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OTČENÁŠ.

Nové sfáfy, nové říše volí si nové znaky,
nová hesla, (voří nové hymny.

Syn Boží, když přišel zbudovat nové
království, království synů Božích na zemi,
a posfavilzákon Novýna základech zákona
Sťfarého, dal svým věrnýnt — novou mo
dlifbu; rodinnou a sfáftněúřední modlitbu no
véhokrálovství Ježíše Krisfa,!)modlitbusynů
Božích — Otčenáš. Profo ji sv. evangelista
Matouš vpléťá do programové řečihorské,
v níž Spasifel staví všude nového ducha
svého profi duchu zákona Sfarého. V jeho
říši nové nemá býti modlitby licoměrné a
na odiv konané na rozích ulic, ne mo
dliíby bezmyšlenkovité a mnohomluvné,
jako bylo u farizeů; proto dí krátce, přesně,
veliftelsky — On — zákonodárce nového
království:

1) Meschler S. 3.: Drei Grundlehren: das Familien
und Reichsgebeť Chrisfi u. der Kirche. (Kap. 8. 2.)
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„Iakfo tedy budefe vy se modliti: „Ofče
náš, jenž jsi na nebesích, posvěf se jméno
tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako
v nebi fak i na zemi. Chléb náš vezdejší
dejž nám dnes. A odpusť nám naše viny,
jakož i my odpoušfíme našim Vinníkům.
A neuvoď nás v pokušení. Ale zbav nás
od zlého. Amen. (Mí. 6, 9—15.)

Přicházejí k němu učedníci, kteří nebyli
s ním na hoře Blahoslavenství, kde sfa
novil Ofčenáš za modlitbu nového svého
království. Zastihli ho V modlitbě na jiné
hoře, dle podání —na hoře Oliv. Je vždy
a všude rozkošný a půvabný pohled na
tvář modlitbou prozářenou Mojžíšova tvář
je všecka oblifa celými svazky paprsků
z rozmluvýy s Bohem; lid izraelský bojí
se k němu přisťoupiti pro jas jeho obličeje,
je třeba dokonce i závoje, kferý by jej
flumil.2) Sv. Anfonínu, sv. Ignáci sálá tvář
nevídanou září,?) na Aloisia pohříženého
v modlitbu chodí se lidé dívaf, obličej cfi
hodného kněze Eymarda je prodchnuf sv.
nadšením a přefvořuje se Vfvář andělskou
před Nejsv. Sváfosfí,“) což feprv byl asi

2) 2 Mojž. 34, 29—35.
3) Corn. a Lap. in Math. c. 17.
4) Tagliaferro: Živof a cfnosti P. Pefra Jul. Eg

marda (Brno, 1905) sfr. 231.
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slastný pohled na modlícího se Syna Bo
žího! Jako přikouzleníi sefrvávají učedníci
u něho V němém usfrnufí; až když pře
sfal, řekl mu jeden z učedníků jeho: „Pane,
„nauč nás modlifi se.“ (Luk. 41, 1.) A on
řekl jim opěf, co byl řekl již na hoře Bla
hoslavenství: když se modlífe, říkejťe:„Ofče,
posvěť se jméno fvé. Přijď království tvé,
Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť
nám naše hříchy, neboť i my odpoušfíme
všelikému Vinníku svému a neuvoď nás
v pokušení.“ (Luk. 44, 2—4.)

Jaká fo modlitba!
Již pro svého původce. To není modlitba

ani proroka, byf Bohem nadchnutého —
ani svěfce, byť i v Bohu žijícího: ani Da
vidova ani Pavlova; fo je modlitba Páně
— oratico Domini; z hlubokosti přesvatého
srdce samého Syna Božího vyfryskla.
„Ten, jenž fi dal byfí i žití, dal fi i mo
dliftbu“, dí sv. Pefr Chrysologus — „a jistě
chce vše dáfi fen, jenž svou vlasfní mo
dlifbou chce býti prošen.“ *) — „Král sám
vzal na sebe úkol přímluvce a vkládá do
úst (vých prosbu za fo, co fi chce udělifi —

5) Aui ergo esse fecif, dedif vivere, dedif ef
orare. Auia fofum voluít praesfare, gui sua sibi
prece voluiť supplicari. (Sermo LXIX.,vyd. v Mohučí
1607, sfr. 300.) Cfr: Cypr. de oraf. c. IL.



jaká láska! A kde Syn na Ofci žádá, jen
co láska Vvnukáa co svafo jesf, fam není,
křesťane, třeba obavy.“ 9)

Jaká to modlitba pro svůj obsah! Všecken
duch lidský i veleduch sebevěfší naráží
v lefu svém na hranice, přes něž nemůže:
jest obmezen, není všeobsáhlý. — „Kdo
jest ze země, jest ze země a mluví ze
země.“ (Jan 3, 31.) Profo mluví i světci
v nejlepších svých modlitbách přece jen
„Jako ze země“. Ale fen, jenž mluví v Otče
náši, jesť onen, „jenž s hůry přichází a fen
jesť nade všecky.“ (Jan 3, 31.) Duch ne
obsáhlý, „poklady moudrosti a vědomosti
Boží jsou skryfy v něm“; (Kol. 2, 3.) —
profo modlifba jeho jesí-,„s hůry“ jako on
sám, dokonalá, všeobsáhlá. „Jesťnesmírná,
jaksi nekonečná a všeobsáhlá jako Bůh
a lidstvo. Všecko jesí V ní; vše pro zemi,
vše pro nebe, vše, čeho (řeba pro minu
losí, vše pro přífomnosf, vše. pro budou
cnosí, vše, čeho fřeba pro Čas i pro věč

6) Sv. Pefr Chrysol. Ad amoris indicium rex ipse
officio funcfus esf advocafi, uf preces, guibus res
ponsus eraf, ipse dicfaret. Cuncfatio ablafa esf im
pefrandi omnis, immo fiducia collafa esf fofa prome
rendi, guando ipsum se legif in precibus, gui rogafur.
Metfus locum non habef, ubi a pafre filius piefafe
inferprete desideraft guae sancfa suní, impefrare.
(Sermo 70. vyd. uved. sfr. 305.)
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nost.“") Na nebeských výšinách začíná
„Ofče náš“ — a až do nejzazších hlubin
dosahá: „ale zbav nás od zlého“ *) (od
věčného zavržení).

A jakým neobyčejně důmyslným způ
sobem! „Mý nevíme, zač bychom se měli
modlifi, jak jest potřebí“ (Rím 8, 26.) Ale
fen, který říkal: „Hledejte nejprve království
božího a spravedlnosti jeho a ostatní bude
vám přidáno“ (Mf. 6, 33.), věděl. Profo dal
na první místo fo, zač především pro
siti máme, fofiž náš žitní cíl. [Ofec,
nebe, česí a sláva Boží a věčná naše spása
v království jeho.| K dosažení cíle však
jest fřeba prostředků — profo Misfr mo
dlitby klade na druhé mísfo prosbu za
prostředky, ., jichž jest nezbytně pofřebí.
[Plnění vůle Boží, pofřeby pro duši i fělo
= chléb. Konečně s cesty k cíli nutno od
stranifi i překážky, nemáme-li se cílem
minoutfi,a proto další závěrečné prosby: za
odpuštění hříchů, sílu Vpokušení, odvrácení
zlého. — To je řád a pořad jediné opráv
něný, jediné rozumný a jediné bohumilý.
Odněho , nelze usfoupiti. „Modlíme-li se

7) Bougaud: Le chrisfianisme ef les femps pré
senís díl II. vydání 9. sfr. 244.

S) Joh. Em. Veith; Das Vafer unser (Wien 1842)
str. 111.



vp léřádně, jak náleží, dí sv. Augusfin, „nemů
žeme se modlifi jinak, leč jak jest v Ofče
náši.“?) Vzor, pravidlo, regule všech mo
dlifteb; již Terfullian nazývá jej modlifbou
„zákonifou a řádnou všech věřících“.!0)
Afaké právem : stačí úplně. „Nebof co le
pšího můžemečinitfi,“ dí sv. Terezie — která
sama o sobě vyznává, že fo byla její ne
obyčejně zamilovaná modlitba — „co činifi
lepšího, nežli modlitbu svou sfavěfi na zá
klad, jemuž nás sám Krisfus Pán vyučil?
Kdyby naše bohosf nebyla fak veliká a
naše zbožnosf fak mdlá, my bychom ani
vůbec nepotřebovali modlitby jiné, ani jiných
knih modlicích!“ 11)

A fa stručnost! V sedmi kratičkých vě
fách shrnoutfi všecky pofřeby člověka pro
čas i pro věčnost — jaké umění! „Nejzhu
šťěnější návod k nejobsáhlejšímu umění
modlifi se“ — dí sv. Petr Chrysol.!?)

9) Sv. August. Ep. CXXX. 15: Ouaecumgue aufem
verba dicamus, nihil aliud dicimus, guam guod in
isfa orafione dominica posifum esf, si recfe ef con
gruenfer oramus“ Cfr. S. Thom. Ag. in orať. domin.
(ed. Hurfer) IT. str. 90. Cfr. Gihr Gedanken úber
Gebefsleben. 50—61.

10)Terfull. de Oraf. (ed. Hurfer) c. 10.: legifima
ef ordinaria orafio. (Sfr. 15.)

11)Sv. Terezie: Cesfa dokonal. hl. 21.; uvádí
Zahn: Einfihrung in die Mystik, sfr. 148.

12)], c. sermo 70. sfr. 305. „uť brevissímo magi
sferio orandí lafissimam capias disciplinam.“
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V Písmě stojí fajuplné rčení: „Slovo ukrá
cené učiní Hospodin na zemi!“ (Is. 10, 25.
Rím. 9, 28.) „Nesmírné a věčné Slovo
Boží, ve svém vfělení pro nás jaksi zkrá
cené, učinilo nyní zdeha zemi ješfějiné zkrá
cené slovo — Ofčenáš! A fakový je fohofo
slova smysl hluboký, a taková plnost fa
jemství a faková účinnost jeho proslovení
a faková umělosí Vuspořádání — že nikdo
vypověděti nemůže.“13) A co jesf s podivem,
že přes fo je fak vhodnou modlitbou — a
pro všecky! Sfručnosí bývá na závadu
srozumitelnosti Zde nikoli. Malé děcko
sofva žvatlající chápe nejsnáze, že má
Ofce na nebi jako ho má na zemi, vVele
duch noří se v hloubku jeho smyslu a ne
dobírá se konce. Světici jako Alžbětě sotva
vystačí jediný Ofčenáš na několik hodin
cesfy !4) — fak jésť pro ni bohaf obsahem,
když o něm rozjímá — a duše sebe více
vášní zmífaná, pochybnostmi šívaná, dokud
jen víry V Boha nezfrafi, může se vždy
modlifi Ofčenáš, jenž se hodí pro každého:

13)Dionysii Carfhusiani: In guafuor Evangelisfas
enarrationes; in Math. Enarr. arť. XIII. fol. XXIV:
Immensum aefernumaue Dei Verbum propfer nos
incarnafum ef guodammodo breviafum verbum ab
brevians ef consummans fecif super ferram.“ (Colo
niae 1532). :

14)Oer: Vafer unser sfr. 20.



jest modlitbou všeobecnou: není ani mo
dliíbou židovskou, ba ani křesťanskou a
kafolickou výhradně — jest modlitbou vše
lidskou,!*) — ideální modlitba člověčenstva,
nazval ji novější spisovatel. !9)

Profo není divu, že pro fyfo přednosti
byl Ofčenáš ode dávna zamilovanou mo
dlifbou svatých a velkých duší v církvi.
Celé spisy a výklady nesčetné napsali o ní
sv. Ofcové církve a její spisovatelé; aby
chom jen nejznámější uvedli:

Origenes (o modlitbě vůbec a o modlitbě
Páně), Tertullian (o. modlitbě), sv. Cyprian
(o modlitbě P.), sv. Rehoř Nyss. (5 řečí
o modlitbě P.), sv. Jan Zlaí.; sv. Augustin,
sv. Pefr Chrysol., sv. Tomáš Akv. (výklad
modlitby P.) aj. aj.

Sv. Tomáš vypočítává zvlášťě pafero
předností Ofčenáše: je fo modliba jisťá,
správná, řádná, zbožná, ponížená.

Jistá: Žádná modlifba nebudí folik dů
věry, s jakou nezbytně „máme přisfupovati
k trůnu milosti“ (Žid. 4, 16), máme-li býfi
vyslyšeni, jako fato. Vždyť je fo modlitba
našeho „advokáta“ u Boha Ofce a nejlep

15).Bougaud: 1. c. sfr. 244.
16) Dr. Mausbach: Chrisfenfum, Religion u. Kir

che II. 374. „Welígebet“, Gihr, Gedanken iiber das
kath. Gebefsleben 59
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šího misfra modlifby: „máme přímluvce
u Boha Oíce v nebesích (fofiž) Ježíše
Kristaspravedlivého“ (1 Jan 2, 1). A není
fo on, jenž nás spolu s Ofcem vyslýchá ?
A neviděl by, přeslechl by, že jsou fo vlastní
jeho slova? O nikoli: přáfelskýydůvěrná a
zbožná fomodlitba, prositi Boha jeho vlast
ním slovem“ 17)

Správná — žádáťf jen fo, co se sluší
na Bohu žádati. A jestli kdy jinde prosíme
a nedosfáváme, je fo profo, že špafně pro
síme, dí sv. apoštol Jakub. (4, 3.) Zde ni
koli. Zač zde prosíme, je vše dobré: vložil
fo fam fen, jemuž říkali: „Misfře dobrý!“

de řádná: zachovává nutný řád ve vě
cech, o něž prosíme: nejprve sfaví božské,
nebeské a duchovní, pak feprv naše lidské,
pozemské a fělesné pofřeby.

Je zbožná: zbožnost plyne z lásky. A
kde se budí Více lásky k Bohu nežli zde
již pouhým slovem: Ofče? A více lásky
k bližnímu nežli zde, kde voláme: Oíče
náš, dej nám, odpusť nám?

Zbožnost často se rozplývá v nic, je-li
modlitba příliš dlouhá, mnohomnluvná, roz
vláčná; profo varuje Pán: „Modlíce se,
nemluvte mnoho, jako pohané!“ (Mf. 6, 7.)

17)„Amica, familiaris ef devofa esf orafio, Domi
numde suo rogare.“ S. Cyprian : De oraf. Domin. n.5,
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Proto udělal Ofčenáš fak krátký! Není
osfaftně delšího pofřebí, dodává sv. Pefr
Chrysol.: „Na ofce přece není synu fřeba,
mnohými prosbami doléhafi — neboť jako
nufká nouze syna, aby prosil, fak nufká
láska ofce, aby dal.“ 1)

Je pboniížená — nemůže býfi již větší po
kory, než kferá již ani na svá slova ne
spoléhá, nýbrž jen na moc slov Spasife
lových.!“)

Také nám musí býti Ofčenáš již pro fyfo
důvody modlifbou nejmilejší. Ale máme
ješťě folik jiných, pro něž je Ofčenáš srdci
našemu fak drahý. Bylť fo první pozdrav,
„kterým nás vífali na kříu sv. v království
Boží zde na zemi: nad spícím nemluv
ňátkem splývala fafo modlitba se dvojích
rtů: se rtů duchovní matky církve a se
rtů našich kmofrů, kfeří se jej jménem
naším modlili. Na fofo heslo byli jsme při
jafi V řadu synů Božích na zemi. — Při
biřmování bývá zvykem modliti se několi
krát Ofčenáš za milosti a dary Ducha Sv.
— Ofčenášem (folikráťt a folikráft spláceli

18)S,Pefr,Chrysol.Sermo71..— guiacumpa
frem posfulaf, mulfa prece filius non laboraf: sicuf
enim pefere cogif necessifas genifum, ifaurgeft cha
rifas dare geniforem. (l. c. sfr. 305. 306.)

19) Sv. Tom. 1. c. c. I.— V. sfr. 88.—92.
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jsme dluh svého pokání po sv. zpovědí.
— Otčenáš vřadila církev sv. i do mše
sv.; po proměnění upírá kněz oči na Tělo
Páně a jako úvod k sv. přijímání modlí
se či zpívá Ofčenáš — Pater nosfer: aby
chom viděli a věděli, co je též a především
onen chléb vezdejší, za nějž vOfčenáši
prosíme. — Ofčenášem svolává církev po
žehnání na novomanžele, když je u olfáře
nerozlučně spojila. — Ofčenášem bude nám
mafka církev Vymáhaftismilování, až se bu
deme vydávati na cestu všeho světa (3Král 2,
1) a až nás bude ukládati v klín mafky země.
Budeme-li fak šťastni, že budeme míti, kdo
by se za nás modlili, bude nejčastějším
přímluvcem naším v očistci opět Ofčenáš.

Není fo dosti důvodů, abychom Si jej
zamilovali, jeho si vážili, jemu lépe roz
uměfi, lépe se jej modliti a lépe dle něho
i žíti se učili?

Nuže! —



OSLOVENÍ

Není hned fak rozhodující chvíle — chvíle,
na kferé by folik záleželo, jako jesí oka
mžik, kdy máme předsfoupiti k audienci
velmožného pána a jej osloviti. Nepodařené
oslovení, nesprávný fifulmůže nám pokaziti
všecko. Proto se každý tolik o fo sfaráme
a na fo pfáme: Jak ho oslovím?

Můj Bože, jak oslovíme Tebe?
Kde najíti slovo, kferé by rozmluvu s Te

bou vhodně začínalo? Kde fiful, který by
Ti byl dosti milý, aby nám zaručoval, že
vlídně nás příjmeš? Tiful, který by obsa
hoval nezbytné podmínky každé prosby:
pokornou úctu a důvěru zároveň ?

Sýn Tvůj nám dí: „Takto budefe vy se
modlifi, fakfo říkejte: Ofče náš!“

„Otče!“ — tak tě tedy fitulujeme v po
korné úctě;

„Otče“ — fak tě oslovujeme s důvěrou.

14



1. „Otče!“ je projev pokorné úcty. My
ubozí lidé míváme časfo nejapné ponětí
o modlitbě a bohoslužbě vůbec. Smýšlíme
o ní a konáme ji fak, jakoby Pán Bůh na
ni čekal, jako bychom ho fím nevím jak
ctili. Pravda — je fo česť pro Boha, když
se modlíme: již profo, že fím ukazujeme
víru svou, že Bůh jesí; jen fen je schopen
se modlifi, kdo v Boha věří; „víra se modlí,
dí sv. Augusfin — nevěra nikoli;“ „kde
chabne víra, hyne modlitba.“ !) Jesf i v fom
čest pro Boha, že modlifbou mu vlastně
říkáme a vyznáváme před celým světem:
„Jsi nanejvýš mocný — proto fěprosíme; jsi
nejvýš dobrý, abys dal, profo se k Tobě
modlíme.“

Ale fafto všecka úcta od fak ubohého
fvora, jako jsme my, co jesí před (váří
Boží? Myslíme-li si, že jest něco — ana
není nic, je fo jen profo, že máme ubo
houčký a nedokonalý pojem o Velebnosti
Boží; kdybychom lépe chápali Vznešenosf
Boží, vidělibychom, že modliti se jesf vlastně
větší cfí pro nás nežli pro Boha.

Kdo jesť Bůh? Velebnosí sama, majestát,
velikost! Je kniha, ze které vane dech ve
lebnosti Boží — Písmo sv. A jak ho líčí?

1) Fides fundif orafionem (sermo CXV); sí fides
deficif, oratio perif — (sermo CXVI).
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Je svrchovaný vladař — frůní věčně na
sv. hoře své — obklopen vojsky a zásfupy
andělů; moc a hrůza dýšící z něho udržují
V poddanosti všecko na nebi — nikdo se„veneodváží, vzepříti se:

Vládní moc a hrůza u něho jesf,
udržuje pokoj na svých výsostech.

(Job 25, 2.)
V nadoblačné výši jeho frůnu jsou po

hofově jiná Vojska, čekající na jeho povel:
pluky blesků a krup, spousty vody a sněhu,
nesčetné šiky hvězd a sluncí: Hospodin
Pán, Bůh zástupů!
Rozfahuje zemi nad prázdnem
a mraky na ničem zavěšuje
Zavazuje vody v oblacích svých
a mračno podjejich fíží nefrhá se.

Do kruhu ohraničil povrch vodsíva —
fam až, kde meze jsou světla a femna.

(Job 26, 7—10.)
Sloupy nebeské se (řesou,
trnou, jakmile počne žehrat — (Job 26, 11.)
Zavřel jakoby dveřmi moře,
v době, kde vyfrysklo, z lůna fakořka vyšlo,
— — dal mu oblak za oděv jeho
a je mrákofou jako plénkami ovinul.
Vylámal mu hranice své,
položil mu závory a brány
6



a děl mu: Až pofud a ne dále smíš jífi
a zde budeš fříštifťbujné své vlny.

(Job 38, 8—11.)
S výšin své výsosti zasahá rukou svojí

všemohoucí až do hlubin země a do pro
pasfí zásvětných: :

Ejhle, mríví chvějí se pod vodami:
také fvorstvo, kferé přebývá v nich.
Obnažena před ním jsou pekla,
nemá závoje, místo smrů.

(Job 26, 5—6.)
A když tohle vše vylíčilo, Písmo ještě

nad fo dí: fohle vše jesť čásf, jen šelesf
Boží velebnosti; což jesí feprve asi Veleb
nost Boží celá? Kdyby se dala viděf a
slyšef, omráčila by tě jako hrom: „Hle, co
řečeno, drobfy jsou foho, co Činí, sotva še
pof jeho řečí Vnímáme! Hřmění velikosti
jeho kdo může slyšet?“ (Job 26, 14.)

Co mu fedy dáš, člověče, abys ho po
ctil — fohofo Velikého? Básník viděl, jak
jednou hořelo celé horsívo Pyreneje. Učíň
větší požár: zaněf celou zeměkouli Voběfní
oheň; úvrhni V něj všecko bohafství fvor
stva i lidského umění; sírhni V fen oheň
zápalu i svěfy nebeské a všecka vojska
andělská — ať splápolají jako oběť před
Ním. O, veliká oběť! Užasně veliká! A
přece, copraví Hospodin? Nepofřebuji!Mám!

2 Pane, nauč nás... 17



Není mi fřeba býčků z fvých domů,
ani kozelců ze (vých ohrad.
Neboť má jesť všecka zvěř lesní,
i dobyfek na horách plných skofů.
O každém pfáku nebeském vím,
i krása polní náleží mně.

(Zalm 49, 9—11.)

Co mu fedy dáš — fy ubohý, člověče?!
Co mu dáš — a fo fě dělá před ním

ještě ubožejším — co mu dáš, fy Aříšný
a nečistý člověče!

Ejhle, ani měsíc nemá světla,
ani hvězdy nejsou čisťy před ním;
nad fo pak člověk — shnilofina,
lidský zrozenec. — fen červík!

(Job 25, 6.)

Vtělený,jednorozený Syn Boží vida všec
ku fufo naši ubohosí, naprosfou neschop
nosí a nemožnost cfífi Velebnost Boží, sli
foval se nad námi a dal nám Vruce sama
sebe — na kříži a ve mši sv., abychom
mohli foufo oběťfí božskou, bohurovnou
vzdávati Božské velebnosti úcfu náležifou.
Jakými díky jsme mu za fo zavázáni! A fak
na druhé sfraně je fím jasněji viděti nesmír
nosí velebnosti Boží! — Je faková, že jen
Bůh zmařený na kříži, „uložený až v sám
prach — mrívých“ (Žalm 21, 16.), jen Bůh
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zmařený až V podobu chleba na olfáři jesf
pocfou pro ni hodnou! —

A k féťfo velebnosti fy přísťupuješ —
v modlitbě. Co učiníš ? Prorok všecek schvá
cen úžasem myslí, že by bylo nejlépe se
odmlčeti a Vněmém údivu se klaněfi: „Ho
spodin jesíťV chrámě svalém svém: umlk
niž před ním všecka země!“ (Habak. 2, 20.)

A hle, fy nemusíš mlčeti, fy smíš mluvifi,
ano fy voláš k fomuto Neskonalému, Veleb
nému: Otče! To je něco fak smělého, že
církev Syna Božího se jaksi leká a když
má ve mši sv. oslovifi Boha slovem: Ofče,
dí: Jen profo, že Spasitel fak přikazuje a
jen že božským poučením vybízí, osmělu
jeme seříkati: Otče náš!?2) Ó, s jakou po
sváfnou úcfou je fřeba blížifi se k rozmluvě
S velikým Bohem a k oslovení jeho fak
smělým názvem! „Ó, kdo mi dákřídla,“ fak
budí v sobě fufo ucfivosť sv. Řehoř Nyss.,
„abých se vznésti mohl myslí za vznešeným
a velebným smyslem slov? Abych mohl
opustifi zemi a se vznésti nad oblohu, do
stihnoufi nadoblačné krásy, vzléfnoufi nad
hvězdy, abych pafřil na jejich krásný sou
lad a řád? A abych ani fam se nezasfavil,
ale proběhl všemi fěmi svěťy fam kolofa

2) Praecepfis salufaribus monifi ef divina insfifu
tione formafi audemus dicere. (Miss. Rom,)
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jícími a se měnícími výš v oblasí, kde ustá
vá všecken pohyb a změna, a dospěl až
k Bytosti nezměnifelné a k Moci nehybné,
jež sama Vsobě zakotvena, založena, pevna,
neochvějna vše vede a mocí svou nese, co
vůbec jesf, vše, pravím, co na nevýslovné
moudré vůli její závisí? Abych odfrhnuv
mysl ode všeho proměnlivého a pomíjejí
cího, foho si vhodným pomýyslem a slovem
naklonil, jenž ani měnifi ani přetvořiti se
nemůže a pak ho předůvěrným a pře
něžným názvem oslovil —: „Otče?!“ Jaké
k fomu fřeba odvahy ? Jaké důvěry? Ja
kého sebevědomí? Zahlédati aspoň fakfo
z povzdálí (jak fo vůbec zde jen možno
jest) nevýslovnou slávu Boží, poznávati, že
jeho byfosf jest sama dobrofa, svafosf, bla
ženosf, moc, sláva, duchovosf, věčnosf, ne
změnifelnost — a pak nicméně fufo By
fosf oslovifi fakovým názvem: „Otče náš !1“3)

3) Guis mihi dabiť alas ad hoc, uf possim una
cum sublimifafe praesfantfiae majesťatisgue verborum
menfe subvolare? Ufferram guidem omnemrelinguam,
franseamague omnem aérem in medio fusum, asse
aguar aufem aefheream pulchrifudinem ef ad sidera
evadam ef omnem in eiis ordine ac rafione dige
sfum ornatum inspiciam ? Ac ne in his guidem con
sisfam, sed haec efiam percurram ef exfra omnia
auae ef movenfur ef mufanfur evadam afgue sfabi
lem asseguar nafuram ac pofenfia immobilem ef in
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„To jesí, co se bojím vysloviti“ — fak
epoučoval pohanské čekatele kříu sv. Pefr
Chrys. o Ofčenáši: „co se bojím nýní vý
sloviti, a coi vy budefe povinni s bázní slý
chafi a s posvátnou hrůzou vyslovovafí,nad
fím žasnou andělé, děsí se moci nebeské, vý
sosti nebes foho nechápou, slunce nenahlíží,
země nemůže snésti, žádný (vor posfihnoufi.
Co fu svede smrfelný duch lidský? Co mysl
chabá? Co obmezený smysl? Co lidského

hlasu dech? Čo lidský jazyk, jemužbrzydojde slovo?“ — — — — — — —

se ipsa sfatufam, fixam, fundafam afaue firmafam
omnia ducenfem parifer ef ferenfem, guaecumaue
existuní, omnia inguam, guae ab inenarrabili Vo
lunfafe divinae sapienfiae pendenít? Uf ab omnibus,
auae alfernaní ef mufanfur menfe procul remofus,
in immufabili parifer ef immobili animae sfatu Eum,
gui nec mufari nec in alferum perverfi pofesf, per
animí senfenfiam afgue judicium prius conciliem ef
familiarem reddam : deinde maxime familiari ef amica
appellatione invocem ef dicam: Pafer? Nam gaualí
dicenfi opus esť animo? OAuanfa fiducia? GOualicon
scienfia? Uf ubi Deum, guod eius fieri pofesf, per
eas appellafiones, guae in illo animadverfunfur, ad
infellecfum inenarrabilis gloriae guasí manuducfus
menfe conceperif afgue didicerif, guod divina nafura,
auodcumague ea fandem sif ipsa, bonifas sif, sancfi
monia, exulfafio, pofenfia, gloria, purifas, aefernifas
semper eodem afgue simili modo sese habens: ac
guaecumague falia circa divinam nafuram infelligun
fur... deinde falem emiffere Vocem ef Eum, gui
falis sif, suum pafrem nominare audeat? (S. Greg.
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„Co jsem se pronésti chvěl, o čem se slu
žebné nízkosfi nebešťanů i pozemšťanů ani.
zdáti nemohlo: že by mezi nebem a zemí
mohl nas ati fakový poměr, že by člověk
v Boha —sluha v syna proměnifi se mohl —“)
volaje k Bohu: Ofče! Ofrok odvažuje se
zváti ofcem svého pána, soudce svého zve
vinník svým zplodifelem, fvor pozemský
prohlašuje se sám za syna božího: fen,
jenž všecken sfafek pozemský promarnil,
dělá si nároky na dědictví nebeské.*) Ofče
náš!! O, věru foť příliš! „Před fímfo slo
vem musili bychom se u vědomí ofrocké
nízkosti své skácefi V prach, musila by se
vniveč obráfifi naše byfosf, kdyby nás k fo
mufo oslovení nepovzbuzovala sama Ofco

Nyss. De oraf. Dom. or. II., sír. 178, ed. Colon, Agrip.
1617.)

4) Ouod ego modo cum magno fremore dicfurus
sum, guod Vos esfis nunc ferribilifer audifuri, immo
ferribilifer vocatfuri,sfupení angeli, pavescuní virfufes,
supernum coelum non capif, scl non videf, ferra non
susfinef, fofa non asseguifur creafura. Auid ad haec
morfale pectus? Ouid ad haec mens horminisimbe
cilla? OAuidad haec humari sensus augusfia? Auid
ad haec humana lingua cifo facifura? (S. Pefr. Chrys.
sermo 72., vyd. cif., sír. 311.)

5) Servus Dominum pafrem vocare audef, judicem
suum reus nuncupaf geniforem, condifio ferrena sua
se voce adopfaf in filium, gui ferrena perdidif, aesti
maf se divinifafis haeredem (idem 1. c. sermo 70.,
sfr. 301.).
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va auforifa a Synův Duch: „Nebof poslal
Ducha Syna svého v srdce naše, kferý
volá: Abba, Ofče!“ (Gal. 4, 6.) Ducha se
zmocňuje závrať, fělo upadá v mdlobu...
Kdy směl by smrfelný tvor zváti Boha ot
cem, leč by se mu s hůry k fomu dosfalo
povzbuzení?“9)

2. „Otče“ — jesf slovo důvěry. To je
druhá podmínka dobré modlitby. Kdo se
modlíš, „žádej u víře,nic nepochybuje; neboť
kdo pochybuje, podobá se vlně mořské,
která větrem se čeří a zmítá: jen af se
nedomnívá fakový člověk, že dosfane něco
od Pána!“ (Jak. 1, 6.) Vždyť pochybnost
a nedůvěra urážejí Boha folik: „nejsi dosti
dobrý, nejsi dosti mocný — abys dal“ —
fak vlastně mluví obě. Profo níc fak ne
bolí Pána jako malomyslnosí a nedůvěra:
zkracují rámě Boží; přivírají ruku, kferá
se chfčla s celou svou šťědrosfí otevřít.

„O, důvěřujte — mějte důvěru,“ říkal
Spasitel. (Jan 16, 35.) A aby znemožnil
fakřka všecku nedůvěru a malomyslnosf

6) Succumberef conscienfia servilis, ferrena con
difio solverefur, nisi nos ad hunc clamorem ipsius
pafris aucforifas, ipsius Filii Spirifus excifaret, Mi
sif, aif, Deus Spirifum Filii sui in corda nostra
clamantem :Abba, Pater! Lacessiťmens, caro nostra
decidif, nisi Deus guae fieri jubef, impleaf ipse gui
jubef... (idem serm. 71., sír. 307.)

25



a aby vzťfyčilhned na počátku modlitby
naši důvěru až do nebes, postavil v čelo
své modlitby dvě krafičká, avšak důvěrou
dýšící slova: Ofče — v nebesích. V jednom
je dobrofa, v druhém mot.“)

Dobrofa. Jsou zde na světě věci, kferé
mají vždy a všude jaksi nezměnifelně fuféž
vlastnost. Kdo vyřkne slovo: křída — bez
děky připojí: bílá; kdo slovo: slunce, samo
sebou féměř doplní —: jasné. Říkají tomu:
stálý, trvalý přívlastek věci. Takový sfálý
přívlastek má féž slovo ofec: ofec dobrý.
Jsou ovšem i ofcové špatní i zlí. To profo,
že dobrota člověka jesí jen pouhá vlast
nosfť — může býfi u něho a nemusí; není
nufná,není podsfatná. Alepřec nicméně před
sfavují si lidé na celé zeměkouli V ofci
— býyťostdobrou Sám božský Spasifel,
jenž přece znal lidskou křehkosí a ná
klonnosí ke zlému, fvrdí, že se nenajde
ofce, který by dítěti svému nebyl dobrý.
Kde, kde je fakový ofec, jenž by synu
svému, když ho prosí, dal kámen mísfo
chleba ? Mísťo ryby hada? Neb bude-li ho

7) Dominus nos. orare docens ea práemiffif, ex
guibus in nobis fiducia generefur; sc. ex benignitafe
Patris — unde: Pafer nosfer-+.. ef ex magnifudine
pofesfafis, unde dicít: Aui es incoelis... (S. Thom.
Ag. in oraf. domin. c. X. ed, Hurfer, str. 97.)
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prositi za Vejce, zdaliž podá jemu šfíra ?“
(Luk. 11, 11, 12.) To by ani nebyl otec!
Ne — ne — fy, ofče, dáš chléb, dáš rybu
dáš vejce. To dáš fy, jenž jsi dobrý jen
svojí vlasfnosfí pomíjející, měnivou a ne
stálou; nejsí dobrý ani svou podsfafou ani
dokonale a plně dobrý, ani přirozeností
svojí lítosfivý a útrpný. A fy se přece dáš
pohnoufi hlasem děfské prosby: že je fo
syn, jenž fě prosí, a žes fy ofec, jehož
prosí. — A Ofec, jenž jesť podsfafou svojí
celou jen pouhopouhá dobrofa, Ofec — u
něhož fo není jen vlastností býti dobrým,
nýbrž jeho nutnou a nezměnielnou přiro
zeností, Ofec, jenž by Bohem nebyl, kdyby
nekonečně dobrý nebyl, Ofec, jenž pod
sťfafou svojí není nic leč láska — „Bůh je
láska“ sfojí psáno (1 Jan 4, 8.), ó fenfo
Ofec — 6ó,co feprv fenfo Ofec jesf ochofen
dáti! „Jesfliže vy, jsouce zlí (f. j. nedoko
nale dobří, k zlému nakloněni ..), urnífe
dobré dary dávati dífkám svým, čím více
Ofec váš nebeský dá ducha dobrého těm,
kfeří ho prosí.“ (Luk. 11, 13.) Ó ano, čím
více tento Ofec!! A čím lepší dary! Tím
lepší, čím lepší jesf nad febe, otče lidský !! Ty
chléb, rybu, vejce — věci tělesné. a časné.
On — ducha dobrého, přímo až i Ducha
svého svatého a všecky duchovní a nebe
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ské dary s ním! A fy škemráš u Boha
jen o malichernosfi, maličkosti a nicofy?
Co bys řekl chuďasovi, (pfá se sv. Řehoř
Nyss.), jenž ve své ubohosti považuje hlínu
za zlato, a když ho volá král k sobě
ochofen udělifi mu ze svých pokladů —
on by za nic jiného neprosil leč za něco
z hlíny? To jsi fy, když se V modlitbách
svých nedovedeš povznésti k velikosti Dár
cově a celou Boží Všemohoucnost sklonifi
a snížiti chceš jen k věcem a fužbím svým
nízkým, pozemským“.“)

Ó Bůh je veliký!
Bůh je nekonečně veliký! A u velikého

Boha sluší jen velkých věcí hledati! Du
chovních, nebeských, věčných! „Těch věcí
hledejte, kferé jsou svrchu, kde jesf Krisfus,
sedě na pravici Boží!“ (Kol 3, 1.) „Dědic
(ví neporušitelného, neposkvrněného a ne

8) Uf si guís prae nimia pauperfate auf rusfici
fate vasa ex lufo ficfilia pretiosa pufef, deinde ad
regem solidas divifias ef dignifafes disfribuere pa
rafum accedaf, afgue omissis iis rebus, guae arege
peti solení, fanfa dignifafe praedifum rogef, uf ex
lufo subacfo ef concinnafo efficiaf aliguid, guod sibi
cordií sif: ifa efiam is, gui imperife ufifur orafione,
non ad danfis alfifudinem sese erigif, sed ad Ssor
didas, humiles ef ferram sapienfes cupidifafes suas
divinam pofenfiam descendere desideraf. —(S. Greg.
Nyss, 1. c. sermo I,, sfr. 176.)
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vadnoucího, uchovaného V nebesích pro
vás!“ (1 Pefr 1, 4.) A my? My snadsfále
hledám > jen fěch věcí, které jsou dole...
a pomíjejí jako svět a žádosf jeho. A
Bůh!? O dobrý Ofec — iv fom se uka
zuje ofcem — i V fom budí naši důvěru:
neodpírá ani fé hlíny a země a nicofy, za
niž prosíváme. Dává prozafím i ony dary
časné a pormníjející.Jako matka: dá dítěti
prs — pak i své vlasy, aby si s nimi po
hrálo, sníží se i ke hře s ním.. vždyf
ví: až dospěje, však přesťfanesamo a bude
si počínati rozumně Tak Bůh : aby člověka
k sobě navnadil, i snížiti se dovede až k
malicherným jeho přáním a nezpěčuje se,
vyslyšefi je... O nevidíš, že neodpírá fi
ani fěchfomalých a nepatrných darů profo,
aby tě fím k větší důvěře povzbudil Vpros
bách za dary duchovní a veliké?“).

% Ouemadmodum in nosfris liberis Videmus, gui
initio guidem uberibus mafernis adhaerení, guanfum
naťura capif, fanfum a mafre reguirenfes. GAuodsi
infans adoleverif, mammam guidem, respuif, guaerif
famenaliguidejusmodi,...guibusinfanfium oculidelec
fanfur, sed ubi ad firmiorem aefafem pervenerif,...
func omnibus puerilibus sfudiis afgue desideriis
omissis, ea guae ad perfecfam vífam specfaní, a pa
renfibus pefifurus: ifa efiam Deus, gui per omnia
hominem ad sese respicere assuefacif, idcirco saepe
numero ne minoribus guidem pefifionibus aures
praebere fastfidit, uť ad sublimiorum rerum deside
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Ó v pravdě Bůh jest Ofec — fo jest do
brofa.

