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NA H LUB I N U
\“ČASOPIS PRO PĚSTOVÁNÍ A.PROHLOUBENÍ

DUCHOVNÍHO. ŽIVOTA '

Ročník—'l-Pz-lvní.V Oloni'ouci v Března 1926. Čísloprvní.
„

“Na Alubinu...
Ve stálém shonuja neklidu míjí lidský život, často

i' život"těch; ]cteří vzhlížejí vzhůru jako k “cílisvé. cesty.
Mnozí z nás pracujílio rec'ne';snad iPro to, conazývají
„ “svatouvěcí-";krásná jes't ' »nice, vznešený Loj.jára Balm,
leč;nemá-li bojovníkzeslá nouti; třebajaby se stáleSílil;
Dlouhý'boj vyčerpává a. unavuje, mnohé i _znecÍnucu'e.
A proto nutno, si stále představovati Toho, pro nčíož

' bojuje, aby jej lépepoznával. N eLoť,eo lépe známe, více
' mi ujeme a pro “poznaný velký ideál-i ]crevprolijenie.

Musíme stále dotýkati'se. Božského a_tím'nalpudeme'
sil, žese stanemenepřem ožiteln ými."Těžký 26 as máPeÍclo '.
: bojovníky, z nichž vyzařuje: Loňské sve'ft . A takový
Bojovník více vydrží arneklesne' unaven; nava jej ne- '
přemůže; neboť zná hlubiny nevyčerpatelné, ]cďe ije Jy-z '
_c]1tive"sílua zmužilostj a lásku. Bůh ,jest tou ůubinou
a duše, která se'ponoří'clo něho, žije v _ne'm-a -může"vše
s_Bohem a_neumíráý-Kristova nauka jest tou. ]zlulainou
a v ní čerpá.clucÍiÍileJající 'sve'tlo;jímž zaplaš'í temnoty,
které se snaží jej de'Ísriti.Hlubinou jsou,-svátosti církve,
z nichž'pilaf staletí nápoj veliŘoSti, všem, kteří _vroztou-l

“ženípřiklonili-knih žíznivýclt mz. ., ' j “,
. ivot nás"jest Plavlmu a tak mámena vybranou. Za"

jeti na hlubiny Boží a načerpati vhlubinách živóta,Světla
'a velikosti, nebo dáti se zmíta'ti víc]uý po mělc'ináelykde.
loď ztroskotáaluie zmíníme,Protože mělčinyduši ne
nasytí. A čímhlouběji zajedeme adychtive'ji budemepíti
z te'cÍttoklubů,-tím vícePorosteme v Bohu,“neooť Bůh

jest.. ivot a ti, kteří 119mají, pevně a sladce; rostou a
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stou ají. Tedy Paradoxa -—abyclnomstou ali,Po_norme.
se]: oui) 'a]zloulwejido Boha, (10)er Pravja Prostředků .. _
tekoucích z jeho otevrene'dlane. ili __..Prohlubme svůj“ '
nábozenslz zivot. N esPOŘOJmese jen s zivotem dobrým, 7;
snažmese ýti lePsími a lePsími, clenze clnevícemilovati
dolu-íhoBoha, le'Pe]ioPoznávati a vdecne'vyuzi'vatijeho "
darů, jimiž násPritalzuje.

To chceme,to ucel nóvělzocasopisu. Chcemefociávati -_soustavnenauku duchovního zivota, ikdyžnelm emeješ'te'
ze zacátlcu zate'zovati výlucne veďeckým aParátem, uÍm- _-_
zovati velkeho a dobrého Boha, zopakovati PovinnoSti
k nemu,uciti o cene"svátostí a milostí, ukazovati brany,

-—kterí se na hlubinách stali v_eIŘžžomia svatými. Budeteslyseti o vsecÍzProstreclcídi ProÍi

vaně) a OCILOI'RIC;v Juclwvmm ZlUOtěVám na ne.OdPOUlr

učen: duchovmho' Zi—____

vota. Můzete Podávati ciótažy a Pochybnosti (znacka-_.

KonecnětuP oznate inejnoveJSiPrlslusnou literaturu, kte-___
rou budeme soustavne zaznamenávati a ocenovati.

Nuže,H[;oeiejte nám ruÍcu_a Pojďte s námi.Hbiny , -R.

Božím: Hocnáme Přddádati ke každému druhému číslu Pří

laku určenou jen kněžím.C11cemev ní Poďávati náměty a zásady"
duchovníhožlvota Pro žlvot kněží vlastní a Pro vedení duší 31m
svěřených.Prosíme, aby nám bylo sděleno, kdo si Přeje pfdóhq,

Laikům vůbec nebude vyďávána. Pro kněze žádajici: s:Přílohu _zv__ý_š_í__
se Předplatné_o 2 .Kč.

ZA 5 Aby
Lačnínie..

P. Sily; M..Bž—a_ito'o. P.

Bůh nas stvořil Pro sebe, tedy on je našlm ustřecl—Í
mm cílem.Kdo dosahne tohoto svého cíle, ]eStblažen, __

1130Je na cestěgolu-é ]: němu, je šťasten; kdo Bloudí
.2



Žmimo,nedosam reclmetujejvyplňujícího. Duse vsak _
neda si zcela zaťaliti vědomí o ustředním cíli. Duše _
i nejvlaznejího_1š1esťana Zna tento cíl A. tak, Pož

"znavse Pravý cíl,-_jelxovelikost a Bohatství a srovf'f
navajíce, co_nam přinesoutyto kroky mimo cestu,
jsme-zalívani smutkem. Nevyplnění a Prazdnota vsu"
nou se do ducha. Běda duši, ktera se snaží “zaplniti
.zďanlivýmihodnotami,hodnotami, které nasnadobro
odvaclějí od našeho cíle._Takova &usepoletuje jako
motýls květu na květ,v__šu<1e,kde se na-ni usměje
křiklavý- květ, usedne a ssaje sladký jed. Nakonec
Pot'omz toho vseho duch dostava zavrať, a daví vý- '
Plody vzteku a zoufalstvíanapisevAnatolovi France,
že největší službu světu Prokaže, kdo vezme.jednou
trochu ďynamitu av hodí ten svět clo.povětří . . . .
A nenídivu.ZŠín1ivě hodnoty,za kterýmise
žene.duch hmotařský, Požívačn 'a sobecký, nejsou
s to vyplnitx hluboke ProPasti Ii sli-„ehonitra, J enom
v níještě-více rozněcují hlad.

Nas rozum může nasytiti jen Pravda.K1am, Blud,_

znehodnocují duševní schopnosti, Pravda častečnajej.nevyplní.. ,Rozum, okusivz lahodné cíšePravdy-,
chce Píti víc a více' a čim více Pije, tim větší žízeň
v něm vzrůsta'. Jeri Pravda velka, cela n lní dusi,
kterou Bůh otevřel a:_milostí svou Povolalpk Blažej
nosti v uchoPení Pravdy.

Nase vůle jest otevřenaPro Johto, avsak nePouze
Pro to, či ono dobro, Pro dobro častečněa Pomíjející,
nýbrž Pro dobro vůbec, ktere jest nekonečně.Jina'
dobra na okamžik_ukojízizenPonaPIni, nevyplňují
vsak dokonale, zasyPavají jen jednu jamku, ProPast—V
vsak duše, touzící Po nasycení zůstava stale Otevřena
a vola a Pvlačehladem. Pozemska dobra nedovedou
ukojíti naši touhu, Protože nejsOu nasim\ustřednímf
Cílem. Neboť v doSažení ustřeďnílxo cíle sPočíva nase
blaženost. A tato BlaženOStmusiBýti dokonala, Proto: _
'že By to nemohlo Býti ustřeďním cilem, co.-dosaženo.
nechava ještě _xnezeruk vyplnění. A Proto, když cas
tečna dobra jsou tak--__neuPIna,nejsou nasim Pošleclfj
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ním cílem.(Čtiz Sv. Tomáš Aqu: Summa I. IIae q. a
art. 7. a S.) _ ' ' '

Z toho pro nás plyne několik závěrů! Nač se tak
vačnivěsháněti po dobrech, která nemohou, nikdy
nemohounás vyplniti? Proč jimi zatěžovati svůj-roz—Í
let ke štěstíúplnému a' naprostému'? Jednou se proti
ním samy'm ostaví vlastní ' rázdné nitro a_laude na „.

_nís'volati ja 0 na svého vralíla avy Budete před ním
státi Lež omluvy, nel) jste sami cítili nedostatečnost-*
náplastí, které jste hledali prosvé rány; Dříve či po-Ě
zdčji i vy“ přijdete ku přesvědčení,_že vše na světě
jest marnost nad marnost; leč dodejte'též s Tomášem
zKempen: „kromě Bohu samému sloužiti“ . Jenv něm,
jen v Bohu jest vše, po 'čem d Clltínaše duše. Nuže,
dejte, co jí patří„dejte jí její o Boha V jeho slad-f '
llém náručí naleZne rozum prav. u, které se nemýlí, ,
a která neklame, vůle bude vyplněna. dobrém neko—
nečny'm. ' . ' . _ _

Bůh jest nejlepším, ne'žhavčjší touhy hodným „do-$
krem, a tento Bůh přijalJnás za své děti a zjevil se:
nám, určilnám- Synem svým cestu lí sobě a volá nás
]; patření na sebe. Hledáme dychtivě pravdu, hle,
u něho je celá; jinde jsou jen odlesky její, žízníme
po dolaru, a On jím jest a jím-vše ostatní jest dobré.

Nuže, vrhneme-' se do. loktů tohoto -.Otce, Boha,
Dobranejlepšího a Pravdy. nejyětší. Snažme se den
ode dne jej více poznávati a lépe milovati,_až-dol té
chvíle, kdy naše celéLytí se změní v klanění, vidění
a lásku, a nepokoušejme se odpovídati-na Svoutouhu
poštěstí,shonem osladkosteeh, které hořknou v ústech
a duši plní, zoufalíouprázdnotou. Nechtějme, aky-naše
lačnční bylo lačnčním Bezátčšným, příšernou nocí,
marnosti se zmítajícím, nýbrž lačněm'e a žízněme-po.
Bohu živém, nei) takové Blahoslaví Pán,. když dít)
BlahoslaveniJiteří lačnějí a-žížnějí , _.Lačníme,-a1e
nedejme duši _p'ožívatizem_i,'lačníme a'proto jí'dejme
— Boha!



U výselxlýclt cisteren.
D:; Bedna-lava „vg/c.

