké
vody a jako hřmění silného hmmobití, kteréž pra
vilo: Alleluja, ujal království Pán Bůh náš všemo
houcí.“

„A viděl jsem nebe otevřené, a hle kůň bílý a
ten, jenž na něm sedí, slove Věrn' a Pravdivý a
se spravedlností soudí a bojuje. Očl jeho jako pla
meny ohně a na hlavě jeho mnoho korun a jméno
jeho zove se Slovo Boží. A vojska nebeská jela za
ním na bílých koních, oblečena v kment bílý, čistý.
A z úst jeho vychází meč na obě strany ostrý, aby
jimi bil pohany. A on bude je spravovati prutem
železným. Na rouchu má napsáno: Král nad králi
a pán nad pány.“

Chtěli jej. sesaditi, modernisti, liberálové, bez
vyznání, židé a poehopové židů: ale on je a zů
stane králem, králem neb-esa země, nesmrtelným
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králem staletí, císařem v říši času. Dávejte proto
císaři, co je císařovo. Nájemné a daně — to je
tuze málo. Nájemné a daně, část celku, platí se

zemským mocnářům. Císaři vašěmu, králi lás
EO,neodvádí se jen část, ale všecko; především to
nejvzácnější: království srdce, království lásky.
Obraz a nápis peníze rozhoduje o povinnosti da
ňové. Obraz duše vaší je Boží, a její nápis je Ježíš.
Dávejte tedy Bohu, co je Božího, všecko!

xxn.
KRÁLOVA STRANA.

Vždy výše stoupají vlny potopy. Vždy hrozivěji
blýská se z mraků, v nichž spočívají osudy národů
evropských. Vždy zapletenčjší jeví se světová krise
klidnému pozorovateli. Příšera tlumeného zoufal
ství se ušklebuje: Jste ztraceni!

Nejvyšší vrcholky moderní kultury klesají do
rudého moře socialismu. Státní všemoc, militari
smus, věda, organisace, kapitál, nevystačují, kla
mou, hroutí se. Všecky základy pevného řádu se ví
klají. Všecky vlády jsou bezradně.

Jedli jsme se zakázaného stromu 1517 a 1789.
Nyní stojíme tu mrznouce a hladovíoe a nazí a sty
díme se. Oči se nám otevírají. Slyšíme hlas Boží
z hrozných událostí posledního desítiletí a hrozivé
budoucnosti. Byť veliký dav ani dnes nic jiného
neznal než hrnce masa hospodářských reforem a
tanec okolo zlatého telete, ušlechúlejší část lidí po
číná chápati, že spása nepřijde pouze od pekařů
a řezníků, neboť národové nežijí toliko chlebem,
nýbrž každým slovem, které vychází z úst Božích.

Vzniká nová Evropa a tou novou“Evro u, která
má povstati po potopě, aby jako rozsévac rozsívala
símě království Božího do země pluhem těžkých
ran zorané, může býti jenom katolická Evropa. A
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všemi možnými stranickými obušky toto nové po
kolení neubijete, poněvadž e plno Ducha sv. a ho
tovo pro svou věc žíti i zemríti.

Je to poučení z Evangelia, aby se mladé vino ne
nalévalo do starých měchů. Strany nám n—epostaěí.
Sv. Otec žádá nad stranami Katolickou akci. My
smýšlíme namnoze jinak, a jinak mluvíme i jed
náme jinak než strany. My chceme býti my a to
můžeme jenom, když se postavíme na vlastní no
hy. Na půdě Katolické akce.

My stahujeme své hvězdy s nebe dolů, aby zá
řily na naše vlající prapory. Hesla denní se nám
nezamlouvají. My jsme katolíci, stranou katolic
kou a proto vlastně žádnou stranou. Strana kato
líků musí býti katolická. Co v srdci plá, musí na
čelech zářit a v rukou po činech dychtivě hořet.
Ať ví celý svět, kdo jsme. Máme toho dost, hráti
pořád hru němých, s neskonalou opatrností ml,ěet
nebo jinak mluvit než smýšlíme,a jinak jednat než
věříme.

My chceme býti stranou stoupenců Božích. De
liký Pius to žádá. Před 20 roky řekl: „Stran 150
řádku, které skutečně v našich rozrušených pomě
rech mohou přinésti pokoj, je jenom jeden druh,
strana stoupenců Božích. Ty tedy musíme podpo
rovati, počet jejich stoupenců podle možnosti se
silovati, jsme-li vedeni láskou ke spořádaným po
měrům. “

Naším programem je Bůh, program to svatého
Michaela. Žádáme práva Boží na jeho svět a bo
jujeme proto se všemi papeži posledních sto let
proti liberálním moderním právům lidským, která
ve skutečnosti nejsou nic jiného než právo falše

proti pravdě, špatnosti proti do,bru revoluce protipořád u hříchu proti Nejvyššímu.
Jsme tedy prot1 všemu, co je proti Bohu. vypo

vídáme boj zákonu bez Boha, manželství bez Bo
ha, vědě a škole bez Boha, obecnému zisku bez
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Boha, práci bez Boha, slovem laicismu ve všech
oborech.