A jesť nebeský Ofec — fo jet jeho moc.„Čím více Ofec váš nebeský..

„tlospodin na nebi postavil si frůn svůj,
královská jeho moc nadevším vládne.“

(Žalm 102, 19.)
Všecky síly, milosti a dary nebes, všecky

síly a mohutnosti země, všecky vlohy a
schopnosti i dovednosti fvorstva, všecky
faje živofa i smrfi — jsou V jeho ruce; „a
královská jeho moc nade vším vládne“.A na
nebesích — na vysokosfech postavil si svůj
trůn, aby jeho oku nic*neušlo Ani jediný
vzdech, ani slza jediná!

„shlédl se své výše,
„.. popaířil s nebe za zemi,
aby vyslechl vzdechy zajafých,
k smrfi odsouzené by rozvázal.“

(Žalm 101, 20, 21.)
Kde je zde místa a důvodů k nedůvěře?

Kdybych i synem marnofratným byl a vše
promarnil jako on, sfafek i česí i zdraví
až i šaf, ještě mám Tebe, Otče ! Ješťě smím
zvolati: „Vsfanu a půjdu k Ofci svému a

rium,per parvarum rerum largifionem eum, gui hoc
beneficium consecufurus fuerif, invitef, (S. Greg.
Nyss. 1. c. sor. I., sfr. 177.)
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řeknu jemu: Ofče, zhřešil jsem profi nebi
a před febou, již nejsem hoden sloufi sy
nem fvým. Učiň mne jako jednoho ze
svých dělníků!“ (Luk 15, 18, 19.) A Ty —
„mi odpusťíš bezbožnost hříchu mého“
(Zalm 31, 5.) Nebof,

„jako se slifovává nad dětmi otec — (i když
zhřešili),

ťak Pán nad fěmi, kfeří se ho bojí“.
Znáťf křehkost naši, Ví, z čeho jsme — jeťf

naším Tvůrcem a Oícem:
„neboť ví on, jaké stvoření jsme,
na paměfi má, že prach jsme.“

(Žalm 102, 13, 14.)
Jest sice féž naším soudcem, „ale fen, jenž

soudce změnil v Ofce, chce „bychom ho
spíše milovali nežli se ho báli“ (Sy. Pefr
Chrysol.)

A nyní tedy Hospodine, Ofec náš jsi Ty,
my pak bláfo ; tvůrce náš jsi Ty a dílo ru
kou Tvých všickni my“ — (Is. 64, 8,)

A fofo bláfo volá k Tobě: Oíče, v po
koře a neskonalé úctě; a dílo rukou Ho
spodinových smí fak volati s důvěrou,
protože Hospodin jest Ofec, a to Ofec ne
beský.



OTČE NÁŠ, JENŽ JSI NA NEBESÍCH!

Je na zemi — snad živa -ješťě, a ne-li,
fož V srdci mého vděčné paměti žije by
fosí, o níž sami pohané říkali, že jí člověk
nikdy splafifi nedovede a splafiti vůbec ne
může“. (Arisfofeles.!) Sám Bůh se posfaral
o pafřičnou jemu Ččesí a vděčnosť zvláší
ním přikázáním: „Čfi ofce svého, abys
dlouho živ byl a dobře fi bylo na zemi.“
(5 Mojž. 5, 16.) Ale přese všecku onu do
brofu, péči a lásku, kferou mi prokazoval,
přes fo, že mám skrze něho byfí i žíifí,
není ofcem V plném smyslu slova; nebof
života svého nemáme od rodičů, nýbrž
skrze rodiče od foho, jenž jesfť pravým
Ofcem a jediným. Profo nazýváme-li ro
diče své ofci, dí sv. Jeronym, je fo jen Vy
půjčené použifí názvu, který přísluší jenom
Bohu. Vedle něho jsou ofcové naší jen

l) Sv. Tom.: Summa fheol, 2, 2. gu. 4106,a 6,
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„sfín ofce“.ž) Spasifel proto řekl, že by
chom nikomu na svěťfěneměli fohofo jiné
na přesvatého dávafi: „Ofcem nenazývejte
sobě nikoho na zemi, neboť jeden jesťf
Ofec váš, jenž jesť Vnebesích“. (Mf. 23, 18.)

Jesť Ofcem naším,
protože nás sfvořil,
o nás ofcovsky pečuje,
a zvlášťě profo, že nás na kříu sv. za

své dífky přijal.
I. Stvořil nás.
Ofče náš, jenž jsi na nebesích! Můj

Bože, Ty tedy jsi! Vyznávám fo folikráf,
kolikráf opakuji fafo slova“ Ofče náš, jenž
jsi! Když řeknu člověku: „Ty jsi na zemi,“
— označuje slovo: „Ty jsi“ — čas;
a slovo: „na zemi“ — mísfo, kde jest.
Avšak Tvůj čas, ó Bože, co jest? Věčnosf;
a Tvé mísťo? Necbsáhlá nebesa. Věřím
v Tebe! Klaním se Ti!*)

Ty jsi!
Také já jsem!
Nuž, jsme-li oba, nejsme snad k sobě

v nějakém poměru ?
Jsme jen fak vedle sebe a nic Víc?

2) Abusíve umbrafice, viz u Corn. a Lap. in
Mf. 23, 18.

3) Cfr. Veith: Vafer unser 72—74.

51



Od koho jsem ? Sám od sebe? Ufvořil
jsem sám sebe? Výrobce musí býfi a exi
sfovati dříve nežli věc vyrobená. Sfavifel
byl zcela nuťně a jistě dříve nežli dům.
Ufvořil-li jsem sám sebe, exisfoval jsem
nufně dříve, nežli jsem býfi začal: byl
jsem, nežli jsem byl; býti a nebýti sou
časně jesí však nerozum: Od sebe sám
tedy nejsem. — Od koho fedy ? Od rodičů
jen? Kdyby se lidé rodili jen „z vůle muže
a ženy“, nebylo by rodičů bez vlastní viny
bezdětných. „Rodiče jsou jen vodičem ži
vota“, dí sličně sv. Jan Zlat.“) — Od koho
tedy ? Od Toho „jenž vynalezl všech věcí
počátek a ufvořil narození člověka,“ (2 Ma
chab. 7, 23.) muže a ženu sfvořil na po
čátku a řekl jim: „Rosffe a množte se!“
(1 Mojž: 1, 28.)

Můj Bože, jsi-li fedy a jsem-li já, ne
zbývá nic jiného, nežli, že Tys můj pů
vodce a fvůrce: věřím v Boha Sfvořifele
nebe i země, věřím v Tebe, Sfvořifeli můj!

A jak Tě nazvati? Jestliže se nazývá
ofcem člověk, jenž pouze jesí živofa vodi
čem, průchodišťěm, Ó což fím Více jsi Of
cem Ty, Ofec všech ofců lidských, z ně

4) Non enim inifium Vífae habemus a parentibus,
sed fransifum vifae per eos accipimus. ( u Corn. a
Lap. in Math. c. 25. v. 9.)
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hož pochází, a po němž se jmenuje vše
liké ofcovství na nebi ina zemi!“ — (Efes
3, 15.) Ó Ofče můj! Daleko lepší Ofče,
nežli ofec můj fělesný!

4. Tys především Ofec celé mé podsfafy.
Ofec můj pozemský jesf pouze ofcem mého
těla, ale Tebe zovou Písma i Ofcem duchů
— pafer spirifuum! (Žid. 12, 9.) Ofec můj
tělesný, právě profo že nejsem celý od
něho a jemu ovšem i cele nenáležím, může
se mne vzdáli; může před světem a zá
konem mne i z poměru synovského pro
pusfiti; nároků, které na mne má, se zřící
a na jiného je přenésti: může mne dáf
adopfovati, jinému za vlastního přijmoutfi,
A'e Ty, Ofče můj! Jsem celou svou bý
tosfí od Tebe, dle fěla i dle duše: „Ruce
tvé učinily mne, stvořily mne.“ (Žalm
118, 73.) Jsi fak Otec můj a já tak dítě
Tvé, že se mne, nemůžeš vzdáfi, ani
mne jinému přenechati. Jen fehdýybys ne
byl mým Ofcem, kdyby mne nebylo; ale
jakmile jsem, nemůže býti jinak nežli fak
fo: Ty Ofec můj, já dítko Tvé. „A nyní, Hospo
dine, Ofec náš jsi Ty, my pak bláfo ; tvůrce
náš jsi Ty, a dílo rukou Tvých všickni my.“
(Is. 64, 8.)

2. Tys Ofeč můj věčný a svrchovaný. —
Poměr syna k otci fělesnému stává se zda

3 Pane, nauč nás... 95



WOWna zemi vždy volnější.. a volnější. Z na
prosté závislosti na ofci, V jaké jest, dokud
je nezletilý, vyrůstá k větší a věfší svo
bodě — až se sfává zcela svépravným,
zletilým — ano na konec sfařičký, k práci
neschopný ofec dosfává se naopak v ja
kousi závislostí na synu, jenž ho Živí, oše
fřuje,k smrti dochovává ...

Ale Ty, svrchovaný a věčný Ofče můj!
Moci Tvé svrchovanosti neodrosfu nikdy
— vůči Tobě nikdy nemohu se sfáfi své
právným a zletfilým! A dobře mi fak: „mým
štěstím jesťpřilnoufi k Tobě a náležeti Tobě“.
(Žalm 72, 28.) Neboť Tys ofcem mým nejen
v prvním okamžiku mého sfvoření, Tys
ofcemmýmkaždé chvíle... aždo chvílepo
slední... profože mne každým okamžikem
jaksi znovu fvoříš fím,že mne zachováváš.
„Jak by bylo co zůsťalo, kdybys Ty.byl
nechfěl; nebo co by od Tebe vyvoláno
nebylo, kferak by bylo zachováno ?“
(Moudr. 11, 36.)

Tys Ofcem mým ješťědál i za hrobem...
Vše zajde; i ofcovsíví pozemské zajde; a
dífě v nebi není už závislo na svém ofci
zde na zemi, ano může jako světec či svě
fice sfáti Vysoko nad svými rodiči těles
nými. Matka sv. Aloise klekala ješťě zde
na světě před obrazem syna svého, jejž
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církev již tenkrát stavěla na olfář. Tak se
může zjinačiti poměr rodičů pozemských
k dífěti! — Vše zajde: zajde i nezrušifelný
svazek manželský, neboť „potom,“ dí sám
Syn Boží, „až vsfanou z imnrfvých,nebudou
se ani ženifi ani vdávati. nýbrž budou
jako andělé v nebesích!“ (Mar. 42, 25.) —
Jen poměr mezi mnou — synem a Tebou,
Ofče nebeský, pofrvá navždy, pofrvá na
věky! Nikdy nepomíine, nikdy se nezruší,
nikdy se nedá vyrovnati a snad do jisté
míry splatiti vděčnosti, jako se dá poněkud
snad splafiti zde rodičům pozemským.
To je V poměru mém k Bohu nemožno:
tu každý nový okamžik, každé nové do
brodiní, každý další krok věčnosti zvětšuje
moji závaznosí a uvazuje svazek (fen
vždy pevněji a pevněji.“).

O vidím Ofče, že jsem Tvůj, že mám
býti Tvůj, že mám býti a žífi pro Tebe se
vším, co jsem a co mám. Nebof ruce Tvé
pečlivě mne vytvořily. (Job 10, 8.);

Tys mne vytvořil a položil jsi na mne
ruku svou (Žalm 138, 5.), „ze zadu i na
před obemkl jsi mne,“*) a „nikdo ne
může z ruky Tvé vyprosfifi mne“ (Job
40, 7.) Nuž Ofče, hle, já Tvůj — se vším

5) Srv. Faber: Der Schópfer u. das Geschópt
str. 79.

*»)hebr. text,
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Tvůj — i s posledním sousfem jídla, jež
pojídám, až i s nepatrným fím hlfem vody,
již piji: mé myšlenky, rmnéžádosfi, má
slova, mé skufky,práce, podniky ano i zá
bavy, můj živof, má smrf — mají býfi pro
Tebe, k Tvé cfi a chvále: „Buďto že jífe
neb pijefe, Či cokoliv jiného. činíte, vše k
slávě Boží čiňte!“ (1 Kor 10, 31.) Ó učiň,
Ofče, abych tak byl Tvým — zachovej fak
zde, spas na věčnosti: „Tuus sum €g0,
salvum me fac — Tvůj jsem já, spasiž
mne!“ (Žalm 118, 94))

II Je Ofec náš, profože o nás ofcovsky
pečuje. O nás — o všecky — o každého
zvlášť.

O všecky — o celé pokolení lidské.
Vzpomeň, jak nás vedl... když jsme se
odvrátili od něho a do zkázy řífiliprvním
pádem v ráji, „podložil (dobrou) ruku
svou“ (Žalm 36, 24.), v pádu zachytil, slíbil
Vykupifele, fisíce lefťnaň připravoval, pro
roký posílal, zázraky a prorocívími plnil
zemi... Vzpomeň,jak vodí každého z nás
zvlášť, jak febe! Sfačí jen vzpomenouti —
na anděly sírážné. „Hle,“ praví fi, „já po
sílám anděla svého, který bude kráčeti
před febou, sfřežiti fě na cestě a uvede tě
na místo, kferé "jsem připravil“ (2 Mojž.
23, 20.) Jak mocně. a dobrotivě dává jím



vyváděti Pefra ze žaláře; jak obětavě vede
anděl mladého Tobiáše: fo jsou jen ukáz
ky, jak vede skrze anděla i febe. Vede fě
skrze lidi, vede sám. A jak podivuhodně
často!

Mladý muž-vojín vrací se zdráv — a
žasne: jeho soudruzi, mnozí z nich i sfarší
nežli on, zůstali kdes v dáli — kryje je
cizí země: a on nemá jiného vysvětlení,
leč foto: Ochrana Boží; „i když mi pro
jít jest údolím sfínu smrti, nebojím se zlého.“
(Zalm 22, 5.)

Žena. V dívčích lefech sedávala v fo
várně se dvěma družkami. Byla, po lidsku
souzeno určena, aby vyrostla ke zkáze:
matka sama dávala jí špatný příklad, ne
měla, kdo by ji vedl. Její obě družky byly
na fom lépe. A přece — dnes po lefech
obě jsou ubohými ženšfinami na (ěle
i na duchu zkaženými — a ona spořáda
nou a dobrou a šťastnou mafkoul —
Ochrana a vedení Boží. „Pán je můj
pastýř. . provádí mne po sfezkách spo
lehlivých.“ (Žalm 22, 1. 3.) Tak vede i mne;
— prozřefelnosí jeho v někferých chvílích
— ba v celém životě jakoby byla výhradně
jen a jen pro mne. Jako Vfé naší rodině:
vedle mne bývalyčí jsou fam na klíně ofcově
a V náručí mafčině ještě jiné děťi — moji

37



sourozenci, ba někdy pochovala matka má
i dítě cizí. Ale občas zastihl jsem přece
pohledy, kferé náležely jenom mně, a na
čele mne hřeje křížek a polibek daný při
loučení — a fy náležely jenom mně; a fen
sfisk ruky vřelý a ono a ono pohlazení,
kferého se mi fehdy a fehdy dosfalo, byly
jenom pro mne, a výhradně pro mne. —
Tak, můj Bože, já zakusil často od Tebe!
Tys sice Slunce věčné, kferé svítí každému,
dobrému i zlému, ale já přece vídal V ži
votě svém, jak jsi časfo pohlédl zvláště
jen na mne; V mnohé radostné události —
V mnohém zdaru, který mne pofkal... co
fo svítilo v duši mou, ne-li oblažující oko
Tvé? Ci V mnohé dobré — zvláště snad
— životní sv. zpovědi, nebyl fo milostný
pohled Tvůj jen mně a výhradně mně ná
ležející? A fo a ono osvícení, jež duší mou
problesklo, nebyl fo opěť pohled Tvůj —
jenž padl na mne fak účinně jako kdys
na Pefra: respezit Pefrum — „pohleděl
Pán na Pefra... i vyšel ven a plakal
hořce“ (Luk. 22. 61.)? O pohledy milosti
plné, ó pocely milosti Tvé, jen a jen mně
určené, jako onen pohled — V nějž vložil
Spasifel všecku něhu své lásky, jak fo
evangelium líčí: „Ježíš pohleděv na něj
zamiloval si ho“ (Mar. 40, 21.1 Slunéčko
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Nejsv. Svátosti Tvé svítí sice všechněm, ale
mně osobně zvlášť. Mohu bráfi z něho den
ně plnýma rukama, jakobych byl jediný
na svěťě; a kdyby celý svět bral z něho,
nebyl jsem a nejsem a nebudu zkrácen
mně, mně osobně ji podáváš Pane, jako
bychom, Ty a já, byli sami dva na světě.
— Ano, nemohu popříti: jako fam doma
v rodinném kruhu, fak i zde V mém sy
novském poměru k Tobě jsou pohledy,
jsou pocelý, jsou něžnosti, které byly ur
čeny jen pro mne, Nemohu jich zapome
noufi — fěch milosfiplných odpuštění, kfe
rých se mi od Tebe dosfalo, — nemohu
zapomenouti slibů věrnosti se své sírany
ani útěchy a přípovědí s Tvé sfrany, jež
jsme spolu vyměnili — ne — nemohu za
pomenoufi ani frestů Tvých ofcovských,
kterými ses mne dofýkal a V nichž bylo
více lásky nežli přísnosti, Více smilování
nežli rozhořčení, O Ofče náš, jenž jsi Ofec
můj! Zvláště můj! A opravdu, i v fresfání
ukazuje se ofcovská péče a dobrofa Ofco
va — vpravdě ofcovská.

Jdou prarodiče ubozí z ráje; anděl s me
čem plamenným sfaví se u vchodu, kletba
Boží nese se za nimi Ven a provází je na
bědnou zemi... nešťasfníci! Kdo by (fu,
vida a slyše fofo vše, neměl člověka za
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ztracena? Kdo byfu nemyslil, že ho Bůh
nadobro opusfí a záhubě všanc vydá ?
A ejhle: „Učinil — čfeme — Hospodin Bůh

Maj a ženějeho z kůžesukněaoděl“ (Mojž. 3, 21.) I v fresfu — ejhle — zá
blesk lásky Boží19) — Jinak se vůbec Bůh
— jako pravý ofec — ani hněvafi nedovede.
Prorok ujišťuje: „Hospodine, když se hně
váš, na milosrdenství své se rozpomeneš.“
(Habak. 3, 2.) — Jeho ruka fresfající jest
zároveň dovednáruka léčící. „v když se jí
nás dotýká, dí církev sv., činí (o ne z ne
přátelství, nýbrž udeřením hojí a rána od
něho pocházející. je lékem.") — „On raní,
ale féž ošetřuje, fepe — a ruce jeho uzdra
vují.“ (Job 5, 18.) Ano, fresfání Páně vůbec
je důkazem, že jesť náš pravý Otec a my
pravé jeho děfi, — ne cizoložňata — jak
dí apošfol: „Koho Bůh miluje, foho kárá;
šlehá však každého syna, kferého přijímá!“
(Žid 12, 6.)

V péči i v dobrofě, v lásce i V něžnosti —
Ofec.

V opuštění i dopušťění, V fresfu i pří
snosti: Ofec. Vždy Ofec, jenž ofcovsky
o nás pečuje.

6) Kafech. frid. „ IV. hl. 9. of. 8.
7) ibid. of. 11.
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III.. Jest otcem naším zvlášťě profo, že
nás na kříu sv. za své dítky přijal.

Ofec lidský má k synu svému jisťé po
Vvinnosftia závazky: jesfťpovinen vychová
vati a živiti ho. Zákonem dají se i vynutfifi;
a: fo profo, že mají oba sfejnou přiroze
nost. Ale Bůh a člověk — jaká fo propastná
vzdálenost dělí je od sebe! Může mi Bůh
býti něčím zavázán, povinen? Nanejvýš
dobrofou svou, abych mohl býti živ, když
už mi fu první dobrotu projevil, že mne
stvořil.

Ale hle, Bože můj, ačkoliv jsi mi nebyl
ničím zavázáný ani pro fenfo časný živof,
cos Ty neudělal?

„Nejen že ofevíráš svou ruku a syfíš
všecko, co žije“, fedy i mne (Žalm 144, 16.).
— Ty děláš ješťě neskonale víc — dáváš
mi na kříu sv. a ve sv. sváfosfech — milost
svou. Milost! Dar fak Vzácný! Všechen
důvtip lidský, kdyby se i soustředil, nebyl
s fo, aby jej Vvymyslil — neřku sesfrojil.
Něco fak vzácného, že všecky schopnosti
naše a dovednosti nedovedou jej získati.
Je fo účastí na samé přirozenosti Boží.
Jako lidé (tvorové jeho) měli jsme jen po
dobu Boží: rozumnosf, svobodnosf vůle,
ale nyní, když márne milosf jeho, máme do
cela něco z jeho podstafy, něco z jeho.
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svatosti, jeho dobroty. „Ó dal nám, dí sv.
Petr, převeliké a drahocenné dary zaslí
bené, abychom skrze ně sfali se účastni
božské přirozenosti.“ (2 Pefr 4, 4.) Ano
více ješťě. Milosfí zašťípen jesí nový, nad
přirozený živof v nás, život, kterým žijí
v lůně Nejsv. Trojice samy přesvaté osoby
božské, Ofec, Syn a Duch Sv. Milosf vnáší
fenfo jejich život V naši duši, buduje fam
pro ně příbytek: „Miluje-li kdo mne, řekl
Spasitel, slovo mé zachovávati bude a Ofec
můj bude ho milovafi, i přijdeme k němu
a příbytek u něho si učiníme.“ (Jan 14,23.)
A fak nyní oddechují V duši milosfí obda
řené fři svaté osoby Boží dechem svého
božského životfa, a fím jest Duch Sv.
A fen jesť — jenž vlasfně duši fu pak oži
vuje; skrze něj jesí živa živofem novým,
živofem synovství božího. „Láska Boží,“
tvrdí apoštol, „vylita jest Vsrdcích našich
skrze Ducha Svatého, jenž nám byl dán.“
A poněvadž máme Ducha božského v sobě,
jsme ješťě služebníci? Vždyť je to Duch,
který se Vznášel nad Krisfem v fu chvíli,
kdy nebeský Ofec volal: „Tenfo jest Syn
můj milý.“ (Mat. 3, 17.) Téhož Ducha máme
V sobě po kříu my. -> Co fedy jsme?
Synové, A vskufku: „V něm přijali jsme
ducha synovsíví, ve kferém voláme: Abba,
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Otče! — profože, nás ujišťuje, Že jsme
dífkami Božími.“ (Řím 8, 15, 16.)

Ó dítkem Božím býti — jaká láska od
Něho, jaká česí pro nás! Byl by už ne
skonale česíný a vzácný sám fen fiful:
Dítko Boží, samo fo jméno, syn Boží. — Ale
nikoliv! Ne jenom fiful, Bůh dal víc, dal
samu věc a samu podstatu: „Vizfe, jakou
lásku nám Ofecprokázal, abychom dítkami
Božímisluli a a my jsme jimi“ (1 Jan 3,1.)
Jsme zrození z Boha! Kdožkoli jej přijali,
dal jim moc sfáti se dífkami Božími, (čěm
(totiž), kfeří věří ve jménu jeho, kfeří se
zrodili nikoli z krve; ani-z vůle fěla, ani
z vůle muže, nýbrž z Boha.“ (Jan 1, 12. 15).
„Jsme-li však dítkami, (tedy) i dědici, dě
dici Božími a spoludědici Krisfovými.“
(Řím 8, 17.) — A jsme-li dífkamí, tedy ur
čení k společnému, rodinnému životu s ním:
zde spojení s Ním skrze milosf, Víru, na
ději a lásku, a fam jednou skrze přímé
pafření na jeho tvář. To už je něco fak
úžasného, že sám Bůh nemůže pouhému
tvoru dáti víc. „Výše již člověk pokročiti
nemůže.“ volá bl. Albert Vel.)

To vše nám dává Bůh!
To vše nám dává Ofec!

3) non enim pofesf ulferius promoveri.“ (De vener.
Sacram. Alfaris, c. V.)
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A fo všecko jest obsaženo: již v jeho
pouhém fifulu. „O Synu Boží a Pane,“ volá
sv. Terezie, folik najednou nám foho dá
váš hned již Vprvním slově modlitby své:
Otče náš!“ 9)

Ofče náš, jenž jsi nás k obrazu svému
stvořil!

Otče náš, jenž ofcovsky o nás pečuješ!
Otče náš, zvlášťě profo, žes nás na křťu

za svá dítky přijal. Zvlášťě proto! Ani ne
profo, že nás sfvořil, ani ne fak profo, že
o nás ofcovsky pečuje — ne — nikoliv —
fo vše není celý a plný důvod jeho ofcov
ství a našeho synovství. Ci nejsou ďáblové
též jeho fvory — ovšem zvrhlými ? A smějí
snad volati k němu: Otče? A hříšník —
jenž milosti Boží V sobě nemá, — koho
má ofcem? „Vy z ofce ďábla jste,“ říkal
Spasifel farizeům — „a chcefe činitižádosti
ofce svého!“ (Jan 8,44.) Nebof, „kdo činí
hřích, jest z dábla.“ (4 Jan 3, 8.). A jakž
by mohl a směl fakový „filius diaboli“ —
syn dáblův (1 Jan 3, 8.) volat k Bohu:
Otče!l? Může nešlechetné vůli a mysli býti
ofcem fen, jenž podstatou svou celou dobrý
jest? A nejvýš svatý ofcem životu poskvr
něnému ; a hříchem ubiftému — sám Zivot?

9 Cesfa dokon. kap. 27.
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A těm, kfeří hanebnosfi a necudnosti páší,
může-li býti ofcem fen, jenž jesfťsama Ne
vinnosf a Čisfofa — a lakomci ofcem —sama
šťědrosfnejvyšší?... —Anebude fourážkou,
když kdo se svědomím fak poskvrněným
a neočišťěným vfírati se bude VYrodinu
a čeleď Boží a Otcem zváti Spravedlivého
— on nespravedlivý, Číisťého — on nečistý
— jakoby ho za původce špafnosfi své
označili chfěl? Profo se brání Bůh sám
profi oslovení fakového člověka. Sv. Rehoři
aspoň se zdá, jakoby fen profesf slyšel:
„Ofcem, ofcerm,“dí Bůh, „froufáš si nazývati
ve své zkaženosfi foho, jež jesí ofcem ne
viny? Proč špinavým hlasem fřísníš jméno
čisté ? Proč si je osobíš neprávem a pod
vodem? Kdybys byl mým synem, nufně
by nesl živoťffvůj i značku mých dobrých
vlastností; nenalézám však na fobě obrazu
podobnosti své: C2 nacházím, jsou rysy
mých nepřátel... O někdo jiný jesf ofcem
nepravosfí — jež jsou v fobě!“...!0 ©
jsou věru chvíle, kdy jesít se báfi, aby se
fo krásné slovo: Ofče náš, neobracelo
v klefbu na nás! — A fo by se mohlo sfáti,
a sťává se, když hříchem zfrácíme milost
posvěcující, a s níšlechfický erb synovsftví
Božího. To dobře cítila sv. kajícnice Thais.

10) S, Greg. Nys. De Oraf. dom. II.
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Když se odvrátila od bludné cesty své,
nefroufala si volati k Bohu: „Ofče,“ nýbrž
jen fakfo: „Stvořifeli můj, smiluj se nade
mnou !“ Nuž, je-li Bůh Ofcem Tvým, pro
tože tě sívořil, hleď býti jeho synem věr
ným — služ mu jako syn; je fo povinnost
tvá, přirozeně nutná: vepsal ji v samu pod
statu tvé byfostfi, kferou fi sfvořil.

Není on ofec fvůj, jenž si fě opaffřil,
jenž tě učinil a stvořil? (5 Mojž. 32, 6.)

Služ mu! „Vždyť žádáš, aby fi sloužil
člověk — fvůj sluha — tvůj spolufvor a
nechtěl bys sloužiti Tvůrci?“ dí sv. Augustin,
Chválíš ho za jeho věrnosf; říkáš: Ó já
mám sluhu znamenitého, dobrého — a co
chválíš na služebníku svém, nechtěl bys
sám dáti Pánu? A je (o fak dobrý Pán:
poroučí poddaným fvým,aby fě poslouchali
a věrně fi sloužili i tenkrát, když fys zlý
a nehodný pán — víra jeho je fomu učí:
(vou ženu, i když fys nehodný muž; tvé
děti, i když fys špatný ofec; sluhy (vé,
1 když fys pán zlý; oni fi přec mají slou
žiti a fo, jak víra dí, k' vůli Bohu. Není
fedy spravedlivo, abys fy zase foho dbal,
že i fy máš Pána nad sebou ?“!1)

11)Sermo IX. c.X.15. 16. Vis, uf fibi serviaf, cum
auo facfus es, ef non servíre Ei, a guo facfus es? —
Dicis: praeclarum magnum jservum habeo. Ouod
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Je-li Ofcem (vým, protože ofcovsky o tebe
pečuje, služ mu s láskou, radosfí a vděč
nosfí synovskou! A sfále, profože On sfále
tě zachovává a s láskou nezměněnou.
Tak sfálou by nedovedla býti žádná jiná
láska. I nejvřelejšíláska manželská chladne,
když ji manželé mezi sebou ubíjejí —
a třeba jen maličkostmi, jež nejsou snad
víc leč bodání špendlíkem, — ale často
a vyfrvale. I srdce ofcovo a mafčino se ko
nečně zafvrditi dovede. Jen fy, můj Bože,
máš objefí rozevřeno vždy i k objetí hříš
níka, volaje: „Navrať se a já tě přijmu“
(Jer. 3, 1.) O kéž bych aspoň po svém
návratu k Tobě nebyl se Ti zpronevěřil!
O kéž bych aspoň nyní již sefrval v mi
losti Tvé!

Neboť jsi-li, můj Bože, otcem mým právě
a zvláště profo, že mám milosí posvěcu
jící, Ó jak si jí vážiti mám! Jak V sobě
chovafi, rozmnožovati! Neboť jen fi, kteří
se Ti hledí připodobnifi živofem svým,
nesou znak synovsíví Božího V sobě —
„obnovují se, svlékajíce člověka sfarého a
oblékajíce nového k obrazu Sfvořifele

laudas in servo, non exhibes Domino?... Efenim
servus ille, guod fibi servit indigno digne, Deo debef
non fibi. Jusfum esf ergo, uf ef fu affendas, auia sub
Domino es.
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svého“ (Kol. 3, 9., 40.]!2) Nuž, hleď, synu,
aby činové fvoji nebyli nehodní božského
rodu, k němuž fě povýšiti ráčil Bůh! „Buďfe
následovníky Božími, volá apošťol; a proč
„následovníkyBožími“? „Jsfef synové
nejmilejší!“ — (Efes. 5, 1.) Buďme fedy
všickni „dífkami světla, dífkami dne,“ (4 Sol.
5, 5.]!3) nenáležímef noci ani tmě, nýbrž
fomu, jenž jesf Ofec Svěfel!

A nýní fedy Tys, Hospodine, Ofec náš
a vykupifel náš — fof od věků jméno Tvé.“
(Is. 63, 16.)

13) Kafech. frid. čásť IV., hl. 9., of. 17.
12)Cfr. Origenes: de oraf. c. 22.



JENŽ JSI NA NEBESÍCH.

Na nebesích ?
Tak vysoko? Mé oko fam sofva dohléd

ne! A co je mi fakový ofec,.jenž jesť da
leko a vysoko? Potřebuji ofce blízkého.
Padá vojín na haličské stepi, klesá zraněn
na ifalské pláni: oba volají ofce, mafku.
Ale marně: nesmírná vzdálenost dělí je od
nich. Pofřebuji ofce blízkého.

A máš ho! Ach, tvůj Ofec není ofec, pro
kterého by se musilo snad psáfti, felegra
fovati či felefonovafi.!) „Vždyť není daleko
od jednoho každého z nás“ — ujišťuje
Duch Boží. (Skutky ap. 17, 27.) Je na blíz
ku — je Všude — je na nebesích, vždyť
jsou jeho frůnem: „Nebe jest sídlo mé“;
jesť na zemi — vždyť je podnoží nohou
jeho: „země pak podnož nohou mých !“ (Is.
66, 1.) O ano.. V nebesích jesť — ale pře
vyšuje je; jesť na své podnoži, na zemi,

1) Cfr: Alb. Sfolz: Das Vaferunser sfr. 4.

4 Pane, nauč nás... 49



ale až do podsvěfí sahá jeho moc, dí sv.
Cyrill.2) A jesfť fam — nepotřebuje fam fe
prve vcházeti a sfoupati. Kdybys fy chtěl
býti na nébi, musil bys fam sfoupafi; (vůj
Bůh však nikoli — je fam: „Kdybych
vsfoupil na nebe, jsi fam fy“ ; kdybys chtěl

„býti v podsvěfí, musil býs fam prve sesfou
pifi; Bůh (vůj však nikoli — je fam:jestli
si do pekel lehnu, hle Tys fu. — Kdybys
chtěl býti v nejzazších končinách svěfa,
musil bys fam jífi nebo lefem se dopraviíi ;
Bůh tvůj však nikoliv — je fam:

Vezmu-li si křídla zorýy
a spusfím-fi se v dálných končinách moře:

(Žalm 138, 8, 9)
i fam jsi, Ofče můj! — Jsi všude; přítom
nosfí svou „vyplňuješ nebe i zemi“, objí
máš mne, že nemohu z tvé přífťomnosfiani
ven. Jako houba všecka je prosáklá oce
ánem, kferý ji nadto ješťě oblévá nesko
nale vysoko nahoře i hluboko dole a Vpra
vo i V levo se všech sfran, fak jsme my
proniknufi a objafi Bohem.“) Tak blízko je
nám: „V něm žijeme, hýbáme se a jsme.“
(Sk. ap. 17, 27.)

2) viz Žák S. J.: Sousfavná kafol. věroukaI., sfr.
450,

3) S. Augusf.: Confess VII., 5.
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Proč tedy přece modlíme se k němu:
Ofče náš — jenž jsi na nebesích ? Profože

jest na nebesích zvláštním způsobem
přífomen

afam bude jednou sám převelikou naší
odměnou. (Kafechismus of. 287.)

l. Jest na nebesích zvláštním způsobem
přífomen.

Je-li kferá bytost rozumná a svobodná
někde příftomna, může — ovšem — (chce
li) — svou přífomnosft féž nějakým způso
bem dáti najevo. I Bůh! Jesf sicé všude:
svou podsfatou, která jesf nade všecky pro
sfory i časy povznesena, Všude, na všech
místech přífomen ; může Však někde dáti
znát více nebo méně svou moc, dí sv. To
máš Akv.“), a jinde opět ješťě zvlášťními
účinky může svou přífťomnosí dávati na
jevo. A fak je Bůh jiným způsobem v hříš
ných a jiným způsobem V spravedlivých.

Archu úmluvy zanesli kdys do domu
zbožného Israelify Obededoma a ponechali
ji fam 3 měsíce. A co čťeme? „I žehnal
Hospodin Obededomovi i Všemu domu
jeho.“ (2 Král. 6, 10.) A zaneslí filišťinšfí
tutéž archu úmluvy do země své — nej
prve do chrámu bůžka svého Dagona. A

4) S. th. I. p. gu.Ť8. arf.3.
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ejhle: jednoho dne ležel Dagon obličejem
na zemi před archou Hospodinovou ; hlava
pak Dagonova a obě ruce jeho byly ura
ženy na prahu. — A více: ruka Hospo
dinova velmi zafížila obyvatele toho místa
— města Azofu: „stihl je pohromou, ranil
Azof i s okolím... Vesnice i pole fé kra
jiny hemžily se vylíhnuvšími se mýyšmi a
velká úmrfnosí způsobila Ve měsfě zma
tek.“ (1 Král. 5, 2—7.)

Tak už zde na zemi bývá. Bůh jinak
přífomen na jednorn, jinak přífomen na dru
hém mísfťě: někdě s požehnáním, jinde
s fresfem; zde s milosfivosfi, jinde s klef
bou; někde dává okusifi přífomnosí. svou
více, jinde méně slastně a sladce. Jak
jinak byl přífomen v Rodičce Boží, jak ji
nak v Nejsv. Sváfosti, jak jinak po sv. při
jímání v srdci člověka! Tof samo přebý
vání Boha v člověku: „Kdo jí mé fělo a
pije mou krev, ve mně zůstává a já v něm!“
(Jan 6, 57.)

Ale nikde fak, jako V nebesích !
Jesfť vladař přífomen sice v celé zemi,

aspoň svou mocí, kferou v celé zemi
vládne; ale v sídelním městě nemají-liž ho
lépe přítomna? Tam mají nejen jeho moc,
fam mají i jeho (tvář, kferou mohou vídati,
fam mají i jeho oslavu, které se mu zvlášť
při slavnosfech dostává



Duše jest sice V celém (ěle přífomna,
avšak zvlášť v hlavě: v ústředí všech smys
lů a všeho cífění. A fak všudepřítomný
Bůh, dí sv. Bernard“), je přífomen zvlášt
ním způsobem Vnebi: v fé hlavě, v ústředí,
kde se dává vyvoleným všemi fakřka smysly
poznávati, všemi cify okoušefi, všemi slast
mi pocífiti; fam jest zvlášť a jediné profo,
aby na ně všecko požehnání vyléval, vše
cky rozkoše sypal, je všemi slasími opo
joval.

On sice žehná, blaží, opojuje již zde...
Avšak co fam!! Jaký rozdíl! „Ono mě

sfo, V němž jednou podle zaslíbení pano
vafi máme,“ dí sv. Augusfin ©), „fak od foho
to vezdejšího se liší, jako nebe od země:
co je radosf časná — profi plesání věč
nému ? Co pochvaly marné profi slávě ne
konečné ? Jako se liší společnosí smrfel
ných lidí od obcování s anděly; jako roz
dílná jesť světlosí měsíce a slunce od jas
nosti Toho, jenž slunce i měsíc učinil, fak
rozdílné jesť všechno, co je fam, od foho,
co je zde na zemi.“

Tak zvlášíním způsobem je fam Bůh
přífomen!

5) In Ps.: Gui habifat serm. 4. n. 4.
6) De civ. Dei V., 17.
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A slyš! K ftomufo Ofci, fam do nebeské
slasti máš dojífi. To je života tvého cíl:
profo k němu voláš: „Ofče náš, jenž jsi na
nebesích!“ — profóže nemáme zde města
zůsťávajícího, nýbrž vyhledáváme budou
cího. (Žid. 13, 14.)