Nad starou knihou lékařskou'skloněn sedím: šva
hachový fish, šedý režnÝ papír, ohmatanékr'aje na
listech. Sedím a čtu. Návótil ]: léčení, Chytrý h lna.
svou Johu'ten, Indoknihu psal,! A vzpoinínšin, šoli
již nad ní lidí sedělo,jako sedím nad nífteď já!.A za
thořili do knihy —svůj zrak a—zahlouhali se do jejích“
rad a pak ji zavíralia'železné sponky zapínali a vstali,
&když ji neslido staré skříně,jako drahocennýrpoklad.
„na:-ukonjiťam nesli . . . .Aikolik lidí chorohouspouz
taných přišlo sem, ke dřívějšímmajitelům knihy-, aby 
si vyprosili' ýe—svýchsti—astechradu z tétoknih ,. . . .

Ty'starškniho lékařská,kolik pohledů kdysihylo
]: .tohě upřeno, tóužehně vanedočkavě? K tohě, jež jsi
Byla pro ně studnicí moudrosti a naděje . .. . -. .

Dnes? Stará.kniha lékařská,;Pro 11th ty hys Byla
.ještěstudničí nadějeÝ'Starožitnou památkou, to „jistě
ano,.Ale to je také vše. Studnici-však naděje ?.Stud-"

„_nicí lékařské moudrosti“ *Ach, jak ,setehdy ten—náš
lékař usmíval oné staré naivnosti, když přišel ]: nám, '
a když knihu jsem mu. ukázal a' četl na 'nejohmata-f
nějších stránkách Předpisy,_jali léčiti jednotlivé ne'
moci! . . . . Jak sejen tak divněúsmívall Co si myslim!
_ 'Ty stará studnice lékařské moudrosti, cosznamenala
kdysi?.A coznamenáš dnes? Máš cenu pro-lékaře,ale
ale jenjako doklad, jakými nízkými stupni musilopro"
jíti- lékařství,“než .“sepro tacova d ke'ďnešni svévýšiý; .

Stihne dnešní věďecié knih “osud“lepší?
Takové jsou všecky pozemsšé hodnoty-:.dnes mají

cenn';jsoubhďíýo'všny; strhují knaclšení. A zítra—"
terčem poznámek 'a vtipů. '

*

Té prázantY a préhavosti pozemskýchhodnot!
.Věera měl továrnu.“Ve ' ou továrnu, celou ves to-i

várních huclov.Pýchou inu byla.. 8 holýma rukama;
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začal, ale mozek myslii a myslil, ruce tvořily a tvo—_?__

řily, podnik rostl 'a rostl. Hle, ak vzrostll Hle, jak“
rostejestěstale! Viz v kažaé té_gudově roj lidí pracuf "
jících a hemžících se pilnčji, než pracuje a_hemží-se
hustý roj včel v ulech. A kolik je zde_vtom velkém
včelíneulů! A tvůrcem celého tohotokralovství prace
semja Majitelem všech Imáma a_Bzucícíchstrojů a'

iii-omaďsurovin a skladů výrobků jsemja! Těm lidem
a jejich rodinam zjednavam výživu ja! Kdybych jaÍ _“
padl, osiřítento kraj, tisíce rodin přijde ovýživu, pauz '
perismu,veškerovysší snaženiubíj ejícímu pauperismu
propadne tento kraj. J a zde na svédlani clržímosud
kraje! —'M_é_<1í1ny,_mestroje, mě _tovarny,_ můj _poclť
nil: je nastroj, kterým pracuji. Vélkolepý- nastrojÍ-"_'_.;_
Mnou vytvořený! Ja mu vdeCLl život! J a pro svůj____
podnik žiji! iji jen pro něj! Můj podniloije mivším! _“

ivot By neměl pro mne ceny, kdyby můj podnik Se *._"__“
rozpadl! _Můj podnik je _mýmstěstím,mym nebem,-.
mýmvsím.

Začaly padati najeanou Banky._Říti1_yse do pro"
pasti.ZaChyti1y jeho podnik. Strhly.jej._Ř1t11 s__e*_'_.__„__
s nimi 0 prapasti.Ac11, tak prudce . -.. _“

_Jižje“polir1)cn. „Můj podnik! Bože! BozeTMuj _
podnikl“ -" -— -—

Nej elijste jestěnikdy vlakem vecneBývaíe tovar—ny,“
_s_vyhořelým strOpem, ne okryte, s Lusy “stareho _žešf_._-____
leza —zbytky někdejsícří pyšnych strojů —na zemi _
na dvoře, s _otv0ry__pro okna, dnes Beze slila, jakďg _.

prazdne důlky SICPVCOVYděsně otevřenými do sv_eta_?.=
Nevidělijste ještěnikdy někdejsíliošlechtice,jehož;

velkostatky a dvory _azainkysbyly roztrouseny .Po;
cele ríši, a jehóž pýcha sahala k nebesům,a_je až roz-f'
(lína s výšky sebeúrčďómě dolů lileklěla na Bídne mra—f__.
vence—'ostatní lidi? Dnes Bez slecht1ctv1,'t)ezf.z:=
fzamjiů . . . .laez dvorů ;;. .mraven'eč'ek mezi o___s__tat-'_._
__nímimravenečky, putujícími dole _vprachu _.__'_z_a_"_'ji“-.\

Íprasený,zal) a_ceny,zpiocenýjá o oni.
Té prazď_no___tya p_rc a_vost1pozemskych hodnotT

* _.. ..
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“Jeho jedinou 'naďěi_í_._1_>yla,jeko.rodina.'Sám zbíd
vny'clipon-iěrů vyrostl-, "jákó'štuďent ]; dol) 'mvliďeni;
na.-OLĚCIYJCLOJiI;hodinami Se'živil, na výso ých ško-j
'lšch se'fěžce',těžce protloukal; A dnes?-Ma,. jméno!“
Má ýliý! Má Příjmy! M5.majetek! Kdyby Byl měl
zíal-isýélio-stu'ďiajen. část' svého nynějšího jmění, ja_ _.
By Byl teprve pronikl! Kdyby s_iByl-'mohl opatřiti
„knihy,ípo ničhž „toliktoažíval; navštíviti'oizinu, o je:?
jichž vZOrných zařízeníchtolik_'s__lýchíval,'oj; kdyby *
. Bylmohl tak stáj-dostatiaž ]; samými ne'vyĚším' zříci.
.lům vědy,?0j,„jakvysoko Ly teprve létař “vevýšinách:

nes. . .. -_ ' ' ' ', .

' 'Co jemu. nebylo dopřáno, m5.Býti umožněno jeho
,dětem. Jsou jedinou. jeho nádějí! Jak s nimi, večer;
když ;únaven'..se vrátil "zpovolání, Opakoval- denně
*'uči'voípijog: mnasium? . __ .

Dnes pro 'íjí'jec'liny'syn svš'_m1aclíletá a tatínkovy. _
peníze v universitním městě,jediná dcera pioliíjí—sýé
mládí .a,své doby v Paříži či Praze či vím.-':kdeÍAÍÚ
když se ýrá'tí domů na svátky, otec 'shrůzou vidí:

.Pro'Bola-az, mé děti, tak mladí __-.a ýypílen'ě. sopký! _
Me děti! Májjediná .náďěje! .“. .

Á*

Jchózjéjcliným cílein býlá'žase vlast. ,Vše _obětoyá1,t
"iBoha, _i.svčď0m1',jen aby národfžkičěgal; Nároclu
sloužit! Ale řišlačhvíle, kdy kamení nev'ďčlludivóce
.záčálo bíti (£) jeho hlavy,- a utíkatq.muselicofnejrych?
'lejio ski—ýtise za sti-om, a y se_'2'ac11xáni1!AtOto ka'
'me_ní,nevďě]£uletělo znároďa! zjeho národa ]]A když
_šriaělve chvílích, Ind Ise-národ;ZaPOmínál;„]_iolik je
“vnam—ač-úkry'toílidsšé slabosti-i lidské špát'nosti, gu
znechucení :; bolest-la.zklamání znísiIo ,se-iv'jeho-diišii
.a jen s největšímocí v sobě-potlačó'ý-alvzpomínku"_na
s_lov'a,? “něžkdysi Huxley'posvých ,trpkýchzlšuše—
nostech ve chvíli ízhořkostuir-„yylmclilz_,5Raďěji—stáďu

' 'opičBych seHanělnež IldSÍVU'“-Jak mu ta slová stále
zněla' v uších, fv mozkug'jjýěýde, “*kamjjselangue/'

' tyč, Sláva;pesimismu! -.''
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PrÝčÍJá jsemvěřilv národ! 'Já věřímv náro'ďlJí
v ní:-od věřit—chci? —" —r -— _ .f

% přeceta slova' hrozná mí .žnějí stále v uších!i i v národě se člověk může zklámati? "
' *

U prázdných cisteren jsme seděli . . . . _
_ Vnejrozmanitějčích pozemských statcích hledá mo
derní lidstvo náhradúža Boha. V Bohatstvíýve vědě;
V mládí. V kráse. V práci. .V požitktu V humanitč.
Ve vlastenectví. V módě. V cestách '-i-_po Leižínč.
V tanci.\V' kině. V Jivadle. V jiném umění, .

Ale chvíle zklamání se dostaví vždy. _
TY chvíle se dostaví_..Apak sedíme na poušti u vy

schlých cisteren svých nadějí a svých ideálů. Výčet-.
pání, hlaclóvia žíznivi. Tup 'm zrakem hledíme dolů
na skalnaté dno cisterny. kvílemi jen zvolnapo
zvedne se znavení hlava-a malé oko zahleďí se'ďo '
dílky. Ani tam nehleď. Samá poušť.Aňna ní horký
písek. A znavený zralí" vrátí se ke dnu“prázďné-ciž
sterny..._. " \ \ _

A člověkzde sedí vtupěm zoufalství dál . . .
*

.Jmenujte mikterýlsoliv z pozemských ideálů.-'Ano, _
dovede na nějakou-dobu, snad na .clloulion'd'obuduši
oblažováti. Jako cisterna, která" Iniři'Čeští zachytila _
hojně vody, ač živého zdroje nemá, jenž Ly ji-svěží
vodou'zásoboval stále. Ale dešťová voďa'\»v7c_isterně
vracíme pod žhavým sluncem skutečnost-i .'

Cisterny vyschlé, kolik je vás ve světě?. -.
AjaÍC' se 'u vás smutně, smutně .:le duši hladem 'a,

žízní hynoucí . _.. . __., _ '
*.

Je možnovšak Pro duši nalézti studnici vody živé-?
Niluly nevysýchající? Stále Osvěžující?Stále křísící

'zmalítnělou duši ]: nově čilostí, k novém-upodnikání,
novému idealismu; jenž jako křídla-nejpevnější po

8_
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maká"ělověku vznésti se .fsoko '., přenésti se ilpřes.
překážky nejobtížnější-.všež'ďuěi vlévá stále nové na“
děje,nepřemožitelné,radostně í vechvílích nejtěžších?