Ten, jenž stvořil zemi, má býti opět jejím pá
nem, jeho zákon dvoudeskový základem a normou
našich zákoníků! Politika je nám bohoslužbou. Ne
blahý rozpor mezi náboženstvím a veřejným ži
votem musí zmizet. Sloužit jednomu Pánu místo
bez/carakterní služby dvěma pánům! Voláme hla
sitě všemi ulicemi: Věřím v Boha všemohoucího,
stvořitele nebe i země! Živ jest jeden Bůh!

Jsme stranou Krista krále. Všecka politika, kte
rá se za toto jméno stydí, budiž vyloučena ze sně—
movcn křesťanských národů. Když se počítá 1933
po Kristovu narození, nesmí se už národům vlád
nouti, jakoby byly židy nebo pohany. Kristus mu
sí panovat v zákonodárných sborech. Nejsme na
darmo pokřtěni a biřmování. Ať je to znát, když
mluvíme.

Svět volá ze svých zmatků po budoucím zachra
niteli. Ten tajemný císař je Bůh našich svatostán
ků, Kristus, cesta, pravda a život. On je ten, jenž
přijíti má a při'de. Před ním musejí ještě všichni
na kolena. Ať ž1je Ježíš! My politisujeme pro Kri
sta, nesmrtelného krále staletí. Dvacáté století bu
de stoletím Ježíšovým, když se 19. století jmeno
valo stoletím Mariiným. Chceme raziti cestu do
ma i na venek, aby království Kristovo, nastolení
na trůn našeho Pána, stalo se skutečností, evrop
skou skutečností, světovou záležitostí, když se bylo
stalo skutečností náboženskou; neboť Kristus je
král! .

My jsme stranou synů Říma. My jsme katolíci.
My očekáváme všechnu spásu jedině od Církve,
která 'je dnes, jako tak často v dějinách povolána,
býti archou v potopě. Jsou jenom dvě moci na
světě. Katolická Církev je velmocí v říši ducha,
&naproti ní stojí druhá velmoc, revoluce. Vše, co
je mezi tím, je rnalomoc, mdloba.“
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Nebylo posledních deset roků apologetickým
kursem, ve kterém byla demonstrována světu
pravdivost tohoto slova? Odůvodnění jeho je den
ze dne neodolatelnější. všecky domečky z karet
se kácejí. Všecky berly se lámou. Hráze opěrné
sou podr ty. Že se všechen řád dosud nesesul,

dlužno po ládati za zázrak milosrdenství Božího.
Řím nebo Moskva, to je otázka. Kdo se dnes

otevřeně nestaví na stranu Církve, slouží vědomky
nebo nevědomky revo.luci Vůdcové lidu nemají
nic pilnějšího a potřebnějšího na práci než při kaž
dé příležitosti poukazovati na věroělánek devátého
článku víry. To může činiti jenom jedno hnutí,
katolické, které není vázáno žádnými smlouvami
a kompromisy, kterémuž jde o záchranu lidstva
víc než o malé úspěchy denní.

Toto hnutí musí přejití ve skutečnost. Je to nej
naléhavějši, národní, ano evropská potřeba. Ne
stačí, aby kněží na kazatelnách mluvili o papeži,
i státníci musejí dbáti hlasu, který zaznívá z vati

kánského lpahorku, ze Sinaje Nového zákona. Rímnebo Mos val
Tážete se naší taktice. Je to taktika těch sta

'.ch My poi tisujeme přede vším na našich kato
lických kolenou. My politisujeme jako všichni, ve
licí politikové Starého a Nového zákona. My roz
hodně zavrhujeme pověru, jako by vítězství bylo
resultátem velikých čísel a lných tříd. V životě
národů jako v životě jednot IVCůzávisí všecko na
prvním politikovi, na Bohu. My se neostýcháme 1
to vložiti do svého manifestu. Bylo by nesmyslem ,
bojovati pro Boha ale bez Boha, a chtít tak zvítězit.

Bůh tomu chce! Teď to musí hučeti jako bouře
0 letnicich všemi kraji, plápolat jako svatý ohni
vý signál na všech výšinách. Bůh to chce! My to
víme: naše cesta je znamenaná znamením Golgo
ty. Naši politikou je kříž! Nikdy nebylo mc veli
kého vykonáno na jiných cestách. Proto klademe
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s plnou důvěrou statek i krev svou na oltář svého
krále. Chceme býti národem hrdin, nikoliv kra
mářů, hotovi pro to nejvyšší odvážiti se všeho.

Teď zatrubte úsvitku! Nyní zabubnujte: nastou
pit do řad! Lide katolický, povstaň! Jde o tvou
čest, o tvé spasení, o tvé svědomí. Běží o to nej
vyšší a poslední. Heslem bud': katolík! Ve jménu
Hospodina zástupů! Vzhůru &kupředu!
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