Tam je „naše obec — v nebesích“ (Fil.
3, 20.) — (fam naše pravá vlasí, pravé
blaho, pravé sfafky.

Chápeš, co znamená fafo připomínka na
počátku tvé modlitby ? Zač chceš prositfi?
Kdyby sis ráj na světě vymodlil, co fi bu
de plafen? Nemámef zde města zůsfáva
jicího — naše obec a Ofec náš jesfína ne
besích * Aj, viz „fafo slova už (finapřed,
hned na počátku modlitbyurčují, zač máš
prositi. Všeliká prosba naše, kferou si vy
prošujeme pofřeb a požitků pozemských,
marná jest a křesťana nedůsfojná, jestliže
si jich nežádáme profo, abychom fím spíše
a snáze došli statků nebeských — a svého
cíle Vnebi. „Jestliže jsfe s Kristem povstali,
těch věcí hledejte, kferé svrchu jsou, kde
jest Kristus sedě na pravici Boží, o (fo
pečujte, co svrchu jesf, ne o fo, co jesf na
zemi (Kol. 3, 1, 2.).““7)

Co modlíš se tedy sfále za zemi — afak
málo za nebe?

7) Kafech. frid, IV. hl. 9, of. 19.
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Co sťfále jen za fělo a jeho pofřeby —
a fak málo za duši? Tak mnoho za po
žehnání a úrodu na poli — a fak málo za
milost a úrodu cfnosfí a dobrých skufků ?
Tak mnoho za odvrácení nemoci a jiného
zla — a fak málo za odvrácení pokušení,
příležiťosfi zlé, pohoršení a hříchu? Tak
mnoho za dlouhý živof — a fak málo za
šťastnou smrt? Skoro stále jen za (ufo
časnosí — a fak málo za šťastnou věčnost ?
Vždyť říkáš přec: Ofče náš, jenž jsi na
nebesích !

A máš-li Ofce na nebesích — a Víš, že
jen fam je vše zařízeno na frvalo, na sfálo,
po domácku pro rodinu synů Božích, jak
jen dobrý ofec zaříditi dovede — proč re
pfáš, že zde na zemi není ješťě všecko
jako doma, že zde jen jako příchozí, „ci
zinci a poufníci“ (4 Pefr 2, 11), ovšem ne
máme všeho pohodlí ani všech potřeb a
že je nám jako každémucizinci občas
snésti i nějaký úsírk, křivdu, bezpráví?
Vidíš zde nespravedlnosti a nésrovnalosti ?
Proč repfáš a soudíš? Co zfrácíš víru,
mysl a frpělivost? Vždyť máš Ófce a v ne
besích " Nemá na vyrovnání fěch nesrov
nalosfí jen zemi — má nesmírná a neob
sáhlá nebesa; nemá jen fenfoúzký proužek
časnosti — má celou nekonečnou věčnosí.
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Sečkej a uvidíš, jak dobrý jest — a co
připravil těm, „kteří oddanosti své k němu
nezmění.“ (Tob. 2, 18.)

A je-li Ofe náš fam ve svém pravém
sídle — a je-li fam V nebesích naše pravá
vlasf, co jest všecka země, Všecko co na
ní máme? Nic víc, leč prostředek, aby
chom do nebe k Bohu, cíli svému došli,
Zdraví i česf, tělo i duše, povolání i rodina,
majefťeki chudoba, pofupa i hanba, ano i
věci svaté, víra a její svátosti, živof i smrť:
všecko má jen fenfo míti cíl: nebe, nebe!
Co se fedy tolik lopofíš o Věci pozemské
— a fak málo o nebe ? Není fo bláhovosf
zajistiti si přechodný, kočovný sfánek, kferý
zítra či pozítří vífr odnese, a nechaf si
ujífi krásný a nádherný palác ?

Lapati sfín — držefi pevně prostředek
— a zírafifi konec a cíl? Lpěfi na věcech
pozemských — a pozbýfi věčných ? Za
jisfiftisi mísťo vyhnansíví — a nezabez
pečiti si pravého domova? „O co fedy pro
spěje člověku, byť celý svěf získal, na duši
však škodu frpěl?“ (Mf. 16, 26.)

Ó Ofče náš, jenž si na nebesích! Dejž
tedy, abychom fak šli foufo časnosfí, by
chom nezfrafili sfatků věčných, a aby upro
střed poríjejících a měnivých věcí fohofo
svěfťa srdce naše se zakofvilo fam, kde
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jsou radosti frvalé a pravé“), kde Tys,
pravý Ofec náš — V pravém domově na
šem zvláštním způsobem přífťomena

ll. kde budeš jednou i převelikou naší
odměnou:

Tedy odmění nás;
a Sám bude naší odměnou
a převelikou!!

j. Bůh nás odmění. Že odměňuje pán
dělníka, je pochopitelno — jesť mezí nimi
pracovní smlouva; je povinen! Avšak můj
Bůh a Pán jakou smlouvou může býti
vázán ? Jenom dobrota, jenom milosrden
ství jeho se zavázaly samy slibem: „Já
odplafím..,“ dám každému podle skufků
jeho.“ —

A mám já snad právo na odměnu ? Ne
býti foho slibu, sofva! Vždyť co mám, čeho
bych byl od něho nedostal ?“ Rozum, kterým
dobro rozeznávati mohu — od koho ? Od
Tebe, Bože můj. Vůli, kferou dobro chtfífi
mohu — od koho? — ne-li od Tebe“ A
milosfí, abych i poznával dobro i chfěl a
konal? Vše: materiál i nástroje, dílo i
ovoce jeho —evše jesť Vlastně Tvé — a
nadfo já — dělník — sám celý Tvůj!

8) Méšní modlitba 4. neděle po velikon.
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„Vždyť ruce Tvé sfvořily mne a učinily
mne.“ A fak všecky dobré a záslužné
skufky mé spíše jsou Tvoje než moje. Sv.
Augusfin mi dí: „Jsou-li mé zásluhy
vlastně darem Božím, pak korunuje Bůh
vlastně zásluhy mé ne jako mé, nýbrž jako
dary své.“ ?) Zdaž je mi fedy odměnou po
vinen 7

Odměnu a mzdu osfafně jsme dlužni
jen fomu, komu jsme uložili, aby pracoval
pro nás, pro náš zisk a prospěch. Ale
ofec, jenž povzbuzuje syna k horlivosfi
v sfudiích, co bude mífi z nich? — Jaký
zisk, jaký prospěch ? A jestliže mu za píli
nadfo slíbí i dar, kdož může říci, že mu
jej dluhuje? — Ofec můj na nebesích —
proč fen mí ukládá konafi dobré a varo
vati se zlého? Snad pro sebe? Jaký mu
kyne prospěch z foho, budu-li cfnosfně živ ?
* Správně-li činiti budeš, co mu dáš fím

nebo čeho z ruky tvé dosfane se jemu ?
(Job 35, 6.)

„Bůh můj jsi Ty,“ modlil se žalmisfa,
(Žalm 15, 1.) A apošťol dodává: „Bůh, jenž
nebývá obsluhován rukama lidskýma, ja
koby něčeho pofřeboval “ Sk. ap. 17.25.)

Nepofřebuješ ničeho ze mne ani ode
mne. A jestliže nadfo zafo, co sám pro

9) Augusf.: De graf. ef liber. arb. 6.
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sebe, pro své blaho a šťěsfí i spásu konámm,
Ty ješťě mne nad fo odměniti chceš — Óó
pak nechf

„úsfa má plna jsou chvalozpěvů,
jež pěji o Tvé velikosti celý den.“

(Zalm 70, 8.)

Celý můj živofní den fím spíše, ba dvoj
násob fakořka má náležeti Tobě a má býti
žitťpro Tebe. „Mým šťěsťím fedy jest při
Inoufi k Tobě, Bože můj,“ (Žalm 72, 28)
a býti Tvůj docela.

2. A fím spíše, že fou odměnou mou
budeš Ty Sám. Sv. Augustin býval až
k slzám dojaf, kdykoli rozjímal, že nám
Bůh poroučí, abychom ho milovali: „Milo
vati budeš Pána Boha svého...!“ Bylo
bý dosti, kdybys byl, můj Bože, řekl: „Báfi
se budeš Pána Boha svého...“ a Tydíš:
„Milovati!“ Dosfi by bylo, kdybys byl nám
dovolil milovati anděla svého — přesv.
Matku svou — a fy díš: Milovati budeš
mne, Pána a Boha svého! A což feprve
říci, že Ty sám chtěls býfi naší odměnou!
Mohla jí býti nějaká nová, krásná země,
mohl jí býti nějaký nový ráj, mohlají býti
blaživá společnost někferého z andělů, či
sladké objefí bl. Panny Marie —. ale ni
koli — Ty díš: „Já odplafím“ (Řím. 12,
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P 619), a „odměna fvá bude velmi veliká.
(4 Mojž. 15, 1.)

3. Ano: „odměna velmi veliká !“
Velmi veliká — poně adž bytost, která

foufo odměnou naší bude, je —-nekonečná:
„Veliký je Hospodin...
velikost jeho je nevystižná.“

(Zalm 144, 3.)
Je nevyčerpafelný :
„Hlubšínež pekla...
cheš-li ho měřif, je delší nežli země,
do šířky pak větší nežli moře.“

(Job 11, 8. 9.)
A fen bude fvou odměnou na nebesích.
Bude odměnou velmi velikou, neboť fa

odměna jesfťi co do frvání nekonečná:
„spravedliví stkvífi se budou Vdomě Ofce
svého na věčné věky.“ (Ban 12, 3.) Velmi
veliká odměna, profože nám budou dány
i nové schopnosti, abychom féfo odměny
požívati mohli: jiné, nové, abychom fak
řekli, oči a nové světlo do nich, světlo
věčné slávy; nové srdce, aby nebeskou
slasfí se opojifi mohlo.

Svatí — jako na př. sv. Terezie, Anežka
z Foligno!"), cífili už zde na světě při ně
kferém osvícení Vnifřním, kferého se jim

10)Rogacci: Unum necess. II. 117.
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dosfalo, fakovou slast, že říkali: Nedali
bychom fakového jediného okamžiku za
radosti všecky a rozkoše všecky, kferé
může dáti tělo a země. O, což až fo ne
bude osvícení chvilkové — nýbrž světlo
nehasnoucí slávy věčné — a ne jíž na ze
mi a v fěle — nýbrž na nebi a V duši, i
v těle oslaveném zároveň !

„Ofče náš, jenž jsi na nebesích zvlášt
ním způsobem přífomen a fam i budešjed
nou naší Vvehmivelikou odměnou, dej af
milujeme, co přikazuješ a foužíme po fom,
co nám zaslibuješ, aby uprostřed pomíje
jících a měnivých věcí fohofo svěťa, naše
srdce zakotvila se fam, kde jsou slastiP
prave.,



POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ!

Dvojí cíl máš, člověče: máš Oíce —
nuže, služ mu! Toť první cíl! „Ofče náš!“
A budeš-li mu věrně sloužiti, dojdeš fím
věčné blaženosti v nebesích; vždyť máš
Ofce fam: ,„ Ofče náš, jenž jsi na nebe
sích.“ Toť druhý cíl tvůj: věčné spasení
tvé V nebi. Hle, v fěchfo dvou slovech, jest
vlastně obsaženo vše. Spasifel mohl po
těchfo dvou slovech skončifi: Ofče náš,
jenž jsi na nebesích — a říci hned; Amen
— staň se, a byla by fo nejkrafší a přec
nejobsažnější modlitba.) A ovšem i nej
potřebnější a nejdůležitější; či komu by
nezáleželo na fom, aby došel svéhocíle 7
Proto též položil Spasifel prosbu za dosa
žení fohofocíle na první místo ve své
krásné modlitbě, když po oslovení: Ofče
náš, jenž jsi v nebesích, učí nás modlifi
se:

1) Sfolz: Vafer unser, sfr. 4.
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DPosvěťse jméno Tvé!
Jméno Tvé, ó Bože, není-liž samo se

bou svaté ?- Není-li veliké a velebné? ©,
ano: „Veliké jesť jméno mé mezi národy.“
(Mal. 4, 14.) Není-li o něm psáno, že je
podivuhodné ?

„Mospodine, Pane náš,
jak podivuhodné jesť Tvé jméno,
po veškeré zemi.“ (Z. 7, 8, 2.)

A jak chvályhodné! — Rozměry ve
smíru jsou malé pro fu chválu:

„Od východu slunce do západu,
chváleno buď jméno „Hospodin““

(Ž. 112, 3.)
S posvátnou úcfou a bázní jen smí smr

felný člověk je vzývati: „Svaté a hrozné
jest jeho jméno.“ (Z. 110,10.) Nuž — „Ho
spodina zásfupů samého fedy posvěcujíe,
on (budiž) bázeň vaše, on sfrach váš!“
(Is. 8, 13.) Jef svatost sama. .A profo dí
Spasifel, že máme jméno Boží nejen zve
lebovati, oslavovati, vychvalovati, nýbrž
světiti*) Než kdo posvětí Boha, pfá se sv.
Cyprian *) — Boha, jenž sám posvěcuje
vše? Je možno přidati mu svatosti —Jemu
třikrát svatému ? Ale fo lze — a (fo jesf

7) De oraf. domin. c. 12: Ceferum a guo Deus
sancfificafur, gui ipse sancfificaf?

*) Cfr.: ván Kasferen: Was Jesus predigfe sfr. 54n.
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naší povinnosfí: abychom s jeho jménem
zacházeli jako s něčím přesvatfým; to lze
a (o jesf naší povinnosfí, abychom ho ne
zneucíívali, rouháním nezlehčovali, nýbrž
spíše cfili a velebili; fo lze a fo je povin
ností naší, abychom je sami křesťanským
cfnostným živofem oslavovali: nebof dobří
sloužíce Bohu ve svafosti a spravedlnosti
dosvědčují fím jaksi jeho svatost — jakož
opětně zlí jméno Boží poskvrňují, poně
vadž hříšným životem svým jaksi volají
do svěťa, jakoby Bůh jejich nepravosf
schvaloval a že fedy ani svatý není, a
příkladem svým jiné k nepravosti sfrhují.“)
A fak ona slova: posvěť se jméno TVé,
znamenají, Že máme prosifi a že máme
ovšem i o fo se snažiti, aby

1. Bůh byl od nás i ode všech cfěn,
2. a fo hlavně svatým živofem.
I. Posvěť se jméno Tvé, abys byl od nás

i ode všech (vorů vždy více a více cfěn,
abychom vždy více a více šířili Tvoji česf
a slávu.

1. Česť a sláva Boží! Už česf člověka
jesť sfafek veliký, ba z pozemských nej
větší: stříbro ani zlato jí nevyváží. „Lepší

„ 6jesť jméno dobré než bohafství veliké,

3) Dionys. Carth.: Enarraf. in Luc. c. XI. B.
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(Přísl. 22, 1.) Ó což feprve česí Boží!
Cest člověka jesíťjen dobrý úsudek, kferý
o něm bližní jeho mají a je fak nesfálá a
klamná, jako úsudek lidský sám. Ne fak
česíťBoží! V odvěčných propasfech své
božské přirozenosti viděla a poznávala
Trojice nejsvětější sebe, své dokonalosti,
krásu, dobrotu, velebnosf, moc. To, co po
znává, je nekonečně dobré a krásné! A
fo, čím poznává, je též nekonečné, fofiž
sám nekonečný Rozum Boží! O jaké fedy
poznání, jaký fo úsudek, jaké ocenění, jaká
vážnosí, jaká chvála, jaká česf jedné osoby
Boží pro druhou! Jaká sláva na počátku
bez počátku, od věčnosti do věčnosíi, kfe
rou Syn vzdává Oíci i Duchu, Ofec Synu
i Duchu a Duch Sv. oběma: Sláva Oíci i
Synu i Duchu Svatému, jakož bylo na po
čátku i nyní i vždycky i na věky věkův.
To jesťčesí a sláva Boží vnifřní, věčná,
nekonečná uvnifř,Vlůně Trojice Boží samé,
znějící od věků na věky ! Tisíc nových
světů a (vorů přidejme k ní — nezvěfšíme
ji. Tisíc rouhání profi ní Vrhněme — ne
ubereme jí.

„Jestliže se proviníš, co mu (fím)uškodíš,
bude-li mnoho hříchů (vých, co mu fím

uděláš ?“ (Job. 35, 6.)

5 Pane, nauč nás. 6:



2. Ale je druhá čest a sláva Boží —
zevnější. Tu má mífi Bůh ze sfvořeného
světa. Či k čemu jej sfvořil? Snad jenom
proto, aby fvorové jeho býli šťastni a bla
ženi? Nikoli. To nemohlo býfi jediným a
předním cílem a úmyslem Božím. Nemůže
přec býti nic přednějšího — než Bůh sám.
Proč a k čemu chtěl fedy a chce mífi fvor
stvo a svěf ? Pro sebe ; především pro sebe,
pro svoji česí a slávu. „Všecko pro sebe
samého -učinil Hospodin.“ (Přísl. 16, 4.) A
zvláště člověka! „K slávě své stvořil jsem
ho, způsobil jsem jej a učinil jsem ho,“ dí
o něm sám Bůh. (Is. 43, 7.) A člověk —
co fedy má činiti, k černu především jiným
býti? Kecti a slávě svého Tvůrce, svého
Ofce. To je přec první povinnost každého
syna k ofci; a fo je féž první věc, které
žádá ofec od syna. „Syn cfí ofce a slu
žebník pána svého; protož, jestliže jájsemofec(váš),kdežjestčestmá;a jestližejá
jsem Pán, kdež jesít bázeň má? — praví
Hospodin zásfupů.“ (Mal. 1, 6.)

Ó posvěf se fedy jméno Tvé — Pane
— V nás a skrze nás a skrze celý sívo
řený svět! Kéž Ti z nás přibývá cfi a chvály,
oslavy a díků, kéž vzrůstá fato tvá česťf
a sláva zevní! A skufečně! Ač fafo zevní
česíť a sláva Boží nemůže již přídati nic

3

66



k oné první vnifřní cti a slávě Boží, přec
jest skutečná a velkolepá. Všecko fvorsfvo
ji uskufečňuje: ukazuje na sobě moc, moud
rosf, dobrotu, svafosf, spravedlnosf.
zkrátka dokonalost Boží. Tvorsfvo nero
zumné ovšem ji ukazuje nufně. Hory ne
befýčné — nevolají-li: mocný je Bůh?
„Dofkne-li se nás, kouří se z nás!“ (Ž.103,32.)
— A fa krásná obloha posetá stříbřitými
hvězdami a dýšící nadpozemským mírem,
nevolá-li: Nekonečný je Bůh a věčný po
koj a mír? A fy, moře nezkrocené, ne
díš-lí“ O vizťe, jak veliký je fen, jenž je
diný rmnidovede poručiti kam až smím
rozlévati vlny své a kde fříštiti.bouřná svá
vlnobití ?

A děl: „Až pofud a ne dále smíš jítí
a zde budeš fříšťitbujné své vlny!“

(Job 38, 11.)
A fak všecko fvorstvo: Výpravuje česí

a slávu Boží a dovednosf rukou jeho : světí
jeho jméno; modlí se: posvěť se jméno Tvé.

4. Avšak příroda má z Boha jen asi
folik, co má můj sfín ze mne. Ale já —
člověk — nemám z Něho více? Příroda
stín — já obraz Boží! Mám odlesk (té
schopnosti, kferou Pán Bůh poznává, oce
oceňuje, váží dokonale sám sebe, a
fou mohu fedy i já poznávati, oceňo
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vati — byť nedokonale i jeho — mám
rozum. Mám jiskru zanícenou ž oné mo
hutfnosti Boží, kterou Bůh lne sám k sobě
a sebe nade vše miluje — vůli fofiž mou,
která jest jakýmsi odleskem vůle Boží. A
mám nadto — mohu mífi V sobě i milost
Boží — a (fa již není něco snad jen
čistě lidského — milosf je již něco přímo
božského. O nejsem fedyjá daleko víceuscho
pněn a uzpůsoben, abych byl ke cfi a slávě
Boží? O posvěf, posvěťf se fedy jméno Tvé
na mně, ó Pane!

Ó ano — profo se musím fedy veškerým
úsilím o fo snažiti, abych fak jak jsem,
se všemi schopnostmi svými, svým rozu
mem, svou vůlí a uchováváním a roz
množováním milosti Boží V sobě, Bohu
byl ke cfi a slávě. Už zde na světě —
a konečně pak jednou na věčnosti. Oh
fam, fam feprve zazáří na nás česf a sláva
a podobnosí Boží V plném jasu. V kráse
a blahu nekonečném zasíkví se naše by
ftost v společnosti svatých Božích; fi, kteří
ho cfili zde, uzří s úžasem, jak sami jsou
štědře pocfěni trůny a korunami:
Slávou a cfí jsi je. korunoval,
usfanovils je nad díly rukou svých.

(Ž. 8, 7.)
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Ó fenkráf se ukáže v plném svěfle všecka
dobrota, láska, milosrdensí(ví a moudrost
Boží, s jakou mne vedl k poslednímu cíli,
fenkráte uvidíme, jak šlechefně jednal
s námi, že chfěje od nás a z nás svoji
čest a slávu, chfěl vlastně a zároveň féž
česít naši, slávu naši.

Ale i na zavržených nešťfastnících, kteří
mu zde cfi a slávy odpírali a fím blažený
cíl svůj zmařili, i na těch bude se jevitfi
v spravedlivém frestu a hrozném jejich
odsouzení neskonalá svafosí Boží, nená
vidící hříchu až do hlubin pekel, moc,
spravedlností a velebnosí Boha Soudce.
„Vyvýšen bude Hospodin V soudu a Bůh
svatý posvěcen bude v spravedlnosti.“ (Is,
5, 16.)

5. Nuže — je-li česť a sláva Boží sfatkem
a dobrem fak velikým, jsem-li s celou pří
rodou k ní sfvořen a zvlášť uzpůsoben,
je-li fo můj poslední cíl a závisí-li na fom,
jak jej plním, moje věčné blaho, čí moje
věčné zavržení — Ó jak se mám vyýna
snažovafio fo,abych světil jméno Tvé,ó Pane!
A jaký bych fo byl syn, kferému mu by:
nezáleželo nic na fom, zdali jeho ofec je
cfěn či fupen od jiných ? Profož mám ijá po
vinnosí hleděti k fomu, by i jiní Ofce mého
v nebesích cfili. Tož posvěť se jméno (vé,
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nejen ve mně, nýbrž i V mé rodině, musí
říkati ofec a mafka! Posvěf se jméno fvé
—- i V mém domě a mé domácnosti, má
se modlitfi křesťanský hospodář a pán.
Posvěť se jméno Tvé — i mezi mými svě
řenci, má se modliti každý, komu-Bůh jiné
na sfarosít svěřil. Posvěf se jméno Tvé —
i mezi všemi lidmi, má se modlit každý
z nás. — Ale jakž může kdo cfíti foho,
jehož nezná? A profo modlíme-li se a sna
žíme-li se, aby jiní Boha cfili a oslavovali,
jest především a nezbytně nutno, abychom
je Boha naučili znáti a o fo pečovali. by
ho znali. Ofče, mafko — jak byste se mohli
modliti slova: Posvěť se jméno Tvé, kdy
byste nehleděli, aby ho dítky, aby“ho slu
žební, aby ho svěřenci vaši znali?

Svatá Hedvika, kněžna polská, ač ro
dem Němka, hleděla ihned, jak se pro
vdala za knížete polského, naučiti se řečí
polské, aby svojť čeleď, ve věcech ná
boženských zanedbanou, mohla poučo
vati. Sfará služka její Leandrie ' však
neměla již paměťi; zapomínala přes noc,
co jipaní přes den naučila — ani OÓfčenáše
nemohla si zapamatovati. Ale Hedvika ne
unmdlévala; brala si ji i na noc do své
ložnice, sfále jí připomínajíc: „Leandrie,
jak bych mohla předsfoupit jednou před
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Boha, kdybych fě nenaučila ani modlitbě,
kterou on nám zanecRal!“ +)

Ach ofče, mafko, není fi dítě (vé bližší
než ona sfará služka byla své knížecí
paní? A fobě by nezáleželo na tom, znají-li
Bohačili nic ? Vám, jimž fo Bůh přímo přika
zuje, an dí: „Máš-li syny (dífky), cvič je!“
(Sir. 7, 25.) Vám, o nichž sv. Jan Zlatí.dí:
„Rfy rodičů jsou knihy děfí?“ A na fom by
vám u rodiny a pofomsfva a svěřenců
vašich nezáleželo, co je základ, co je cíl,
co je určení jejich živofa — fo, na čem
záleží Bohu samému — na jeho cfi a slávě?
Co by jim plafno bylo Všecko osfafní umění,
vzdělání, bohafsfví — co plafno člověku,
kdyby celý svět získal? Oh nikoli! Profo
rodiče zaučují od úflých leť děfi své zná
mosfi Boží. Matka dobrá číhá zrovna na
tu chvilku, kdy dífě po prvé začne proje
vovati svou chápavosí a sofva začne
žvatlati, mezi prvními jmény učí je vyslo
vovati jméno Boží a jména svatá. Profo
jim všťěpovati hledí první modlitby, první
pravdy sv. víry, budí V nich smysl pobož
nosti a Víry.

i, Mafka Jiřího Belangera, francouzského
kněze, jenž v pověsti světce skonal, byla
vdovou; fěžko asi zápolila bez pomocné

4) Dr. Doubrava: Šlechefné duše, str. 244
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ruky mužovy, aby hospodářsíví udržela
v dobrém chodu a zaopafřila svou rodinu.
Ale než by byla posílala děťi své do sfátní
veřejné školy, kde se nábožensíví neučilo,
raději vydržovala s velikými nesnázemí
dětem svým učiťfelku kafolickou, aby se
nemusila báťt předsfoupifi před Spasitele,
jak říkala sv. Hedvika. Však také dítky
její znaly Boha. Když Jiří později vsfou
pil do ústavu sfudenfského, bylo hned uči
ftelům jeho nápadno, jak zbožně a ucfivě
ftenfo hoch dělá sv. kříž! To měl z rodiny
a z náboženské školy, o kferou se mu
matka posfarala.

Náboženská škola! Škola, v níž se učí
dítky Bohaznáti a cfífi; kde se nejen ná
boženství vyučuje,nýbrž kde se náboženství
vžívá V srdce dífěfe modlitbou, svafými
úkony, hle — ofče, hle, mafko, hle, kře
sfane, — (fa je fak úzce spjata s první
prosbou Ofčenáše: Posvěť se jméno Tvé!
Kdyby fam v fé dnešní škole dítek tvých vše
osfatní bylo — nebude-li fam Však učení
o Bohu a jak ho cfífi, — pak fam schází
věc nejpofřebnější, základní, první — kferou
postavil Spasifel za první přosbu své mod
litby: Posvěť se jméno Tvé; pak fam schází
věc naprosto nezbytná: vždyt „jednoho
jesť pofřebí,“ řekl božský Spasifel (Luk.
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10, 42.), „hledati království Božího a spra
vedlnosti jeho.“ Ó jak by ses ofče, mafko,
křesťane, mohl modliti: Posvěť se jméno
tvé, když bys nevynaložil úsilí veškerého,
co jen ho schopen jsi, svého vlivu v obci,
v sfátě, v úřadu, při volbách, ve sněmu,
ano i jmění svého, ba i Žživofa, jen
abys zabezpečil dífkám svým školu, kde
by se učily svěfiti jméno Boží? Dopusfíš,
smíš dopustifi, fy, jenž se modlíš, posvěťfse
se jméno fvé, aby byly Bohu odcizeny 7
Dopustíš, smíš dopustiti, aby chodily do
školy beznáboženské jen snad profo, že
pofom z fé školy budou mnífi přednosf
v nějakém úřadě, lepší posfavení V ne
znabožském sfátě? K vůli lidem zavrh
neš Boha; pro časné zaopafření zanedbáš
spásu duše? Pro fakovou časovou módu
(nevěra je faková přechodná móda), po
vrhneš věčným, nezměnifelným Tvůrcem
a nevěreckému duchu času oběfuješ děfí
bláho časné i věčné 7 Modle je oběfuješ —
mísfťo Bohu?

Měli v Izraeli hroznou modlu — Mo
locha: kladli do rožhaveného klína a ná
ručí jejího své děti za vřeskofu hudby a
bubnů, který měl přehlušiti srdcelomný ná
řek malých mučedníků. Písmo neváháříci,
že je oběťfovali zlému duchu a vykládá
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národní pohromy jako (rest za fyfoukrut
nosti do nebe volající.

V oběť podávali syny, jakož i své
dcery duchům zlým, prolévali krev ne
vinnou, krev synů a dcer, oběfovaných
modlám kanaanským, že byla země po
skvrněna fím Vražděním .

I rozhěval se Pán náramně na svůj
národ a Vzal Vošklivosí dědicíví svoje;
profo vydal je do pohanských rukou.

(Z. 105, 37—40.)
Ach, není fo cosi podobného, oběťovati

své dítě zloduchu dnešní nevěry v bezná
boženské škole ? Není fo féž prolévati krev
nevinnou svých dcer a svých synů ? O jaká
odpovědnost! Ani příšerná hudba moř
ského vlnobifí, rozpadávající se země, pa
dajících hvězd a sluncí, která bude hráfi
k poslednímu soudu, nepřehluší těch žalob
srdcervoucích, kferé fenkrát zavržené po
formsívo pozvedne profi svým rodičům:
„Dali jste nás učili Všemu bezcennému a
zbytečnému braku, dali jsťenám ukazovati
obrazy nejpodivnějších zvířat a věcí —
ale obrazíBoží v duši naší.jste nám uká
zati nedali. Učili jste nás jména sfarých,
egyptských a čínských a j. králů — ale
jméno Krále všech králů nebylo v našich
učebnicích! To že bylo fo „Posvěf se jmé
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no tvé“, které jste se modlifi měli s námi ?“*5)
Oh — kdo chfěl by, aby na jeho hlavu
padla faková žaloba? — Nuž, nám nesmí
fedy žádná oběť, ani na sfatku a jmění,
ani na cfi a jméně před lidmi, ba ani na
hrdle a životě býti příliš veliká, abychom
ji váhali přinésti pro svěcení jména bo
žího V rodině, ve škole — i v živofě.

II. Ano v živofě; neboť prosba: „Posvěť
se jméno Tvé“ obsahuje dále, že máme
Boha svěfiti a oslavovati hlavně svafým
životem.

1. Vždyť jsme dítky foho, jenž řekl o
sobě: „Svatí buďte, neboť já svatým jsem.“
(3. Mojž. 20, 26.) K fomu voláme zvláště
od křtu sv.: Ofče! Oč fedy jiného prosíme,
dí sv. Cyprian,“), leč abychom my, kříem
sv. posvěcení, fo skufečně byli, co jsme na
křtu *býti začali — totiž svaté dífky Boží?
„Svatí“ — fo byl po dlouhá léta fiful, kte
rým apošťolové a první Ofcovécírkve oslo
vovali věřící: „Všem miláčkům Božím, po
volaným svatým, kteří jsou v Římě“, fak
nadpisuje sv. Pavel lisť k Římanům (1, 7.)
„Svatý“, znamenalo folik jako dnešní kře

5) Dr. Ruland, Vafer unser 19.
6) Id ergo pefimus ef rogamus, uf gui in bap

fismo sancfificati sumus, id guod esse coepimus,
perseveremus. (De oraf. dom. c. 12.)
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sfan. Za svafosf fedy prosíme fěmito slovy:
Posvěf se jméno fvé; dejž — ó Pane, ať
jsem s pomocí fvou bezúhonný, bezvadný,
spravedlivý a zbožný; ať se varuji zlého,
mluvím jen pravdu, činím spravedlnost a
chodím v přímosti před Tebou; af se vy
značuji zdrženlivosti, zdobím nevinnosfí,
moudrostí se stkvím a opafrnosfí; ať fou
žím po věcech nebeských, pohrdám po
zemskými, sfkvěje se životem andělským...
Neboť nemůže člověk oslavovati Boha
lépe, nežli ukazuje-li V cnosfech svých
Boží moc a působnosf, která je jejich pří
činou, dí sv. Řehoř Nyss.")

2 A proč mám fakfo světiti jméno Boží 7
Není věfší hanby a pofupy pro ofce nežli
syn, jenž hanobí rodinné jméno. Ani Vro
dině synů Božích není pofupy věfší, než
když někdo z ní zhanobí jméno a “fiful:
„Svatý“ (= křesťan), živofem nesvatým
(nekřesťanským).

(7) Gui sic dícif: Sancfificefur. ©.vi verborum
haecoraf: auxilií Tui adjumenfo :fiam'irreprehensí
bilis, inculpafus, jusfus ef pius; absfineam ob omni
malo facinore, loguens id, guod Vverumesf, faciens,
aguod jusfum esf, in recfiftudine ambulans ; femperan
ťia illusfris, infegrifafte decorafus, sapienfia afgue
prudenfia ornafus, ad superna aspirans, ferrena des
piciens, insfifufis Vifae angelicae clarescens, (De
oraf. dom. or. III. 1. c. 180. E.)
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Veliký, jeden z největších hříchů. jest
rouhání, a (o profo, že přímo páše křivdu
na nejvzácnějším a. nejdražším sfaftku Bo
žím — fofiž jeho cti. Popírá ji, popírá ne
konečnou dokonalosí Boží, pro kferou jesf
neskonalé slávy hoden — a kdo? Tvor,
který jest právě k fomucíli sfvořen, aby
Boha cfil a oslavoval. Ó jak zvrací rou
háním účel svého sfvoření a živofa! Zírácí
profo právo, aby byl živ, a Bůh přikazoval
ve Sfarém zákoně fakového skufečně ufra
titi: „Kdo by se rouhal jménu Hospodi
novu, smrfí ať umře; všecka obec uháže
ho kamením.“ (5 Mojž. 24, 16.) Takový
hřích jest rouhání!

A co praví apošťol? Takovým hříchem
že Vínen fen, že podnět dává k němu fen,
kdo ve svaté rodině křesťanstva jesf ne
svatě a nekřesťanský živ. „Od fakových“ dí,
„pohaněno bývá jméno Boží mezi pohany.“
(Řím 2, 24.) Na Davida horší se Bůh skrze
prorokafolik, že svými hříchyzavdal podnět
nepřátelům Božím k rouhání a výslovně
mu dí: „Dals příčinu nepřáfelům Hospo
dinovým, aby se rouhali“ (2. Král. 42, 12.)
A všecek rozhořčen dí sám Hospodin
u Ezechiele lidu svému, kfeřý mu mezi po
hany malou česť dělal: „Přišli mezi národy,
k nimž vešli a poskvrnili jméno svafé mé
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— vždyť se říkalo o nich: hle, fakovýje
ten lid Hospodinův.“ (Ezech. 36, 20.)

Ve Sťarém zákoně posílal Bůh Mojžíše
a jiné vyslance své k lidu svému a napo
mínal lid svůj, aby měl v úcfě ono svaté
vyslanectví, které jesť v nich. „Aj já posí
lám anděla před fváří tvou, dbej ho a po
slouchej hlasu jeho a nedomnívej se, že
by směl pofupen býfi, neboť neodpusfí, když
se prohřešíš a jesfív něm jméno mé,“(2 Mojž.
23, 20.)- V nás každém je víc; ne pouhé
vyslanectví Boží — V nás je Boží synov
ství. Nedomnívej se, že bý byl bez viny a
bez (frestu fen, kdo bý je V fobě pofupil!
A což když pofupuješ fofo synovství a jméno
Boží v sobě fy sám nekřesťanským žívo
tem? Oh ne — fy nesmíš! „Ze máš fako
vého velikého Ofce, musíš také fak živ býfi,
abys mohl býfi i jeho dědicem,“ dí sv.
Augustin.) „Ukazuj fedy nebeský živof
v pozemské schráně; neboť dáváš-li se
vésti pozemskými choufkami, činíš pofupu
nebi, Vfiskuješ skvrnu svému nebeskému
původu !“ ?) (Sv. Pefr Chrysol.) © neza

8) Sic debef vivere, gui falem invenifťpatrem, uf
dignus sif Venire“ ad ejus heredifaftem.“ (De oraf.
Dom. ser. 58, Migue P. L. tom. 38. col. 395.)

9)Coelesftem vifam monsfra in habifatione ferrena,
guia si guid in fe gesserif ferrena cogifafio, coelo
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hazuj se! Nezahazuj cti Boží, cfi dítek
Božích! Je fo jediná věc, na niž smíme
býti hrdi: dífky Boží jsme. O budme hrdi
na fo! Sťfyďmese činifi něco, co se s foufo
cfí nesrovnává. Nesnižujme se V nestříd
most: budme příliš hrdi k fomu! Nezaha
zujme se v nečisťofu; buďme příliš hrdi
k fomu! Nesnižujme se k hněvu, nepocíi
vosfi, podvodu a p...: budme příliš hrdi
k něčemu fakovému!“ 10)

Za války světové žádali vídeňského herce
Ferdinanda Bonna, aby vysfoupil na divadle
v neslušné úloze. Odřekl: „Vždycky se mi
hnusily kusy podobného obsahu — ale za
války dvojnásob se mi hnusí. — Nesnížím
své herecké a umělecké cfii“ — Neza
hodil ji.

A já bych měl zahazovati čest Boží?
Nikoli!

Chválu Páně hlásejte rfy mé,
živé vše chval svaté jeho jméno
na věky a na věky věkův.

(Ž.-144, 21.)
Chválu Páně hláseife rty mé: Posvěf se

jméno Tvé!

maculam, coelesfi generi injuriam infulisfi.“ (In oraf.
dom. ser. V. vydání mohučské z r. 1607. řeč 71.)

10) Sfolz: Vaferunser sfr. 7.
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Chválu Páně hlásej živof můj celý: Po
svěf se jméno Tvé!

Chválu Páně hlásej celá věčnost má:
Posvěť se jméno Tvé!

Sv. Franfišek foužil po smrfi, aby mohl
v nebi chváliti Boha dokonale: vypustil duší
při slovech žalmu (141, 8), kfterý se nad
nínť modlili:

„Rač mne vyvésí ze žaláře,
abych slavil jméno Tvoje!“

Tam kéž zní ve spojení se všemi anděly
a svěfci i mé věčné: „Posvěť se, Pane,
jméno Tvé! —

11)Marchanfius: Hortus pasf. fracf. III. lecf. 3.



PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ!