J estmožnonalězti: V Bohu. V životěz Boha. Vži'
votě a nauce těch, kdožžili z-Boha'.Jako kd'yž jdeme
]: řaďě kvetoucích lip a vítr, Ío'ulšající nám do tváře,
věje nám vstříc milou vůni květů lipových a vůně ta
násc'elěpříjemně, ažopojněovívš, tak jdeme-lilnBohu,
tu vane mím vstříc jeho vůně a. jeho síla a ovívá naší) ,
duši a_vějev ní nebesk' idealismus a nebeskénaglšení
a nebeskou radost a neřeské síly. Age nachvílí. Ne
den. “Ne roli.“Ne jeden“život. Bez přetržení! "Věčnělj
Věčně! —Věěně! * . _ _ _, '

VždyťvBóÍm nekonečném an_e c'eq'mtelnémgvBoÍm
Lásky a_Síly a Moudrosti-a Blail; Prdrhem' tysílyl '

„* \

Blahoslavená duše, jež Blížíš sek Bohu, a již ovívaí
sladký vínek jeho milosti a-jeho štěstí!

Blahoslavená“ cluše, uchvácenšja „nesená vichrem
jeho síly! .; ' _ , 

Blahoslavená duše, rozpálená, ohněm jeho hodi-'
vosti! ' _ " ' '

, Blahoslavěná duše,“OsvěžujÍCí'a-zmlazující svě-síly.,
u nikdy nevysyclmjící„stjudrii'cqjeluolásky?

Media vítl'a„-_"Uprostřed života.
Neznámý středověký autor.

U roStřeď žití toneme v smrti, _',
Inf; hledat-poznacníka, *
než u Te e,'Pane?
U Tebe, ktefý pro naše hříchy
s ravecllívým 'zahoříš hněvem.

vatÝ'Bože, svatý Silný,
svatý a milosrďný Spasitelí, \

“ach, nevyďšvej-nás v tu moc hořké smrti,
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neodvflíuj nás, až zestárneme,' _ _.
" až zemdlí naše síly, nas neopusť, “Pane! .

Sva ' Bože, svatý Silný, svatý"
am. osrdný_spasitelil' ' '

Křesťan'stzgízdrojem'velí'lroist'í.,

—D1'—.'_Alf'reJ.F_uc]zs. . _ /

V evangeliu se výpravuje příběh,kterýosvětluje;
v čemje velikost člověka“.Míníme výpravaání,- te?
tak sv.Petr'tak dlouho.kráčel po vodní hladině, po.
kuď senebál, 'pokuď věřil.Jakmile však .jeliovíra za;
kolísala, jakmile sepočal Báti,polča1.tohouti._Pokleďme
na apoštolanáróďů sv.Pavla: Covše vykonal,- jak/zač
sáhl *mocně do děj in! A“ opět .jeďiňč__si'1_0uf.vírý,Sllou
veliké myšlenky,-která jej nesla. Čím více dovedeme
zapomenout sami 'naselae, tímf'jsme větší; jsme tím vět.
ší,čímvětší je naše.pokora; Předválečné dobasi velmi
libovala v pojmu“„vyhraněně osobhosti“; Bylo _toJě
ďictví liberalismu, který hlásal krajní [individualism

_ve věcech hospodářských a ýřenášel je' i, do filosofie.
Mohl—li-se:—podle 'šýatně'pochopeněio darwinismu
—člověkvyvinout ; opice,pročby se :; opice nemohl

'inouti tvor ještě—vyšší,nadčlověk? Nietz'scheóý'a
Bios; síly, masem—„naďčlovčka, Stirnerůvsólipášm
Podporovaný 'suLjektivistickou 'noětiko'u, akt—efý“činil
ínďivicluumstředemvšeho poznání, jako Bý člověk hež

'byl bytóstí relativní, ensal) 'alio, nýbrž _Ensa'Se'(oč1
jiného - sám od sebe), Býtostí'absolutní-F—to_vše-ve'cllo
kekrainímurozvoji individualismu; Lidé sedomnívali,"
že Budou tím větší, čím více Budou ždůrázň ovati zvláště.—
nostísvé individuality; Ale v evaňšeliu jest opět'jeďna
hluboká pravda týkající setohóto přeceňovánívlastní
osobnosti: „Kdo ztratí “svouduši"proane; nalezne-ji,“

.kdo hledá své duše, ztratí ji.“ Totomístoj-Íaývá výkláě
35110na mučednickou smrt-,ale lze ji aplikovati i vina
šem případě: _ím-je individualita: více vypěstována,

;
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čím jsouosobní-Zvláštnosti—vícezdůrazňovánýďím více..,
je člóvěksám “soběnaóbtíž, tím 'více se zahloubává do

_ sebemnčení, Jó sebeanal sý,ďo-ne l_oclněhovrtánív so
Bě.Sfclc'e'liďské j e.neýoíojné.. Seťe ozoxováním, pip
_lánímvlastní"individuality ještě .ni (10 nedošel právé
velikosti; ílenství Nietzscheovo vyplývá-jící z počř- .
tu Osemocenosti'není ního ným zjevení.Ve1 ou indi-=,..
viduálitu'“ nelze"'avypč'stovátizdůřazňovánfm osobních
vlastností, zvláštnostíaatalentů, nýbrž tím,-že 'všecllný

' osobní vlastnosti ; talenty postavíme—(Ioslužeb veliké
věci. Oná ISaksam'aunásponese. Kdo leuží veliké ' š
lence, nejenže rozsěvá„dobro,vyplývající z ní, nýšrž
jest sámlvelikostíniyšle'n'kýposilován. Dovede všechno
v Bohu„který jej ýosiIúje, protaže nehledá sebe.Proto
jekřesťánstvízdroj emýravé-velíkosti, že nejvíce učí se?
Be'záporu,prot0že učinilo středemdějin lidstvakřížJste
rýyjestnejenom znamením Bolesti;ale i'znamením'lásky,
která přemohlaBolest.Není jíněvelíkosti, nežvelikost
vlásce,-kc1y člověk ztratí sám-sebeúplně sežřetele: Bez
láský pákj est každá činnost mai—nýmshonem "atrápe'.
ním ducha: „'Kc'lyb ch 'ázyk lídsk “mi ianděl'sltýnii' ——:
mluvil . . ;lás'ký vša 'ktfylayc neníčřjnicnejsem'l“
_ Básník Ota-kar Březina “napsalv jedné ze svých nej—

krásnějších á nejhlubších-básní: ' ' > . _ ;

„K&yž radost života _iní dveře *n'z—ávřela,l_
tu-pokyn Bolesti-je dálkšm otevíral . . .“

Jedině křesťanství pochopilo “tento smýsl Bolesti. Bo" j_
lest podle vůle Boží dobře'pšíjatá aídobřeprožité ote'
vírá nám cestu do tajemných délek,“vedenás vždy vý
še,“neboť '„t'rpícíin děkuje“ život .za' svoje nejjemnější

-dary“ podle "slovtěhožjbásníká; BoleStdobře prožití,
“spi'ojen'ás,utrpením Kristovým jest zásluhou Proto jest '
křesťanství-cestou k —velikostí, _že nejlépe účí rozumět
Bolesti,Éfoklěna-tovšech filosofií ánáboženslx “chsýstě'
mů; ale žádný-sis bolestí nevěděl rády, ješně. nábo
ženství kříže. 'Pohleďme ná ty řaďyfs'včtců: kolik-to
rozličných životů, rozličnýth "osobností-Rožtřiďme' .si1; '
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je třeba podle těch kategorií—,jak jsouseřazeni ve Věl
1: cl: litaníícli. Od apoštolů, evangelistů,—kněží,-mnie..
c ů, poustevníků až po svaté “ženy, od “mučedníků a
církevních učitelů až po vyznavače, kolik velikosti,
kolik životůobětovaných cele a úplně mýšlencelA po? \
Jívejme se "na“nejnovějšísvatořečené a Blahořečené:
mlada sestřička,takřka ještě ítě,'prost ' venkovský

' farář,fráter, který sotva uměl číst a psát, arclinal, kte-"
rý vynikal učeností, Bojovnice za víru-a národ" -—'1104
lili rozličných heroismů/ctnosti. V každém—povolání,
v každé společenskévrstvě, v každém zaměstnání jest.
možnodostoup'iti]sorun ctnosti v mířeheroické, v po?
stavení na výšinách spořěčnosti i v.nenápačněm plněž _

ní povinnosti všedního dne. Křesťanstvínenahlíží na.-'
liďslxouvelikost romantick _,jako LYvelké“činybyly
jenom čin)rnápadné, jako _ývelikost Byla jenom ve" 
likostí Bojovníků, mučedníků, umělců, učenců -—'“jako
by velikým fBylo-_jendm to,“-Ico.budí sensaci. Církev.
nerozďává.jméno velikosti tak, jako jej.-rozdávají mo" 
Jerní noviny, kterým je lhostejno, čímsekdo jproslaví,
zda tím, že chová ochočeněho hoko'ďila nebo tím, že.
napsal spispoctěn ' Nobelovou cenou, nebo třeba tím,
žeje championem oxu. Silou pokory, nikoli silou sen- .:
sace měří církev velikost lidskou'a v tom “jestvelké
poučení pro naši dobu, dobu zkoniercialiso vanou, která __
přeceňujetechniku na úkor ducha, dobu-,v níž úspěch
je jediným měřítkemvelikosti. ďobu, jež si lihu 'e vsen- '
sacícha hyperbolácli a jejíž duch zpovrchněf tak, že _
sebojí jít -—na hlubina.- Jak BYtaké mohl.-“jítina lala-»
Linu člověk dnešní doby při své skepsi, jež byzpůSO'.

mila, že počal okamžitě tonouti pro svo'i ma ou ví?
ru? Jak __ý se mohl odvážiti na hlubinu čťověk, jehož '
největšímoudrostí je chytra, vychyt'ralš pochybovačť
nost, 'eLOžnejvyšší filosofickou pravdou'jest, že „vše"
jestpfýnulé “, „panta rei “, ženení pevného Lodu? „Dej ",
te mipevný o ajá vyvrátím zemi že zaklaďůluTa'to
slova velkého Íysika' platí i v životě duševním. „