Král David připravoval po dlouhá léta
vše, čeho bylo fřeba k stavbě nového,
velkolepého chrámu. A když vše bylo při
chysfáno, zaplesal a dobrořečil Bohu:

„Tvé jest, Hospodine, království
a Tys nade všemi knížafy,
v ruce Tvé jest velikosf
a panování nade všemi.“

(4 Paral. 29, 10.)
V ruce Tvé, ó Pane, je fedy svrchovaná

vláda nade vším (fvorstvem, „Ci kde je
a kdy bylo co, čeho by Bůh nebyi králem“
— ptá se sv. Cyprian.!) V ruce jeho yšecky
končíny země“ (Z. 94, 4.) Ba, on sám je
království, dí sv. Pefr Chrysol.“) Profo
„přijď království Tvé“ — ne Tobě — Bože,

1) Nam Deus guando non regna(t.. ?
(2) — immo, ipse esť regnum, fofamaue in se
regní confinef pofesfafem. (In orationem dom. serm.
VI. (vydání citov. řeč 72.)

6 Pane, nauč nás 8j



zždyt je máš! Ale nám, nám přijď krá
ovství Tvé! O fo prosíme, dí sv. Cyprian,
aby přišlo nám království od Boha slíbené,
krví Krisfovou vydobyté, království, jež
nám jednou má dáfi se slovy: „Pojďte po
žehnaní Ofcé mého, vládněťte královstvím
připraveným vám od usfanovení svěfa.“
(Maf. 25, 34.)3) Oslovení: Ofče náš — od
povídala prosba: Posvěťfse jméno Tvé —
prosba za cíl, jímž povinni jsme Bohu:
býti k jeho cfi a slávě. Slovům: Jenž jsi
na nebesích odpovídá prosba: přijď krá
lovství Tvé — prosba za cíl, jímž oblaženi
býti máme my. Je fo cíl náš pro nás.

Ó jak vzácný a veliký fo cíl!
Jak ho dosíci ?
I Vzácný a veliký cíl!
4. Účel a cíl celého evangelia a všeho

Nového zákona! Syn Boží sám, proč se
sfoupil na zemni,učil, zázraky konal, trpěl,
umřel? Ohlásil fo již před jeho vystou
pením poslední prorok, Jan Křtitel, volaje:
„Ciňfte pokání, neboť přiblížilo se králov
ství nebeské!“ (Maf. 3, 2.) K fomu smě
řuje a cílí vše — i povolání učedníků
a apoštolů Kristových: velí jim: „Jděfe k

3) Nosfrum regnum pefimus adveníre a Deo nobís
repromissum. Chrisfisanguine efpassione gueaesifum.
(De Oraf. dom. c. 153.)
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zahynulým ovcím domu israelského, cho
díce pak kažte říkajíce: „Přiblížilo se krá
lovství nebeské“ (Mf. 10, 6, 7) 4) A je ně
čím nepatrným a malicherným, proč Bůh
na zemi sesfupuje, zač pracuje, lopofí se
i pofí, ano i umírá 7

2. Je fo království! Království — souhrn
všeho, po čem lidské srdce fouží, V čem
vidí vrchol pozemského blaha: svrchovaná
moc, česí, bohatství, sláva: (o vše si.před
sfavuje smrtelný člověk, když slyší slovo
království, královská koruna. O viz, duše
má! Bůh chce mluviti s febou srozumi
ftelně: chce (fi říci, že poslední (vůj cíl
v nebi obsahuje folik blaha a slasti, co si
jich jen na zemnipředsfaviti dovedeš. Profo
připodobňuje Věci nebeské věcem známým
zde na zemi, abychom si z Věcíznámých
snadněji předsfaviti dovedli fam fy věci
neviditelné a nefušené; abychom, když už
tyto věci vidifelné a pozemské fak se nám
zdají foužebné,že naše srdce zrovna sfrhují,
abychom (fím spíše dovedli se roznífiti
k tužbě po sfafcích: nebeských.“5)

4) Katech. římský IV. hl.; 11., of. 2.
5) Coelorum regnum idcirco ferrenis rebus simile

dicifur, uf ex his, guae animus novif, surgaf ad in
cognifa, guae non novíf, guafenus exemplo visibi
lium se ad invísibilia rapiaťt ef per ea guae usu
didicif, guasí confricafus incalescať; uf per hoc,
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3. A vpravdě — budou fo veliké statky
— království! Království není nic jiného,
dí.sv. Tomáš Akv.,nežli spořádaná vláda.)
A fa — jaká fam bude? Dokonalá! Bez
nepokoje, bez jakéhokoliv nepořádku, bez
jakéholi poruchy — jen pokoj věčný. Do
bouří boj, kferý je zde mezi fělem a du
chem; a složí svou zbraň fělo profi duchu,
a složí duch zbraň svou profi fělu a bude
mír, nebude hříchu, nebude pokušení, vy
hasne jeho nečisťý krb, smefou andělé
všecku příležitost ke zlému — jeť psáno:
„Seberou andělé z království jeho všecka
pohoršení.“ (Maf. 13, 41.) Skončí se únavné
putování slzavým údolím, skončí se bědy
a úfrapy vyhnansíví — jen pokoj, jen
pokoj bude a bez konce. — A z fohofo
královsfví nebudeš mít pouze jen onen
pokoj, mír a slast; tohoto království bu
deš míti vládu i fy V ruce své — budeš
spoluvladařem. Jef psáno, že budeme dě
kovati Vykupifeli svému za (o, že učinil
nás Bohu našemu královstvím a kněžími,
a „budeme v'ádnoufi na zemi.“ — (Zjev.
5, 10.) — fami na nové zemi onoho světa.

auod scifť nofum diligere, discaf ef incognifa amare.
(S. Gregorius, Hom. XI. in Evang.)

6) Regnum nihil aliud dicifur guam regimen.
(Expositio in oraf, dom. c 15.)
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Ale ne fak jako vladaři a králové zdejší
na féfo zemi, jež svrhne s frůnu kdokoliv,
když se mu zlíbí: naší koruny nám nikdo
nevezme, trůnu našeho nikdo nezvráfí na
věky:

Dosfanou království nádhery
a korunu krásy z ruky Páně,
ježío svou pravicí je bude chránií
a svým svafým ramenem jich hájií.

(Moudr. 5, 17.) Ó, kde je koruna jako fafo ?
Vždyť fou korunou ozdobnou bude sám
Bůh! „V ten den bude Hospodin zásfupů
korunou slávy a Věncem plesání osfatku
lidu svého.“ (Is. 28, 5.)

4. A bohaté a slasfné fo bude království !
Už zde na zemi uložil Bůh v každé dílo

své jistou dávku radosti, blaha a slasti pro
člověka. Pohled do nedozírné fůně modré
oblohy, v níž se koupají nesčetné hvězdy,
pohled do mnohého oka lidského, hlubšího

všecken úsvit hvězd,dovede již opojifi a nad
chnoufi. A přec co je fo? Jiskra, jiskřička
z Boží moci, slávy a dobrofy. Písmo dí:

„Jak libá jsou všecka dila jeho.
ač jesf jen jiskra fo, co lze vidět“

(Sir. 42, 23.)
libá — i když jen jiskřička Boží lásky,
dobrofy, krásy a moudrosfi září z ních!
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Oh, což fedy fam — V Království — až
ho vidět budeme fváří v tvář, fak jak jest!
Ne jedinou jenjiskřičku — nýbrž celé
Slunce samo! Ó, viděti Boha — Ó, pafřifi
naň! „Kdo se může dosyfa vynadívat na
jeho slávu ?“ (Sir 42, 26.) „Ó tehdáž uzříš a
oplývati budeš,“ ujišťuje prorok (Is. 60, 5.) „a
diviti se bude a rozšíří se srdce tvé.“ A žal
mista vida jižvyvolené vládnouti královstvím
nebeským a spočívati Vlůně Božím plesá:

„Ó, jak hojná je fvá milosf, Bože,
že lidé ve sfínu křídel tvých mohou

< se skrývat! ©
Rozjařují se nadbytkem domu Tvého,
a proudem řozkoše své napájíš je!“

(Žalm 35, 8. 9.)

A sv. Augustin dí: „ÚUvaž: když už zde
na zemi dopřává Bůh často i nespraved
livým folik radosti, že je svoji silou až
zabijí, (n. př. nějaká radostná zpráva), co
asi ponechal pro spravedlivé!? A když
ij nevděčníkům folik skýtá zde, co asi dá
(těm, kfeří fam na věky jsou a zůstanou
vděční? Když dává mnoho dobrého zde
i fěm, o kferých předvídá, že na věky za
hynou, co připravil asi oněm, kferé před
určil k živofu věčnému 217) Ó, přijď, ó přijď

7) Rogacci: Unum necess. IL. 89.
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království Tvé, království vzácné a veliké,
bohaté a slastné, oplývající a opojující...!
O přijď! A já bláhový — je odhazoval!
O ně nesfál, nepečoval! „Bože, Ty víš
o mém poblouzení a mé viny nejsou fobě
skryty.“ (Z. 68, 6.) O věru provina a poše
filosť a bláhovosí a snížení sama sebe:
starafi se jen o fufo zemi a Věcí na ní,
v něse nořiti všecek a zapomínafti na krá
lovství !

A na království Boží zapomínafti!
Umírající patriarcha Jakub žehnal jed

nomu z dvanácti svých synů, Issacharovi:
„Issachar jesft jak sfatný soumar
odpočívající mezi ohradami;
ohledav, že dobré jesfťmísto jeho sídla
a že území fo jest velmi úrodné,
nasfavuje svou šíji k nošení břemen
a stává se poplatným robofníkem.“

(4 Mojž. 49, 14. 15.)
Nejsem fímfosoumarem ? Soumareru,kferý
nemá smyslu pro nic vyššího, leč jen pro
dobré bydlo na zemi, její úrodu, fo břímě
práce na ní a pro fu robofnickou mzdu,
kferou z foho mám ? Soumarem — já,
kferý jsem určen ke kralování? „Oh ne,
Pane, volám se sv. Janem Zlaf., nesmím
a nechci si zakládat na věcech fohofo ži
voťfa, ale chci spíše jimi pohrdafi a sna
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žifi se o věčné a nepomíjející. Nedám a
a nechci se dát upoufafi ani radosfí po
zemskou, ani krásou fělesnou, ani láskou,
ani leskem zlata a drahokamů, ni přepy
chem bohafsíví, ni nádherou domů, ani
důsfojenstvím a cfí, ani purpurem, ani ko
runou, ani Vzácnými pokrmy a lahůdkami,
zkrátka ničím, co smýslům lahodí. Tomu
všemu chci dáfi výhosí; a nemám-li foho,
nebudu o fo sfáfi fak, že bych profo za
nedbával pečovati o království Boží; a dá-li
mi foho Bůh, chci jen fak (o míti a (ak
foho užívati, abych nezfrafil království Bo
žího.“ (In Math. 7, 13.)

Vždyť je fak fouhy hodno, fak žádoucí,
dí sv. Tomáš Akv., zvlášťě pro (ří Věci,po
kterých srdce lidské prahne: pro doko

"nalou spravedlnosí, svobodu a hojnosf,
které fam jsou.) Kdo by odfud, z féfo
země, z fohofo pole, kde je koukol po
hromadě s pšenicí, nevzdychal a nefoužil
po mísťě dokonalé spravedlnosti? Aj —
fam je! Tam je jen sama pšenice: Lid

„P(vůj všecek (bude) spravedlivý.“ (Is. 60, 24.)

8) Expos. oraf. dom. c. 15. Ouod guidem reg
num esf valde desiderandum propfer tria. Primo
propfer summam jusfitiam, guae in eo est (Is. 60,21.)

„Ifem propfer perfecfissímam liberfafem... Ifem
propfer mirabilem affluenfiam , (Edif. Hurfer sfr.
108. 109.) o
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Kdo by z féfo země, kde pro svobodu
tolik teklo krve, a kde přece svobody pravé
a dokonalé není, kdo by nefoužil po vlasti
pravé svobody? Aj, fam je. Ani nerozumné
fvorsfvo nebude Vonom životě sfénafi pod
klefbou zofročení, neboť psáno jest: „I
fvorstvo bude osvobozeno od „poroby po
rušení ve svobodu synů Božích.““(Řím 8, 21.)
Ba nejen svobodni, fam budeme i králil
A konečně, kdo by odfud, z féfo země chu
doby a nedosfafku, nefoužil po zemi oplý
vající hojností ? A aj — fam bude! „Od
věků neslýchali, ani ušima pochopili, oko
nevidělo, Bože, krom febe, co jsi připravil
očekávajícím febe.“ (Is. 64, 4.) „Tam, fam on
nasyfí dobrem fvoji žádost“ (Ž. 102, 5.)
On, on sám. V něm samém najdeš vše
daleko dokonaleji a hojněji, než cos hledal
a hledáš na zemi. Slast hledáš? V Něm ji
nadeš — a v míře nejvyšší! Bohafství ?
V něm najdeš všecken nadbytek až více
než dostatečný ! A fak se vším. „Vždyf,
můj Bože,“ jak dí sv.Augustin, „duše, kferá
se odvrací jako nevěrnice od Tebe, hledá,
vedle a mimo Tebe fo, čeho v plné čistotě
a ryzosti nenajde, leč když se vrátí k Tobě !“
(Vyznání.) ?)

9) Anima cum fornicafur abs fe, guaerif exfra te,
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Nuže, přijď, přijdiž království tvé!
II. Avšak sfačí jen fakfo se modliti? Ne

praví sám Spasifel: „Ne každý, kdo mi
říká: „Pane, Pane“ vejde do království ne
beského ?“ (Maf. 7,21.) Je fřeba nejen za
nebe se modlifi nýbrž i prostředků se
chopifi, kferými ho lze dosíci A které
jsau ? Hlavně dva: 4. milosť a 2. církev.
Š 4. Pro koho je fo krásné, bohaté, oplý
vající království Boží V nebi? Jen pro
dítky Boží. A co nás činí dífkami Božími 7
Milost posvěcující. Nuž hle, chceš-li dojífi
království Božího V nebi, hleď si Výypro
šovafti, hleď míti, v sobě uchovávati a roz
množovati milosf Boží. Ta je základ onoho
království nebeského již zde na zemi. To
je počáfek jeho V nás. Ano, milosí sama
jesť království Boží Vnás: skrze ni vládne
v nás Bůh, jako ve spořádaném sfátě, dí
Origenes. 10) S milosfí vlévají se nám
víra, naděje, láska; a věrou poddáváme
zcela a nadobro Bohua jeho zjevení rozum
svůj; nadějí a láskou své žádosti, fužby,
svou vůli — a fak skrze milostí má nás
Bůh zcela ve své moci a ruce, je pánem

guae pura ef limpida non invenif, nisi cum redif
ad te.“

10)Origenes: © modlitbě, Kap. 15.
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v nás — „království Boží je Vnás“ (Luk.
17, 21.)

Bez milostí Boží však — co je V nás?
Hřích! Vládne hřích, kraluje hřích. V kom ?
V nás, kfeří jsme určeni, abychom byli
králi v samofném nebi! Jaká zvrácenosf!
A poněvadž hřích z ďábla jesf, jak dí
Písmo (1 Jan 3, 8.), kdož fo fedy vlastně
vládne v nás, když jsme v hříchu? Ten,
jehož Bůh sám nazývá ofcem nepravosfi
(Jan 8, 44),dábel sám, kníže.femnosti. Ó, jaká
poroba, jaké snížení! Je divu, že poddaný
ofrok zlého ducha nemůže vejíti do nebe
jako jeho král? Tof je pochopifelno ! „Ne
víte-liž,“ pfá se fedy sv. apoštol jako na věc,
kferá se sama sebou rozunmní,„nevífte-liž, že
nespravedliví královsíví nebeského neob
drží? Nemylfe se“ — omyl není ani možný
— „ani smnilníci,ani modláři, ani cizoložníci,
ani jiní, kteří se profi sv. čisfofě prohře
šujíí ani zloději, ani lakomci, ani opilci,
ani ufrhači, ani lupiči neobdrží království
nebeského.“ (1 Kor. 6, 9. 10.) MHříchničí
v nás království milosti Boží nadobro: loupí
milosť, vyvrací lásku až do kořene, ničí na
ději, ubíjí víru, ponechávaje jen slabou její
jiskřičku všecku zasypánu popelem a rmu
fem foho zbořenišťě a spáleniště, kferé
v duši naší způsobil Ó, jaká spousfa!
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Z nádherného sfromu milosti Boží, který
měl jednoho dne korunu Vznésti až do
nebe a fam rozkvésti a přinésti ovoce
věčné blaženosti — zůstal jen pahýl odumírajícívšpinavéabezvodézemi.| O,ne
mylfte se, hřišníci do nebe nevejdou, krá
lovstvím Božím vládnoufi nebudou!

A profo chceš-li opravdově a bohurnile
říkati: Přijď království tvé — fož nejprve
pryč s hříchem! „Af nepanuje hřích v fěle
vašem smrfelném“ — volá apoštol. (Řím
6,12.) „Zloduchu, usťup,hříchu, zhyň, zemřiž
srnrfi a spoufáno budiž ofročení, abychom
svobodní pod nadvládou Boží sami kra
lovafi mohli“, modlí se sv. Pefr Chrysol, !!)
my, a Všickni fi ubozí ofroci hříchu (hříš
níci), za jejichž obrácení též prosíme, když
říkáme: „Přijď království Tvé!“

Než hřích vládne, jak dí sv. Tomáš, ne
jen fehdy, když v něm jsmé, nýbrž i když
je člověk pouze nakloněn jíti za jeho chouf
kami. !2) Hřích vládne již skrze pouhou
žádosí a náklonnost zlou. Apoštol, když

11)Regnanfe Deo pereaf diabolus, deficiať pec
cafum, moriafur mors, capfivifas capfivefur, uf nos
liberi perpetuam regnemus in Vífam. (In oraf. dom.
serm. I. 1. c. řeč 68.)

12)Regnaf peccafum; ef hoc esť, guando homo
ifa esf disposifus, guod sfafim seguifur ef prose
guitur appefiftum peccafi. (Expos. c. 16.)
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varoval nás, aby nepanoval hřích v fěle
našem smrfelném, dodává hned: „abyste
ani neposlouchali žádostí jeho!“ — I fy je
třeba napřed povaliti, i fy je fřeba napřed
spoufati, aby V nás mohlo býti a frvafi
království Kristovo. Přijď k nám krá
lovství (vé znamená (fedy (fofo: nechf
usfoupí a Vyklidí se ze srdce vše fo, co
famvládlo: nepravosti a zlé žádosti, praví
sv. Řehoř Nyss. !3) A jsou hlavně frojí
tyto zlé žádosti: žádost očí, žádost těla a
pýcha živofa — a jsou Vnás, jsou Vkaždém
z nás. Je fo článek. víry — kdybychom
fomu nevěřili, nejsme ani katolíky — že
od hříchu dědičného jest přirozenost náše
pokažena a porušena zlou žádosfivosfí. Je
tedy V každém z nás fenfo škůdce krá
Jovsíví Božího, o němž dí sv. Tomáš, že
dokud je V nás, a dokud se jím dáme
vésti, že dofud vládne V nás hřích a'sfále
ohrožuje království Boží. A my, kteří se
za ně modlíme: Přijď království Tvé, my
si smíme snad s foufo žádostivosfí zlou
zahrávati, smíme ji hýčkati a prstem ne:
hneme profi fomufo zásadnímu nepříteli
království Božího V nás? Neviděli jsme

13) uf secedaní ef removeanfur immo Vero ad
nihilum redigantur, guae nunc imperium fenenf vitfia
aftaue affecfus. (De oraf. domin. or. III.)
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za války, co se sfalo Vzemích, kde (rpěli
podvratné sírany? Srazili fam k zemi zá
konifou vládu, vyvraždili pokojné občany
pořádku milovné, zpustošili zemi! Běda
duši, kferá si zahrává s podvraftnou sfra
nou, kferou nosí v sobě — se zlou žá
dosfivosfí. Jednohó dne se vzepne, skácí
vládu, frůn i olfář Boží v sobě a způsobí
poušť a pusfinu! Ó, v boj, V boj profi zlé
žádostivosti! V boj za království Boží
v fobě! V boj, aby Kristus mohl kralovati
ve svém vojínu a vojín aby vždy vífězil
ve svém Králi. !4) „Ó, mrfvěme. — (zapí
rejme) pozemské údy své“ (= zlou žádo
sťivost), vybízí apošťfol (Kolos. 3, 5.) a ne
usfávejme, dokud „nepoložíme Kristu-králi
všech nepřátel V srdci svém za podnoží
nohou jeho!“ (Ž. 109, 1.)

A k fomufo boji Vyprošujeme si denně,
ba každým okamžikem pomoci, povzbu
zení a síly — vždy, kdykoli říkáme: Přijď
království tvé! Přijď, Pane Ježíši, modlí
se sv. Bernard, přijď a odkliď všecka
pohoršení z království svého, jímž je duše
má: a vládni v ní, vždyť Ty jediné. máš
vládnouti v ní! Neboť přichází lakofa (žá

14)Uf Christus suo semper regnet in milife ef
miles semper suo friumphefť in rege. (In or. dom.
serm. II. 1. c. řeč 69.)
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dosf očí) a osobuje si frůn, ješifnost chce
vládnouti, pýše se chce kralovati ve mně,
necudnosí dí: já fě opanuji, cfižádosf, hněv,
závisí závodí ve mně o mne, čí spíše budu.
Já pak co mohu odpírám, odvolávám se
na Tebe a dím jim, že nechci mífi jiného
krále nežli Pána našeho Ježíše, a jeho za
Boha, jeho za pána si volím. O, přijď tedy,
Pane a „učiň svou mocí ať nemají sfání,
sniž je,“ (Ž. 58, 12.) a vládni ve mně, vždyť
Tys král můj, Tys Pán můj!“ 15)

2. Ale milosf, milost fu Vvífěznou profi
hříchu a profi zlé žádosfivosti — kde ji
najdu ?. V církvi Kristově. V té uložil On
sklad své nauky, sklad svých svátosfí a
milosfí. „Kdo chce fedy "milosfí dosíci krá
lovsíví Božího Vnebi, musí býti zde údem
církve na zemi.“ 10) Nebof bez církve není

/

15)Homil. IV. super Missus: „Veni, Domine Jesu,
aufer scandala de regno fuo, guod esf anima mea
ef regna fu, gui debes, in ea. Venif enim avarifia
ef vindicaf sibí sedem, jacfantia cupifťdominari, su
perbia vulfť esse rex, luXxuria dicit: Ego regnabo,
ambifio, iracundia, invidia cerfaní in me de me,
cujus pofissímum esse Videar. Ego aufem, guanfum,
possum, resisto ef reclamans Dominum meum dico
me non habere alium regem, guam Dominum
meum Jesum, ipsum mihi in Deum, ipsum Doini
num feneo. Veni ergo, Domine ef dísperge in virfute
fua ef regnabis in me, guia fu es ipse rek meus
ef Deus meus.“

16)Meschler S. 3.: Leben Jesu I. 304.



milosfi a bez milosfi není království Bo
žího Vnás a ani my nevejdeme do něho.
Proto kdo říká upřímně: Přijď království
tvé, tomu musí záležefi /na církvi svaté,
fomfo časném království Božím na zemi,
aby frvalo, vzkvétalo, se vzmáhalo. Kdo
vidí církev ohroženu, pronásledovánu, po
škozovánu a ani prsfem nehne pro ni —
jak se smí před Bohem modlifi: Přijď krá
lovství tvé?1. Nebyla bý fo modlitba fari
zejská 7 Denně se modliti: Přijď království
tvé, a ani prstu nepřiložiti, aby království
Boží skutečně přišlo V nás, V srdce naše,
v náš dům, obec, vlasí, zemi, sťáť? !7) Kdo
se modlí upřímně: Přijď království (vé, ne
říká jen nečinně těchfo slov: přičiňuje se,
jak jen může o království Boží v sobě,
v jiných, i ocírkev: nejsmef povoláni k za
hálce a nečinnosti. Pán sám dí: „Království
Boží násilí frpí a fi, kdo násilí činí, uchva-.
cují je“ (Mat. 11, 12.) Přičiňuje se, aby
vedl křesťanský živof v milosti Boží sátů,
aby ho vedli a vésti mohli jiní, záleží mu

-na obrácení-hříšníků, na obrácení pohanů,
podporuje slovem, fiskem, penězi pokud
může misie mezí námí i mezi pohany, při
spěje rád na udržování církve, chrámu,

17)Alban Sfolz EVaterunser. 48,
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bohoslužeb, kněžsíva, ví, že by odpovídal
těžce z foho, když by ani volebním líst
kem nehnul ve prospěch církve Krisfovy,
foho království, za něž se mu poručil sám
Bůh modlit.

Jakž fíže by (feprve odpovídal, když
by pomáhal jakkoli ubíjeti království Boží
na zemi, slovem, fiskem, podporováním
proficírkevních a profináboženských časo
pisů, spolků, stran? Vydáme-li počeť z kaž
dého marného (f.j. zbytečného slova v den
soudný, jak (vrdí sám Spasitel, jakž feprve
z fěchfo věcí, kferé pomáhají ubíjeti krá
lovsíví, jež Kristus, Boží Syn, krví svou
zřídil a založil? Jak počeťtvydáme vedle
fěch, kteří folik učinili, oběfovali pro Věci
porníjející tělesné a časné? Pafriarcha
Jakub slouží za Rachel sedm lef — a
Písmo dí: „Zdálo se mu fo jako něco málo
dní, fak velice ji miloval“ (1 Mojž. 29, 20.)
A mý — nic pro věci duchovní a věčné ?
— Jak počet vydáme vedle mučedníků,
kteří za milost Boží a církev Kristovu obě-“
fovali živof a krev? Vedle fakového sv.
Ignáce muč., který nemůže se dočkati
šelem, kferé již po jeho krvi v divadle řím
ském žíznějí — jen aby nebe došel: „Při
jdiž, přijdiž jen kříž“ fak volá, „přijďfež
šelmy, zlomeniny kosfí, rozfírhání údů a
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rozdrcení celého fěla, — a sama muka
dáblova nechť jen fo vše přijde na mne,
jen když Krista dojdu.“ !©) Jak my? Ne
naučíme se říkati upřímně — (fofiž féž
skutkem a živofem: přijď království tvé 7

O přijď, přijď království milosfi tvé, abys
skrze víru, naději a lásku kraloval v nás!

Přijď, přijď, ó Pane, království církve
tvé — aby se všude šířila a rozmáhala!

Přijď, království (vé, království věčné
slávy tvé, abychom všichni do něho se
dostali!

18) List k Řím, c, 5. Sušil; OO., apošf. sfr, 85,



BUĎ VŮLE TVÁ JAKO V NEBI TAK INA
ZEMI

Na křídlech vroucnosfi Vznáší se duše
prosbou: přijď království Tvé z oblasti
církve a milosti Boží až k tužbě po krá
lovsíví nebeském. Ale kdo vejde fam sku
tečně? „Ne každý kdo. mi říká Pane,
Pane... ale kdo plní vůli Ofce mého,
kterýž jesfťV nebesích vejde do království
nebeského,“ řekl Syn Boží. (Mat. 7, 214.)
Profo právem za prosbou o královsíví
Boží jde prosba: Buďvůle Tvá jako v nebi
fak i na zemi! 1) A týž Spasitel vysvětlil,
co jesť fa vůle Boží, jejíž plnění jesf ne
zbytnou podmínkou království Božího: ko
musi, jenž se pfal,jak se do nebe dosfane,
odvětil: „Chceš-li vejíti do žlvofa, zacho
vávej přikázání.“ (Maf. 19, 17.)

Tedy přikázání — foť vůle Boží. Jsou

1) Kafech. Tridenf IV., hl, 12, of, 1. Veith; Vater
unser, 159,
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nutným prosíředkem k cíli A kdo chce
cíl, musí chfífi i prostředky. Lékař, chce-li
dosáhnouti cíle (= vyléčitinemocného), chce
nezbytně i prostředky (£.j. aby nemocný
užíval léků, zachovával diefu a j. Tak
dobrotivý Bůh, jenž chce, aby všickni spa
seni byli a živofa věčného došli, chce
rovněž nezbytně, abychom Všickní plnili
jeho vůli f. j. zachovávali jeho přikázání. ?)

Vůle Boží jsou dále všecka navšťívení a
dopušťění Boží. „Ci kdo může říci, že se
něco děje, an foho Pán nerozkázal?“ —
pfá se prorok. (Pláč Jer. 3, 37.) — A po
něvadž vůli svou projevuje fedy Bůh, jak
svými přikázáními, fak svými navšfiveními,
profo prosíme, dí církev sv., V féfo prosbě
za fo: abychom vůli Boží plnili a fo vždy
fak rádi a dokonale, jako andělé V nebi,
a abychom i v utrpení a soužení vůli Boží
se podrobovali. (Kafech. 295.)

A prosíme: duď — staň se, děj se vůle
Tvá! Nedíme ani: Cíiň vůli Svou! Ani:
Ciňme vůli Tvou! Neboť Bůh, jenž fě stvořil
bez febe (tvé vůle), dí sv. Augusfin, ne
spasí (tě bez febe. K živofu věčnému je
dvojí vůle a dvojí činnosti pofřebí: Tvé a
Boží; Boží milosti a tvého chfění; milosti

2) S, Thomae: Exposif. in oraf. dom. c. XIX.
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Boží a (vého působení s ní. Profo neří
káme: (Ciň, Ofče, vůli svou, aby se ne
zdálo, že není zapotřebí úsilí z naší strany;
ani: Ciňme vůli Tvou, aby se nezdálo, že
jest zbyfečna milosfťa pomoc Boží. Nýbrž
říkáme: buď — buď skrze milost Boží a
naše úsilí vůle Tvá! *)

Buď, Otče, vůle Tvá!
Vždyť je fak svaťfá! A profo je fak spra

vedlivé, záhodné a spasifelné ji plniti! A fak
zlé, nespravedlivé, nečestné a záhubnéjesf,
jí se profivifi!

1. Svatá jest vůle Boží! Ach, čemuž
jesí, můj Bože, snáze věřiti, nežli že Ty,
jemuž volají andělé od věků Svatý, Svatý,
Svatý — nechceš a nemůžeš chfífi nic ji
ného, leč co je svaté, dobré, ušlechtilé a
krásné? O věřím! Vždyf nejsi Ty Bůh,
jenž nepravost miluje.“ (Z. 5, 5.) A což
je věfším Dobrem a vyšší Krásou nežli
Ty? A fak co můžeš tedy především
chfífi jiného, leč sebe, svoji svafosí a fo,
aby jiní měli na ní účastenství a rovněž
svatými byli? O jistě — „foť vůle Boží —
naše posvěcení.“ (1 Soluň. 4, 3.) Svafým
stvořil Bůh prvního člověka V onom krá
sném rajském sfavu nevinnosti a původní

3] Idem L. c.
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Svatosti a spravedlnosti, o němž písmo dí,
že fo byl náš původní, pravý stav podle bož
ských úmyslů — a dodnes modlí se církev
stále, aby nám dobrotivý Ofec navrátil onen
stav „člověka nového sfvořeného podle
Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy !“
(Efes. 4, 24.) Takovými nás míti chtěl; a
když jsme se dali hadem o původní onu
svatost a spravedlností ošemetně připravili,
což jiného chce dobrofa Boží, leč abychom
se aspoň oklikou fohofo pozemského pu
fování vrátili fam, odkud jsme vypadli?
To jesí vůle Doží, dí sv. Tomáš, aby se
lidsívo vrátilo k oné původní důstojnosti,
v níž prvního člověka sfvořil.“) Tenkráf
byl člověk fakořka „nebem“ ve své prvotní
rajské svafosti; sfal se „zemí“ — pro svůj
hřích. Plněním vůle Boží má se nyní znovu
státi nebem; profo: buď vůle Tvá jako
v nebi fak i na zemi! Co se sfalo se spra
vedlivými (fijsou fo „nebe“,) sfaň se i s námi
(my jsme fa „země“), aby již nebylo země,
nýbrž aby všecko bylo už jen nebem. 5)
„Buď nebem země, živofem naším Bůh,
časem věčnosí,vlastí odpočinufí věčné, sfa
vem naším nevinnosf, cfí nesmrfelnosf, vášní

4) Expos. in or. dom. c. XX.
5) ibid. c. XIX.; Origenes: de oraf. c. 26. (3.)

102



čisfota, Bůh vším“ —fak modlí se fufo
prosbu sv Pefr Zlatí. Ó) Buď vůle Tvá —
(.j.posvěcení naše ! A fo plné a dokonalé po
svěcení podle těla i podle duše. Neboťmajíce
tělo ze země a ducha s nebe, jsme každý
zemí i nebem — *")dí sv. Cyprian a profo
prosíme: „buď vůle Tvá i na fěle i na duší
naší!“ Vždyť fof jesť vůle Tvá — posvě
cení člověka — a celého — podle fěla i
podle duše!

A jak vydafným posvěcením! Neboť vůle
Boží jest dobrá — profože užitečná: „Já
Hospodin, Bůh (tvůj, dí Pán u proroka,
jenž učí tě užifečným věcem.“ (Is. 48, 17.);
jesť příjemná — svafí nad ní plesaii:
„Jak sladké jsou hrdlu mému (vé řeči,
sladší nežli med jsou mým ústům. (Zalm
118, 4105.)

A jest dokonalá — chcef zdokonalení
naše nejvyšší, jehož Vzorem nedosfižným
jesí on sám: „Dokonalí buďtež, jakož i Ofec
váš dokonalý jesf.“ (Maf 5, 48.) Všecky

6) In oraf. dom. serm. V. Sif ferra coelum, vifa
Deus, fempus aefernifas, pafria reguies, census in
nocentfia, honor immorfalifas, furia casfifas, Deus
ťtofum.

7) De oraf. dom. c. XVI.: Nam cum corpus e ferra
ef spirifum possideamus e coelo, ipsi ferra ef coelum
sumus ef in ufrogue, i. e. ef corpore ef spirifu, uf
Dei volunfas fiaf, oramus.
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skutky naše mohou fofiž býti buď dobré,
či lepší anebo dokonalé. Nechovati nená
visti k nepřátelům — je dobré; milovafi
je — jesf lepší; dobré jim Činifi — je do
konalé. Sv. Terezie učinila slib, že kdykoli
bude mífií na vůli volifi mezi několika do
brými činy, zvolí vždy fen, kfcrý jesť do
konalejší. Hle, fak i my se můžeme a mámé
modlifi, abychom zkoušejíce, co jesfťvůlí
Boží, činili co jesť dobré, ba lepší, pří
jemné, ano i dokonalé. S) Jak široké a
prosfranné jest pole, na němž podle vůle
Boží mohu o své posvěcení usilovafi, jak
vznešený a vysoký cíl jesť mi vůlí Boží
vyfyčen! O budiž fedy vůle Tvá!

2. Je fo spravedlivé. Vždyť vůle Boží
jesť fundamení mého byfí. Z vůle Boží
jsem ; jen profo, že chfěl, existuji. Jen fo
jest fotiž, co Bůh chtěl, dí Písmo. A boho
věda církve sv. praví, že vůle Boží jesf
prvotní, základní byfnosfí všech věcí. Všech
věcí, všeho života — i tvého. „Není-liž On
Otec tvůj, jenž si fě opafřil, jenž si fě uči
nil a sfvořil?“ (Is 32, 6.) Rodiče fvoji na
před fě musili zploditi, aby fě měli. Ale
ne fak Ofec na nebi: dříve ješfě, nežli tě
na venek vytvořil mocí svou, měl tě již —

s) Veith, I. c. 137.
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V ruce, ve vůli své fě měl. Ó nemá fedy
práva říci fi: Ego Dominus — já Hospodin
a Pán? Dvacefkrát nejméně opakuje fofo
slovo, když dává přikázání lidu svému:
Já Hospodin! Dbejte všech mých příkazů
i zákonů, plňfe je! — Jáf Hospodin!“ (Lev.
48. a 19.) Tof faké poslední důvod, proč
máš býfi poslušen: já Ofec, fy syn, já Pán,
fy tvor: mojí věcí jesf, abych přikazoval,
tvojí, abys poslouchal. ?) Já Hospodin! Sv.
Augustin uvádí Adama v ráji, an rozumuje,
proč nemá jísti se sfromu vědění: je-li
dobrý fen strom, proč bych se ho nesměl
ani dofknoufi; je-li zlý, proč je v ráji?
A veliký učiťel církve odpovídá jménem
Božím: Profo jesť v ráji, že jest dobrý,
avšak nechci, aby ses ho dotkl; proč?
Poněvadž — já Hospodin — foťfcelý důvod.
Zdá se fi nepatrný? Pak upíráš svou zá
vislosf, vzpíráš se, nechfěje mi sloužiti, 19)
O viz, jak je spravedlivo, aby vůle f(vora
podrobovala se vůli Tvůrce, aby sluha
plnil vůli Páně, aby člověk plnil vůli Boží,

?) Rogacci. Unum necess. I. c. 22.
10)In Ps. 70.: Si bona esf, guare nonífango; si

mala, guid facit in paradiso ? Ideo esf in paradiso,
guia bona esf, sed nolo fangas — guare? OGAuia
Dominus sum. Si parva (causa) esf, dedignaris
esse servus.
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$yn příkazy svého Otce. Nuž, Ofče náš,
buď vůle Tvá — je fo spravedlivé.

3. Jesť záhodno. Tak hodno, že sám Boží
Syn, Syn zalíbení Božího, spafřoval v fom
úkol svého života. K čemu přichází na svět 7

V závitku knihy — (fakořka na první
stránce knihy,) — jest mi předepsáno;
vůlí Tvou, Bože můj, čínif jest milo mi,
zákon Tvůj mám ve svém srdci!“

(Ž. 39. 8.)

Všecka jeho činnosf, co jest? Slyš: „Sám
od sebe nic nečiním“ — ujišťuje, „činím
vždy fo, co mujesf milé.“ (Jan 8, 29.) Jeho
ufrpení a smrtí? Je vyplnění vůle Ofcovy.
„Otče,... ne co já chci, nýbrž co Ty. (Mar.
14,36.) Jeho ftužba? Provésí vždy a ve všem
a u všech svatou vůli Ofcovu, vyučiti a posí
liti k fomu každého člověka.