Logikajestřetěz,který visívevzduchu. Lo ilia praví
toliko! Platí-Ji, A, platí B, platí—li“B, platí &, ale ne—
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praví nic o tom, žďa tOto „A“ skutečně platí. Chce-'
me-litoto „Au, toto východisko-veškeré “svétvorby,
veškeré své práce míti, musíme v něvěřiti.Bez výcho
(líska, pevného východiska. není mOžnonic' velikého

ostaviť. S myšlenkou..„vystavěl jsem, _nevímkomu?
fze stavětčinžáky nebo družstevní domky, ale ne chrá- .
my, jež přetrvají věky a ježbuďou příštím generacím
hlásat velikost ďnešní kultury. Doby uměleclx)rveliké—
mělý velkou'společnou myšlenku, velkou Společnou
víru. Velikost umělcůminulosti nebyla pOuze'velikostí
jejich osobní,nýbrž velikostí kolektivní, velikostí spo-..
lečné veliké vírý. Tento prOBlěmspolečné velké myš-"
lenký jest nej-těžšímmírovým problémempoválečným,
nejtěžším rolblěmem 'vůďcovským .v'novóclolaých (le-___
mokraciíc , nejtěžšímproblémem autority v JnešníCli
státech. Před čímse “můžemevšichni Bezrozďílu poklo'
niti, lacloná'mukáže pravou Cestua tím i Pravou velí?
kost? _. ..
“,Není náhodou, že roklém křesťanského sjedno
cení stal se právě v ďoíě poválečné. roztříštěnostitak
aktuálním, neboťnezáleží v tom, jaké'nové' technické
vynálezy. Budou ještě učiněný, nýbrž v _tom, 'ak s_e.
dostat k lidskému srdci. Co"jest platilo, že v --vropě
jest možno radiový—mrozhlasem naslouchati, jak Bije
srdce člověkav Americe, kcl'ýžpřestechnické sblížení
jsme tomuto srdci vzdálenější, než jsme kdy Byli? -—
Kdo přinese lidstvu myšlenku, jež sjednotí srdce, po
slouží lidstvu daleko více, Bude daleko větším, než ten;- ' .
kdo usnadní vzájemnou komunikaci. Této .velikosti 

_naše doba však ještě nechápe,toli1io 'i pociťuje temnou
předtuchou. „Pan; Chris-ti in regn'o čhristi“ -—to 'sou
slova vůdce vpravdě velkého,ive1kého nejenom v ast-' .
nostmi osobními, nýbrž především Svýmúřadem. Křes
ťanstvíměřívelikost člověka v Boji se hříchem, v boji
sesebou-atomu také nechce rozumět dnešní (laka, která __
soustředila„svojipozornost na činnost extensívní, takže

' intensivní duševní činnost řestáváchá ati. Stróje'mo
Lou pů'solaitiBuď“_ku-pože nání nebo ie zhoubě', jak
nás poučilý zkušenostisvětovéválky, ale mír a harmož
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nie v srdci,které položilo svůj základv-Ježíši,Kristu,ov v'l " 'v v I'; - jf,
muzefprmestl jeďme .pozehnam. Jeden z novodobýchfiloso ůnapsalvpojedn'ání o genialitě: ,', “lověk'jesttím '.
větší, čímvíce“zla v sobě přemoh1;“ Ukazuj ena příklep-f
děShakespearea aDostoj evslxěho,že dovedli-líčitíi in-f
Jíviclua zvrhla a zločinné s takovou pravd ěpoďobnořstzí, _“__
že není možno, aby i tyto- Sklony v nibh nebyly.A1_e £
zbavili se těchto sklom't tím, že je- o_jektivovali tvór'jř" '
Bou. Literární,“l>ísnická velikost—Bytedy-vítám září
ležela, že geniální lidé dovedou 'eo nejvíceěliclskýeB.
vlastností v sobě obsáhnouti, je pochopiti Ianděti,—jím
výraz tvorbou. Imy jsme přesvědčeni, ž.;člověk j ;: tím _
větší, čím 'více z a v sobě přemohl: míníme' tO-však ve“

1 I ' ,' " ' V " v _

smyslu moralmm, ve smyslu Pavlovycestydo Damas—, 
Lu, v tom smyslu, že z velké kajícnostii'se “_může'vyvié
nouti velika svatost,poďle výroku svaté Terezie,"která "

napsala v tomto z-smyslu; '„Pán.po'zlaeuje_„_méýinýff'“
O svatém Augustinovi, “který před svým “obrácením'_
o sobě prohlásil: ,', antu us puer, tantus pec'c_ator!“
(Takové dítě, itako'vý-hříšník !), Bylolay možnoiproďí
hlásíti po jeho obrácení: _„Tantus vir, tantus'sa'n'ctus I.“
(Takový muž, taký světce!). -—.Křesťanství-dovedlo;- "
přemociehříchtakáe mohlove Chvalozpěvu „Exultet“ ";
zvolati paradoxním jšsavý'm výkřikem: "„-O,;feix.Cul-' _

a,"quae talem ao tant'um 'meruit' Labere-ReclemptoP-_
remlu (O Blaha vína, jež takového Vykupit'elc; *měla
míti]) Tak rozumí křesťanstvívelikosti; Lademéýelia.
kými tehdy, kdyžnebuďe'me svěvelikostivůláec hlen;
dati: „Ne nám, Pane, ne nám-,“alejménu svému dej __
slávu !“_*Prokřesťana nejvyšší“ velikostí jest sva-tost.Co..
jest svatost? Svatost jest v lásce'B'oží, která působífsBo-f

. _ , _ , - .. . - ' _ ' . _:Ju“sBožím zakonem, sBoží vůlí, jež se_máv našemžr
votě stále uskutečňovatí, jak “prosíme-'i' v—Otčenáši ;Í
„Buď vůle tvá !“ Bůh jest proto nanejvýš “svatý,:pro?
tože jest sám v sobě dokonalý, protože-jest nejčistším _—
Aktem své vlastní'VůIe, „Svatými'lauďtej'akóž jsem
svatý já, Hospodin, Bůh vššl“ To jest ravá cesta“krve- ]
likosti, protože posvěcení “semusí Ívztaiovati 'na'rká'žclý __
níš čin,na každý luck. _íjíc'evÍtóm'toduchu,“jnebu?
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deme konati pouze svoji práci; nýBrž-naše'práce-po"
rolste-ve'skutečnédílo.-; o jest.na Světěvelikěa co jest
malé? Kdoto může "Iiosouďiti-v-tomto světě, v němž -'
jsou'saméfrela'tivní hodnoty? Svět“'est'také, jak víme,._
v posuzování velikosti velmi nestá ý.'Kohoivčera' veš- .
lebili, toho dnes křižují; 1:01:10včera prohlašcwali' za
genia,toho jinákritická škola prohlásf'za Lřídila,koho
_jedna; část lidí rohlašu'je za největšího dobrodince lid" Š
Šstva, tohddru & část prohlašuje-„za *svůďc'ea-žrááce.
Kde nalezneme měřítko'pra'vé velikosti? Měřítko',.jež _'
BYlorelativní, nebylo BYměřítkem;Hodnotafjež má

' Býti měrou, musí Býti hodnotou stálou. Měřítko-musí
Být absolutní?musí být “ovzneseno nad pozemské kolí"
sání, Proto měříme vjelilgostkřiesťanovuna.-Bohusamot
'némi,natom, jak "_se"kdo dovedli'Bohu Éřiblížiti. ABY-'
chom i ubóhýliclský život'nepatrného “červíčkámohli _
měřitiďeálem tákvznešeným', ]; tomu nám pomohl'Bůlí 1“
tím, že vzal nasebepřiro—z—enostlidskou. Božská a lid—'
ská přirozenost„JežíšeKristav bypóstatické unii jest
nám měřítkemveškeré velikosti. Nezměnitelnost míry
jest zárukou 'správn'ého'měření .-V_e1ikos_tkřesťanova' se __
_neměříučeností,-talentem; mocí, nýbrž jedině tím,íjak
' žil. Aiořece p_rávěkřeSťanstvíídalo svě-tutolik učenců,
umělců.-nstátníků.! Jak jest tOím'Qžno?Proto, že ten,?
kdo má pevnou vírú_v' srďei; tvoří.-svoje dílo I: tomu
posleclnímu'cíli; aby. oslavieroLa,/'cítí stu'lpráci-„zďe
na žemi jako svojeíípo'slání-oď'Bohan a v tomto vědomí
jest možno tvóřiti veliká díla. Kdo toto věďómí má, ten ;
nechytračí-se svým dílem, zavrhuje ehýtrost-á dávají-1
přednost moudrosti. Moudro—stpal: není výsadou učed'
ných-Již Jablonský. napsal: „Co je _chytré,ne však _
moudré, Zpozdilce 'enošálí._“ ProStÝ člověk může'mít
více životní "mou rosti, než nejučenější' filosof; než ;'
nejzkušenějšístátník. Pravá velikost "estpak v moud?
rosti. Moudrost 'nespo'čívá'veívelkéi. uševní složitosti;
nýbrž “naopak, v -jistém_ vnitřním zjednodušení :_jcle
o to, aby naše vědomosti; naše cit'Y',vnášduševní_život
tvořilyjednotu, at> ehomhledalia nalezliposleďnícíl
ak němu vše zařídiřifCo-jest platno sebe více,vědomos-l:
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-:tí, netvoří-li organick ' celek? Takové neorganické,
chaotické vědění jest orší než nevědomOst, protože
činí člověka marně domýšlivým, zastírají'c mu eestu_
ku pravě-askutečné Velikosti,Dnešní doba čtenářů'no
vin jest dobou takového domýšlivélio polověďění, je.-"
muž jest nutno čeliti _prohluBOvšním„izjednodušovář
ním vnitřního života. ivot velkých lidígjeví se nám
jako Balvan z jednoho kusu vytesaný, próstý vesvé
velikosti, ve své 'jeďnolitcisti. Nechtčjme více zfnšt'al
vědět, nežli náš vnitřní organism může .přijmduti .a
zpracovati, Pak “vždyzvíme to, čeho je právě tichá, a“
ke konci uvidíme, že toholnebýlo "málo,"co jsmezvěr
dělí. Jďčme raději Jollloubký a do výšky než do šíři-'
ký. Křesťanstvíjest skutečnou a-pravou cestou k veli
kosti: k velikosti, jež v síle víry hory řeníší, jež se
nebojí kráčeti—v síle této vír)r ani o k __acliněvodní a
jež se nebojí—jítiani na hlubinu. Neioť právě tam křesf ,
ťananejpevněji udržuje ruka Páně. "Vtom ,jenaše ve
likost, neboť „nam nepřísluší vychloubati se jinak než
v Ježíši Kristu". _—Jelio sláva jestjslávou naší a není“
jiné slávy než sláva Boží v jeho tvarech. Eucharistic
ký Kristus, který dlí mezinámi, jest zdrojem velikosti,
jak jí rožumí křesťanství,protože jest zdrojem síly a
zdrojemonélásky, která dívá sílupro práci ďenníi ro
dílo životní. Protestantism, který se zbavil tohóto zcš—o
je síl)r a jednoty, 'stůně (Ines žalost'nou roztříštěností a,
hledá pevnou základnu tím, že se “snažíformulovat

rogramý.'A1e program sebe krásnější -asebe ušlechti
řitjšíneučinil nikdy-nikoho velikým, neboť litera __za-t
Bíjí,ale (luck oživuje. Život —nikoli krásné formula?
ce, vědomí Boží přítomnosti, co nejužší spojení s Kris'
tem, s Kristem svátostný'mÚ—'to jsou zdroj e velikosti,
jak-jim rOZumí křesťanStví,'zc1rojevelikosti dějinné,
neboťnení tak veliké síly,"která 1) zlomila toho, jenž—'
sílu svoji “čerpáz Boha, A dalo-li ířesťanství inspiraf
ci velkým Básníkům,velkým umělcům, pak nezapo
míne'me, že zdrojem každé inspiraceje Duch svatý,.
Duc tvůrčí, Creator'spirit'us, který je' „fons Vivus,
ignis,caritas et spiritualis unctio a o němžpěje církev,
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\ že on to jest, jenž propůjčuje výraz, nehoť on jest „ser-.
mone dítans guttura ._ ' '

Potřeba nadpřiroženělw zjeveňťpro
duchovní život,.