Proto nám folik zaslibuje, budeme-li ji
plnifi; povznese nás fo Vysoko — již pou
hou foufo modlitbou: Buď vůle Tvá jako
v nebi fak i na zemí, stáváme se jeho spolu
pracovníky, podporujenre snahy Sýna Bo
žího, kferé hlavně k fomu směřují, aby vůle
Ofcova všude a ode všech byla plněna.!!)
Slibuje, že se sfaneme jeho pokrevenci:
„Neboť kdokoli plní vůli Ofce mého v ne

11) Origenes I. c. c. 26.
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besích, fen jesť mi brafrem i sesfrou i mat
kou.“ (Maf. 12,50.) Vyvyšuje nás k andělům.
„Dle proslaveného výroku Augusfinova zá
leží fajublná láska andělů k Bohu v fom,
že ho milují až fak, že povrhují sami sebou;
a samoláska duchů zlých V fom, že milují
sami sebe až fak, že zhrdají Bohem. UÚčí-li
nás tedy Krisfus se modliti: buď vůle Tvá
jako v nebi, chce, abychom si vzali za Vzor
lásku andělskou a plnili vůli Ofcovu z téfo
pohnufky, z pohnufky lásky, kferá plní an
děly nadšením. V fom fofiž Vrcholí všecka
nadvláda Boží nad nárni: nikoliv Vtom, aby
nás znásilňoval, nýbrž abychom my sami
v svobodné a radostné lásce vůli jeho se
podrobovali, jeho cfi mužně se zastávali,
proň frpěli a oběfi přinášeli.“!*)

Ano, až k nebi nás povznáší plnění féfo
prosby: Buďvůle Tvá jako v nebi... Tímfo
nebem však, kdož jesí, ne-li sám Kristus,
dí Origenes? Či což by mohlo býti lepším
frůnem Božím nežli Kristus? A zemí jesf
církev; neboť co by mohlo býti opět lepší
podnoží nohou Božích nežli ona? Budiž
tedy vůle Tvá jako v nebi fak i na zemi,
učí nás Spasifel proto říkafti,že každý člen
církve má plniti vůli Páně fak, jako Krisfus

12)Heinen: Moderní názory ve světle Ofčenáše
sfr. 60.
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— aplní-li ji — stává se fímfo nebem, jež
jest Kristus.!*) Co-fedy ješťě může býfi pro
tebe, duše má, čestnější ?

4. A je ťo spasitelné: neboť co jesf obsah
a cíl vůle Boží? Blaho mé na zemi a spása
má po smrti. /Ú fomu Bůh mě stvořil. „Ci
nadarmo-li stvořilvšecky syny lidské?“ —
pfá se žalmista (Z. 88, 48), snad aby cíle
svého nedosáhli? Nikoliv: „vždyť chce, aby
všichni lidé byli spaseni!“ (1 Tim. 2,4.) —
K tomu mě vykoupil: neboť „foť vůle ofce
mého, ujišťujenás Spasifel,... aby každý,
kdo vidí Syna a věřív něho, měl život věčný.“
(Jan 6, 40.) — Toť cíl všech přikázání Bo
žích: aby — „kdo činí vůli Boží, zůsťával
na věky.“ (Jan 2, 17.) V nich zvlášť jeví
se veliká dobrota Boží. Otec, mafka už
zdaleka varují dítě před úrazem — a zda
leka už mu odklízejí z cesfy vše, čím by
se zranifi mohlo. Neříkají jen: díťě,nepopal
se! Ale řeknou: dítě, ohně se ani dofknoutfi
— ohněm si aní hráfti nesmíš! A odsfraní
z dosahu dítěte zápalky a uzavrou před
ním pevně ohnišťě. Tak Bůh! Z daleka již
odklízí svými příkazy z cesfyvše, co k úrazu
vede. Nepraví jen jako ve Sf. Zákoně: Ne
zabiješ! „Nýbrž já pravím vám,“ dí Spa

13) Origenes. 1. c.
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sitel, „ani se nehněvejte!“ Nedí jen: Ne
zcizoložíš, nýbrž dodává: ani nemluv, ani
nemyslí takových věcí, ba sířez se i po
hledu neslušného, neboť „já pravím vám, že
každý, kdo hledí na ženu, aby ji požádal,
již cizoložil s ní v srdci svém.“ (Maf. 5, 28.)
A proč fo vše? V zákoně, kde ukládá lidu
svému, aby plnil vůli Boží — stále opakuje
fofo slovo: „aby fi dobře bylo!“ — Žádá
lásky — proč? Aby fi dobře bylo; budí
bázeň sv. — proč? Aby fi dobře bylo; žádá
si služby — proč? Aby fi dobře bylo! „Nýní,
Izraeli, co jiného žádá od febe Hospodin,
Bůh tvůj, nežli abys bál se Hospodina, Boha
svého, chodil po cesfách jeho, miloval ho,
sloužil Hospodinu, Bohu svému, celým srd
cem svým a vší duší svou a zachovával při
kázání Hospodina a jeho usfanovení
aby ti dobře bylo? (Df. 10, 12.) ib. 5, 29;
6, 24.) — Ó co dobroty, lásky, moudrosti,
varovné pečlivosti a odplacující štědrosti jesf,
Ó Bože, ve sv. vůli Tvé!

A co síly pro foho, kdo se jí podrobí!
Na hoře oliv zťápí se Boží Syn Vproudech
krvavého potua v černých vlnách zármutku
až k smrti. Ale co ho zvědá, že mužnějde
svým nepřátelům vstříc, podávaje sám ruce
v pouta? Vědomí, že plní vůli Ofcovu: „Ofče,
ne má, ale Tvá vůle se staň!“
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Dva uvěznění křesťané, kněz Epikfef a
laik Asfion, umluvili se: „Na všechny zbý
tečné ofázky při výslechu odpovíme jediné:
Jsme křesťané — fof naše jméno. A při
mučení budeme volafi jediné: „Pane, buď
vůle Tvá.“ Sfalo se. Vyslýchají je, vypfá
vají se, zvídají — a na Vše ofázky stejná
odpověď: Jsme křesťané. Mučí je — při
všech mukách fáž modlitba: Pane, buď vůle
Tvá! Tato slova zaryla se hluboce do mysli
vyšefřujícího soudce Vigilanfia: Jsme křes
ťané! Buď, Pane, vůle Tvá .. Ne a ne zbýti
se -jich. Třeťího dne dosfavil se k vladaři
a opakoval je předním: „Jsem křesťan;Bože,
staň se na mně vůle Tvá! Uvrhli ho do ža
láře k oběma mučedníkům, kfeří ho ve
vazbě vyučili víře, pokříili a s sebou k mu
čednické smrti i slávě vzali. Buď vůle Tvá! !+)

Svatá Alžběfa, mladičká vdova, modlila
se časfo V zármutku svém: „Bože můj, Ty
víš, jaká by fo byla pro mne slasf. kdybych
měla svého milovaného, dobrého chotě!
Avšak kdybych ho mohla i jediným jen
vlasem svým vyfáhnoufti z hrobu, nechtěla
bych, když by fo bylo profi vůli Tvé!“ 15)

Tak mluvili svatí, tak jednali. V fom vi
dělí všecku svou svafosf, všecku dokonalost

14) Veith 1. c. 146.
15) Alb, Sťolz 1, c. sfr. 57,
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života: plnifi vůlí Boží, podrobifi se jí, srov
nafi s ní vůli svou — ano vzdáti se úplně
vůle a zvůle vlastní Ne mnohé a četné
dobré skufky — nikoliv — fy nejsou pod
sfaftou dokonalosti, nýbrž foto: zříci se vůle
své a oddati se zcela vůli Boží.!0) I sebe
menší skutek vykonaný podle vůle Boží má
cenu úžasnou — bez ní je plevou. „Když
jím a piju, profože fak Bůh chce, jsem v fu
chvíli Bohu milejším než kdybych bez fo
hofo úmyslu (plnifivůli Boží) i na smrf šel,“
říkal sv. Franfišek Saleský.!") A zvláště
ufrpení, kříž, navštívení, kferá z vůle Boží
pocházejí, jsou neobyčejněpožehnaná; „du
še, kferá se jim podrobí,“ říkávala sv. Te
rezie, „získá Víc,než by získala za desef
leť dobrými skutky, které si sama zvolila.“
„Unce ufrpení má více ceny než celá libra
práce, ovšem fakového ufrpení, kferé není
z naší vůle, nýbrž z vůle Boží.“ !S)

Ó, jak požehnané, prospěšné a spasifelné,
jak čestné a spravedlivé a dobré jest fedy
plniti vůli Boží!

II. A co jesf asi — neplnifi ji“

16) Sv. Jan z Kříže.
17) List 735.
18) Camus: Žívof sv. Franf. Sal. 3, hl. 55. (cfr: Ray

mond: Freund der Nervósen 286.)
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Jest zlé, jest nespravedlivé, jest nečesťné
je záhubné.

1. Jesť zlé. Svaťá jest vůle Boží; a Bůh
je jediné a pravé nejvyšší dobro. Profo jesf
nesvaté, nedobré a zlé vše, co se jeho sv.
vůli profiví — a je fo jediné a pravé zlo
— hřích!

Jediné a pravé zlo! Tolik je zla ve světě!
Jen z jediné války co úrazů, zmrzačení,
zranění, smrtí! Co slz, co krve! Co ohňů,
co zpusfošení, co zřícenin) (Co spousty
mravní, co nemocí a p. A přec jesť jediné
jen zlo — hřích! Zlo z kořene, abychom
fak řekli, úplný a radikální rozvraf, kferý
sahá až na sám kořen mé byfosti: byfosti
mé a byýfímého podklad je vůle Boží —
a hřích se féfťovůli profiví, on činí fo, co
Bůh zakazuje, anebo nečíní, co On poroučí:
hofový opak vůle Boží! Profo zlo! A pravé
zlo! Bez příměsku všeho dobra. „Jako meč
na obě sírany ostrý, jest Všeliká nepravosfí
a rána její jest nezhojitelná.“ (Sir. 24, 4.)

A zlo odporné a ohavné: páše se fím,
že vůle fvora, zvrácená, malomocná, zka
žená — spíše zvůle nežli vůle — sfaví se
nad vůli Boží svafou, všemohoucí a dobrou.
„Jako není věfší a lepší oběfi, nežli když
oběťujeme Bohu svou vůli, fak není nic
horšího a ohavnějšího, nežli míti svou zvůli;
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malomocenství vlastní vůle jesíť malomo
cenství nejodpornější.“ !?)

2. Hřích je zlo: vůli Boží se profivifti jest
nespr.vedlivé. Nespravedlivé jesť bráti ji
nému fo, co mu právem náleží. „A Boží
právo jesf,“ dí sv Tomáš, „abychom činili
vůli jeho, podrobujíce mu vůl“svou.“ Béřeme
mu fedy fofo právo, jestliže dáváme před
nost vůli svojí před vůlí Jeho. To je hřích.?2“)
Není fakovou nespravedlnosfí vzepříti se
ofci fělesnému, a přec děsí se jí svěf. Co
říci féfo nespravedlivosti proti Ofci nebes
kému!! Bůh sám udiven pfá se: „Proč mi
říkáte Pane, pane — a nečinífe, co vám
pravím?“ (Luk.6,26.) — Jednáfe ješťě jako
poddaní moji, jako synové Ofce svého? Oh
nikoli! Slyš, co dí prorok: „Prohřešili se
profi němu, nečisti jsou a ze syn vé —
plémě zkažené a zvrhlé“ Ne synové —
jako by ani syny nebyli — (fak jedná fen
rod zlý a převrácený.

19)Sv. Anselm (v. Marchanfius, Horfus past. fracf.
III, lecf. V, prop. I.: Sicuf nihil difius auf melius of
ferfur Deo bona volunfate; nec esf lepra defěsfabilior,
guam lepra propriae voluhfafis.

20) Expos. in oraf. dom. c. XXV: Jus Dei esf, uf
faciamus volunfaftem suam praeferendo eam volun
fafi nosfrae. Auferimus ergo Deo jus suum, cum prae
ferimus volunfafem nosfram volunfafi suae. Ef hoc
esít debiťum.

8 Pane, nauč nás 115



„Tak odplácíš Hospodinu
národe pošefilý a nemoudrý?“

(Df. 32, 5. 6.)
„Zdaliž on není otec fvůj, jenž sifě opa

třil, jenž si fě učinil a sfvořil?“ Jaké bez
práví profi němu!

A nespravedlnost fa sfoupá, uvážíme-li,
čí vůli plníme mísťo vůle Boží. A čí? Vůli
svou, vůli zlé žádostivosti své, vůli svého
těla, vůli svého spolufvora, k vůli němuž
a s nímž hřešíme, vůli svěťa, ba vůli pad
lého anděla, zavrženého pokušítele. Každý
z. nich je nám v okamžiku hříchu milejší
a přednější nežli vůle Boží. O jaká zvrá
cenosf! Jaké zhrdnufí nejsvětější vůlí a
osobou Boží! O víizťe, dí u proroka Ho
spodin —fakhle se nechovali ani pohané
k bůžkům svým a nepohazovali jimi. „Jděte
k osfrovům CČethima pošlefe do Čedar a
pilně pozorujte a vizte, sfalo-li se fam co
fakového: zdali změnil který národ bohy
své“ — (a fi zajisťé nejsou bohové); lid můj
však změnil slávu svou V modlu.“ Užas
něfe nebesa nad fím a brány jeho zkormuf
fe se velmi.“ (Jer. 2-10-12.) „Nemůže býfi
zvrácenosti větší a častější mezi lidmi: ač
se mají sami řídifi vůlí Boží, chtějí téměř
předpisovati Bohu vůli svou a snad by ho
i přiměti chtěli, aby se řídil on zkaženou
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vůlí jejich; sami sé polepšiti nechfice, chtěli
by k nepravosfi sírhnoufi Jeho.“ 2!)

3.Jeto nečestné.Jacínešťastníci a ubožácí
bývali —a jsou kdes ještě —lidé ďáblem po
sedlí! Nosifi v sobě fakového vyvrhele, jenž
jest souhrn Veškeré zloby a ohavnosti a
dáfi se od něho fýrati — hon'fi, dle libosti
jeho sebou zmífati! S polifováním vypravuje
evangelium o fakovém: „Uchvacuje jej, po
ráží ho, lomcuje jím — stěží od něho od
chází a vysiluje ho.“ (Luk. 9, 42.) A fomufo
duchu, jeho vůli poddává se hříšník, pro
zafím jen sám, nevidifelně, duchovně, Ale
jaká běda, až Bůh fufo duši vydá V moc
jeho úplně!!Tam fennešťastník posedlý může
býti a snad je i v posedlosti své dífkem Bo
žím, snad (rpce zkoušeným, ale fenfo druhý
nešťastník — hříšník — je v nebezpečí, že
každým okamžikem propadne v ofrocfví
věčné. A fenkráf pak zjeví se všecka neřesí
a hanba hříchu, kferou zde svěť zakrývá.
A nechť okrašlují básníci a spisovatelé hřích
jak jen dovedou, nechf jej velebí a zasfí
rají, nechť filosofové hřích a neřesf jeho od

21) Sv. Augusf. in Ps. 45: Haec esf in hominibus
magna ef usifafa perversifas, uť cum debeaní ipsi
vivere secundum Volunfafem Dei ipsi Deum velinf
Vviveresecundum volunfaftem suam, ef cum ipsi nolinf
corrigi, illum veliní depravari,
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mudrovati hledí, jak jen nejlépe umějí, nechf
pohané hřích a jeho nepravosf fřeba i na
olfář postavili a snad ješťě sfavějí — toho
nikdo se svěfa neodklidí a neodčiní: aby
nevinnost rajská, jakmile zhřeší, neviděla
s bolesfí a hanbou, že je naha, aby synové
marnofrafní, kterým se nechfělo poslouchafti
ofce, nemusili se pak hanbifi, že jsou pa
sáky vepřů, aby Augusfinové nelkali, jaké
si uplefli na sebe „okovy železné zlých ná
vyků“, jež zofročují rozum, spoufávají vůli,
przní fanfasii, znesvěcují celého člověka —
foho konečně neodčíní nikdo, aby na soudu
Božím zoufalá hanba hříchu nevolala: „Hory
padněfe na nás, pahrbkové přikryjte nás!“
(Luk. 23, 30.) V každém hříchu je dávka
nečesťtnostia hanby; kdyby měli naši bližní
ofevřené oči, nebo kdyby se dalo V srdci
našem čísti a viděti fak, jako se při roenf
genování dá čísť a viděfí V našem fěle,
snesli bychom fé hanby již nyní? Jak jednounavěčnostivzářisvěflavěčného| ?
„O, Bože můj, hanbím se a sfydím se po
zdvihnouti tváře své k Tobě; nebo nepra
vosti mé přerostly hlavu mou a hříchy mé
vzrostly až k nebi.“ (1 Esdr. 9, 6.)

4. Jest to záhodné. Vůle Boží je nezvrafná.
Výplní se. „Rada má sfáti bude a všeliká
vůle má se sfane.“ (Is. 46, 10.) Musí se od
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člověka a na člověku naplniti fak či onak.
„Buď se člověk poddá vůli Boží plně ji —
jak fo činí spravedliví; anebo Bůh sám je
nucen naplnifi vůli svou na člověku fresfaje
ho — jak fo činí hříšníkům a odpůrcům
svým. A fo se sfane na konci světa,“ dí
sv. Tomáš.??) Tehdy vezmou odměnu fi,
kteří vůli Boží plnili. Kristus sám ji zaručil:
„Kdo činí vůli Ofce mého, jenž jesí v ne
besích, vejde do království nebeského.“
(Mat. 7, 21.) Kdo činil vůli svou? Co fen?
Kam fen? Sv. Bernard dí, že na zvůli lid
skou jesť zřízeno — peklo. „Nebof čehož
nenávidí více či co fresfá více Bůh nežli
zvůli vlastní? Nebýfi jí, nebude pekla.“*“)
— O jaká fedy hrozná a záhubná věc: ne
chfífi, aby byla vůle Boží na nebi a získati
za fo — aby byla vůle má v pekle!

O jaký děsný rozdíl v ovoci vůle Boží
— a zvůle lidské!

Srovnej mísfo a mísfo: nebe — peklo!

72)Expos. in v. dom. c. XIV.. .. alferum duorum
erifťnecessarium uf sc. — auf homofaciaf volunfaftem
Dei subjiciendo se mandatis ejus, ef hoc faciunf jusfi;
aut Deus faciaft de omnibus volunfaftem suam, puní
endo eos ef hoc facief peccaforibus ef inimicis suis.
Ef hoc erif in fine mundi, (ed. Hurfer p. 107.)

23)Sermo de Resurr. 3.: Ouid odíf auf guid punif
Deus praefer volunfafem propriam? Cessef volunfas
propria ef infernus non erif.
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Postav vedle sebe ovzduší: fam světlo
věčné slávy; zde femnosfi zevnifřní; fam
světlo, které (ěla a duše prozařuje slávou
proměnění — zde (ma, kferá fěla i duše
ohaví.

Společnost — fam Bůh a andělé a svatí
v opojné blaženosti — zde Vvyvrhel,smef,
spodina lidstva, smefišťě pro zkažené fvor
sfvo

Tam věčnost — a zde věčnosf!
Věčnost slasfi — a věčnosf bolesti! Ne

nadarmo sfojí V evangeliu, jak boháč do
prošoval se u Lazara několikráte za sebou:
nejprve jen o krůpěj vody, co by se pouze
na prstu zadržefi dovedla — nesfalo se;
pak o nějakého posla, který by brafry jeho
napomenul — nesfalo se. To bude největší
trest vůle, kferá byla zvůlí svojí a profivůlí
Boží zde na zemi: na věky nebude upo
kojena: „sfále bude chfífi, co nikdy nebude;
sťále se bude vzpírafti fomu, co sťále bude;
nikdy nedosáhne foho, co chce, věčně bude
snášefi fo, co nechce.“2+)

A při fom viděti, jak Bůh naplňuje, ba
přeplňuje vůli, tužby a přání vyvolených

24) S, Bernard 1. 5 de Cons, c. 11: Semper volef
auod nunguam erif, ef semper nolef, guod usgue erif.
Numguam obfinebif, guod volef, semper susfinebif
auod nolef.
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„ 6
v nebi! „Vůli svých bohabojných činí“ —
(Z. 144, 19.)

„Svafým, kfeří jsou V zemi jeho,
fěm plní podivně všecka svá přání“

(Z. 15, 3.)
A já zde hynu hlady a zoufalstvím v zemi

cizí., v zavržení věčném! Tak Ikáftibude
duše ubohá.

A proč? Proč fo zde frpím ? Pro frochu
uspokojení své vůle. Jaké bylo? Okamžité
—a muky zato? Věčné!! Chvilková slasf
a Věčná za ni frýzeň!

Jaké bylo? Liché a marné. Pokušitel
a obrazofvornosft jím Vznícená malovali
lákavěji, nežli ve skufečnosti fomu fak jest:
hověfti své zvůli přineslo mi snad nějaké
požitky a uspokojení — ale jak ubohé!
Oko se jimi nenasyfilo, ucho neopojilo,
srdce zůstalo prázdné- — a kde jsou dnes,
kde — —7?Ale muky za ně — ach, jak
hrozná jesf jejich skufečnosf, jsou a frvají
a neusfávají a neusfanou: červ neumírá,
oheň nehasne

Ach, Ofče náš, jenž jsi na nebesích, a
jenž jsí mne pro nebesa sfvořila ne pro místo
věčných frápení; jenž chceš, abych plně
ním vůle Tvé na zemi, došel fam, kde Ty
sám plníš vůli těch, kteří se Tě bojí, ó jak
se hanbím a chvěji před Tebou! Tolikráf
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jsem šlapal nohama přesvatou vůli Tvou!
Tolikráf zasloužila vzdorná zvůle má, abys
ji byl srazil v místa věčných muk! O díky,
žes neučinil! O nezavrhuj, ušefř, ó Pane!
Slibují: chci vždy a fak rád plnifi vůli
Tvou, jako ji andělé Vnebi plní, podrobuji
se i Vufrpení a soužení vůli Tvé. Ale jsem
fak sláb. „Slabá jesíťk dobrému přiroze
nosí lidská od fé chvíle, co pádem vysílena
jesf, a není člověku fak lehko vráfifi se
k dobru jako se od dobra uchýlil k zlu“,
(Sv. Rehoř)25) a církev Tvá učí mne,
že fak je porušena naše přirozenosf, že
i když své žádostivosti násilí činíme, přec
nemůžeme se uchrániti hříchu bez při
spění Tvého a ani všech přikázání Tvých
plnifi nedovedeme.?2) Nuž — dej světla,
ó Pane, a síly, abych plnil vůli Tvou: Buď
vůle Tvá jako v nebi fak i na zemi.

25) De oraf.: Infirma ad bonum esť humana na
fura posfguam semel per vifiosifafem enervatfa esf;
non ením ifa facile a malo rursus ad bonum homo
reverfitur, uf a bono ad malum accessíf.

26) Kaf. trid. č. IV. hl. 12, of. 48.



CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ DEJŽ NÁM
DNES!

Zlý strom jesf lidská zvůle: kořen její
jest zlá žádostfivosí, kmen (vrdošíjnosf,
větve jsou převrácené skufky, lisfí zlé řeči,
ovoce — věčná záhuba. !) Rosfe na něm
zkrátka bohatá úroda hříchu. A hřích je
hotový profiklad fřeťí prosby v Ofčenáši:
Buď vůle Tvá, Bože, modlí se Krisfus; buď
zvůle má, dí lidský hřích. Jeho ohavnosft
osvětluje nám zvláště zračilě čívrtá prosba:

Chléb náš vezdejší dejž nám dnes!
Ukazuje, že fen, jenž Boží vůli nohama

šlapafi si froufá, jest
4. (vor, jenž všeho sfále od Boha po

třebuje a
2. fvor, jenž darů Božích nad fo ještě

zneužívá.

1) Veith: C, le. 142.
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I. Kdo že si froufá vůli Boží se profi
vii? Já — (vor — jenž všeho a sfále od
Boha potřebuje:

1. Sťále a stále, vždy a všude závisím
na jeho dobrotě: sfále, denně musím k němu
volati: Dej, Ofče, dej nám, dej mně — pro
fože sám nemám.: Ani malé dífě nezávisí
folik na své mafce, jako já na Bohu. Ofče,
dej! Nedáš-li, jsem zíracen!

2. A chléb dej! Ani fo sousto chleba,
ani fen hlf vody není úplně v moci mé:
Tvůj dar je fo, ó Pane! A byť i má ruka
byla sebe dovednější a má hlava sebe
bystřejší, a bych i froufale o nich mluvil
jako hrdopýšek vPísmě: „Aj,faforuka má...
aj fenfo duch můj — fo je můjchléb.“ —
každý rozumný člověk, jenž mne slyší,
se usměje: Ví, kdyby mne nedržela pra
vice Tvá a nechránila ruky mé od úrazu
a ducha mého od zatmění, co by bylo
s mým chlebem $g— Jediný pohled do pří
rody poví mi, že živof náš od pádu v ráji
není nic jiného, leč stálý zápas s jejími
silami, kferé se nám sfavějí na odpor;
trochu více vody a vláhy, írochu Vícesucha
a horka, frochu více sněhu a ledu a je
vefa po chlebě, kferý nám rosfe na poli.
— Svěťfová válka, kdyby byla (rvala ještě
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jen o něco déle, byla by hladem zničila
snad celou Evropu. — A kdyby i chleba
byly plné spíže a zásobárný, co bude
plafen bez ochrany Boží a jeho požehnání“
Sousto, kferé fi uvázne Vhrdle, může býti
fvou záhubou. Silnější dávka léku fě do
vede zahubiti. Jediný šesťtadvaceftisící díl
z miligramu sfrychninového jedu sfačí, aby
bylo veťfapo tobě. Takový ubohý jsi podle
těla: sťále jsi vázán volati k Bohu:

Otče, dej!
Ofče, chléb mi dej!
A požehnání k němu mi dej!
3. Ale slůvko chléb nenaznačuje pouze

pofřeby těla, nýbrž obsahuje i pofřeby
duše. A čeho fu všeho nepotřebuješ ?

Mám-li pofřebí chleba pro fělo a je-li
už fenfo chléb vzácným darem Božím, že
zaň dávali lidé včas nouze vše,i šaf s fěla
— oč více a především mám pofřebí
chleba pro duši — a oč vzácnějšího !
Chleba nauky a osvícení pro duši za
fermnělou a hladovou: šesf fisíc leť badali
lidé před příchodem Pána Krisfa a nedošli
ani fak daleko, aby s určifosfí poznali, že
jesť jeden Bůh. Co by bylo z nás, kdyby
nebyl přišel Svěflonoš a Východ s výsosti
a nedallidsívu chleba sv. nauky své? „Neboť
náš chléb každodenní — aj, foť slovo Kri
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stovo, kferé se den co den v našich chrá
mech rozdává“, dí sv. Augustin. *) Chleba
milosti pofřebují — pro vůli oslabenou, k
zlému náchylnou a fak nedosfafečnou ke
všemu dobrému, že ani pouhé jméno „Je
žíš“ nedovedu vysloviti leč v Duchu Sva
tém (t. j. s jeho pomocí). Co bychom byli
bez fohofo dvojího chleba pro rozum a
pro vůli? Ješťě dnes — v plném světle
křesťanské vzdělanosti se sfává, že učené
hlavy, spusfí-li se svěfla Kristova a nema
jí-li pomoci z milosti jeho, upadají v hrozné
nepřirozené a nerozumné bludy. Co by
bylo lidsívo celé a co já bez Onoho, jenž
řekl sám o sobě: „Já jsem chléb života !“
Co bych byl bez Krisfa — neboť On sám
jest chléb života, dí sv. Cyprian, a fo chléb
ne všech, nýbrž náš! ?) „Chléb, na nějž
mlely kameny Zákona a milosti, chléb,
jenž hořkým ufrpením zadělán, svátostnou
láskou prokvašen, v hrobě V měkké těsto
rozhněfen, v ohnivé peci božství svého
upečen, feď denně na sfůl církve sv. se

2) Sermo de or. dom. ad compef: „Cibus nosfer
guofidianus sermo Dei esf, gui semper erogafur in
ecclesia.“

3) De oraf. Dom. c. XVIII.: Nam panis vifae
Chrisfus esf, ef panis hic omnium non esf, sed
nosfer.
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klade a na něm na odpuštění hříchů se
láme.“ 4) Ó, jak jsme měli pofřebí Krista
— a jak ho potřebujeme! Tak nezbytně
jako chleba k životu! „Vždyť Krisfus je
chléb náš“, dí Terfullian, „»rofože život
je Kristus a živof je chléb.“ 5) A On sám
řekl, že jsem zfracen, nebudu-li ho mífi
za chléb svůj ješťě v jiné podobě — fofiž
ve Svátosti oltářní. „Nebudete-li jísti těla
Syna Člověka a píti jeho krve, nebudete
mífi v sobě života!“ (Jan 6, 54.).
- To profo, že živof je boj. a zápas — a
jak v něm zvítězím bez vydatného pokrmu
a silné sfravy athlefů ? — (Tak tělo Páně
fofiž nazývá Origenes.) ©) Mám-li pokuše
ním všem odolati, milost Boží v sobě za
chovafi, jesť mi nezbytně pofřebno, abych
ho požíval buď skutečně anebo aspoň du
chovně. Věčné slávy a blaženosti lze řád
ným způsobem jen skrze požívání féfo

4) S. Pefr Chrysol. De or. Dom. I. (hom. 71.)..,
panis, gui legis ef grafiae mola apfafus esť in fa
rinam, gui crucisconfectus esf passione, gui magnae
piefafis fermenfafus esfť sacramenfo, guí consper
sionis legis levamenfum “ susfulifť de sepulcro, gui
uf divinifafis suae calore coguerefur, ipse clibanum
decoxzif inferní, gui ad coelesftem cibum guofidianus
Ecclesiae deferfur ad mensam.

5) De or. c VIL
6) De oraf. c. 27.
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svátosti dosíci, poněvadž od Krista za fa
kový řádný prostředek k živofu věčnému
byla usfanovena. ")

O, jak jsem fedy pofřebný! Pocifuji (se
zbožným Tomášem Kempenským), že jest
mi V fomfo živofě potřebí nade vše dvojí
věci, bez níž by mi bídný fenfo živof byl
nesnesifelným. — Držán jsa v žaláři svého
těla, vyznávám, že pofřebuji dvojího: po
krmu a světla. A fu jsi mně slabému dal
svaté tělo své ku posile duše i fěla a za
svítilnu nohám mým posťavil jsi slovo své.
(Z. 118, 105.) — Bez ftohofo dvojího bych
ani žífi nemohl, neboť slovo Boží jesf
světlem mé duši a (vá sváfost jesť mi chle
bem života. (Jan 6, 35.) (Násled. Krisfa
kn. IV. hl. 114.)

A fak hle — jak potřebný, jak závislý
jsi na Bohu! Jak volafi musíš k němu:
Otče, dej!

Chléb mi dej!
Chléb pro fělo mi dej!
Chléb pro duši mi dej!
A požehnání své mi k němu dej!
Všeho, všeho potřebuji od Tebe, za všecko,

za všecko Tě musíme prosifi, „profože

7) cfr. Dr. Nikolussi S. S. S.: Die Nofwendigkeif d, hl.
Eucharistie sfr. 123,
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všecko, co máme, od Tebe máme“, dí sv.
Tomáš Akv. 8)

3. Ano, my jsme fak ubozí a ze sebe
fak nedostafeční, že Tě prosifi musíme i za
schopnosf, abychom darů Tvých dobře uží
vati dovedli — neboť ani foho nedovedeme.
A naše ruce jsou fak zlé a naše srdce
fak pokažená, že jesí i obava, aby se
chléb darů Tvých nezvrhl v nich V jed.
Sám Duch sv. dí:

„Ten jeho pokrm však v žaludku mění
se mu,

že má jed hadí v úfrobách svých!“
(Job 20, 14.)

Ó hle, jak prosifi musíme: chléb náš dejž
nám dnes: chléb a ne jed! Či nesfal se již
mnohým chléb Boží jedem? Mnohým sfal
se záhubným jedem profo, že ho měli nad
bytek. „Život číkoli nejde z majetku jeho,
dí Spasifel,,,byf ho měl kdo hojnost.“ (Luk.
12, 15.) A profože v hojnosti majetku ne
záleží živof, profo mnozí právě pro nad
bytek a hojnosf bohafství zahynuli -—dí sv.
Tomáš.“) A my fedy ve své bědnosti prosifi

8) ... uf sciamus, guod omnia nostra a Deo sunf.
(01. c. c XZIIL.)

9) Ouia aliguando aliguis mulfas habef divitias ef
ex eis nullam utilifafem conseguifur, sed damnum
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musíme Boha, aby nám dával fělesný chléb
posvěcený, odměřený a poměrný. Tak aby
sice prospíval tělu, ale neškodil duši; a
když za chléb duchovní prosíme, aby nám
ho dával fak, aby syfil sice duši, ale ne
hubil těla.!0) Sami ze sebe dovedli bychom
jen fofo: měniti chléb v jed! O můj Bože,
jak ubohý jsem člověk! Dej mi darů, dej
mi milosfí svých nadbytek — jestliže schop
ností a milostí nepřidáš, abych dobře užívati
uměl — zahýnu — nebude mi fo vše chle
bem, bude mi jedem. Takový jsem ubožák
a chuďas! [Z. 39, 18.]

4. A dnes: chléb náš vezdejší dejž nám
dnes! Jaký pormnijejícífvor! Ani den nesfačí
se udržefi na živu bez Tvé pomoci! Profo
modlí se syrský překladatel Písma: chléb
naší nuznosfi, naší pofřebnosti!!) dejž nám
dnes. Dnes; vždyť jen jako na dnešek je
živof náš, na jeden den a nic víc.!*) Ta

spiriftuale ef femporale. Nam aligui propfer divifias
perieruní [L c. c XIII.)

10)Sermo 135.: ... cibum ab illo (pefimus) sancti
ficafum, femperafum, dimensum uf corporií prosif
ef animae non obsif, sí de corporali agifur ef confra
menfem nufriaf ef corpus non desfruaf, si de spiri
fuali fracfefur.

1I) panem indigenfiae nosfrae.
12) Sv. Řehoř Nyss. 1. c. or. IV.: diadia ef guofi

diana esf Vifa humana.
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ková moucha, jež žije z rána do večera:
s jitrem se rodí s večerem hyne — jepice
jednodenní. Takový fvor na jeden den jsem
já — smrf jde za mnou krok za krokem.
Každým okamžikem může vložiftiruku svou
na mne. A celý živof můj co vlastně jest ?
Jídlo, nápoj, lék. Jakýsi stálý boj, sťálá
obrana profi smrfi, odpor, jenž nanejvýšji
na čas zadržefi, odsunouti dovede — nikoli
však jí zabrániti.!*) Co fedy plafno říkati
duši své s boháčem v evangeliu: „Duše má,
máš mnoho zboží složeno, na mnoho lef,
odpočívej,jez, pij,vesel se ?“ „Blázne,“ praví
fťakovémusám Bůh, ,féfo noci požádají duše
tvé od febe a čí bude fo, cos připravil?“
[Luk. 12, 19, 20.] „Usnuli již často večer bo
háči, žebráky vstali ráno,“ dí sv. Augustin.!*)
Profo i oni přes všecky zásoby své veliké
musí se sfejně modlifi jako chudí: „chléb
náš vezdejší dejž nám dnes,“ aby se ne
pyšnili a neskládali své naděje Vnejisté bo
hafství, nýbrž v Boha živého, jenž nám dává
všecko bohatě ku požívání... [4 Tim. 6, 17.]

Takový ubožák: i když mně Bůh dal,
nedovedu foho zachovati a udržeti bez něho.

13)... aduaedam prolixifas morfis [Br. R. Com. un.
Marfyr. hom. s Gregor. 36 in Evana.|

14)Dormiverunfídivifes, surexeruní pauperes. [Serm.
56. in Evang. Math. c. VI.)
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Tak slabý a bědný a nedosfafečný sám ze
sebe, že sfačí jen, abys, ÓóPane, odvrátil
jen ode mne fvář svou a je vefa po mně:

odvrátil jsi ode mne obličej svůj
i by] jsem všecek zkormoucený!

[Z. 29, 8.]
A fenfo ubohý, ubohý fvor, jenž od Tebe,

Bože, sfále a vždy avšeho potřebuje a prositfi
musí, a chleba prosifi musí, chleba pro fělo
i chleba pro duši, a dnes a každý den pro
čas i pro věčnosf prosifi musí, (vor, kferý
i schopnosti a milosti od Tebe prosiftimusí,
aby chleba darů Tvýchpožívati umělachléb
Tvůj neměnil v jed — fenfo ubožáksi froufá
urážeti Těhříchem, vzpírati se Tvé vůli svaté
a odepříti Ti poslušnosf! X

O jaká opovážlivosf!
Jaká froufalost!
II. Ale féž jaký nevděk! Tím větší, že darů

Božích nadto ješťě zneužíváme.
Sv. Tomáš Akv. vypočítává ve svém vý

kladu modlitby Páně asi paferý způsob. jak
my lidé darů Božích špatně užívati můžeme.

1. Nebýváme především spokojeni s fím,
co máme od Boha a žádámesi nezřízeně,
co je nad naši potřebu a náš sfav. Chléb
náš vezdejší — tedy za chléb, f. j. jen za
nejnutnější a nejpofřebnější zaopafření učí
nás Kristus prosifi. A my? Nefoužíme-liž
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a nechceme-li požívafi i foho. co již již
dráždí smyslnost a zlé choufky, co poží
vačnost lechfá, co tělo již obfěžuje a ducha
zaftemňuje, tělu zbůjnosti dodává a síly
k odboji profi duši? — pfá se sv. Jan Zlaf.!“)
Chléb, chléb — dej nám dnes: ne přepych,
ne rozkoše a bohafsítví, ne skvoucí roucha,
roucha šarlatová, ne zlaté ozdoby, ne blýs
kavé drahokamy, ne nádoby stříbrné, ne
hojně rozlehlých polnosfí, ne vladařsíví a
vojsko a hodnosti u nich, ne sfáda koní a
býků a ostatního zvířecíva, ne zástupy slu
žebníků a otroků, ne slávu a Česí ve ve
řejnosfi, ne sloupy a sochy s naším jménem,
ne hedvábné látky „ nic fakového,* co
duši od nebeských a přednějších fužeb od
vrací — nýbrž chléb. O přestaňte již, lidé,
praví sv. Rehoř Nyss., jenž fakfo fo slovo
chléb vykládá, přestaňte již se sháněfi po
věcech marných, málo je foho, čeho jesf
přirozenosti fřeba.!)

15)hom: Infrafe per angusfam porfam.
16)De or. dom. serm. IV.: Panem non luxum, non

delicias negue divifias, non floridas vesfes purpureas,
non ornamenfa aurea, non lapidum fulgores, non
vasa argenfea, non agri copiam ef lafiftudinem, non
imperium exercifuum, non bellorum ef genfium prae
fecfuras, non eguorum greges, non bovum armenfa,
religuorumague pecorum magnam mulfifudinem, non
mancipiorum copiam, non clarifudínem afaue splen
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Ano, obyčejně jí nedosfafek více pro
spívá než nadbytek! Jsou rosfliny, jimž
vítr a bouře lépe jdou k duhu, nežli úpal
za oknem skleníku. A fakovou divnou by
linou je naše duše. Jsou nemocní, kteří
se spíše uzdraví hladem a diefou nežli
jídlem dosyfa. A (fakový nemocný je
naše duše. Čo divu, že Pán Bůh nám dá
vá někdy chlebíčka poskrovnu a ješťě ho
koření hořkou solí a dává zapíjet pelyň
kem — aj — VÍ, že není pro febe jiné zá
chrany bezpečné „nežli fofo léčení hla
dem !!“16) A fy se V nerozumu svém
vzpouzíš ?

2. Druhý hříšný způsob: že ve shonu
po chlebě jiné obfěžujeme, poškozujeme,
ano okrádáme. Jiné — koho fo?

Především Boha. Či neokrádá ho neděl
ní práce o jediný den úcfě jeho zasvě
cený ? Jej, jenž jesť král času veškerého
a věků všech ? Neokrádá ho o pocíu, kferá
mu náleží? Neupírá mu zanedbávání slu

dorem in foro, non columnas, non sfafuas, non'pan
nos sericos, non musica acroamafa, negue guid fale,
per guae anima a divina ef pofiori cura absfrahifur,
sed panem. o

Desinife, o homines, circares vanas cupidifafibus
diffundi ef disfineri: exiguum esf,fguod naťfurae de
befur.

17)Alb. Stolz: Vaferunser I. 7. 2. Str. 1148.
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žeb Božích (pro výlety, schůze a p.), něco,
co je jaksi majefek Boží? To je defrau
dace! Ano modloslužba!"): v neděli slou
žiti mamonu a V pondělí fělu a hříchu...
„jejichž bůh břicho jesí, a konec zahy
nufí“, praví o fakových sv. Apošfol.

Jiné obfěžujemea poškozujeme a okrádá
me — koho fo dále ? Bližní. A dnes ve vše
obecném nedostatku —jak snadno se dává
me sfrhnoufi k nepocfivosfi; omlouváme se
skutečnou nouzí, potřebou, nesnázemi,
zlým příkladem jiných a j. a j. a přece
jak časfo byli bychom se obešli i bez fé
oné věci, již jsme nepocfivě — snad i
nepocfivou koupí — získali!l? A je fo fak
nebezpečné provinění: neodpoušfí se, dí
sv. Augusfin, dokud se cizí věc nevrátí a
nebo nenahradí! Až se na smrfelném loži
modliti budeš poslední Ofčenáš a v něm
slovo: chléb náš vezdejší, nebude se bou
řiti svědomí při fomfo slově — nebude
volati — vrať, vrať — není tvůj! Vraf, co
není tvého! Vrať, dokud máš ješťě něcol
— Z čeho budeš vracefi, až procifneš na
onom svěťfěa nenajdeš V ruce své nic ze
všeho, cos zde měl? Z čeho bude vracefi
člověk, až uvidí, že nah se vrátil do lůna

18) Alb. Sfolz: 1. c. II. 2. 108.
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země jako nahý vyšel z lůna matky své?
(Job. 1, 21.)

Ale nejen v hodinu poslední — i V ži
votě — jak směl bych vyslovovati fafo
slova : chléb náš, jsem-li Vinen, že jiní jsou
v chlebě zkracování? Jak smí mluvifi k
Bohu o chlebu svém — zahaleč ? Jí chléb
ukradený jiným; kdežto Bůh zaslibuje
chléb jen pracovitému:

„Z práce rukou svých smíš užívati, bla
ze a dobře je'fi.“ (Z. 4127,2.)

A poněvadž žádná nespravedlnosfí a ne
pocfivosť nevejde do království nebeského,
má kardinál Bellarmin za (fo, že spásu
svou nejlépe zajisfifi mohou pocfiví dělníci
a pracovníci.!Š) Blahoslavení fedy i pro
tufo věc chudí ...! Ubozí boháči — mnozí
pro zahálku „těžko vejdou do království
nebeského“ (Mf. 19, 25.)

A zkracuje-li bližního o chléb pouhá za“
hálka, jak frpce a hořce zkracuje mu jej
teprv — necifelnost a fvrdosí! Chléb náš!
Spasifel nás učí, že máme soucifně po
mýšlefi i na fo, aby měli chléb i jiní —
ne pouze my —. profo „náš/!“ — a fvr
dosf k bližnímu — co fa? Sobecky myslí—

19) Bellarmin u Veitha 1. c. sfr. 177.

154



jen na sebe! A přec froufá si i k Bohu
vševědoucímu mluviti pokryfecky: chléb
náš! Chléb náš — fak mluví jazyk; nena
sytné srdce a nemírný žaludek volají však
jinak !

3. Třeťívada: nemírný shon po chlebě
a přílišné pečování oň. To je fakový ne
bezpečný a dusívý koukol mezi pšenicí,
dí sv. Řehoř Nyss.!“) Všecky nadbytečné
požitky a přepychy a shon po nich dusí
v člověku snahy vyšší a nebeské, rdousí
v něm smysl pro věci duchovní a nábo
ženské, zafemňují Vzpomínku na smrfí na
věčnost... Sejí náboženskou lhosfejnosf
na poli křesťanských srdcí, fakže jesf jim
pofom jedno vše: af vítězí víra, Či
podléhá, ať hynou duše, či nehynou —
ať mládeži hrozí zkáza, či nehrozí — af
Kristus je oslavován, či fupen — vše
jedno: jen když má duše zásobý na mno
ho lef a může si říci: „Jez, pij, hoduj!“

Nemírné pečování o chléb a blahobyt
plodí Však i nedůvěru V Boha. Neboť jak
možno hleděti k nebi, k Bohu a od něho
čékati co důvěřivě, když jen stále upřenýy

20)De oraf. Dmi. serm. IV.: luxus afague deliciae
zizanium esf, ef homines relicfo nafurae necesario
minisferio revera suffocanfur vanarum rerum sfudiis
ef anima a divina ef pofiori cura absfrahifur.
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máme zraky své k zemi? A nedůvěra fo
lik uráží Boha, dárce všeho dobra! Tolik
profi ní mluví fo slovo Krisfovo: dnes:
chléb náš vezdejší dejž nám dnes. „Kdo
ti dal dnešek, nedá fi čeho k němu fřeba ?
Kdož velí vzcházeti slunci ? Kdo plaší noč
ní tmy? A fen, jenž fakové věci dává, má
snad zapotřebí fvé pomoci a (vého nezří
zeného shonu, abys měl potřebný chléb ?
Kde jaký podobný shon u nerozumné zvě
ře ? Kde mají krkavci svá role? Kde jsou
sfodoly orlů ?“20)

Nemírné pečování o chléb chvěje se
však sfále, že nemá, že nebude snad mífi
dosti, anebo že by snad aspoň jednou mohlo
mífi málo — boji se sfále o sebe — což
divu, že lakofí a závidí. „Dej mně, mně
dej“ — fak se modlí místo: dej nám. Za
pomíná, že nemá darů a chleba od Boha
jen pro sebe, nýbrž i pro bližního, nema
jicího a chudého; že si je Bůh pro nuzné
u něho pouze uložil! Zadržuje chléb hla

21) ibid. ad fin.: „Oui fibi diem daf, efiam ea, guae
ad diem perfinenfí daf. Auis efficif, uf sol oriafurf
Ouis evanescere facift ef fugaf fenebras nocfis?...
Ouí haec fibi ef fanfa daf, numauid fuo opus habef
aužilio, uf praesfef carní fuae, guod necessifas re
guirif?... OAuaecorvorum arva suní? Ouae agui
larum horrea ? [ve vyd. cíf. sfr. 184.]
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dových, zavírá oděv nahých, zakopává do
země peníze, kteréž měly býti výkupem a
vysvobozením chudých ! (Ambrož, Basil.)2!)
Co schází ješťě, aby se modlil: Bože dej|
Dej nám — ale fomu a fomu ne, nám vše,
osfafním nic, nám hojně, jiným málo? —
O, jak hrozně dovede zneužívání darů
Božích zvracefií smysl překrásné mod
liftby Páně!

A fomufo zneužívání není ješťě konec:
zneužíváme jich dále, dí sv. Tomáš, nemír
nosfí, nesfřídinosfí, požívavostí! „Chléb náš
vezdejší dejž nám dnes“: dnes, fedy na
dnes, na den, na jeden den: ale mnohý
spotřebuje za jeden den více než jiný za
deset! Co by mohlo zbýti pro jiné, kdy
bychom vždy střídmi byli a neplýfvalil

5. Zvláště pak zlý způsob, jimž darů
Božích zneužíváme, jest něvděčnosf. Ne
uznává, že by něco od Boha potřebovala
— profo neprosí; neuznává, že by byla
od Boha co dosfala — profo neděkuje.
Duch Sv. učí nás říkati: „Tvé jesfí, Pane,
vše, co jsme z ruky Tvé přijali“ (4 Par.
29, 14.) — a my? Odpovídáme: „Co jesf,
co jsme od Tebe dosfali?“ „V čem jsi nás
miloval ?“ (Mal. 4, 2.) Nevidíme fé lásky

22) Cf.: Kaf. římský č. III., hl. XIII. of. 45.

157



Boží, která otvírá šťědrou ruku svou a
naplňuje veškerý živočich požehnáním —
neprosíme za jídlo a za nápoj, neděkuje
me za nasycení, nesvoláváme modlitbou
požehnání na práci svou a svou Žživnosf
a neděkujeme za zdar svých podniků, jejž
přičíťáme své ruce dovedné a své hlavě
bystré a „příznivým poměrům“ a přec:
„Ne fen kdo sází, jesí něco, ani ne fen kdo
zalévá, nýbrž fen, jenž vzrůst dává —
Bůh! (1 Kor 3, 7.) „A nebude-li Hospodin
stavěti domu, nadarmo pracují, kdož sfa
vějí jej“. (Z. 126, 1.) |

A poněvadž chléb duchovní, jak jsme
viděli, jesť neskonale vzácnější nežli těles
ný — profo i nevděčnosf zaň jesí úžasná:
— vrchol nevděku je nehodné, svafokrá
dežné sv. přijímání, neboťfje-li hříchem po
žívati nehodně darů přirozených — oč
větší dar zde: ne pouhý dar, zde je (o
dárce přesvatý a dobrofivý sám] S láskou
vrcholnou: „až na výsosí nás pomiloval“
— když Svátost Těla svého usfanovoval.
— V podobě fak ponížené — bezbranný
— nemoha a nechfěje se hájiti... A fenfo
chléb živý, jenž s nebe sesfoupil, je poží
ván od mrfvoly duchovní — o níž Písmo
řeklo a říci musilo: „Již zapáchá. „M
(Jan 11, 39.) A fakovým pokryfeckým, ji
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dášským způsobem: na mísfě svatém, u
olfáře, kleče — jako na důkaz 'úcfy ve
chvíli, kdy mu nešťasfník nehodně přijíma
jící způsobuje nejhorší zneucfění . .; ja
koby s polibkem úsf, jimiž se ho dotýká
ve chvíli, kdy ho V srdci svém vydává na
smrf, znovu fajuplně křižuje sobě Syna
Božího. Kdo? On, fvor svého Tvůrce, syn
— svého Ofce, křesťan — svého Krisfa,
sluha — svého Pána, hosť —svého hostitele,
známý — svého přítele. Kdyby fo aspoň
kdos cizí byl — nebo nepřítel můj, stýská
si Spasifel u žalmisfy;

„ale fys fo, společník můj,
rádce a důvěrník,
jenž jídals lahodné pokrmy se mnou,
v dům Boží svorně jsme chodili.“

(Z. 54, 14, 15.)
Tolikerým — nejméně paferým způso

bem dovede člověk zneužívati šťědrých
darů Božích! Tolikerým způsobem zne
užils jich často i fy! A co bylo, co je těch
darů Božích od prvního výdechu tvého !
Pohleď na sebe, pohleď do sebe, pohled
mimo a kolem sebe — počítej, měř a važ,
můžeš-li! Ty sám, fvé smysly, oči, sluch,
hmaf, zdravé údy, jazyk a řeč, duše (vá a
její schopnosti, rozum, vůle, paměť, obraz
nosf, cif, rodiče i rodina, kferou fi Bůh dal

139



výchova, vzdělání, výcvik i jmění, sfatek
a živnosí — a věci nadpřirozené : víra, mí
lost, církev, sváfosf, modlitba a Vše, co jen
jméno má — fo vše dal mi, dává mi, skýtá
mi Bůh: od kdy? Skoupě snad? Bez
lásky? Oh uvaž ©.. uvaž jen fo jediné
slůvko dnes: Bůh, který u mnohých zvířat
zařídil způsob výživy jejich fak, že se na
jedí, napijí na př. na celý fýden — nemohl
fenfo Bůh zaříditi fak i u tebe? Avšak viz:
chléb náš vezdejší dejž nám dnes —dnes,
denně, každý děn chce fě přesvědčovati,
že myslí na fě den co den??), ó s jakou
láskou vše fi fo podává! A jak drahé věci!
Co bys řekl, kdyby t(ě přivedli ke hrobu
matky a řekli ti: Viz — zde leží fa, kterou
sťálo tvé narození smrt? — Toféž může
ti říci Spasitel při každé milosti, při každém
soustu duchovních a nadpřirozených darů.
Viz: abych fi mohl fyfo dary skýfafi, stálo
mne fo smrf — nebof milost všecka jesf
ovoce hořkého ufrpení a bolestné smrfi
Ježíše Krisfa a — Svátost jeho Nejsvě
tější — chléb olfářů našich — je přímo
památka, kterou nám na smrí svou a ufr
pění své zanechal a Vníž smrf svou obno
vuje... Tolik darů ! Tolik chleba božího!

22)Sfolz I. c. II5.
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Takového vzácného chleba vezdejšího a
denního! A kterého z ních jsem užíval
vždy dobře? Kferého z nich jsem kdy ne
zneužil...? Počínaje od hříšného užívání
smyslů — — až k schopnostem duševním,
které jsem hříchy znesvěcoval.. a od
toho drobfu chleba, kterým jsem pohazoval,
snad po něm šlapal — až k onomu chlebu
zázračnému na olfáři, kferého jsem snad
nehodněpožíval...?

A fo vše mělo mi býti chlebem — ne
měnil jsem fo často v jed? A kolikrát?

A já — kdo fo? Tvor fak ubohý —
ubohý! Tvor, jenž sfále musí prosifi a Vo
lati k Bohu: Otče, dej! Chléb mi dej! Tvor,
který je na Boha odkázán denně,ba každou
hodinu: Chléb náš, dejž nám dnes! Chléb
pro čas — vezdejší i chléb pro živof
věčný! Tvor, kferý bez ochrany a zvláštní
pomoci Boží v rukou svých i nejvýbornější
chléb Boží jen V jed měnifi dovede...
ftenfo bídný, nuzný a fak potřebný fvor
troufá si urážeti Boha. —

Koho ? Oífce v nebesích — jenž mu folik
dal a dává — chléb — a denně; chléb
časný, vezdejší i chléb pro věčnost — a
fak hojně a fak štědře a s fakovou láskou|
O — jak hanebně, jak nevděčně splácí!
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Oplakávám svoji vínu,
Uzardělý hanbou hýynu,
odpusťáprosícímu synu! (Dies irae.)
Obkličují mne zla,
kferých není počíu,
stihlyžjmne pokufy za mé hříchy,
že očísnemohu pozdvihnouí.
Vícejich nežli mám na hlavě vlasů...
Rač mne, Pane, vysvobodit...!

(Z. 39, 13. n.)
Nezamífej mne od své fváře
a svého ducha mi neodnímej!

. (Z. 50, 15.)
Neodnímej mi darůísvých, kterých jsem

pro folikeré zneužití nehoden. Neodnímej
mi chleba svého! Skýfej ofcovsky dál —
a dej s ním i milosf, abych ho vždy dobře
a spasitelně a vděčně požíval. „Chléb náš
vezdejší dejž nám dnes!“



ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY.

Svatého Augusfina dojímala vnifřní sou
vislosíť prosby za chléb a prosby za od
pušťění; posfřehl svým býysfrým okem, jak
se zde sfupňuje láska a dobrofa Boží:
dává chléb — a dává ho i hříšným! Na
psal: „Bůh dává chléb nejen svým chvalo
řečníkům, nýbrž i rouhačům; chválíš ho —
živí fě; rouháš se — živí fě — a nad fo
ještě očekává fě, abys pokání činil“ (De
oraf: Dom. serm. 56. c. VI. 10.).

Chce fi odpustifi — o fomfo milosrden
ství mluví páťá prosba Ofčenáše: Odpusťf
nám naše Viny, jakož i my odpoušfíme
našim Vinníkům. — A dí, že jesf milosr
densíví fo nesmírné: odpoušíí,

odpoušfí naše viny
a jak je odpoušíí.

1. Bůh odpoušíí.
Můj Bože, já věřímv Tvé odpuštění; nebof

kdo chce býti prošen, kdo si přeje býti prošen
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za odpuštění — Ó, fen jistě odpustiti chce.
A Ty si přeješ, abych Tě za odpuštění
prosil — vždyť jsi řekl: Takfo se budefe
modlifi: Ofče náš — jenž jsi na nebesích
—-odpusť nám naše viny! 1) — Své církvi
dals'* na odpuštění lidských Vin dokonce
dvojí sváfosí: křest a pokání a dvacefi
věky nesou se až ke mně fvá slova:
„Kterým odpusfífte hříchy, odpouštějí se
jim, kterým zadržíte, zadržány jsou.“ (Jan
20, 23.). — O, díky, Bože můj, za fofo mi
losrdenství Tvé! Jesí veliké! Dáváš chléb
nuznému, skyfáš ho i nehodnému, ale nade
vše — odpoušfíš hříšnému! A proč? Jen
Z pouhého, čistého milosrdenství svého:
ne pro mé zásluhy, ne pro mé modlitby,
ani ne výhradně jen pro lífost mou —
pro nic fakového — jen profo, že's ne
skonale milosrdný, jak dí Písmo:

„Já jsem, já jsem, jenž zhlazuji nepra
vosí fvou pro sebe,“ f. j. profo, že jest
mojí vlastnosfí smilovávati se vždycky a
odpoušftěfi, jen pro jméno své, jen pro
čest svou — pro sebe. (Is. 43, 25.).

1) S. Cyprian: De oraf. c. 22.: „Ouí orare nos
pro debifis ef peccafis docuif, pafernam miísericor
diam promisit ef veniam secufuram,“
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2. A co odpoušťí Bůh? Naše viny: (. j.
naše hříchy a naše fresfy za ně.

Hříchy. Hřích jesť už ve svěťle jediného
Ofčenáše něco, co se Bohu neskonale pro
tiví. Ofče náš, dí fafo modlitba. Ale my,
ne synové Tvoji — dí hřích V nás. Jenž
jsi V nebesích — dí Ofčenáš — ale nech
si, nech si jen své nebe — nám je milejší
náš hřích a peklo zaň — — Posvěf se
jméno Tvé — modlí se dále Otčenáš —
je fak velebné, úcfyhodné a svaté — ale
já si je froufám zlehčovati a pofupovafi
nekřesťanským živofem, dí na fo hřích.

Buď vůle Tvá — dí Ofčenáš — a féfo
svaté, dobré, všemohoucí a dobrofivé vůli
Boží profiví se hřích a hledí ji zmařiíti.
A vůle Boží je základ, na němž sfojím
— jsem profo, že mne Bůh míti chtěl. —
Jeho vůle jesí fedy podstavec, na němž
sfojí moje exisfence, Kdo frhá a viklá svým
podsfavcem, zaslouží, aby se sřítil. Andělé
jenom jednou (frhli fím podsfa vcem a
sřítili se do propasfí věčné — fak mohlo,
fak mělo se sfáfi i mně, nesčíslněkrát —
tolikráf, kolikráf jsem fěžce zhřešil. To je
hřích; a Bůh odpoušíí.

Hřích jesť dluh z podobenství: Deset fisíc
hřiven — dluh milionový, po lidsku a lidsky
se zaplatiti nedá — a Bůh odpoušftí!!
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Nejen hřích — nejen vinu hříchu, nýbrž
i následky a fresfy hříchu — Bůh od
pouští. A fresty hned dvojí: časné a věčné.
Zločince odsouzeného k smrti doporoučí
vají vladaři k milosti. A když vladař za
mění frest smrfi V doživotní žalář, volá
celý svěf: Milosf, milost! Ale fakovou mi
lost prokazuje Bůh v každé sv. zpovědi
a rozhřešením kněžským promíjí hřích a
zaměňuje pekelný fresf v (rest časný. Mi
losrdenství lidí a svěťa nejde dál než ke
hrobu: Boží provází mne až za hrob a
zřídilo i fam pro mne dům s nápisem:
Milosrdenství i po smrfi — očistec je fo,
kde možno mi bude odpykafti lehký hřích
i fresty časné. — S hříchem a fresfem
promíjí Bůh i následky, což spravedlnosf
lidská nečinívá: promíjí Vinu, ale sfíhá (.
zv. právními následky: zíráftou občanské
cti, občanských práv, zbavuje šlechtficíví,
titulů a diplomů, degraduje s hodností —
na čas — nebo navždy.

„ jak milosrdný je Hospodin! Odpoušfí
docela a vše: Vinu, následky i fresfy a pro
vždy. Ani na soudu posledním nebude se
připomínati nepravosí má k mému zahan
bení — naopak, sfane-li se zmínka oní,
bude fo jen k mé cfi a k oslavě Boží,
že mi dal vybřednouti z ní a zvítězili;
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„Já jsem, já jsem, jenž zhlazuje tvou ne
pravost pro sebe — a hříchů tvých ne
budu vzpomínati“ -—-fak mi zaslibuje
u proroka. (Is. 43, 25.). Kdo najde zboží
pofopené v fisíci a fisíci mefrových hlu
binách moře? Tam se ani nejsmělejší po
fapěč neodváží. Co fam zmizelo, navždy
zmizelo. A hle, famzfopilo milosrdenství
Boží mé hříchy: „Obrátí se,“ dí prorok,
„smiluje se nad námi, složí nepravost naši
a uvrhne V hlubokosít mořskou všechny
hříchy naše.“ (Mich. 7, 19.. — Coňije
z mraků, když je vífr rozehnal a slunce
vítězné zaplašilo? Zmizely beze sfopy. Aj,
fak zmizejí odpušťěním Božím hříchy naše:
„Zhladil jsem jako oblak nepravostištvé.“
— (Co je z mlhy, když ji jasné paprsky
sluneční zdolaly a srazily k zemi? Tak
beze sfopy ničí smilování Boží tvůj hřích.
„Zhladil jsem jako oblak nepravosf (vou,
jako mlhu hříchy tvé.“ (Is. 44, 22.).

Ó, slifovný a milosrdný jesť Hospodin!
shovívavý a velmi milosrdný!
Dobrořeč duše má, Hospodinu —
pamafuj na všecka dobrodiní jeho!
On fi odpoušfí všecka (vá provinění,
uzdravuje všecky neduhy (vé.
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vysvobozuje živof tvůj od záhuby,
věnčí tě milosfí a slifováním. —

(Z. 102.)
3. A jak odpouští? Tak čestně, (ak časťfo

a dlouho, fak snadno a Všem, a odpouští
fobě přímo i nepřímo V jiných!

Cesfně odpoušfí. Svěť časfo zahanbuje
a ponižuje, když odpouští. Když si dva
mají odpustifi, svede je v tváří tvář dohro
mady — konfronfuje je — uraženéhos ura
ženým. Obyčejně se musí jeden z ních
hanbifi a rdífi — ne-li často oba. Ale viz
— když mýy si jdeme k Bohu pro od
pušťění, Bůh se nám ani neukáže. (Chce
nás ušefřiti zahanbení a hrůzy a studu při
pohledu na svou fvář. Před ženou dopa
denou V cizoložsíví — klopí Vskutku oko
své sám fento vfělený Bůh... sklání se,
píše do písku... aby hanbou před ním
nehořela... A fakové sklopené oko Boží,
pro nás hříšné lidi ——jesíť zpovědník.
Mísfo sebe posílá fu Bůh k soudnímu pro
jednávání našich Vin jen svého — sluhu;
sluhu fak křehkého jako my, ješťě mu
ukládá církví svou, aby seděl Vfemné, zá
clonou zasířené zpovědnici, aby nám do
očí nehleděl —a nás nezahanboval. Jak
šetrný Bůh! Oh, fen nezahanbuje, když
odpouští, nesnižuje — naopak povznáší;
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Pefra ná papeže; Magdalenu za hrdinku
lásky a za zvláštní důvěrníci svého Božské.
ho srdce; celníka Mafouše, Savla vraha —
za apošfoly; lotra za společníka své smrfi
a podílníka ve svém ráji. Sám Duch Svatý
blahoslaví fyfovyznamenané božským od
pušťěním.

Blaze, jimž odpušťěny jsou nepravosfi,
a jimž prominufy jsou hříchy.
Blaze, komu Pán Viny nepřičitá
a V jehož duchu není klamu.

(Z. 31, 1. 2.).
Odpoušťí často a dlouho. Pefr myslil, že

je dosti, odpustí-lí sedmkráf. Nikoli, dí Pán:
ale sedmdesáfkrát sedmkrát. — Tolikráf má
odpouštěti i vrchností a úřad k odpuštění
hříchu usfanovený, byť člověkem zastávaný.
O, kolikráf odpustí feprve On? Vždy. Jeho
milosrdenství se nevyčerpá. Mé hříchy
nemohou nikdy býti fak veliké ani fak
četné, aby milosrdenství Boží na ně ne
stačilo. „Zloba má své meze,“ dí sv. Jan
Zlat.?), „milosrdenství Boží nikoli. Co krůpěj
profi moři, fo všecka zloba lidská profi
milosrdenství Božímu. I moře má své meze
a své dno, milosrdenství Boží nikoliv.“ Jen
jediný hřích nemá odpuštění — fofiž: ne

*) Homil: O pokání 1.
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doufafi v milosrdenství Boží a zoufafi nad
ním. — Tak dobrý je Bůh! A denně chce
odpouštěfi,poněvadž denně klesáme a denně
učí nás se modlifi: odpusť nám. A dlouho
odpoušťí: celý živof a byť stoletý byl.

A jak snadno a lehce! Sferým způso
bem lze mi smazati hřích lehký: krafičkým
povzdechem lítosti; modlifbou — ba je
dinou upřímnou prosbou: odpusť nám naše
viny, jakož i my odpoušfíme našim Vin
níkům. Pokropím-lí se kajícně svěcenou
vodou, Vzbudím-li V srdci projev lásky,
oběfuji-li na fen úmysl sebe menší dobrý
skufek,sebezápor, poznamenám-li se zbožně
sv. křížem, příjmu-li (u onu svátosftinu a
zvláště jsem-li zbožně přífomen na mši
svaté, zhlazuji lehký hřích. Kolikerý (fo
způsob! A fěžký hřích? Aj, jaký vydatný
prosfředek — svatá zpověď!

„Význal jsem se fi ze svého provinění,
nepravosí svou jsem fi nezakrýval.
Rekl jsem: Vyznám se Hospodinovi
ze své nespravedlnosti.
Tys mi odpustil bezbožnost hříchu mého.“

(Z. 31. 5.).

Kajícné vyznání a odpuštění jesť jedno
a foféž; s rozhřešením kněze dostá
vá se mi odpuštění a“duše pokrytá krví
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svých vražd jako nachem šarlaftu — bělí
se nad vlnu a čerstvě padlý sníh. Pojďte
a usvědčfe mne, nemluvím-li pravdy, Vy
zývá sám Hospodin: „budou-li hříchové
vaši jako šarlaf, jako sníh zbílení budou;
a budou-li červení jako červec, jako vlna
bílí budou.“ (Is, 1, 48.).

A všem odpouští? Ne: odpusť mně —
odpůsť nám. Komu? Všem: že hříšným a
nespravedlivým rozumí se samo sebou. Ale
i spravedlivým, neboť není spravedlivého,
není svafého člověka, jenž by aspoň do
lehkého hříchu byl neupadl — vyjímaje
ovšem přečisfoua přesvatou Pannu a Mafku
Boží, „o níž, kde se o hříchu mluví, ani
zmínky nečiním“, dí sv. Augusfin.?) Ale
z osfafních ? „Není zajisté člověka spravedli
vého na zemni,kferýž by vždy činildobré ani
kdy nehřešil.“ (Kaz.7, 26.). A kdo může tedy
říci: „Čisťé jest mé srdce, uchránil jsem se
provinění?“ (Přísl. 20, 9.) Ba církev prohlá
sila dokonce za vyloučenaz církve každého,
kdo by fvrdil, že svatí nepofřebují se modlifi
doopravdy fufo prosbu „odpusť nám“, fak
je fřeba odpušťěníi jim. £“) — (Což nám?
Což mně? Tedy všem. A fifo Všicci —

3) Cír: Sw. Tom. Akv.: Expos. in or. dom. c. 26,
4) Kafech. fřid. IV. hl. 14. ef V.
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Ó, jaký fo dav — jaký nespočefný zástup
za těch 20 sef leť po Kristu a za fa fisíci
lefí před Kristem. A Bůh odpoušfí — a
chtěl odpouštěti a chce odpoušfěfi a nebýti
nekající a zatvrzelé vůle lidské, nebylo by
jediného člověka od počátku světa až do
jeho skonání, jenž by nedosfal odpuštění!

„Milost však Páně věk od věku s boha
bojnými, a jeho spravedlnosfje se syny
synů.“ (Z. 102, 17.).
Jak odpouští? Odpoušfí mně i Vjiných.

Věděl dobře, že zloba má bude veliká, že
ho budu urážefi nejen sám ve své osobě,
nýbrž i V jiných, které kdy ke hříchu jsem
svedl, pohoršil; V jiných — fotiž v fěch,
kferé jsem k dobrému vésti zanedbával,
jich nepoučoval, nekáral, nenapomínal a
že budu míti dosfi příčiny volati se žal
misfou:

„Od fěch, jichž nejsem si vědom,
mne očisť!“ (Z. 18, 13.)

A profo učí mne říkafi: ne odpusť mně,
nýbrž; odpusfť nám; odpusť mně, co za
vinil jsem sám; odpusť mně, co zavinili
k vůli mně jiní: odpusť jim, odpusť mně,
odpusf nám — naše viny.

Je příčinou, že i jiní odpoušfějí mně, co
jsem zavinil profi nim. Ukládá jim fo; ano
staví za podmínku: chfějí-limíťiodpušfěno
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od něho, že musí napřed odpustfifi mně,
svému Vinníku. I oni se musí modliti:" od
pusť nám, jakož i my odpoušfíme naším
vinníkům a mezi fyfo Vinníky musí zahr
noufi i mne; jinak nepřijme modlitby jejich.
Tolik mu záleží na fom, aby mi lidé od
pouštěli. Ríká jim fakořka slovy sv. Re
hoře Nýyss. „Kdo se blíží ke mně —
dobrodinci svému, budiž dobrotiv sám ; kdo
ke mně — k dobrému, buď dobrý; kdo
k spravedlivému — spravedlivý; kdo k mír
nému, mírný; kdo k shovívavému, shoví
vavý.“?)

O milostivý, ó líťostivý,ó shovívavý Bože,
jenž odpouštíš! jenž Viny odpoušfíš ! jenž
tresty a následky jejich odpouštíš — a fak
četné, fak časfo a dlouho, fak snadno a
rád, a všem nám, a nám iv jiných — Tebe,
nekonečně dobrého a milostivého jsem
urážel! O smiluj se nadé mnou Bože, po
dle svého velkého milosrdenství.

„Nebo svou nepravosí já poznávám...
profi fobě samému jsem prohřešil se
a co zlé jesť před febou, učinil jsem.“

(Z. 50.)
Ó, co mi bude, jestliže i foto a fakové

milosrdenství ' zmařím? A vpravdě i foto

5) De oraf. dom. serm. V.
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milosrdenství Boží neskonalé dovede zma
řiti, vyprázdniti — nekající hřích!

Ó, hrozný je hřích! Maří nejvěfší a nej
světější sfatky, po nichž fouží, za něž mo
dlití se učí sám Bůh! A Bůh veliký, ne
učil by nás modliti se přece za malicher
nosti! Viz: posvěf se jméno Tvé — a kdo
maří česfťa velebnost Boží? Hřích. Přijď
královsťví fvé — kdo vyvrací královsíví
lásky a milosfi V našich srdcích a kdo
zavírá nepřísťupně před námi království
nebeské? — Hřích. Buď vůle Tvá — kdo
hledí sfále se příčiti sv. vůli Boží? —
Hřích. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes
— kdo ho zneužívá, kdo ho mění V jed?
Opěf hřích. A když po všem fom milo
srdný Bůh chce odpouštěfi — odpusf nám
naše Viny — kdo maří i fo? Opěť hřích.
O, kdo mi dá tolik spasifelné nenávisti
profi hříchu, co“jen jí lidské srdce jesf
schopno ? Kdo mi dá, abych V něm viděl
úhlavního nepřítele Boží cfi, Božího krá
lovství, Boží vůle, Božího smilování — a
nejhoršího škůdce a zhoubce svého ?

A ješťě smím s hříchem zahrávati%
S pokušením, s příležifosfí hříšnou ? Ješťě
smím býti povolným k němu V sobě, u ji
ných, v rodině — frpěti jej při svých do
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mácích, dífkách, služebných, svěřencích —
z nichž fěžce budu odpovídati? Ješťě smím
trpěti jejich hříšné návyky, zlé společnosti,
špafné schůzky a zábavy nebezpečné, di
vadla pohoršlivá, četbu a fisk víře nepřá
telský ? Jak bych jednou z foho odpověděl?

Dívka, která jako Magdalena zhřešila,
ale později jako kajícnice hřích svůj opla
kala, říkala: „Já jsem hřích svůj napravila
a doufám, že mi ho Pán Bůh úplně od
pustil, ale mám sfrach, aby moje mafka
nefrpěla, že mi folik svobody poskyfovala
a mne nezkušené dosti neopafrovala!“)

A jak bych se denně mohl modlifi „od
pusť nám naše viny,bez opravdovélífosti a
upřímné vůle z hříchu se polepšiti —Vsobě
i V jiných je mařiti? Pavel žádal si sám
zavržen býti od Krista (kdyby možno bylo)
— jen aby brafři a krajané jeho odpuštění
hříchu dojífi mohli. (Řím. 9, 3.) Mojžíš
prosil fak vroucně za odpuštění pro Vy
volený lid svůj; řekl: „Buď jim odpusť fufo
vinu, anebo neučiníš-li foho, vymaž mne
ze své knihy, kferou jsi napsal“ (2 Mojž.
32, 31) — z knihy života věčného — a já
nic bych nečinil profi němu ? O, dej, Pane,
abych jako Ty vše své nesmírné milosr

6) Balík: Matka, str. 189.
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denství vynakládáš na mé odpuštění, fak
abych i já Vše, se své sfrany činil, čeho
k odpuštění, k nápravě a k zamezení hří
chu fřeba jesí, bych se nejen úsťfy, nýbrž
i srdcem a skufkem vždy modlil: „Odpusťf
nám naše viny.“



JAKOŽ I MY ODPOUŠTÍME NAŠIM
VINNÍKŮM.

„Ofče náš, jenž jsi na nebesích!“ Ty
Ofec — my syni. Už synovsíví přirozené,
tělesné zde na zemi záleží V (om, že z ži
vého fvora povstává jiný tvor živý téže
přirozenosti jemu podobný, praví sv. To
máš.!) Podobnost je fedy podsfatnou znám
kou synovství. — Nebude fedy též nufnou
známkou synovsíví nadpřirozeného ? Ofcem
nazývati mne budeš, dí Hospodin, ke ka
ždému z těch, kfeří voláme k němu: Ofče.
Ofcem mne nazývati smíš — ale kdy jen?
Budeš-li se snažiti, abys chodil za mnou,
po mých sfopách, za mým příkladem a
mně se podobal: „Ofcem mne nazývati
budeš a za mnou chodifi nepřesfaneš!“
(Jer. 3, 19.) „Profo prokazuje se za syna
božího fen pouze,“ dí sv. Pefr Zlat, „kdo

1) Summa fheol. I. gu 27 a. 2.
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místo aby se fměl lidskými nepravosfmi,
božími cfnosfmi se stkví.“2) A božský Spa
sifel sám, když ukládal nám závaznou po
Vinnosf snažiti se o dokonalosf, jaký uvedl
důvod? Slyš: „Buďfe dokonalí, jakož i Ofec
váš nebeský dokonalý jesf.“ (Maf. 5, 48.)
A v čem asi nejprve a nejspíše máme se
Ofci svému podobafi? Zdaž ne v fom právě,
v čem se jeví zvlášť Ofcem naším: f. j.
v dobrofě a smilování a V odpušťění? A
profo Spasifel, aby nám důfklivě vložil na
srdce, že musíme následovati Boha Vjeho
dobrotě a lásce a odpoušfění, spojil fufo
povinnosí s věcí k spasení nezbytně po
třebnou: Kdo vejde do královsíví nebes
kého s hříchem? Nuže viz: jako je fi ne
zbytně pofřebno k spasení prosifi za od
pušťění: odpusť nám — fak nezbyfné jest fi,
aby ses podobafti snažil. Bohu V jeho
slitovné lásce —: jakož i my odpoušfíme
našim vinníkům.“

I. Buď milosrdný, buď shovívavý — od
pouštěj!

Je fo česfno;
je slušno;
je nufno.

2) In or. dom. serm.: „Dei filium ille se probaf,
auí vifiis non obscurafur humanis sed divinis virfu
tibus elucescit.“
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II. Odpouštěj fak, jak jen Bohu nejpo
dobněji dovedeš.

I. Buď milosrdný, buď shovívavý, od
pouštěj!

4. Je fo česíno. Ve všem osfafním jed
nání dal nám Bůh za Vzor a nedostižný
ideál sám sebe. „Buďte následovníci Boží,
volá sv. apoštol, jako synové nejmilejší 1“
(Efes 5, 1.) Jen v jedné věci — po lidsku
mluveno — chce Bůh — člověče, říditi se
podle febe a vzíti si takřka příklad, Vzor
a míru z tebe. Jak fy odpusfíš jiným, fak
já tobě, — O viz, není fo čestné pro tebe,
že Bůh zvrací jaksi obvyklý posfup —
a místo, abys ty řídil se podle něho, že
On chce jednafi podle febe* — Jakrnile
odpustíš, smíš jaksi do jisťfé' míry říci
Bohu: „Hle, Pane, učiň (se mnou), co já
učinil s jiným.“ — O jak vzácná a bož
ská věc směti Bohu samému předváděti
způsob a příklad pro jeho jednání!

Ale i vůči bližnímu je fo královské. „Není
fo pouhá náhoda, že jediné vladařům jest
vyhrazeno právo udílefi milosí odsouzen
cům a provinilcům: je fo vpravdě právo
královské. Jak mnohý smrfelník nemůže
1 V demokrafickém sfáftě vykonávati žád
ného práva královského: připoufán osudem
k namáhavé práci může foliko vzdychati
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a frpěti... Avšak jedno právo královské
zůstává i jemu, právo nejvyšší, jež Bůh
srdci lidskému dal, právo odpoušťtěti,jež
vykonával sám Boží Syn Vnejdojemnějších
a nejvelebnějších chvílích živofa svého,!)
jednou kdy řekl: Takfo se budefe modliti:
Otče náš... odpusť nám naše viny, jakož
j my odpoušfíme naším Vinníkům — a po
druhé, když na kříži uprosířed muk nej
krufějších svolával na hlavy svých nepřá
fel smilování a odpuštění Ofcovo: „Ofče,
odpusťf jim, nebof nevědí co činí.“ (Luk.
23, 34.) Aj — viz, jak se modlí, fak činí.
Odpusť — (fak prosí — a odpoušfí hned
sám. Modlíš se fak i fy? Jen fak je fo
modlitba pravá a Boha důstojná, předstu
puješ-li před jeho (vář upřímně, pocfivě,
česťně.