_P.- V. Sčhlóssingcr O.P.

„Ač'jsme dnes obklopeni takovou záplavou \mate-f
rialismu a požitkář-ství, přece-můžeme pozorovatí 'u'
velké části dnešní inteligence snahu po něčemvyššíin, _.
po návratu do vnitra, pdpěstóvání a prohlouhe'ní ži-_
vota duše, Literatura._a'_přednášhyníso tom zpravují.
Ponrujemedli posluchače těchto přednášek, řekli hý
chom, že přece nemusíme zoufatí nad dnešním světem.
Avšak ve velké- části těchto pokusů a snah jde o hez'
radné hledání a tápání ve tmách. Tito lidé "mají-síce
dohrou vůli, svítíjím světlo rozumu, avšak-jak slu—ovné
jsou výsledky po tolika letech snahy po,duchovní
kultuře ; když stale Se srovnávali se sv. Františkem
a se sv. Kateřinou _Síenshou. Co jest toho příčinou?
Cotu chyhčlo?Scházelo tu nadpřirozenépoznání, pra
men hluhšího vnitřního a Bohatého života.—Bez'zjef
vení a hez milosti nemůže člověk dos-šhnoutípravého
zvnitřnční a-_p1_favésvatoeiti. _ ,
. “Tovidíme na indických kajícnících, kteří nás na

plňují obdivem. Zdá se, že “jejich tělojest po'sluš'n m
a pod'dajným služebníkemduše. A řecepravého o 05
hacení duchovního života'u'těchtolřakírů nenalezíme.—
Schází jim pravý život duše, jsou daleko od;Boha,
který se zjevil lidstvu a“ ovýšil je k nadpřirozenu.
Tento Bůh'tvoří pravéve ké “duše,“pravé světce. , _

Cíl vešhexfépéče o duši jest přihlížení se“kBohu, při?
po ohnění se jemu. _ ' ' ' . '

ím více“se duše říhlíží svému Bohu,;tím více se
zušlechtí a zdokonaří a't'ím vícese zhaví všeho—neda?
konalého, pozemského a nesprávnéhoýKde se však;
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\nauč1duše této poďolanostl&Bohem, kde ji nacerpaQ'j'
Nikde jinde než ve _zjevenl, v. t_on_1__t_o__svatem ZJIOJI'í-wživotaas_11ý.- -_

Můžeme oznati aspoň nějak Boha _zpnroclý „a'-ff;
z tvorů—ja na r. probleskuje Božínioc z.prostm'ť.

.kěho stébla! '— gč v1_cenam vypraví kvetoucí luk
o-této moudrosti a moci. Hvězclamí poseté nebe nam;
podavavýmluvný a strhujlcl důkaz .oBohu, kterýjgi

' tyto_nesčetněhvězdy pořaďa _ancllvnaďllerný avelko" 7
-1epýsoulad a který tak seřazujevšeobný tvo ;] že
jeden na druhém zavis1a jeden druhéhopotrríuje
Lidé tedy mohoupoznatíBoha z tvorů,kteřl BYměli
nam Býti stupni poznamvelkého Boha a řece tolik-_--"._

lidí zůstava statí na tomto žebri, kolik lidP přimkne.
seke tvorům a zapomma na jich Stvorltele. Stale m_aj1f._
přeď sebóu knihu přírody, leč neuměj1 v nl _č1sti.

Nadprirozené však zjevení nas u_vaďlještěhlouběj ii.
“clopoznani Boha. _

Trm nas uvadí, nam podava možnost, jíti hlouben
_vesnaze po zvnitřněn1.Zj_evení dekujeme předevšrml
_zamyšlenku,zeBůh je našlmďobrohvym Otcem. Jak.
krasna, jlmavam šlenka! J est Otcem nasvšec_h,všec11f

„Lezrozdllul Jak chata jest tato myslenka provn1trn1,t_—
duchovníž1vot a.jakou las ou něžnou a přecesilnoui

' musl zahořeti duše, ktera prožlla aprocítila sva _sý.
novstv'íBoží. Pravě kresťanstvl ukazuje nam toLOto:
Boha, Otce všech,který o všecky sestara,Bezjehož
vůle nespadne vlasu s naší _Llavý, který OClpOtlStlpro.-i
v_1něn1svých dětí. Z evené nabOžen'stvlučí nasvzne- "'
šenépředstavě oLofesti, kterou chce nebesky Otec.
oč1$tit1své milačký. Proto t_ežvšeSlouží ku prospechui
miluj1c1mBoha.

Kdo může pěStovatjprohlubovanl duchovního zi-g
' vot'a,nezna-li cenu svéduše? A o této ceněpoucuje';
“jnasmnohem více zjevení než přirozený rozum. '

Všimnětes1jen nazoru, že duše jestobrazem Božím. .-.
I'IříchemAdamovým duše propadla vině,kterou'_

smetl-žabpresvata larevKristova, jež nam otevrela ztra-n
cený raj a vratila_ nam ztracené synovstv1_Bož1'.Ve-í
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"stíxxuGolgoty—jeÝxse xxax'xx-nesmxrna c'exxa.lidske Jušel
nočištčnakrví erstoÝou: PřesÝata kxeÝ Kx—ístoÝaÝY-g
sókó POÝzr'xesladuši; Jak ubohé jest Proti tomu Po—'_

'hanství, jak clxuďa jest snaha móďerxxíclxsklonů Po"
:_zÝnitřněxxíale Přxrozexxoucestou.

Zjevenx ukazuje velkou cenu lidské duse, ale Poř"
ixlaÝatéž Prostředky, ja_k PracoÝati na této duši, jak
ji_zdokoxxaloÝati&vésti _do-hloubky

Tak" je čloÝěk teprve (10koxxa1ePoučen a' Posílen'
Ýmilostxxxi.Nyní muže se (lati ďo Boje o dokonalost, xx'ym“

"'mužesPětí k 'cíli nejvyssxmu, t_ojeSt l_xPrxpoďobnenx,Bh
""' _ Vsem._ :

.P.Vo_1těc]x_Stc_íre_ŘO,P
__..__

Rozhlednete sesvětem -—"a u_Ýintemxxolxosvětského
ducha, nxxxoholxxxxotarstÝí.A Přeee Ýsichxxinestaví sÝůj_
'cí1 Ý'nízké lxxxxotě,ne Ý tom, co s hmotou -—změně a

' zkáze Propaale "" SOÚYISI,nýjxr; zxra 1livyssxmu a dů“

[

FVC svéxxx C

Vříš

stojxxešxmu cíli: usilují o _žxÝotnaňozensky Pradu-'
sevxxefý. Znarxxexxíxn_člolxy--jest Potřeba Boha. -—tólxo
Boka, Pře<1__nínxž '„svet Px-clxá'.Hlásí se.navrat :lm“

„Blake zvěsti“, sÝ.evangeliu, ukazuje se noÝeraše'xxx
]: žiÝotudokonalejsxmu, hloubeji Pronxknutemu (le-'
e_Ix'exxxNaďpru—ozena 

Pučx xxo žxvot, jenž naďpnrozenymx Loďxxotámx'
Víti uÝaďí Pozorovatele Ýnadšeni,“ s_tx—Ixuje

celou svou. krasou, rozmanxtymx obměnami; uPOu_-_--_
i_tavaadoÝeclet_rÝaleupoutati PraÝěnejlePší(luck,
Probou'zx city nejvznesenějšía uvadí Pod SÝojesladé

jlx'ox_Ýůli,jež miloÝala neoďÝíslost &líBoÝalasxÝPýse. 'iÝotnadprlrozený život duchovní! ' ' \
Třeba—tu ovšem Poučenx — ale jen takoveho, jste:—e

by x_xez_aÝx_x—alodusi lidské hranu do rxsenadpřirozena a
ktex-ě By též neztěžovalo _xer)dokonce x_xeznexxxožňoÝalo
Pokrok ]:ďokonalosti _...u duše, která již ÝstouPiIaclo

rxsenaďPrxx—ozena,do rxsemxlosti,radostx, Pokojen
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Jaká huďe teďy'nauka o životěduše? T-Takoví,
aby se vyhnula dvěma “stejněnebezpečným a škod-'
livým výstřelkům: jedním jests'oustavně zjednodušo
vání, které hy osekalo duchovní život pod záminkou,
že jej učiní prostším, a tak hý způsobilo, že hý-pozbyl
nadpřirozenésvěžesti,půvahu, krásy a řaďosti. -—Dra,
k 'm pak výstřelkemjest takové přehánění, jež líčí clu-'
cšovní pokrok 'akonějak "'ideál veskoro nedostupné>
výši nad hvězdjami,které o dosáhnouti rý jest Jo'
přáno jen duším nejlepším, póvolanýni._ cestám mi—
mořádným. —- _ __Í “ ._

'ivot s jedné strany je pln ohčtí ;-slýš'výstrahu hož-'
ského Mistra :Kdo nenesekřížesvého anejde zamnou,
nemůže h_ýtimým učedníkem (sv. Luk, 14, 27). Bylo!
hy neužitečno dumati asníti o křesťanskémživotě,
jenž hy sepouze nadchl'mýšlenkami Kristovými, »ale
[nikterak'h'ý senenamáhal nasledovati příkladu Kris
'tova. D—ÝNa druhé straně, následování Krista, ať se
"zdásehe obtížnějším,není neuskutečnitelné,\pi—_otože
vůle Boha nej _'š dohrotivého a laskavého neporoučí
věci nemožnéšiumočí ji.sv—.Pavel vlistě ksoluňským
křesťanům:„Přijali jste poučení od nás o tom, kterak,
mate žíti a Bohu'selíhiti, “jakož-i žijete. íte'zajistě,
která přikázání jsem vám. dal skrze Pána Ježíše. 'To
jest totiž vůle Boží, vaše posvěcení. (1.4, 1—3).

Proto'svatost, která“je nejvznešenějším ' 'razemži
vota duchovního, výžaďujíc' "dokonalý .;)hezš Or a
pěstování. ctností, nesmí Býti považována zaivrc£olek
tak vysoký, _že-hýho dostoupiti mohly jen duše Bohem *
zvláště omilostněné. Ježto svatost není možná leč [spo-'\
jením'ďušes-Bohem, s ojením conejdůvčrnějším,p1ýne
z toho, že Bůh povollaivívšechnyduše, ahy pily z pra
menů',jež skýtá On, Dobro nejvyšší. Vždyť u sv,Mae

__“„touš'e'(11, 28) čteme slova Páně: „Pojďte ke “mně
“všichni-]„Všechnývolí k sohč, každého člověka-žádá.
si míti iusehe, přeje si, aby _senikdo nezdržoval cestou
aniž pil ze studnic otrávenýeh -—nýbrž a_h ;kríčel,
spěchal přímoknčmu, ke Spasiteli světa,ke zďřoji_vodý
živé, ti-ýskající do. života. věčného :—„kBohu "svému,

;zo



CeStafak, kterou sťějeduše .za'svým Bohem,;iest. , o - ' ' A “ o '

žxvot las ,-ž1vot duc _ovní a vnltřní. ,

Z milosti Boží vyvěránaclPřírozený
život..

__P.M. Ham; 0._1=_.

„Já jsem život,“,praví Pán.. (Jan XIV. 6;)U1)011ý
tvor zraněna pOIOmrtevzanechán své Bíďě slyší hlas.
milosrdnéhosamaritána: '„Pojďte ke mně,všichni, kteří
jste obtíženi, a já vás “občerstvím.“ (Mat-. XI.“ 28.)_

'Hlulaoko zasáhla lidskou přirózenoštrána, kterou jí .
zasadil hříchýfSoulaď-všech lidských sil a schopností
Bylporušen, Byla zlomena rozumná apřirozeně Odda-'.
nost'tvora Stvořiteli. Rozum podroben Jokona eBohu“
Ovládalcelou nižší část, takže klidné, Bezvětří]) 10nad.
celou bytostí a mír v_duši Býl'ovocem Llubo 6 Iron
tem 'Iace tvora o Bohu, Hříchem se rozbouřila klidná;
Bla ina duše, člověkchtěl uniknouti zvrozumnéa slaď
lxépoddanosti a hle; duševní schoimosti a "sflýjako
dravé řeky výstoupilý zefsvých břehů, v nichž plyš
nulý Hidně'ke svémucíli, Jie ctností, kam je pudila
vlastní náklonnost od přirozenošti, neboť žíti ctnostně
spočíváv tom, že rozum'ovlšdš všechny sílý análdonf'
nosti. V lidské přirozenOSti,oslabené ve svě'přirozené
náklonností-kectnosti, seobjevily hluboké rány;1 Nev
vědomost, zloba, slabóst a nežřížená žádostivost jsou
hořkým ovocem -1íříc11u,naďto ještě ubohýstav, vněmž
se octlo tělo.- Smí—ťiabolest, nemoc a pláč jsou věrný-“ '
mi druhý člověka oclprvního okamžiku až (10hrobu.

V mysli VšemohoucíhoOtce od věčnostikýla ustaf'
novenanová doba, cllénížbý ubohý tvor, jenž-vztyčil

.hlavu proti dobrotě Boží, v níž Byl velikánem a upadl
do pro. asd-svého nic, opět byl pozdvižen nesmírným"
milosrtfenstvímOtce k důstojnostildítkaBožího.Bohat

„18. Tomáš (I. II.. cl.-85; a S.). “ " * "
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ství B_ožídobrotÝ (Efes 1.) dopustilo pad, ařĚÝz_něho
vytvonlo mnohem větší doh—opro člověka; V tom se

3ovsemjeví velikost avsemohoucnost Pana; Inter-Ýze..
"tmÝučinipronikavě světlo; dopustil pad, adhýukazal
-širÝocean milosrdenství: „O Blake v_inÝ.Pnc11aZ1
.jednorozenÝ SÝn Boží, aB'Ýsvou smrti naplnil opět
liclstvomilostí: „Omilostnil nas v milém svém SÝnu'

(Ef e_s.1, 6, 7. , v němž mame Výkoupeni skrze krev
"je o. __

Prirozenost lidska kýla uzdravena milostiVýku-'
qpitele,jenž svou smrtí shromaždil lidstvo v jedno _mÝs-i

tické. své tělo-,i:i_mžjestcírkev _svata,aký se velebila:
slava milosti JCÍIO„g)EEfes. 1, 6.) Sam pak zůstal hlavoujm stickélio těla, ne oťjako hlava _vÝnikanad ostatním_

_tč em, tak Kristus předči liflstvo svou (IUSÍOJnOStl,(io—Í
konalostí a mocí.DoBÝv nam svou krví milosti, zusta1___'

_lilav'ouapramenem, z něhožprýští všechna milostdo
.všech častí. Jeho lidska přirozenost spójena vosogě
s Božstvím zaujala prvnl a přední místo jako hlava,-_
jest hlavnim uďem mystického těla. Ze své plnosti mi“—
losti jako vinnÝ kmen vleva cloratolestí s ním.spoje—i
nÝch živOt svůj, alaÝ_žilÝtimže životem milosti avýš
davalÝ _liojnéovóce skutků laskÝ. „N eBoťBůh jest-
laska“_„praví sv.J an, „a kdo zůstavavlasee, vBohu
přeBÝva a Bůh v _nčm.“ ' 
' erstvÝ pramen živé vodÝ zavlažuje neustale -_z_a-_.
hradu církve sv. a ti, kteri zízní a přichaz'ejí k.němu,-7
rostou zdatně nazahoně Boží laskÝ jako olivÝpodle
voďÝ a přinašejí hojné ovoce ve. svém čase-.

Po hříchunen1jineho jména, v němžBÝmohlolid-f,;
"stvo dosahnouti spasÝ. mimo jméno Ježís, jenž svou“
smrtí žiskal nesmirne pókladý, celÝ život duše trÝska
dzjeho. otevřeného Srdce, z jehož plnosti všichni ola—"
drželi, aLÝ se mohli Stati clitlsami Božímiýg -__ '

„Amor Dei est infunďens et creans Bonitatem"inref
Bus,“(Summa I. 20. a. 2.) Boží laska dobré, pro něž-"
miluje,nepredpoilaďa vevecech nÝBrždobroto tvoří
a tak ciní člověkavhodnÝmpredmetemsvélaskÝ

Dobro svou povahou sesdílí jinÝm, dobrota spoc1va—
„za



"VCsdílnostl To nejvíce platí o dobrotěBoží, nejdoko-f.
nal'ejší.DOSPCJC'IIveleďuch k výsokému stupni po-_-"
Í_zná_nípravdy, neuklaďa. jlneúroďně v»sobě, nýbrž cítí

j.'_„*nutnost sdělitijrlidstvu, rOvněžjinedokonalosti, které

(__íospělý'vrcLOIu,_p_ř1rozeně se sdílejí. '. ..Bůh estnesmírnédobro a protose sděluje.Plodý'
“jeho ďo_i>rotýse jeví nejprvevBoliu samém,_1:c1eOtec

__"ploď_íod věčnosti Sýna, sděluje mu celou přirozenost,

_ oba pak ve vzajemném mílovaní výďecllují soupoď
" statnou Lasku, Ducha s_v.
' Podobně svfemuvěčnémuplození Syna, Otec sdílí

'_'.člověku věčný ja_s_sve přirozenosti, pvřijlmaje ho za syn_a_
svého, Java- mu milosh novou, výšš1,_13o_žsou priro-f
zenostdle _s'lovsv. Petra: (II. Petr. 1, 4.) „. . .ďal nam .

_převeíike; &Jrahocenne zaslíbene clarý, alíýste se __stali
„skrze 'něučastnýmiBožsképrlrozenost1.'

B_oží dobrotanaplnila veskerý vesm1r.Zlaský u
„dělil Buh tvorům celé přirozené Bytí, z téže nesmírně _“
laský jezachovava a spravuje a přivádí ]: c_11i.Veš'
:]rerýnadherný; soulad, vsechna rozumné i nerozumné
';la'ý10stitouha po cíli výmluvně Llasajl velikost a Jób-_.
rotu Boha našeho.Bu11_teclý všechno tvorstvo miluje,
neb"milovatijest chtíti někomudobro.Mimo tuto.lasku
m_a_Bůh k člověku lasku zvlaštní; svou rozumnOu při-'

'ÍLrOzenostíje člověkobrazem nejsvetej Tr0j1ce Jako
""Otec Ploďí sve _věčneSlovo, věčnou Moudrost, v_níž
Čjvšejasně vidí, oba pali navzajem se milují láskou ne—
"stvorenou, j1ž est Duch sv,., poďobně 1člověk, rozum-- '.
__.nýtvor, j__est _scfxopenpronašetiv mysli sveslovo, vněmž
rozumí a-chape _věc,o níž s1slovo utvoril, jest schop
nýmpoznavatiBohaajejmilovati. Přirozenépoznani
Boha zkrasy tvorů Bull zdokonalil nadpřirozenouvě—
_rou,"jízuvádí člověka-(loVýsšíchkončin poznamsvého
vnitřního živOta, své věčné blaženOStr'aslevy, _přiro

_zenoupal: lasku, kterou cítí člověk vrozenu ve' své
Býtostjke svému Tvůrci, zďokbnaluje Bůh nadprirod

"zenoulaskou. Vleva ]1db naších dušíDuchem sv., ona _
jest učastenstvímna téže nestvořené Lasce, Duchu. sv..

Td jest otcovska laskzímilosrdneko Boha k rozum-'
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nému tvoru. J í uděluje mu-největší Johro, jaké může
přijmouti na zemi, sclěluje mu .svou vlaStní' Blaženost,
svůj intimní život, v.němž od počátku všech počátků, 
_odvěčnosti dlí v“nesmírné slávě a Blaženosti._ , '
\. Něžná láska Boha našeho působí v duši účastenství
na—jehobožslcé přirozenosti, tvoří milost posvěcujícíý
Duše se povznese ]: nové přirozenostivyš'š'í, z níž pali
vycházej í_n'ovéctnosti askutky. ššíhořádu, v člověku
povstane no poměr]; Bohu. ůhnovým způsobem
stává sečlově u Otcem, o ubohém tvoru latí v jistém
smyslu slova: „Můj syn jsi, dnes jsem tě-zplfodil“( dm
2). lověk není více cizincem v domě Božím, stává,:
se jedním z rodiny, přítelem'Božím,_1)ratrem věčného
Syna Božího, Ježíše Krista.