Je česfné, je královské odpoušfěti; a je
v fom veliká moc! „Mnoho zmáhá člověk
milosrdný,“ dísv. Pefr Zlaf. — „se samým
Bohem jaksi poušťí se V zápas a folik si
od něho žádá, kolik sám dal. O, měj v srdci
svém slifování, člověče, chceš-li, aby (fi
viny tvé nenaháněly hrůzy.“*?)

1) Heinen l. c. sfr. 85.

2) in oraf. dom. homil, VI, (vyd, cif. str. 315.)
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Je slušno odpouštěti: sluší se synům Bo
žím. Ci proč, proč smíš volati k Bohu
Ofče? Snad od přirozenosti? Nikoli. Snad
pro cínosf svou? Nikoli. Nuž odkud fedy
a proč? Jediné pro pouhou dobrofivosf,
slitovnost a milosrdenství jeho... Nuž Of.
cem zveš Boha (milosrdného, dobrofivého)
— a sám brafra fupíš? Ó, fohle není znám
ka syna božího! Co jesť však foufo znám
kou ? Odpouštěti nepřátelům, modlifi se za
katy, cedifi krev za profivníky — fo jsou
věci, kferé synu Božímu slušejí; nepřátele,
nevděčníky, lofry, nešlechefníky Ččinifi si
brafřími a dědici svými — a nikoli na
kládati s brafřími fvrdě jako s ofroky.“?)
Synové Boží v církvi sv. snažili se vždy či
niti česí Kristu, pravému Synu Božímu fím,
že odpouštěli. Viděli v fom i čČesfvíry a
církve své.

Do fábora kafolického vojska v Rouenu
přivedli Vraha, aby byl vévodou z Guisů
souzen za fo, že mu ukládal o živof. Ale
velkomyslný vévoda ho propustil na svo
bodu: „Jdi — pravil; tvé náboženství (vrah
byl profesfaní) tě svedlo, abys mi ukládal

3) hom 15. in c. 4. ad Éfes. (Drexelius S. J.: De
vif. linguae med. c. 57. 8 1.)

11 Pane, nauč nás. 161



o ŽiVOf,moje mne vede, abych fi živof da
roval a fobě odpustil,“+)

Jesť konečně nufno. Bez smilovné lásky
k bližnímu není pro nás naděje na odpu
šťění a spasení. Co mohl důfklivějšího a
hroznějšího o fom říci božský Spasifel,
nežli ono podobenství o služebníku nemi
losrdném? Vychází právě z audience u krá
lovského pána svého, jenž ho mohl a chfěl
pro nesmírný dluh (40.000 hřiven = asi
40 milionů korun) uvrhnoufi s celou ro
dinou do žaláře, ale smiloval se a odpu
stil mu celý dluh. A sofva vyšel, pofkává
spoluslužebníka, jenž mu dluhuje nepafrnou
částku (100 denárů — 75—80 K) — aon,
on, jemuž V srdci ješťě znějí milosfná slova
pánova: jdi — máš odpuštěno vše, on, jenž
nebýti smilování pánova, byl již prodán a
vězněn — on nechce se smilovafi a ne
chce odpusfifi nepafrného dluhu, ba ani
počkati, až by dlužník splafifi mohl — a
fo snad dosti brzo — vždyť 70—80 K i chu
ďas brzy vydělá. A on ani sečkafi nechce
— ba hrdlí se s ním a Vsazuje do žaláře
bezcitně a fvrdě. Ale běda mu. Pán do
vídá se o jeho fvrdosfi a krufosti. Odvo
lává odpuštění, které dal, vydává ho mu

4) Oer I. c, sfr. 179.
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čitelům, dokud by nezaplafil všeho dluhu.
Kdyjej zaplatí —dluh, jenž se zaplatiti nedá?
Kdy ? On, jenž sedě nyní v poufech a zdech
žalářních nemájiž ani možnosti ani schop
nosti, aby si cos vydělal? Kdy zaplatí? Ani
za celou věčnosf ne! Tak dlouho bude mu
čen, dokud nezaplafí. A Spasifel dodává
výstražně: „Tak i Ofec můj nebeský učinívám,jesfliže© neodpustfíte© jedenkaždý
bratru svému ze srdcí svých.“ (Mf. 18, 35.)
Tak — fakhle krufě — fakhle nemilosrdně!
Takhle věčně! Neodpustíš-li, nebude ani fobě
odpušťěno; nemáš-li milosrdné lásky k bliž
nímu, nedojdeš ani fy smilování božího.

Oh naopak! V podobenství sfojí, že pán
slyše o nemilosrdném sluhovi svém se
přímo rozhněval. A poslyš — neznějí slova,
kferá nyní čísti budeš — jako ozvěna bo
žího hněvu, plna výčitek a hrozeb? A jsou
fo slova Ducha Svatého: „Clověk profi
člověku hněv udržuje a u Boha hledá odpu
šťění?1“*) — Od Boha chceš odpuštění —
ty, člověče, jenž nechceš odpustiti sobě rov
nému ? Považ — zdá-li se fi křivda od spolu
fvora rovného fobě fak velikou Vinou, jak
asi uráží — Boha a Tvůrce nekonečně
vyvýšeného nepafrné jeho sfvoření! A fufo

*) Sir. 28, 3.
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nekonečnou Vinu chceš míti odpušťěnu, a
sám nechceš odpustfitinepatrnou urážku a
křivdu fvora rovného fobě? „S člověkem
sobě rovným nemá soucitu, a za své hříchy
se modlí? On — pouhý smrtelný fvor —
on, fělo, udržuje hněv a smilování žádá
od Boha? Hdo zjedná smíření za hříchy
jeho ?“ (Sir 28, 3, 4, 5.) Pomůže mu ještě
nějaká modlitba od téfo viny spáchané fa
kovoufo bezcifnosfí a neláskou? Co praví
o fom fen, jenž přišel, aby vysvobodil lid
svůj — všecko lidstvo — od hříchů jejich
— co dí na fo? Ze fakovému ani již mod
litba nepomůže, poněvadž není Bohu milá,
není Bohem přijímána: „Když sfojífe a se
modlífe,“ fak řekl, „odpoušťějte, máfe-li co
proti komu, aby též Ofec váš, jenž jesf
v nebesích, odpustil vám hřichy vaše. Jest
liže vy neodpustíte, neodpustí ani Otec váš
nebeský hříchů vašich.“ (Mf. 11, 25, 26.)
Aj, kdo fedy zjedná smíření za hříchy
jeho? Dá se fedy vůbec fato (vrdosf mod
lifbou zhladifi?“ Dá se snad oběfí odčinifi?
Slyš — ani modlitba, ani oběť nesmířlivého
a'nemilosrdného nemají ceny před Bohem:
„Přinášíš-li dar svůj k olfáři a fam se roz
pomeneš, že brafr f(vůjmá něco profi tobě,
zanech fam daru svého před olfářem a
jdi: prve smiř se s brafrem svým a pofom
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přijda oběťuj dar svůj!“ (Mf. 5, 23, 24.) —
Co fedy ještě spasí foho ubohého člověka
— když mu Bůh i odpuštění odpírá a když
i všecky osfatní prostředky k spáse a fo
právě nejmocnější — modlitba, oběť,sváfosf
— bez užitku u něho zůstávají? — Jaký
ubožák! Jaký chuďas před Bohem! — O
Viz, duše má, jak je nutno odpuštěfi, jak je,
nezbytně pofřebno k spasení fvému se smi
lovávatil Psáno jesť: „Každý kdo nenávidí
brafra svého, jesí vražedník, a vífe, že žád
ný vražedník nemá života věčného.“ (1
Jan, 3, 15) O jaký hřích, volá sv. Cyprian,
že se ani mučednicívím nedá smý$fi.*)Nuž,
odpouštěj!

I. A jak? Jako Bůh: každému, hned,
vždy, úplně, pokorně.

1.Každému — nehledě na osobu ; i zlému
a nehodnému, ano i nesmířlivému: „Odpusť
naše hříchy, jakož i my odpoušťfíme všelí
kému Vvinníku svému“, učí nás Pán říkafti
u sv. Lukáše (11. 4.).

2. Hned, bez váhání. Ano, Bůh fi radí,
abys ani nečekal až vinníci nahlédnou, že
profi fobě chybili. Nemysli, že se vždy

5) De oraf. dom. . 14.: GAuale delicftum, auod
nec bapfismo sanguinís pofest ablui? Ouale cri
men esf, guod marfyrio non pofesf ablui? (vyd. c.
sfr. 73.)
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dočkáš. Ani Bůh nečekal... jak dlouho
by byla asi oddálena spása svěťa, kdyby
byl Bůh čekal, až Adam a Eva hřích svůj
sami nahlédnou a z něho se vyznají?
O dobrofo Boží...! On sám první po
dává ruku k smíru a dofazuje se: Co
jste učinili? A fak je k lífosti a k pokání
povzbuzuje a nabízí jim odpuštění. A Spa
sifel čeká snad po svém zmrtvýchvstání
až nevěrní učedníci, kfeří ho opustili, sami
přijdou a odprosí? Nečeká. Magdalenu
k nim posílá se vzkazem: jdi k brafrům
mým a pověz jim (Jan 20, 17.); nábožné
ženy k ním posílá se vzkazem andělovým :
„Jděfe a povězte učedníkům jeho i Pefrovi:
Předejde vás do Galileje“ (Mr. 16, 7.). Zdaž
my, bídní červíci zemšfí, snažíme se po
dobně činiti první krok k smíření? Kdo
z nás volá fak upřímně Vinníka k sobě
jako dobrý Spasitel? Kdo z nás se dovede
odhodlati k fomu, aby svému nepříteli po
sílal vzkazy odpuštění, slifování a lásky?
Ach Ofče, odpusf nám naše viny!

3. Odpoušťěj vždy. Sv. Cyprian Ý)se diví,
jak moudře vplefl Spasifel do modlitby

6) De or. dom. c. XXII. „Ouam necessario aufem,
auam providenfer ef salufarifter admonemur, guod
peccafores sumus, gui pro peccafis guofidie rogare
compellimur!... Ne guis sibí guasi innocens placeaf
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Ofčenáše prosbu za odpuštění hříchů ! „Jak
pofřebné, jak rozumné, jak spasitelné jesf
pro nás, že nám fafoprosba: Odpusťnám...
připomíná, že jsme hříšní. Aby fofiž nikdo
si nezaliboval v sobě, jako by bez hříchu
byl, učí se fu a denně jesí pamafován
foufo prosbou na (fo,že denně hřeší —
an denně jesí povinen za odpušfění pro
siti.“ Vždyť řekneme-li, že hříchu nemáme,
sami sebe klameme a pravdy v nás není.“
(4. Jan 1, 8.) A což fedy přirozenějšího,
člověče, dí sv. Pefr Zlaf.,") nežli abys fy,
jenž bez hříchu aní Vůbec býti nemůžeš
a sťále za odpušťění prosifi musíš, též
vždy a sfále byl ochofen odpouštěfi sám ?
Ne sedmkrát jen, nýbrž sedmdesáfkráft
sedmkrát! „Zhřešil-li by proti tobě brafr
tvůj, a bude-li foho lifovafi, odpusť mu. A
jestliže sedmkrát za den prohřeší se profi
fobě a sedmkrát se obrátí k fobě slovy:
Lituji foho, odpusť mu !“ (Luk. 17, 3, 4.)

4. A úplně a nadobro. Tak odpouští
Hospodin. Změř, můžeš-li, vzdálenosf nebes

ef se exfollendo plus pereaf, insfruifur ef docefur
peccare se guofidie dum aguofidiepro peccafis jube
fur orare“ (ed, Hurfer sf. 70.).

7) In oraf. dom. serm. I: Homo, si sine peccafo
esse non pofes, ef Vis semper, fibi dimlffi fofum,
dimíffe semper.
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o w bdod země; sbliž, můžeš-li, východ se zá
padem: fak daleko, na fakovou nesmírnou
a nepřeklenufelnou vzdálenosf oddaluje od
nás hříchy naše, když je odpoušíí.

Neboť podle Vysokosfi nebes nad zemí,
jak vzdálen východ od západu,
fak vzdaluje od nás naše nepravosti.

(Z. 102, 11, 12.)
Žádná stvořená ruka jich nedosáhne —

fak daleko jsou — ; a fobě, tobě jsou křivdy
a urážky od bližního učiněné sfále fak
blízko, sfále na očích, sťále na paměti?
O, nevzpomínej! Považuj každou vzpo
mínku na ufrpěné bezpráví za pokušení
a nakládej s ní jako s pokušením — zapu
zujji! „Kolik chceš míti odpuštěno od Boha,
folik odpouštěj i fy; kolikrát chceš míti
odpuštěno, folikrát odpusť sám; a po
něvadž chceš, aby fi bylo odpušťfěnovšecko
a zcela, odpoušťějvšeckoa zcela ify sám.“*)

5. A pokorně — vědom, že sám od
pušťění pofřebuješ. To není milosf od febe,
že odpoušfíš; fo je milost od Boha, že (fi
fakový snadný způsob usfanovil, jímž'mů
žeš dojífi odpušťění. „Mohl Spasifel jiný

8) ibid.: „guanfum vis dimiffi fibi, dimiffe fanfum;
auoties vis dimifti tibi, fofies tu dimiffe; guia vis foftum
dimiffi fibi, fofum dimifte.“ (Sfr. 292.)
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důvod k odpuštění našich vin určifi: od
pustí nám, profože veliké pokání činíme;
odpusí nám, profože se přísně posfíme;
ale nikoli: odpusť nám, profože my od
poušfíme ! Jaká dobrofa a milosf od Boha,“
dí svatá Terezie. Nebof fímfo způsobem
vložil Bůh nám samým do ruky odpuštění,
jehož pofřebujeme; dovolil vlastně, aby
chom sami směli naměřiti smilování sobě:
kolik ho chceš pro sebe, folik ho prokaž
bližnímu. Odpusť, dí Bůh, — a já ti též od
pusfím.?) Odpusť křivdu bližnímu svému,
pak ifobě hříchy budou odpuštěny, když
budeš prosif. (Sir. 28, 2.)

Óó díky Bohu za fenfo snadný způsob
odpuštění! Avšak i fenfo snadný způsob
je nám fěžký a nesnadný — fak zeslabena
a pokažena jesí naše přirozenost! A my
bychom sami ze sebe ani odpoušfěfi ne
dovedli. Než V fom je právě viděfi nejvýš
moudrou dobrotu Tvou, ó Pane, že vida,
Co mý sami ze sebe Činifi nedovedermme,
dals nám aspoň modlitbu, abychom si vy
prosifi mohli, nač síly naše nesfačí! Nebof
fo je veliký význam a smysl těchfo proseb

9) Sv. Augusf. in Ps, 443: Ignoscis ef ego ignosco.
Esít apud fe mensura veniae dandae; invenies apud
me mensuram Veniae eccipiendae.“
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ofčenášových, dí církev svafá, že v každé
prosíme nejen za nějaký dar Boží sám,
nýbrž i za Vše, čeho k jeho dosažení po
třebujeme. Tak prosíme slovy: odpusť nám
naše Viny — nejen za odpuštění, nýbrž
i za dar pravékajícnosfi, za lífosí,za sílu
hříchů se varovafi a za dobrou sv. zpo
věď. A podobně slovy — jakož i my od
poušťíme našim Vinníkům — nejen slibu
jeme a prohlašujeme, že bližním odpou
šťíme, ale spolu i za fo prosíme, aby nám
Ofec náš s nebe sílu dal, bychom smířiti
se dovedli s fěmi, jichž nenávidíme.“!“)

Ba co dím, fěmi slovy za sílu prosíme,
abychom i své nepřátele aspoň Vmodlitby
své uzavříti dovedli — ano moudrosf Syna
Božího fo fak zařídila, že je vlastně již
v modlitbě připomínáme a Bohu výslovně
jmenujeme: jmenuje Vní své Vinníky. O, jaké
vítězství nad hněvem a nenávistí, když
slabý a hněvivý a od přirozenosti své
mstivý člověk Spasifelem vyučen a posilněn
i za vinníky své se modlí! To je vítězství
milosti nad přirozenosti! To je modlitba
bohumilá!

Zbožný a učený učitel duchovního ži
vota, oraforián Faber praví, že jsou hlavně

10) Kafech. Ř. IV. hl. 14. of. 24. Srv.: van Kasferen:
Was Jesus predigfe sfr. 135.
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čtyři věci, kferé modlitby naše činí bohu
milými, a fo pokora, důvěra, vyfrvalosf
v modlitbě a láska, která i bližní V mod
litby své uzavírá, říkajíc po příkladu Spa
sifelově: odpusť nám naše viny, jakož i my
odpoušfíme naším Vinníkům.Sv. Nilus klade
však důraz hlavně na fufo poslední pod
mínku dobré modlitby a dodává jaksi jako
důvod: fak se modlí andělél!1) Tak se modlí
andělé! Tak se modlil sám Bůh: Ofče, od
pusť jim!

—————— ——

1l) Faber: Le progrés de VAme sfr. 262.



A NEUVOĎ NÁS V POKUŠENÍ.

„Kazisvěťf“ — je zvláštní druh lidí zlo
myslných. Zasijeme — a on zrno vybere;
zasadíme — a on nám krásný síromek
zlomí; uděláme si něco pro radosft — a
on nám ji zkazí: kazisvět! Kazisvěf je
hřích: ničí česí Boží, ničí svěcení jména
Božího na zemi, ničí království Boží V du
ších a V církvi, ničí, pokud jen smí, pře
svafou vůli Boží, kazí i chléb, kferý nám
dává Bůh, maří i milosrdenství, kterým nám
odpouští viny. Kazisvěf lidského blaha, ka
zisvěft naší spásy. Co fedy s ním? V boj,
v boj s ním, volá sv. apošťol: „Musí býfi
starý člověk ukřižován, aby se zničilo tělo
hříchu, a fo k fomu konci, abychom již
nesloužili více hříchu“ (Řím 6, 6.). Desfru
afur! Zničeno budiž tělo hříchu! Crucifi
gatur! Na kříž s ním — na kříž sebeza
pírání! Profo i apošfol sám dělal, co jiným
radil; trestal, přemáhal, zapíral žádostivost
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zlou, jež k hříchu svádí: „Tresfám (tělo
své a podrobuji v poslušnost“ (4 Kor. 9,
27.) A sv. Bernard povzbuzoval se k fo
mufo boji fímfo bifevním heslem: „Povsfaň,
ó Bože, ať zhyne fělo a pofřen jest ne
přítel-člověk, fupiftel Boha a milovník sebe
samého; je hoden smrfi: nuž ukřižován
buď 11“1)Tak činili světci.a zvláště kajícníci
svatí všicci. Vídali živě před sebou se sv.
Ignácem dvě korouhve, dva prapory. Jeden
v ruce Krista Pána, jak jde svěfem se zá
sfťupy věrných svých následovníků — Vy
soko jej pozdvihuje i fa sv. hesla na něm:

Posvěf se jméno Tvé!
Přijď království Tvé!
Buď vůle Tvá!

A druhý prapor V ruce safanově s ná
pisem:

Ne Jeho jméno — nýbrž moje jméno a
fvoje —: česf a jméno před svěťem ti dám.

Ne Jeho království nýbrž mojel! Bo
hafství najdeš u mne!

Ne vůle Boží — nýbrž moje a (voje.
Nejsi poddán, jsi svoboden, fedy nedej si
brániti, užívej!

l) Exsurgafť Deus, pereaf caro, conferafur inimicus
homo, conftempfor Dei, amafor sui; reus esf morfis:
Crucifigafur.
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A svěfci vídali nesčetné, nesčetné řady
těch, kfeří se za fímfo praporem valili...
za kazisvěftem...,

A Kristus dobrý, pravý milovník člově
ka, pravý jeho oblažitel a Spasifel — jest
opoušťfěn.., O kdo by mohl klidně a fupě
přihlížeti ? O povstaň, ó povstaň! Vzhůru
k boji profi hříchu! Profi hříchu v fobě,
proti hříchu kolem febe! Jak?

Tomu učí další prosba: Neuvoď nás v po
kušení. Co jest pokušení? Veškero vábení a
lákání k hříchu.A je frojí: ze zlé žádostivosti,
od svěfa, f.j. od zlých lidí, a od ďábla.
Pokoušen bývá každý. Clověk, jenž by byl
úplně všech pokušení prosí, buď by byl
zázrakem, hofovým a velkým zázrakem
Božím od nich ochráněn, anebo ubožák —
už je fak docela v moci pokušifelově, že
už ani není (řeba pokoušefti ho, an v srdci
jeho sám zlý duch již se zdržuje, dí cír
kev sv.ž) Bez pokušení fedy obyčejně ne
býváme. Také by ani dobře nebylo. Nebof
v pokušení poznáváme své slabosfi i síly,
co bylo V duši zfajeno, sfává se zjevno,
fťakže nám již není fajno, jací jsme (Ori
gen. O modl. hl. 29.), pokušení ofužují a
ocelují duši, množí naše zásluhy. „Blaho

2) Kaf. Ř. IV. hl. XV. of. 7.
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slavený člověk, jenž snáší pokušení, neboť
když bude zkušen, obdrží korunu živofa.“
(Jak. 41,11.) O kolik zásluh by přišli světci
a svěfice, o kolik my, kdyby nebylo po
kušení? Profo „za čirou radost fo mějte,“
vybízí sv. apošfol, „upadnefe-li Vrozličná
pokušení.“ (Jak. 1. 2.) Poněvadž však po
kušení fakfo duši i prospívati mohou, ne
modlíme se a nesmíme se ani modliti, aby
Bůh všecka pokušení od nás odvrátil, ný
brž, aby nám je přemoci dal. Za sílu k boji
profi nim a hříchu za fu prosíme: za
přemáhání pokušení.

A přemáhati bojovně pokušení jesť dů
sledek pravé lífosti a kajícnosti: Jestliže
hříchu opravdu želím, jestliže se fohofo
děsného kazisvěfa hrozím — Ópak se ho
jistě sfřežím, pak se mu jisťě bráním —
přemáhati tedy pokušení, jesí nejlepší dů
kaz pravé lífosti. Co plafno želefi — a ne
bojovati? Sv. Tomáš?) dí: „Mnozí po pádu
touží sice dojífi odpušťění hříchů, z nichž
se i vyznávají a kají: avšak nicméně ne
hledí použíti takového úsilí, jaké by měli
míti, aby opěfně do hříchu neupadli. A fo
ovšem .se neshoduje: na jedné sfraně želefi

3) Expos. in or. dom. c. XXX. Sunf aligui, guí
licef peccaveriní, famen desideraní Veniam consegnuí
de peccafis, unde ef confifenfur ef poenifenf, sed
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hříchu a na druhé znova zas hromaditi fo,
čeho jesí znova želeti.“

Profo pryč s hříchem! —fak volá prosba:
odpusť nám naše Viny; a jen fen se ji
modlí dobře, kdo se skutkem snaží o fo,
co praví ústy.

Profo: v boj s pokušením — fak volá
prosba: a neuvoď nás Vpokušení — a jen
fen se ji opět modlí dobře, kdo se skutkem
Šnaží pokušení přemáhati.

A nejlepší Vzor fohofo boje a přemáhání
dal nám fen, jenž nás učí modlifi se za
sílu k němu. Dobrý učitel modlitby: co se
modlil —fo činil! Přemohl pokušení v poušti.

Postiv se fofiž po kříu svém v Jordáně,
40 dní a 40 nocí pofom zlačněl. I přisfoupil
k němu pokušifel a řekl mu: „Jsi-li syn
Boží, rci, ať kamení fofo chlebové jsou.“
On pakodpovídá: „Psáno jest: Ne samým
chlebem živ jest člověk, nýbrž každým
slovem, kferéž vychází z úst Božích.“
Vyfrvalýnepřítel necouvá po první porážce;
podniká nový úťok.Pojal ho do sv. města, dí
Písmo, na vrchol chrámu a řekl: „Jsi-li

famen non adhibení fofum sfudium guod deberenf
uf iferafo in peccafa non ruanf. Guod guidem non
esf conveniens, uf scil. eX una parfe guis ploref
peccata dum poenifef; ex alia unde ploref, accu
mulef, dum peccaf.“ (Vyd. Hurt. str. 137.)
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Syn Boží, spusť se dolů — — andělé Boží
tě zachyfí...!“ Dí mu Ježíš: „Taképsáno
jest: nebudeš pokoušefi Pána Boha svého!“
— A ješťě třeťí úfok: pojímá ho na vyso
kou horu, ukazuje mu všecka království
svěťa i slávu a nádheru jejich a dí: „Tobě
dám všecku fufo moc i slávu jejich, nebof
mně jsou dána... jestliže padna, budeš
se mi klaněfi.“ — Bůh fvoru se klaněfi!
Rozhořčen sv. hněvem odmífá Spasifel na
dobro: „Odejdi, safane, neboť psáno jesf:
Pánu Bohu svému budeš se klaněfi a jemu
jediné poctu božskou vzdávati.“ (Mf. 4,
1—11, Mr. 4, 12—15; Luk. 4, 1—15.)

Kdo je to fu pokoušen ? Viz — svatý —
vyvýšený nad nebesa, oddělený od hříš
níků! Jeho duše přesvatfá jesf prosfa ve
škeré žádostivosti zlé: rozum ani sfínem
zaftemnělosti nedofčený, vůle- jakékoli sla
bosfi nepřístťupna — a hle — přec je po
koušen — ovšem profože dovolil pokuši
feli přísťup. Ale když On, nebudu fím spíše
pokoušen já, člověk hříchem pokažený,
jehož duše je vřed zlé žádostivosti vždy
znova a znova hnisající — — jehož rozum
zafemnělý, vůle seslabena a ke hříchu na
kloněna?

Kde je pokoušen ? Na poušti! Daleko od
lidí a jejich zlého příkladu; daleko od lid

12 Pane, nauč nás.. 177



ských měsí, paláců a příbytků a všeho
foho, co V nich k pohodlí a užívání láká;
jen s Bohem sám a s divou zvěří — jak
dí evangelista (Marek 1, 12). Odoláš snad
snáze pokušení fy, duše má, uprosířed ne
bezpečného světa, uprosfřed svůdného jeho
pohodlí a v nedobrých jeho společnostech ?
O, miluj samofu s Bohem, miluj své do
mácí záfiší, chceš-li býti vítězem!

Kdy? Po čfyřicefidenním postu, po číg
řicefidenní modlitbě! „Posfiv se 40 dní a
40 nocí pofom zlačněl.“

O, jaká příprava, jaký sv. výcvik, jaká
výzbroj do boje s pokušením! Posfem uzná
vá Syn Bozí naprosfou a nejvyšší svrcho
vanosí Boží, kferé podléhá člověk ve všem
a se vším: i s posledním sousfem jídla,
i se sebemenším hlfem nápoje. V ráji už
byla fafo svrchovaností Boží prohlášena
příkazem! „Se sfromu zapověděného af
nejíš!“ — A kdežťfo fam zpupný člověk
této svrchované nadvládě Boží se vzepřel,
zde — Viz — s jakou pokorou ji sám
Vtělený Syn Boží uznává! A k pokoře,
která samu sebe zapírá, přidává modlitbu.
A jakou modlitbu! Nerušenou — jež na
křídlech ficha a mlčení širé pouště fak
vroucně a dojemně k nebi se nese.
A dlouhou! Cíyřicefidenní, čťyřicetinocí! —
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A fo se modlí On — jenž sám se nazývá
v evangeliu — věfším silákem, než jest
fen oděnec pekelný, kferý pokouší lidi a
když je uchvátil, jako kořisti své jich sfřeží
udafně. — A nicméně fenfo Silák Boží
jakoby si sám nefroufal ufkafi se s poku
šifelem bez modlitby a posfu; teprve, když
se jimi byl napřed důkladně vyzbrojil, do
voluje pokušifeli přísťup! A jak činil sám,
fak důfklivě vybízel činiti vždy. V jedné
ze svých nejfrapnějších chvil — na hoře
oliv, přimlouvá apošťolům se vší vroucnostfí:
„Bděťte a modlefe se, abysfe nevešli v po
kušení, duch zajisté. hotov jesf, ale fělo
nemocno.“ (Maf. 26, 44.) A v modlitbu, v níž

vložil prosbu: Neuvoď nás V pokušení!
A po fakovém příkladu a po fakových
důtklivých slovech svého božského a ne
omýylného Misfra — co fy? Jak se vyzbro
juješ profi pokušení? Zanedbávanou mod
lifbou? Modlifbou bezmyšlenkovifou, bez
duchou, planou...? A jak chceš zdolaf
toho, o němž řekl Spasifel: „Tenfo rod
nevymítá se leč modlifbou a posfem?“
(Mat. 17, 20.) Pamafuj: „Jako si podma
ňuje a zofročuje nesfřídmé a fy, kteří se
rádi opojení oddávají, fak se bojí fěch,
kteří se modlí a prchá před fěmi, kteří se
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postí.“ 4) A fy bys nechfěl nahlédnoufi
potřebnost onoho mírného postu, jejž Ti
Bůh v církvi své ukládá?

Kdo tu pokouší a k čemu? Zlý duch.
Přirozenosfí, věděním, mocí daleko jesf
vyvýšen nad člověka: jefťduch. Ale zlý:
úhlavní nepřítel člověka i Boha.

Co jesfť jeho cílem ? Což jiného, nežli
co se číe napsáno na jeho praporu: chceabynebylo„posvěceno“—| oslaveno
jméno Boží skrze Krisfa-Mesiáše; aby
nepřišlo království Boží k lidem a oni
v ně; aby se zhatily plány Boží o vykou
pení a spáse člověčensíva. © nic jiného
mu konečně folik nejde, jako o fo, aby
v moc svoji dosfal Krisfa samého. A přec
— slyš — co praví — jaká dábelská lest!
Nechce prý nic zlého — naopak: „Jsi-li
Syn Boží —dí, (. j. ukaž, žes Syn Boží,
ukaž svoji božskou moc, af jsou všickni
přinucení fě uznafi...: (ak nalhává a před
sfírá (u, že mu záleží na fom, aby Krisfovo
synovství Boží býlo uznáno; vpravdě však
nešlo mu o nic fak, jako o fo, aby Krisfa

4)-Sv. Pefr Zlať.: De jejun. ef fenf. Chrisfi serm.
NI.: „Ouanfum enim crapulationí deditfis domí

„nafur ef ebriis, oranfes timef fanfum, fanfum refugif
ille jejunos dicenfte Domino: Non ejicifťur nisi in
orafione ef jejunio.“ (Vyd. cif. sfr. 54.)
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s výše důsťojnosti a svafosti jeho (kdyby
možno bylo) sfrhl! ©

Trpí hladem Spasitel — aj, slyš — fenfo
„přítel“ má s ním soucif. „Není fi fřeba,
abys frpěl hlad —nabízím pokrm — ajaký?
Kameníl To je fa pověstná humanita, úfrpnosf
a soucifnost ďdáblova: fímhle syfí své věrné
původce smrti a závistivý vrah Života
veškerého až dosavad.“)

A jako fenfo duch plný lsti a nenávisti
nalhává soucif, fak předsfírá konečněi moc:
„Tofo všecko tobě dám — nebof mně je
fo dáno — ač V skufečnosfi nemá nic, nic
než co Bůh dopustí.

Tak činí dodnes i se mnou.
Namlouvá mi o svobodě; nechce prý

mne viděti ofrokem — k čemu sfále býti
pošlušnosfí vázán? Což není člověk svo
boden, roven jeden druhému ? K čemu fa
závislosfť věčná a vázanost děfí k rodičům,
rodičů k dětem, ženy k mužovi, poddaných
k vrchnosti? K čemu se dáf sfále vodit,
jako malé, nerozumné díťfě od kněží —
a církve? Nemá-li každý rozum sám“
„Jesfli jsi syn Boží — namlouvá i mně:
ukaž, žes svoboden a že nejsi ofrok:

5) Idem, 1. c. serm. L: „Lapides esurienti offerf,
humanifas talis esfťsemper inimici: sic pasciť morfis
aufor, síc invifus viťae.“ (str. 47.)
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zpřetrhej svá pouta!“ Alé ubohý, poslech
neš-li, dí sv. Augustin; Pokušením každý
jest obelsfén a od ďábla podmaněn.“) Ne
chtěl býti poddán pánu dobrému — Bohu
a jeho zástupcům zde na zemi, rodičům,
žena muži, věřící církvi a p., jest poddán
leď pánu zlému; a poufa, jimiž ho svírá,
nejsou již provazce závislosti, nýbrž poufa
železná zlých návyků, okovy hříchů a zlých
náklonnosfí]

„A máš hlad! fak málo užiješ, zvláště
když se dáš vésti zákonem Páně. Lifujitěl
Užij, užívej!“ — Tak nalhává. — Ale běda;
[o co nabízí, je kamení, jež tlačí v svědomí
a hořkne po něm, hořkne po něm v srdci;
neboť psáno jesfť a nikdo fo nezmění:
„zlá a hořká věc jesí opustiti Pána Boha
svého.“ (Jer. 2, 19.)

A konečně k pýše vede: profo vede
nejraději na horu — je fo jeho oblíbený
způsob: „fak fo radívá, fak fo činívá vždy
věrným svým; povyšuje je, aby fím hroz
něji je skácel v záhubu.“ *)

6) De or. domin. serm. 57., c. 9.: „Tenfafione
„uisgue decipifur ef diabolo subjugatfur.“

7) Sv. Pefr. Chrys. 1.c. serm. III.: Sic suis suadef,
sic suis providef semper; sic suos elevaf, uf de alfo
praecipifef validius in ruinam (sfr. 55).
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Hle, fak tedy láká pokušifel i mne jako
Syna Božího frojím pokušením: prvním
profi chudobě a zdrželivosfti: „Rci, ať ka
mení foto chlebové jsou.“ Druhým profi
pokoře: „Ukaž, žes syn Boží, spusť se
dolů“ ; a fřefímláká k požívavosti a k pýše:
ukázuje mi královsíví světla s veškerou
slávou a nádherou jejích řka: „Tofo všecko
fobědám...“

Zádost očí, žádosf fěla a pýcha života:
— smyslnost a pýcha —- toť tedy jsou
ona lákadla safanova, jimiž polapifi chfěl
samého Syna Božího. Smyslnosf a pýcha
— jsou bohužel — lákadla, jimiž polapifi
chce i mne. A jak se mu daří! Nebof
tafo trojí žádostivost jesfť po hříchu dě
dičném ve mně — a fak silně a fak hlu
boce zakořeněna! A dokud jen vlákno
její jediné zůstane ve mně, má pokušiftel
práci usnadněnu a hřích folikrát oželený,
zase znova a lehce bude spáchán —
hřích — fen děsný kazisvět mého blaha
věčného i časného. Co fedy ? Smím fufo
žádostivost zlou v sobě živiti a síliti? O,
chceš-li hřích znemožnitfi, chceš-li pokušení
zamezifti, poflačuj hříšnou žádostivost!
Rdus ji VYsoběl A dokud se k fomu ne
odhodláš, marno vše: fvé zpovědi, tvá lí
fosí, tvá pobožnosf, tvá modlitba. Ani
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jednou ses nemodlil dobře a podle vůle
Boží prosbu Ofčenáše: neuvoď nás V po
kušení, dokud ses neodhodlal přemáhafi
svou hříšnou žádosfivosí. „Jeť dle sv. To
máše (ato žádostivost těla velice nebez
pečná — fo profo, že foho nepřífele svého
sťáles sebou nosíme, a jak dí Boéfius, není
hned druhé moroviny, fak účinné jako ne
přítel domácí, a profo jest obzvláště (řeba
před ním se mífi na pozoru.“ S)

A jak mám přemáhafi pokušení? Jak je
přemáhá božský Misfr tvůj — viz! Tak
dobře je vyzbrojen: šfítem postu, sebezá
poru a pokory zakryf i meče ostrého se
chápe — modlitby — a přec když poku
šifel se přiblížil, jak nicméně jesít opafrný
a rozhodný! Do samoty Boží se ufekl.
A když ho pronásleduje nepřítel i sem,
jak pohofov je Spasifel! — Ráz na ráz
odráží pekelné šlehy. Neváhá, nepouští se
s ním V nebezpečný hovor a vyjednávání.
Na každý úfok má po ruce hned zbraň:
slovo slovem, krátce ale břitce sráží k zemi.

8) Expos. in or. dom. c XXXI. Haec fenfafio (sc.
carnis) est Vvalde gravis, guia inimičus nosfer, sc.
caro, conjuncfus esf nobis ef sicuf diciť Bočéfius.
nulla pesfis efficacior ad nocendum, guam fami
haris inimicus ef ideo confra eum Vigilandum esf,
(Vyd. c., str. 140.)
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„Užij něčeho, pojez“- — radí pokušifel.
„Nikoli — odpovídá — psáno jesf...“ —
„Spusť se dolů ! — Nikoli — psánojest..“

„Padní a klaněj se mi! — Nikoli —
psáno jesf...“ — Psáno jesí, psáno jesf:
slovo Boží, slovo písma Božího jesť mu
zbraň vítězná a neodolatelná.

Ó, vfiskni si v paměť fenfo vzor boje:
ufíkej před pokušifelem a zlou příležitostí
v samotu Boží; chápej se šfífu sebezáporu
a postu; fřímej meč modlitby a buď po
hotově. Nevyjednávej s nepřítelem, jemuž
jde jen o fvou zkázu! Jednej, odrážej
úťoky slovem Božím, zvláště svafými jmény :
Ježíš a Maria! „Spěchá v pokušení, kdo
nespěchá k modlitbě.“ ?)

A čehosi vydobylsvým rozhodným bojem ?
A co získáš ty? „Opustil ho ďábel, dí evan
gelium, a přisťfoupili andělé“ (Maf. 4, 11.)
Jaká záměna pro vítěze: místo ducha zlého
— hle duchové svatí a dobří!

A přisfoupili — i k fobě přistupují. Byli
tu a jsou fu nevidifelně a všude fam, kde
se bojuje boj Páně. A byťf jich oko mé
nezřelo, že jdou vedle mne s faseným me
čem jako s knížetem sv. Václavem v boj,

9) Sv. Pefr Chrys. or. 44: „Ad fenfafionem vadif,
gui ad orafionem non vadif.“
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Však jsou u mne a já cífím jejich oblažu
jící přífomnost: svatý pokoj a hřejivé teplo
rozlévá se po každém přemoženém po
kušení V srdcí mém: odsfoupil dábel a
přisfoupili andělé.