(Znovuzrození, jehož sením dostávámilostí, jest pod
Jobným, přirozenému narození, v němžčlověkldostšví'
lidskou přirozenost se schopnostmi a—silami,rozumem
avůlí. Stejně nadpřirozeno sestává novou přirozeností,
staví člověka v'soula'clsnadpřirozeným cílem, svěčnou
Blažeností, kníž je povolán. . ' ._ . i

Boží _clBrota sesděluje tvoru nepocIiOpitelným způ;
sobemnikoliv nutně jako ve věčnémplozením Syna,
nýbrž ale Boží vůle, jsouc naprosto neodvisla od tvor-f
stva. , . , ' , ' ' .“

„MilosrclenstvíBoží Buďuvěčněo ěvovati,'“jetřeba'
' volati se žalmem, neboť nepochopite né jsou cestyj eho “

a nesmírná jest jeho láska_._ ' “ ' * ' "_
. častenstvím na Boží přirozenosti stáváme sedítkamji .

Božími přijatými. .Naše přijetí jest zcela skutečné, ne
ho!!má podmínky lidské adopce. lOvěI—mpřijme do své
-rodiny, za dědice cizí dítě atím uděluj emul'méno aprí—

' Ivavlastního dítka, Totéž činí Otec ncbesfgýstím roz-"
dílem, že nepředpokládá v adoptovaném c_lítkuschop
nost a vlastnosti, nýbrž svým milOvšnímřtvoříschop
nost v duši, aby se stala jeho dítkem. Z nízkého stavu,
nekOnečně“nižšíhostavu, ze stavu liďské přirozenosti
hříchem p_oskvrněné,beřeji ]: účastenství na svém-bo
hatství, na-své' přirozenosti; na své Blažen'osti.

Uďěluje člověku svého Ducha sv.—,„jenž není. (lu-'
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cbem\s1užebnosti'astracbuyi jak píše sv. Pavel (Řím.
8,15, 16.), „nýbrž ducbem řijetí za sýn , v němž
voláme: Otče! Sám,pak Duclli sv. dávásvě ectví.naší
duši, že 'sme sýný Božími, a ježto sýn , i dědici.“

V dafším pojednání ukážeme na zážkladěsv. .To
máše milost jako ne ' čer atelnou' studnici, dávající

ramen živé.vodý,'__zgoj (fuševníboživota poznání a
ásk'y. Ukážeme, jak uvádí. duši již-zde na zemi do

něžnébo obcování dítěte s_nebeským Gtcem, jenž má
zalíbení v duši,"kterou znovu stvořilv podobě svého
jednorozenébo Syna. A jako v důvěrném obcování
objímá v nesmírné lásce svého Syna,; podobnou něž-'
nostízahrnuje duši, adoptované dítko, na němžsestkví
odlesk věčného Slova, podobnéjsobě; když milostí jí
dal účast na své přirozenosti. _ _. . “ .

Spojení duše sBobem roste denně věrnostía láskou
vděčnébo dítka, takže se stává uzavřenou zahradou

-plnou krás)r a vůně ctností -_a_velkomýs1nýcbskutků;
dušesestanesladkou obětí-lásky Kristovy, Kristus v ní
žije. " _ " '

Lidský způsob ctn'ostnýcb skutků stává se nadpřiě
rozeným. Du'cb s_v. řevzal vládu v—čisté duši, neboť
s milostí obdržela.. arý Ducha sv."zároveň se všemi
nadpřirozenými ctnostmi. Povstává v-duši nové uspo
řádání nadpřirozeného života, v němž se okouší, jak
sladký jest'Pán; v němž“žíti pro duši jest Kristus' a ze
mříti zisk, dle slov apoštolOvýcb.. . .

Milost posvěcující jest novou přirozeností,z níž plý-i ."
nou nadpřirozené ctnosti a da Ducba sv. jako její
vlastnosti. V hlubinách duše zášotví svaté veselí _ana?
dšení,pokoj a _mír'jsoujejím chlebem, zmizí bolest; bo
lest se mění v ra ost, „dušese účastní jistým způsobem'
nezměnitelnébo života v nebesích a dOspěje po této.
cestěku pravidelnému vývoj i,ke spojení“sPánem v tla
vysokém stupni, že jest připravena kbezprostřednímu
vidění Boka. Na tuto; Íši ovšem ji-dovedl _Pánpo
mnohých“zkouškách; .Cěňí však výše duchovního ži-F'
vota klíčí ::posvěěující milosti. Milost je semenověčné“
slávy, dle slov sv; Pavla, jest „malézrnko hořčičné;
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71itei-éroste vehvelikýv stro'ma přináší—islatlkéovoce svaté-Ti“
radosti,“ ' ' „_ -- -'g„í.Dle_í_sv._-ToindJťAg. ;;—

lBozipohanstíra-Bójovali'o světovlídu._v tointo Boji
jasnostBohaJeďinéhofovláďladueha Raška,-pice;

„k vidí výsledekboje: Sion'. jako—i_králov'skÝ-gmá:;-a;_.
'clo,nedohledné dálky průvody '..nároclů.Opustllr své;
Božstva,jako proudy mořevalí 'se'k. .Sionú,poklomtl
.seBohu Jeďínému,Králi velikému.— Jasný lidský
duch vidí průvody národů-l;naší ovlastřtpfůvodyjnáž;;.
'foclů se svými božstvy jdou k námze-všecll úhlůgsvéta
Bojovat o českou duši, aby se klaněla jejichlbožstvuýý
Běda národu, zapomeneflí'na-vidční Isaiašovomeeháélil “'
sinamluviti, že nelzjeve,smyslu katolické víry siclcen'i
a životem volati: .„Tys_-K1fál-'Slavný", -Kriste!"N'e1)'ot'_f__
„Ki—istuieclinéinu patří jméno .Krále velikého nad._ý;eš;-£:
kerým stvořením, jedině tento"KrálÍ'ýéliký-ž neotročí,_
'0n jediný znevolnic—tvíf''o šu'e „ažke své'mú“trůnn.'- ' '
' Králiveliký, Kriste; (fejvglzc t_n-mémujasnostgábýjr _

to cháp-á1L_-_ _ _ " ._ ' i. * ; — -—j '

Pojem král-aje totožný s'-p_ojřnem'oÍtziiSŘa':pořádku , -_
ohniska,-v němž soustředěna “jeúčelnost :ýořáďkúgs'da _
]: údržení _.pořšdkú,;ajíš'tění ýořádkú vlivem-j eho; oly-"Í
novení ořáďku. Král žemě 'est ohniskem-“pořáďkúf
hmoty,=£rál ducha jěst'ohníSie'mpbřádkú duše 5' '

Pořádek je-Blaho; 'e štěstí.-Nyní tušíme, jakpropastř'i'.;;
ně:-hlubokoumyšlen u obsahuj ena: evKrista Krále ve? ""
Kličko,;lt'i-álehmoty'a clůchaýNeIZehledatipomod jin-' _
Je, nežu veleducha svaté nauky; u sv.Tom_ášež'quůínš
ského, jehož duše slyšela slovoKrístovo „Dobřejsi fl
omáygl “ ' “=—' '-:=
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Člověku věřícímuvBozstv1Kristovo netřebaókšiu

ně .vyklaďati, že Kristus JCkralem hmoty, ohniskem..
'Pořaclkuv Přirozeněmřádu, v ž1votevesmíru. Ježísjest-.

yn Boží vtělenÝ,JemusePřívlastňujenazev Moud
rostí vše- tvůrčí silou vy'mÝšlející, Pořaďající, tvoří-;
cí, jest Příčina nejvyšší, tvořící, ladící _a-„vedoucí vše-j
cllny Prlcmy „Non commixtionem Passus,nec divi-.
slonem,“ není směsí)ani dvojicí Kristus, jest jeďinÝ,
životně syeclnoceny Bůh — člověk. Proto Kr1Stu člO'T
veku naležívšechna moc a moudrOsta slavaSyna Bo
žího.Kristus Prohlas1l,z_ekralovství jeho není ztohoto"
sveta, ale tím nePoPřel, že je kralem nad Svetemaves-."
mírem,Protože by tím byl PoPřel,covýslovně a sou-':

_stavnětvrdil, že je Synem Božím, _Atak, jako jeho
_ImocnÝhlas vyvolal Lazara živého _zehrobu smrtí, se,
_'.stejnouneomyanu učinností Byl 'a_e-hlasem tvůrčím
.POřaďkuve hvčzďach oblohy a cestPrvkůvkažďě věci _
"KristusJe žívót a cestavšeho, co.žije, cojde cestamižiť
vota eo leží kolem těchto cest.Krista Boha ProtoLlasa'
;Pozorneduši obloha 1kvítko nalučíne,111asaavyznava
jej kralem, ohniskem Pořaďku ve vsem dění tvorstva._
' „Duše Prechazí nasve vlastní cesty a vidí, ze zde Poj.
treBuje vůdce, By Poraďal, vysvětloval, ukazóval sPo'1„
_jítosti ladné krasy ohniska naďPřirozena.Andělský Uf
čitel Pořacla ve třetí častí-théolOgícl—xěSummy, hlavně-
otazkami 7, 8,10, 22, 24,59.Je<1no<1uc11m1větami,
uvadí do hloubkymyšlenky o Kristu,veíliěmkrall
nacanrozena Předurčení Krista je Přícinounašeho
Predurcen1 V _KrístuJest nekonečna síla miIOsti,Kris-7

tus je hlavou „všechlidí. Kristus Je knězem na veky "
'Kristus ]e soudcem všech lidskÝch věcí.

„Ačkoliv Buh učinil Jej kralem,nechtělza- svého.
Pozemskěhozivota sPravovati Pozemskákralovství. . .“
_Proto(lí sv. Ambrož. ' „SPravně hÝlaase PozemskÝm

zalentostem, Jenž sestoupilk V? BožskÝmzaležitosf"
tem.“Tak _Pravísv.Tomaš (III. 59,4 acl1), a rozvi-'
nuje Prave naznačené složky Kristovy kralovské 110473
ností a moci v rlsí Juše.