A sloužili mu, dodává evangelium:
přisfoupili, aby posloužili fělu jeho potřeb
ným jídlem a nápojem; přisťoupili, aby
posloužili duši Vnitřní sladkou útěchou. Aj,
fo již není kamenitý požitek, který nabízel
pokušitel; fo není již fanfasficky Vvymalo
vaná sláva svěfa, fo již není vylhávaná
moc, kferou si pokušifel připisoval a jí V
skufečnosti neměl Skufečný a záživný po
krm; skufeční andělé jsou fu a skufečně
se mu klanějí a slouží jako králi nebes
i země. Oh, fu je feprve viděti všecku tu
prolhanosí a ošemefnosf pokušifelovu. Tam
ty požitky, které ani požitky nejsou a býti
nemohly — fo kamení, fu slávu a nádheru
svěfa — jak mu fo všecko obšírně a svůdně
maluje a na oči sfaví. Ale, co ho čeká,
jestliže pokušení přemůže — o fom mlčí:
že mísfo anděla zlého přijdou pluky an
dělů svafých — ani slovo; že misfo pekla
přiblíží se k němu nebe — ani slovo; že
místo požitků lichých, porníjejících a bez
cenných čekají ho požiťfkypravé a vzácné
— ani slovo. Tak je vždy. Pokušení Vy
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Šnořuje á maluje zlo neobyčejně svůdně,
vábně a lákavě: když však jsme ho požili,
— je fo kámen, jenž flačí. Pofom vídáme
ovšem pozdě, co jsme získali — a co jsme
ztratili. Rozčarovaná obraznosf vidí, že
všecko fo Vyšnoření zla bylo klam. — Zato
dobra, kferá nás Čekají, jestliže poku
šení odoláme a kferá jsou daleko větší,
vzácnější — pravá — fa zamičuje.

A neuvoď nás V pokušení!
Sesfře sv. Hedviky Anežce nabídl jednu

chvíli v jejím živofě pokušifel nesmírně
lákavou věc. Francouzský král Filip II.
Augusí zapudil svou zákonifou manželku
Ingeburgu a nabídl lože královské i ko
runu — Anežce. Pokušení fak svůdnému
neodolala. Úšla fajně z domu, žila po jeho
boku. Na konec? Král donucen, musil ji
konečně propustiti. Anežka opoušfí krá
lovský dvůr; V osamělém obydlí zhano
bena, zneucfěna, bičována v svědomí vý
čitkami, po roce hyne hořem.

Sv. Anfonín viděl kdys, jak pokušitel
oplétá celý svěť hroznou sífí. V úzkosfech
srdce zavolal k nebi: „O, kdož mu bude
moci ujíti?“ Odpověď zněla: „Pokorný !“
Pokorný; profože pokorný se upřímně
modlí: „A neuvoď nás v pokušení;“ pro
ftože pokorný se pokušení bojí, jsa si své

187



slabosti vědom a profo se mu vyhne.
Neuvádí se v pokušení sám. A pak je za
chráněn. — Neboť Bůh sám nepokouší
nikoho, ujišťuje Duch Sv. a nikoho V po
kušení neuvádí — jen dopoušfí je a opouští
v něm foho, kdo sám se Vpokušení uvádí.
„Ty, kfeří fvrdošíjně sami se V pokuše
ní zapléfajíí ponechává jejich cestě.“ 10)
Dopouští, aby se zaslepili, dopouští, aby
se zafvrdili.!!) Ó, neuvoď nás fedy v poku
šení, modlí se slavný Origenes: „Nedopusf,
abychom se něčeho fakového dopustili,
zač bychom zasloužili V pokušení býfi
uvedení a od Tebe opuštěni.“ „A veden bývá
do něho fen, koho Bůh vydává žádostem
srdce jeho (Řím 1, 24.), fen, koho vydává
Bůh V náruživosti ohavné (Rím 1, 26.),
fen, kdo neváží foho, aby měl poznání
Boha a jehož pak vydá Bůh v smysl ne
vážný, fakže činí věci neslušné.“ (Řím 1, 28.)

Ale život a roucho bílé a- oslava a frůn
a koruna a vladařství čeká fy, již za pří
kladem Kristovým pokušení přemohou. „Kdo
zvíťfězí, neufrpí škody od smrfi druhé —
(Zjev. 2, 11.) —.bude oblečen v roucho
bílé a nevymaži jména jeho z knihy ži

0) Confumacifer eunfes ad fenfafionum lagueos
derelinguif, (S Pefr, Chrys. in or. dom. serm. IV.)

11) De oraf. c. 29.
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vota (ib. 3, 5.)... a dám mu seděfi na
trůně svém.. (il. 3, 21.) — Kdo zvítězí,
obdrží fo. .“ (Zjev. 21, 7.)

O Jezu, pokušením vyzkoušený, jenž
jsi nás slovem i příkladem na hoře Olivné
učil, abychom se za sílu a vífězsíví V po
kušení modlili, dej, nám, pokgrně prosíme,
tu velikou milosf, abychom se vždy upřímně
slovem i skutkem fufo prosbu tvé modlitby
modlili:

„A neuvoď nás v pokušení!“



ALE ZBAV NÁS OD ZLÉHO.

„Všecky prosby předešlé shrnuje Vjedno
krafičká avšak obsažná prosba poslední:
ale zbav nás od zlého, V níž prosíme,
abychom pod ochranou Boží profi úfokům
světa a ďábla bezpečně sfáli a pevně.“!)
Zbav nás od zlého: od hříchu a
věčné smrti, vždyť fo je zlo nejhorší; a
od časného zla nás zbav, pokud naší spáse
vadí. Časná zla (nemoc, nedosfatek, chu
doba, neúroda, nešťěsťí a zfráfa majefku,
nečesí, hanba, zármufek — ano i smrf)
nevadívají naší spáse vždy — naopak,
často jí i prospívají, ba mnozí by bez nich
spásy nedošli. V časných zlech osvědčuje

1) S. Cýpr. in oraf. dom. c. 17: Posfisfa omnia
in consumafione orafionís Venit clausula omnes
pefifiones ef preces collecfa brevifafe concludens...
ProtecftionemDei pefimus adversus malum, gua impe
trafa, confra omnia, guae diabolus ef mundus ope
ranfur,. securi sfemus ef fufi.“
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se pravá cfnosf, pravá nábožnosf a odda
nost Bohu,pravá láska ; jsou cestou k oslavě.
Kdy osvědčil Job nejvěfší oddanost Bohu,
leč když v soužení „nezhřešil rfy svými
a nic pošefilého profi Bohu nemluvil ?“
(Job 4, 22.). Jaká odevzdanosí do vůle
Boží, když Daniel a druhové jeho pro
hlašujíí že se od Boha neuchýlí i když
jich V nejhorším soužení — V peci ohnivé
nevyslyší — a jich nevysvobodí?! „Bůh
náš, kferého cfíme, může nás vyfrhnoufi
z peci ohně hořícího a z rukou fvých,
ó, králi, nás vysvoboditi. Pakli nebude
chfífi, známo buď fobě, králi, že bohů
tvých necfíme a soše, kferous posfavil, se
neklaníme.“ (Dan. 3, 18.) Profo i Pán Ježíš,
ač miloval své, kteří ve. světě byli, a až
na výsosf je miloval, přece nemodlil se
za ně, aby Ofec všeho časnéhozla je zba
vil, nýbrž, aby je v něm pouze uchoval,
zachoval pro žívof věčný: „Neprosím, abys
je vzal ze svěťa nýbrž abys je ochránil
od zlého.“ (Jan 17, 15.) — Jen fak pro
síme a smíme i my modlifi se poslední
prosbu Ofčenáše: nedej, Pane, aby časná
zla byla nám závadou věčné spásy. A fa
kovou závadou jsou;

1. jsme-li nefrpělivi
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2. a nesefrváme-li v dobrém. Profož pro
síme fedy V posledni prosbě Ofčenáše:

4.) o frpělivosf,
2.) o sefrvání v dobrém až do smrti.
I. Trpělivosti — umění frpěfi, kde se na

učím lépe než od Tebe, Misíře modlitby ?
Ty jenž mne učíš modlitbě, uč mne i (rpě
livosti.“

Nuž hle, Spasitel trpí a umí frpěti. Celý
život: „vždyť celý živof jeho je kříž a muka“,
ale zvlášťě v ufrpení svém a požehnané
smrfi své je miučitelem. Učí mne pře
devším, jak mámufrpení přijímati. Jak je
přijímá ?

V sfínu sfarých oliv V zahradě padá
poslední Večer před smrfí svou na fvář.
Je sám, samotfinký, opušťěn. Z apošfolů
jední — fi slabší, nemohli býfi ani pří
pušťfěník pohledu na jeho soužení, zůstali
venku, a fi druzí (ři, kfeří mu měli býti
k úfěše, spí. Spí v chvíli, kdy jich nej
více pofřeboval, aby mne poučil, že Bůh
žádá časfo, abych uměl frpěfi i bez po
moci a bez útěchy lidské. Marně hledá
u nich porozumění pro svůj bol, marně
vybízí: modlefe se se mnou! Trpí sám.

A co? „Počíná se lekafi, rmoutifi a fe
skliv býti“ —- Vlny zármufku jeho sfou
pají vždy výš a výš, že již již ho hrozí
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ztopiti: „Smutná jesí duše má až k smrfi“
— Děsí se svých bolesfí a ran, které ho
čekají; hrozí se bičů, mefel, (rnů, hřebů
a kříže; leká se pofupy a hany nesmírné,
kferá se mu chystá; smrfi se děsí fak
hrozné u věku fak mladém. A bolí ho fo
lik fy uslzené oči mafčiny, jež vidí už
napřed před sebou; folik ho bolí zrada
Jidášova, zapření Pefrovo, nevěrnosf všech,
kteří ho opustí; a národa svého celého
želí, jenž páše zločin bohovraždy a
chystá si zavržení svolávaje na sebe fresf
za nevinně prolifou krev Boží; a z hříchů
světa celého, jež má odpykati, valí se naň
taková lífosí, ošklivosí, odpor, děs a žal,
že nejen oči, že všecko jeho fělo pláče —
a ne slzami — nýbrž krví... A on?
„Oťfče“ fak se modlí: „Ofče, je-li možno,
ať odejde ode mne kalich fenfto — ale ne
jak já chci, nýbrž jak ty.“ (Maf. 26, 39.).
Kalich — ach hořký je fen kalich; „kalich
vína pěnivého, plný přísad; a Hospodin
dává mu pífi z něho až do kvasnic.“ (Ž.
74, 9.). Plní a nalévají mu ho ruce zlé:
Jidášovy, Kaifášovy, Piláťtovy, ruce kafů
a všech hříšníků, za něž frpí. A velký te
Učitel (trpělivosti nicméně dí, že mu jej dává
Otec: zatýkají ho, Pefr ho chce bránifi,
ale On odrnífá obranu jeho slovy: „Ne.
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mám-liž pífi kalich ufrpení, kferý mi dal
Otec ?“ (Jan 18, 11.) Ne Jidáš fedy, ne
Kaifáš, ne Piláf, ne lidé. — Spasifel dí:
Otec že mu ho dává: ne Bůh, ne Pán, ne
Hospodin, ne Soudce, nýbrž Ofec! Bytost
plná dobroty a lásky. Vždycky dobrá,
vždycky láskyplná — ale Ofcem je právě
a nejvíce V fu chvíli, když dává kalich
hořký až k smrti!

Ó, viz a věř, věř, duše má: a bys někdy
i při fom kalichu hořkém umdlévala a bys
i pro pláč na oči neviděla, věř: Ofec je
fo, jenž fi jej podává. Ci nejsi fo fy, ofče,
matko, kfeří i dítěti svému, přes všecken
odpor jeho,podáváte hořkýlék, je-lik uzdra
vení a vyléčení jeho nezbytný ? — A víra
nedí-liž mi: Nic se neděje bez vůle Boží

anebo bez jeho dopuštění*
„Kdo by směl říci“„Díj se prorok, „kdo

jest (en, jenž by řekl, že se co sťává,
an foho Pán nerozkázal?“ (Pláč 3, 57.).
„Zda-li bude co zlého Vměstě (Vrodině..),
jehož by Hospodin neučinil (či nedopu
stil)?“ (Amos 5, 7) ©

Ó, věř tedy — dnes je oko fvé slzami
zamženo a jednou prohlédne a uvidí,
že ruka, kferá fi podávala kalich i nejírpčí,
byla dobrá ruka Ofcova.
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S takovou věrou přijímá kalich ufrpení
Spasifel, učitel velkého umění: frpěfi.

Nejen s věrou —-féž s důvěrnou mod
lifbou: „Abba, Ofče, všecko je možné fobě“
(Mar. 14, 36.) — fak se modlí. Z lidí není
s ním nikdo:

hledí vůkol — a pomocník nikde,
hledá, není však, kdo by přispěl.“)

Ale spomocník můj a vysvobodifel můj,
jsi Ty, Abba, Otče! Je-li možno, odejmi ode
mne... A modlí se fak jednou, modlí se
po druhé, modlí se po fřefí. Neusfává,
i když se zdá, že se modlí nadarmo.
A vskufku —- není nadarmo. Zjevuje se
anděl; posiluje, fěší, a (en, který ještě
před chvílí se úzkostí chvěl a lkal a ru
kama lomil, vstává a zmužile a pevně
jde nepřátelům vstříc, aby jim řekl: Já
jsem.

Aj viz, Bůh neřekl nadarmo: „Vzývej
mne v den, kdy budeš soužen!“ (Z. 49,15.)
Modli se V ufrpení! Je fo výslovný jeho
rozkaz: „Sfrádá-li někdo z vás, modli se!“
(Jak. 5, 13.). Modlifba v soužení nikdy není
marna. Nevyslyší-li tě Bůh V fom smyslu,
v jakém se modlíš, vyslyší v jiném a lepším.
Neodejme-li kalicha, dá aspoň síly. Ne

*) Is. 63, 5.
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odejme-li pokušení, nenechá fě aspoň pad
noufi V něm. Což zbaviti zlého, znamená
jen odejmoufti zlo? Pravda, fo jesí sice
jeden způsob, jímž Bůh zbavuje nás zlého,
že je fofiž zadrží, aby vůbec na vás ne
přikvačilo — ale fo bývá zřídka, dí sv.
Tomáš Akv.ž) — a fo obyčejně fehdy,
když předvídá naši slabosf a neschopnosf,
že bychom nesnesli, jako nedá lékař sil
ného léku slabochovi. Ale, není-liž zbave
ním zlého ona úfěcha, kferá frpící srdce
zaplavuje, že bolesfi ani necífí ano, že bo
lest mu sládne ? Profo se jí nebál žalmista“

„Af se rozmnoží jakkoli sfarosfi v nifru
mém,

útěchy tvé potěšují duši mou.“
(Z. 93, 19.)

A není faková útěcha skufečným zba
vením zlého, skutečnou záchranou a spásou,
kdyžtě je jisto, že bychom mnohých ufr
pení a soužení bez ní prosfě nesnesli? A
jsou faková nad lidské síly: apošfol sám
je zkusil: „Nechcemezajisté, bratři, abysfe
nevěděli o našem soužení, — že jsme fofiž
nesmírně nad svoji sílu sfížení, — (2 Kor.
4, 8.) — — ale fen, jenž fěší soužené,
potěšil nás příchodem Tifovým.“ (ib. 7, 6.)

2) Expos, in or. dom. c. XXXV,
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— A sv. Tomáš vypočítává ještě dále, jak
zbavuje nás Bůh zlého fím, že po bouří
posílává pokoj a klid, že zaněcuje před
uslzenýma očima ona světla věčných odměn,
jimž nijak nejsou „rovna ufrpení fohofo
času“, ano, že obrací ufrpení i v dobro,
často ufrpení jednotlivce v dobro nejen
jeho, nýbrž v dobro celé rodiny, obce,
národa. Nebylo fo milosfiplné, požehnané
zbavení od zlého pro Josefa, když viděl,
že jeho ufrpením zachráněna jesí všecka
jeho rodina, sfařičký a milovaný ofec i
bratři Všichni, ano Egypt celý a všecky
širé krajiny vůkolní? „Vy jste myslili o mně
zlé, ale Bůh fo obráfil k dobrému.“ (1 Mojž.
50, 20.)

Nuže, poněvadž není modlitba: Zbav
nás od zlého nikdy marna — modli se!
Přijímej časná zla s vroucí a důvěrnou
foufo modlitbou. Není ufrpení fak těžkého,
není kříže fak bolesfného, není zla fak
zlého, že by se nedaly snésfti — jesfliže
se dobře modlíš !

S věrou přijímá božský Učitel frpělivostfi
svůj kalich.

S modlitbou jej přijímá.
A s odevzdaností — v úplném sjedno

cení s vůlí Ofcovou jej pije. „Ne má, ale
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tvá vůle se sfaniž, ne jak já chci, nýbrž
jak ty.“

Vůle Tvá, Otče! fa jest pro Krisfa nej
větší posilou V celém ufrpení. Když ho
Pefr chce zbraní hájiti, nedá —: „jakž
by se jinak naplnilo Písmo“ — £. j. vůle
Ofcova, proroky předpověděná ? — Když
se o roucho jeho dělí, když mu bok pro
rážejí kopím, vždy se fo děje proto, aby
se naplnilo Písmo — vůle Ofcova. Té se
oddává, podává, s ní se sjednocuje až
k osudnému: dokonáno jesf.

Ó, viz, zda budeš mífi omluvu, žes frpěfi
neuměl? Nemáš snad učitele — a fo nej
lepšího f Nedal fi na pomoc modlitbu ? —
Aj, nezanechal fě samofna — ! Je s febou,
když frpíš, ba blíže než kdý jindy —a na
ložil by, On, Ofec, na dítě své více, než
unésti může ? Oh, Bůh jesí věrný, ujišťuje
Duch Svatý, nedopusfí pokoušefti vás nad
fo, co můžete (snésfi), nýbrž s pokušením
učiní i prospěch.“ (1 Kor. 10, 15.) Profo
frp, uč se frpěfi, duše má! Jen fak budeš
se dobřemodlívati poslední prosbu Ofčenáše:
ale zbav nás od zlého — nebudeš se féž
hněvati anebo rmoufifi snad, že Bůh mod
litby tvé neslyší, nýbrž odevzdáš se do sv.
vůle jeho; víš přec, že Zo jest užitečné, o
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spasifelné, co se Bohu líbí, aby fakfo bylo,
ne však fo, co se nám jinak zdá.?)

IN.Buď frpělivý; ufrpení a zkoušky od.
Boha sesílané nemají podle sv. Jakuba ji
ného účelu, leč aby nás učily frpělivosfi,
vytrvalosti a sfálosti v dobrém (Jak. 1,3.):
„Zkoušení působí vytrvalosf, vyfrvalosf pak
měj dílo dokonalé!“ — To dílo dokonalé
jesí sefrvání V dobrém až do konce — a
setrvání až do konce není nic jiného, leč
celoživotní frpělivosf.

Trpělivý a stálý dělá vskufku fo, co se
modlí: neuvoď nás v pokušení — se
modlí —a neuvádí se Vně sám, ale frpě
livě přemáhá jedno po druhém. Ale zbav
nás od zlého — fak se modlí a frpělivosfí
zdolává jedno zlo po druhém. A fak věrně
působí s milosfí, kferou mu Bůh dává.
Každé víťězsíví nad pokušením, každé
zdolání zla jesí novým sfupněm k setrvání
konečnému. Za každou fakovou věrnosf
a frpělivost dá mu Bůh jiné, další a věfší
milosti — a fak se celý život jeho krásně
spojuje v ladný a nepřetržitý řefěž milosfí
a zásluh, na jejichž konci je milosft všech
milosfí: sefrvání, šťastná smrf, spása. Ale
nefrpělivý — a nestálý? Každou nefrpěli

3) Kafech. Ř. IV. hl. 16. of. 11.
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vostí, každou porážkou v pokušení pře
trhává fenfo řefťěz— je povinen Bůh znova
navazovati? A když i znovu naváže fím,
že V sv. zpovědí odpoušfí hříšnému a na
milosf jej příjímá, Však vrací-li mu a je-li
mu povinen vráfiti všecku bývalou přízeň ?
Bohověda církve sv. učí, že i všední hříchy
stále vytrvale s rozmyslem páchané, byťnám
milosti Boží posvěcující nebraly, ubírají
vám nicméně zvláštní přízně a ochrany
Boží, fakže máme pak od Boha méně
světla pro rozum, méně síly pro vůli, méně
chuti k dobrému... Co (feprv dělají asi
opěťované hříchy těžké ? O,jak nebezpečná
je tedy nesfálost! Duch Svatý dí, že by
bylo lépe člověku, aby byl cesty bohaboj
ného živofa ani nepoznal, nežli by se
od ní znovu odchýlil. „Jestliže fedy, ač
byli unikli poskvrnám fohofo svěťa, V po
znání Pána našeho Ježíše Krisfa, dávají
se přec (fěmifo opěť zaplésti a pře
moci, sfaly se jim poslední věci horšími
nežli byly první. Lépe zajisté bylo by jim,
aby nebyli poznali cesfy spravedlnosti,
nežli aby poznavše ji, odvrátili se od sva
fého příkazu, kferý jim byl podán.“ (2 Pefr
2, 20, 24.) — Svíce, kferá sfále čmoudí,
1 když jsme ji několikráte byli ufřeli, od
sfaví se i se svícnem. V Zjevení sv. Jana
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je fak psáno biskupu efesskému: „Pomní,
odkud jsi vypadl a číň pokání a konej
skufky první; ne-li přijdu na febe a pohnu
svícnem (vým na jiné mísfo.“ (Zjev. 2, 4.)

A nejen že pohnu febou, že odsfraním
tebe — nýbrž na místo tvé vezmu jiného.
Potřebuje Bůh mne? Potřebuje někoho
z nás? Izrael bohovraždou svou dovršil
řadu svých „nesfálosfí“ — svých zpro
nevěr — a vypadl; a mísfo jeho zasedli
pohanští celníci a nevěsíky. Na místo Saula
dosedl prostý pasfevec Isaiových sfád
z Beflema. — Místo Jidáše našel Spasifel
náhradu i Vlofrovi. — Místo Pelagia, nada
ného a slovuťného, připravil si Augustfina.“)
Ubohá duše, kferá vypadá z vedení ochranné
a pomocné ruky Boží. Ubohá zde! Cífí,
že není na svém místě, nemá svého fě
žišťě . a odfud (y smufky a nespokoje
nosfi a rozervanosfí a nepokoje.

Nadaný jinoch, prefekt marianské kon
agregace, člen III. řádu, veliký cfitel La
cordaira, k vůli němuž chtěl se sfáfi
i dominikánem, člověk, jenž konal věrně
svá studia bohovědná a rozjímal a krásou
bohoslužby církve sv. se unášeti dával —

4) cfr.: Scheeben: Herrlichkeifen der góffl. Gnade
S. 594.
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bd dě
ještě V pozdějších lefech Vvýyznal,jakým
hlubokým dojmem působil naň hymnus
církevní o všech svatých — kdo je dnes —
a kde? Nešťastný, z církve vyloučený pro
fesor bohovědy Loisy. Více než 18 lef žil
v sfrašném rozporu sám se sebou: nebyl
již V srdci věřícím kafolíkem a přece frval
v církvi; V duší odumřela i Víra Vnesmr
felnosí duše a zevně sloužil ješťě mši sv.
Uvnifřhofový modernisfa a zevně zavrhoval
své bludy apodroboval se na oko rozhodnu
ťím círk. svých předsfavených. Osmnácí
leť fakfo žíti! (Co se asi vše dělo v féfo
nebohé duši!! Není divu, že když konečně
přišla exkomunikace, nazval ji „osvobozu
jící.“ >) „Profož, miláčkové moji, jakož jste
vždycky poslechli, pracujte s bázní a fře
sením o své spáse.“ (Filip. 2, 2.) Ale faké
s důvěrou!

Vždyť máme Ofce — Ofče náš! A Ofce
fak dobrého — dříve ješťě nežli jsme ho
prositi mohli, dal nám synovsftvíBoží: což
nedá nyní synům prosícím, kdyžťě jim ne
prošen dal, aby syny jeho býti směli ?“6)

5) cfr. Katholik 4915, 4.
6) De serm. Domini in monfe c: 8.... cum priusauam

peferemus, fam grande munus accepirimus, uť sina
mur dicere: Pater nosfer auid enim dabiť filiis
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„A když vy, jsouce zlí, dí Spasitel nám
všem, umífe dobré dary dávati dětem svým,
čím spíše Otec Váš, jenž jesí V nebesích,
dá dobré věci fěm, kteří ho prosí? (Mí.
7, 11.)

Profo učí církev sv. úsťy svých učenců,
že vyfrvalá snaha a modlitba o sefrvání
jistě bude vyslyšena. Na úpěnlivou prosbu
o frpělivost a sefrvání odpoví Boží dobrota
jistě svým všemocným a oblažujícím :
Sťfaň se! Amen.

pefentibus, cum hoc ipsum anfe dederif, uf filií
essení?



JAK SE OTČENÁŠ MODLILI SVATÍ.

Zde několik ukázek:
Sv. Franfišek z Assisi modlil se jej fakfo:
Otčenáš — nejvýš blažený a nejvýš svafý,

Stvořiteli, Vykupiteli, Ufěšiteli náš!
Jenž jsi na nebesích — f.j. ve svých an

dělech a svatých, jež osvěcuješ, by Tě po
znávali: nebof Tys, Pane, světlo, jež roz
něcuje je k lásce Boží; Tys, Pane, láska,
jež přebývá V nich a je blaženosfí plní;
Tys dobro nejvyšší, z něhož jsou všecka
dobra a bez něhož není dobra vůbec.

DPosvěťse jméno Tvé! Rozjasniž se v nás
poznání Tvé, abychom chápali, jaká je šíře
dobrodiní Tvých, délka zaslíbení a vysokosfí
velebnosti Tvé a hloubka soudů Tvých!

Přijď kválovství Tvé — abys vládl v nás
milosfí Svou a uvedl nás v ono Království
Své, kde pafření na Tebe jasné, láska
k Tobě dokonalá, společnosf s Tebou bla
žená a požívání Tebe věčné!
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Buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi
— abýchom Tě milovali z celého srdce —
abýchom fofiž sfťálena Tebe myslili; z celé
duše — abychom fofiž po Tobě vždy fou
žili; a z celé mysli, fo jesí, abychom všemi
úmysly svými k Tobě siěřovali a česf Tvou
ve všem hledali; a konečně ze vší síly své
abychom Tě milovali, (. j. všecky síly a
smysly duše na nic jiného, leč na službu
lásky k Tobě vynakládali. — Buď vůle
Tvá... abychom bližní své milovali jako
sebe, (. j. bychom všecky dle možnosti
k lásce Tvé sfrhnouti hleděli, z blaha cizího
jako z vlastního se radovali, v neštěstí
s nimi měli soucit a nikomu nečinili křivdy.

Chléb náš vezdejší dejž nám dnes: Chléb
náš vezdejší, milovaného fotiž Syna Svého
a Pána našeho Ježíše Krista dej nám dnes,
abychom vděčně si připomínali, chápali a
ucfivě velebili lásku, kferou měl k nám a
vše, co pro nás mluvil, činil a trpěl.

A odbusť nám naše viny pro nesinírné
milosrdenství své a pro působivou moc
ufrpení a smrti Pána našeho Ježíše Krista
i pro zásluhy a přímluvy nejblahoslavenější
Panny Marie a všech svých vyvolených.

Jakož i my odboušťíme našim vinníkům.
A co my odpoušfíme nedokonale, Ty uč a
sil nás odpouštěti dokonale, abychom ne

205



přátele své z lásky k Tobě opravdu milo
vali, za ně zbožně se k Tobě modlili, ni
komu nespláceli zlého zlým a všem hleděli
činiti dobře.

A neuvoď nás v pokušení ať skryté či
zjevné, ať náhlé a nevčasné. Ale zbav nás
od zlého, minulého, přífomného i budoucího.
Amen.)

Sv. Ignác radí ve svých cvičeních du
chovních modliti se jej fakfo: Vyslov anebopomyslisiprvníslovo© Ofče!azastav
se u něho a chufnej je jaksi duchovně:
přemífej sv. pomysly, které fi ftofo slovo vy
bavuje, probírej sv. a věroučné předsfavy,
které v fobě vyvolává, vzbuzuj a nech pro
vívati duší sv. cify a zbožná hnufí a před
sevzeftí, jež V srdci fvém vzbuzuje. . a
neodcházej, neposftupujod něho dále, dokud
(i jenom vůbec k rozjímání látku podává
a kdybys i jediným fím slovem i delší dobu,
fřeba celou dobu k modlifbě určenou vy
plnil, dobře, ano fím lépe. Po prvním slově
rozjímej fak druhé, fřeťfí;jednu prosbu po
druhé

Jak asi se jej fímfo způsobem sv. Ignác
modlil, posoudifi můžeme ze spisů jeho
žáků, slovutného Lessia S. J. a zbožného

l) Kazenberger; Scienfia salufis sfr. 145 a násl.
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učitele modlitby rozjímavé De Ponfe S. J.,
kteří oba Ofčenáš fakfo ve svých spisech
rozjímají.

Lessius na př. modlí se jej ve svém spise:
O nejvyšším dobru, jak tufo uvádíme:?)

Otče náš, jenž jsi na nebesích!
O, vpravdě Otče! Vždyť jsi nás z ničeho

sfvoříl k obrazu a podobensíví svému; vý
koupils nás, když jsme hříchem věčné
smrti propadli; za syny jsí nás přijal, svým
Duchem Sv. posvětil, k dědictví nebeskému
povolal a k němu prozřetelnou péčí ofcov
skou vedeš. Ty, Ofec náš, Stvořitel, Vy
kupifel, Posvětifel náš, ředitel náš a dárce
všeho dobra. Nebof fo vše je v onom ná
zvu Ofče obsaženo. A přísluší fenfo název
celé Nejsvětější Trojicí — nebof všecka
díla a skufky otcovství božího působí celá
Nejsv. Trojice společně.

Jenž jsi na nebesích. Tam fofiž odkrýváš
svou fvář,fam se zjevuješ, fam jsi poznáván,
milován, veleben a chválen na věky věkův!

Na nebesích: v myslích blažených duchů
nebeských, jež mnohem více obsáhnouti
dovedou než všecka rozlehlá tělesa nebeská.
V těch září tvá velebnosf, v těch vládneš
a Vífězoslavně kraluješ na věky.

2) edid. Hurfer 589.
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Dosvěf se jméno Tvé. Posvěfť se jméno
Tvé (f. j. Ty sám a vše, co jsi a co máš),
posvěť se zde u nás V nejspodnější části
Tvé říše — fofiž mezi námi lidmi. Kéž Tě
všichni lidé poznávají, Tebe se bojí, Tebe
milují, Tě chválí a velebí na věky!

Tak fofiž se posvěcuje jméno Tvé, fo jest
jeho oslavou: Óókéž fafo oslava vzrůstá,
vzkvětá, mohufní až do světa skonání!

Přijď království Tvé! Vyvráceno budiž
království bezbožnosti, království hříchu a
ďábla — Tvoje však přijď a kraluj všem.
Především ovšem království víry, naděje a
lásky, abys skrze ně zvládl všecky národy;
a pak fo druhé, věčné království Tvé, krá
lovství blaženého pafření na Tebe, v němž
budeš všecko ve všem. Akéž neváhá dlouho
přijíti, aby se již brzy zjevilo, až počef vy
volených se dovrší.

Buď vůle Tvá jako v nebi fak i na zem.
Vůle Tvá: rady Tvé, přikázání Tvá a za
libení Tvé. © kéž se plní frojí fafo vůle
na zemi jako se plní na nebi. Kéž všichni
zachovávají přikázání Tvá, kéž všichni
dbají svafých Tvých vnuknutí a kéž všichni
schvalují, co se líbí Tobě.

Chleb náš vezdejší dejž nám dnes. Chléb
tělesný i duchovní, chléb pro fěla i pro duše.
Jako se fělo živí pokrmy viditelnými, fak
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duše slovem Tvým, naukou a osvícením
Tvým, zvlášťě však oním chlebem, jenž
s nebe sesfoupil a jenž jest duch a Žživof,
a jenž život dává svěťu: totiž tělem a krví
Syna Tvého. Všechen fenfo chléb dejž nám
dnes.

A odbusťfnám naše viny, jakož i my od
pouštíme našim vinníkům. Ejhle, Ofče, od
poušfím všem, kfeří mi ublížili anebo jak
koli profi mně se provinili nepřeju jim
zlého, vyprošuji jim naopak požehnání
Tvého a Ducha Tvého Svatého. Odpusť
tedy i mně, čímkoli jsem zhřešil profi Tobě:
promiň Viny i fresfy, dluhy Vin i pokuf, jež
dluhují Tobě. To vše odpusf milostivě pro
neskončenou dobrofu a milosrdensfíví Své,
pro krev a zásluhy Krisfa, Syna Tvého,
Pána našeho.

A neuvoď nás v pokušení! Budiž s námi
sťále s pomocí i ochranou svou, aby nás
žádné pokušení nezmohlo, žádné léčky
světa a fěla nás do hříchu nesfrhly.

Ale zbav nás od zlého: od zla viny a
trestu, ode všech úkladů ďáblových, a ko
nečně ode všech sfrasfí fohofo živofa a
přenes nás v království Tvé, kde bychom
Tebe požívali na věky.

Amen: Tak se sfaň, ó Pane, Oíče, Králi
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nebes i země; fak se sfaň, vyslyš fyfoprosby
mé a vyplň je dle dobrofy a milosrdnosti Své.

Ctihodný kněz P. Eymard, zakladatel eu
charisfianů, kfeří mají po celý rok, dnem
i nocí Velebnou Sváfosí vysfavenu a jí
střídavě bez přesťfání se klanějí, modlíval
se Ofčenáš asi fakfo:

Ofče náš, jenž jsi na nebesích -—na ne
besích sváťtostných: Tobě sedícímu na frůnu
lásky a milosti ve Svátosti dobrořečení,
česí, sláva i moc na věky věkův!

DPosvěťse jméno Tvé! V nás: duchem po
kory, poslušnosti a lásky Tvé; a kéž foho
v pokoře a zbožnosti dovedeme, aby Tě
v Eucharistii poznávali, Tobě se klaněli a
v ní Tě milovali všichni!PřijďkrálovstvíTvé—| eucharisfické.
Kraluj Ty jediný sám nad námi na věky,
vládou Své lásky, vífězným žezlem Svých
cfnosfí a darem eucharistického svého po
volání k větší slávě své!

Dej nám milosť a poslání sv. lásky své,
abychom dovedli kázati a šířili Všude a
vždy mocně království Tvé a fak ukojiti
fouhu Tvou, s jakou jsi říkal: „Oheň jsem
přišel pustfifi na zemi a což chci, leč aby
hořel?“ O kéž i my fenfo oheň nebeský
rozněcovati pomáháme!
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Buď vůle Tvá jako v nebi taktna zemi:
Naší slasfí budiž Tebe jediné chfifi, po Tobě
jediné foužiti, na Tebe jediné myslifi, pro
Tebe se zapírati, aby poslušnost k Tobě
dobrá, líbezná a dokonalá byla naším
svěflem a živofem. A co se naší kongre
gace, jejího vzrůstu a sfavu fýče, chci, co
Ty chceš; chci, profože Ty chceš; chci, jak
Ty chceš; chci, kdy Ty chceš, chci, jak Ty
chceš, chci, jak dlouho Ty chceš; a my
šlenky, úmysly a plány naše, kferé nejsou
z Tebe a nesměřují k Tobě a nejsou čisty
v Tobě — nechť padnou!

Chléb náš vezdejší dejž nám dnes! Pane
Ježíši, jenž jsi skýfal denně lidu na poušti
manu; jenž jsi chfěl býti levitům za jediný
a celý jejich podíl; jenž jsi odkázal apo
šťolům božskou svou chudobu; Tebe, Tebe
jediné chceme a sobě za živifele a hospo
dáře volíme: Ty, Ty jediný náš pokrm išaf,
poklad i sláva, lék profi zlu a ochrana profi
nepřátelům. Slibujeme, že nechceme ničeho
čekafi ani přijímati od přízně světské ani
žádati. Ty nám budeš všecko: a lidé a od
lidí nic, leč kříž a zapomínání!

A odbusť nám naše viny, jakož i my od-.
poušťíme našim vinníkům. Promiň, Pane,
hříchy mladosti mé, promiň hříchy spáchané
v sfavu fak svafém, abych se srdcem čisťým
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a svědomím dobrým hodně mohl k olfáři
přisťupovati, svaťě Ti sloužili a s anděly
a svafými Tě chváliti. Odpusť i hříchy spá
chané profi nám: nefresci fěch, kfeří nás
ufiskují, nás pofupují a pronásledují nás:
dejž jim dobré za zlé, milosf za vinu, lásku
za nenávisí.

Jakož i my odpboušťímenašim vinníkům :
Z plna srdce a v pravé lásce; z celé mysli,
s prosfofou děfinnou; ze vší vůle -—s jakou
jim vše dobré právě fak jako sami sobě
přejeme a k němu jim dopomáháme.

A neuvoď nás v pokušení. Vzdaluj od eu
charisftické rodiny své povolání ošemefná,
falešná a nedosti čistá: kéž nespravuje nikdy
této rodiny Tvé pokorné a chudé žádný
hrdopýšek nebo cfižádosfivec či zafvrzelec
a zlosfník. Nedávej dravcům nečisťým a
převráceným duše svých ctitelů. Učiň, af
je čeleď Tvá uchována od pohoršení, od
nepravosfi jak panna čisfá, svobodná od
služebnosti světské, prostá svěťácívía jeho
ducha: aby Ti ve svafosfi a svobodě, Vpo
koji a klidu mohla sloužiti radosfně.

Ale zbav nás od zlého. Žbav nás zloducha
pyšného, nečisťého a nesvornosf rozséva
jicího. — Zbav nás sfarosfí a pečování
fohofo života, abychom s čistým srdcem a
volnou myslí cele mohli věnovati službě
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eucharistické sebe se vším, co máme. Zbav
nás falešných bratří, aby družinu Tvou
v děfinství jejím nezahubili; od mudráků
fohoto svěťa, aby ducha Tvého V nás ne
pokazili; od mužů učených a pyšných, aby
na nás hněvu Božího a odněfí ochrany
Boží nesvolali; od mužů změkčilých, aby
zápalu pro cfnosft a přísnosí sv. kázně
mezi námi neuvolnili; od muže dvojí mysli
a nesfálého, aby prosfofy naší neporušil.

Armen! V Tebe, Pane Ježíši, jsem doufal,
nebudu zahanben na věky. Ty sám dobrý,
Ty sám mocný, Ty sám věčný, Tobě sa
mému česí a sláva a láska a díkůčinění
na věky věkův.
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