Když v tajích vččnostíBuh PomÝšlelna (lušl clo-a'
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věka, na cíl a způsob jejíhonejlepšího snažení, určil,"
aby příčinoua vůdcem 'ejílio života kýl Kristus, jak"
praví apoštol Pave1'(Eges. 1, 5): „Nás předurčil 1111“
přijetí za syny své skrze Ježíše Krista.“ Hle,—vdala->
vsích věčnosti již stkví Setoto přesvaté ohnisko Božskéf
ho pořádku lidských duší.-"Skrze-Kris'ta,k vůli sněmu
a v něm určen řád spísý; _

Co věčná Vůle a Moudrost určila, uskutečnilo se;
v čase. Kďýž v “prorockých perspektivách Byl ' /ítán
-Kristus„jako Hvězda, jako Východ, jako Sluncejíiýlo: _.
' to jen toužení osoustředěnésíle Ohniska, jež Bý svým
světlem a tepllěm vyléčilo rzí-ný„událo směr—“cesty,na—
plnilo poutník)r siloua radostí.Anděl zvěstujícíMarii
praví: „Království jeho nebudekonce“ :—ani časově,.
ani rozsa em, ani plnosti síly-v Ohnisku. ' " .,

Sem přilehá druhá- myšlenka-sv.'Tomáše: Neome-ř'
zení plnost milostiByla v Kristu. _„Duše Kristova měla
"milost, jaká přísluší svrchované příčině milostiv člo—
věku, dle slov listu k Efes'. 1,6 :.-'„_Omilostnil.nás“—vmí—
lěm Synu svěmlť,jako pravíme, že světlo slunce. jest \
nekonečně . . . protože má všechno-,co jen může patřiti
ku pojmu světla (III. 7, .11)-_t0jest všechno světlo-“má.
Proto milost-v duši Kristově není ve s ,'cli účincích o.
mezěna, proto. milost v Kristu nemoh a se nikdy “státi
větší (ii)—.aci 2, 5). . „ . . '

Třetí m: šlenka andělského 'učitele'UII. 8) již Stojí
u pojmu io niska -' Krista. Kristus je hlavoufcírkver
a vůbec všech lidí „Online, perfectione,.virtute“, po-i' ,
řadem.Jokonalóstí, účinností. Pořadem: neboťkaždé-' .
mu.dívá se milost se"-vztahemk jeho milosti, proto sv.
Pavel Krista nazývá „prvorozeným mezi mnoha Brat-'
rý“ (Řím. 8, 29). Dokonalostí: milošt a-naďpřir'ozený
život v 'istu je v naprosto dokonalé plnosti, dle Jana _.
i, 14: „Viděli jsme-jej plného miIOStia pravdýf“ Ú
činností:mi osta na přirozený život z Krista plyne do
všech údů. církve, i může Býti POŠIi'tovšnvšem lidem
všech věků, cíle J ana 1,' 1.6: „Z “jeío 'plnosti' všichni.
jsme při'ali.“ _ " . '

.Avša nejenom -H1ava——'Ohniskopořádku, nýliržll
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Ohnisko—lékař, KristusÍ—Knězvěčný.(III.-as),.jef
hožkněžstvívnej obsáhlejšíplnosti spojujeslož y kněž
ství: nauku,.prostře<1nietví, smíření. J e nej o _onalej
ším knězem, jest zároveň“ obětí nevyčerpatelné cen“ ,.“
takže. sv. Pavel píše Kolos'ským (1, .1g).: „Chtěl Bůh
'slírze něho se,všemi se smířiti..“V Kristu je tedy vše-'
_ana moc obnoviti pořádek nadpřirozeného života v (lu-__
.;i člověka; -- . ._ = _

.Mš konečně i moc sankcí pořádku, _jeisouďcempo?
řádku (III. 59, 4). Protože"v jednotě osoby jestv Kris-"
tu Boží Syn a Sin člověka,-prOtoženadosaže'ní spásy "

_pro lidstvo stal se 'človělre'mfpráci- veškeru _aživot za
to 'obětova1,_proto'dáno jest mu Býti pánem -ži 'ch'
i mrtvých (Řím.'14, 9), proto všechny Záležitostiavšěje._
životníeli __cest'člověka. přijdou “_před, soudnou .stolici
Kristovu; , ' _ _ ' ' '- .

Chápeme po této jasné nauce .sv.Tomáše, jak Blu-":
Loko zasahujeKristus ďoosuclůkaždého člověka.Jeho
vliv ohniska jest všude, Byť i neuznávšn, “By—ťi nepo
zorován; jest v životě s oleěnosti světské,v životě cír
live,x'v_životě intimníc tajů-duše.. _ _

V životě společnosti světské má .právo'na uznání záé
'saď svých, na vymýcení t. zv. laicismu .ze života spo—7
lečnosti, t. j. jemu atříprávo, aby jelio'zšsaďy vedly,
[společnost i_lteilala u časnému, BYjehovlivunepřeká
“želo vočkovávané EezbOžitctvíg '. _ '

Proto žev životě'církvetakových překěžeknení, jeví
se v něm-síla'oliniska roniliavě, OJ uchu neslýšitel-Í
ného šepotu milosti až Ezazračnému převratu avla na
Pavla. A církev pal: vědoma tohoto vlivu afjelxosíl
po zkušenosteeh staletí, neustšvá ve své liturgii oficieš
ně vol'ati'Jó duší.jméno Krále velikého, nauku o'jeho. _
kralovšní, cest)rpřipravuje, duše činí přístupnými pa—
pr'sliům'OIinislra; Kristem poučena _ví,že moc jeho jde '
zpět z duše docírkv'ea do společnosti; > '
' V adventní (loliěantifonou voláš O. kriíli národů,

'ltameni uhelný, přijď“a zachraň. člověka! První slovo
vánoc vliturgii jest okráli pokoje, po němžtoužíveš
kera země..V postní době nejenom, že ukazuje nápis
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na kříži o ]s'rali,nÝBrž1v té dóbě Plné svaté zamlklosti
OzÝvase Prosba:„ krali slavnÝ, svatÝ Bože-,svatÝf
siln' . . . neopouštěj nasi“ Jasot velikonoc za _ajuje"řeč

Kra e Krista: „Požaďalj sem-Otcea dal mivsechnÝÍ
narocl _v dědictví.-“V Postní době hlašenÝ-„Prapor
Krale .se rozvinuje v době Povelikonoční až Jó a -"j
_ventunejedním způsobem,třebajen volaním,ze Kris-'
tus jest kralem všech stavů: Klanme se krali apostolu'

' —'_mučec1níků— Panen; a konečně uhrobu človj'ka:
zPíva církev: „Klanme s_eKrali, jemuž nalemživot“
__všehof'ZPčv oKralivelikémv životecírkve je Podivuhoď-.
nÝm obrazemjehokralovanivclun aclvent,jaksiPrazd
nÝ,ale raďostnÝ,toťduše začatecníků Poďvlivem Kralef
Krista.Zadumana Postní doba“sKristem umírajícím,
ale prece Kralem, toťdušev druhém stadiu duchovního,;

rozmachu, Plna utrpení a PřeceZasePlna slasti zvlivu.
Krista Pevnčji veďóucího.Veli]10noc_e a 6555 Svatoš“
dušní, novÝživot s Kristem,vněmžjest slavným vítě
zem nade všemi a nade vším, tot' duše v. duchovním zaž—
snoubenísKristem-,Pod neomezovanou vladou Ducha
Kristova na vÝšinach a zaroveň _veLlulnnach mYSth'-'
]iělložití. . :
SvatÝ Otec PiusXI. ustanovil svatekKrista Krale._

VedlÝ.jej k tomu uvah pódóLnététo uvaze,Presveď-r
čení, že je to stěžejnÝšoa života,Pochopiti _vÝznam.

Krista Krale velikého, Pochopiti sílu a svrchovanost
Ohniska a stalevíce,stale smenšímivÝliradami s_ePod';
rohovati jeho vlivu._Vliv P0zemské moci čímjevčtší
aPronikavčjší, tím více činí nevolníkem. Avšak 'vliv
Krale velikého címje pronikavejsi tím víCePůsobí to,._
coslibuje sv. Pavel a co jest uskutečněnona šinacli

mÝstickéhožití: Svobodu —'stBodu BozskÝÉkona-ť
lou, Protožesvobodudítek Božích Í

Bude 1 tu advent? Smimesi zazPivati _vtiché ad?
_ventníradosti: „Klaníme sengli, jenž Přijďe?_“Smí—'
me' a Budemezpívati hlasitěji a radostněji,cím více
duší Přijdeke Kristu, Pokloniti se J emu,Krali velike—"
____mu_,aBÝ vladnul CluSI cele.
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Adorace. ___
A Malka._'

Lam v červenciByl prohlasen zaBlahoslavence
"kněz,který v ohni sv,naďsení,í mžsrďcejeho Laralo,
umí'nil si založiti kongregaci, ítera LY měla _zaucel Í-í

“Bezustaní klaněti s_eBohu “veSvatosti oltařní pří-'
'itOmněxnu.„Ježíš je tu -'- nuž,všickni k němul“ toto'
heslovrhl closvěta 1:91.Petr Julian Eymarď, zaklada
tel kongregace nejsv. Svatosti.

Myšlenka adorační!Jaka velka, hluboka myšlenkaÍ..

svět jí_nec11ape_.s_nacl _semu zda to_klečení ___přeďolta_-_'řem mařením času. '
A prec.ja1_1 je logxcka.ježli kde na světěBůh-'

skutečněapodstatne, není první _povinnostítvoru lila-'.
n_ět1 se?- ,'-'

A zcleje Bůh! Je to sice.jen svatost těla a krve
Paně, ale živého těla.“a živé krve, jež nejsou jinak

' Oživenyleč dusíjeho a s duší je spojenoBožstvídruhé

osoby: Syna;t_e(_1y,ce1ek —.—osoba Boží; ta je zde.Sv. Hostie jest skutečnětělem Paně,tělem Bóžíxn
_í _sdusí a s Božstvím Ježíše ersta. Á nevelel Otec,;
_kďyž prvorozeného svěho uvaděl na svět .—a až jej
"opětpri druhém prxchodu .uvadět Buďe, nebude opět
“veeti:„k1ančjte se .mu, všichni andělé _Boží?“'(K Žid. 1,6).

'A jestliže andělé, teď)r 1x_ny,lidé. Jsmeť tvorové
—Boží,stvoreni predevsxm ]: _tóxnu',abychom poznava- .
jíce Boha,“J emu seklanělx, Vždyť to leží vlastně .

jv piju t_vora:je to Bytost oclBoha stvořena,__teďy„uplně na Něm zavisla a_klaněti Se Bohu není n1c_
___"jiného,nežli uznati nad se.Bousvrchovanost Boží a;
_'-_svounaprostou, neobmezenOu zavislost _naní. A uzn'a-f
_me'lxji', což je prxrozenejsxho,leč toto: projevovati
ji? Složiti ]: trůnu Boha svatostnelxocelou svou BY '

„tost se vsí-m, Cojsme a x_name,vlohy a majetek duse,
síloy1xnajetevkhmotný, svuj život _sevšemx_jelxo osurly, '
svůj _časi věčnost . '. l

_66...



_“Takto učinil "Bl. Petr E maz-cl,atak'to činí jeho..
řeholní družina. Je to vý řik clodnešního světa a
jellopozcmskěho shonu, připomínající člověčenstvu_
první a nejhlavnější povinnost tvora ]: Bohu: „Pánu
Boku svému se Budeš Llaněti -a'jemu jedině poctu
Božskóu vzdávatifj.. (Mat. 4, 10), _ " .

Ale je to i memento pro duše žbožné a Bohu oci-.
(laně.Tak-mnoho sedovedeme modlitia prosithiak.
důkladně vykládati Panu. ve.svých modlitbách o své
Bídě asvých potřebách, Sotva _sepřed Ním' objevíme,
již začneme: „olakličují mne úzkostí . .. .,zavalují-mne
tmy .de-já ak ubohý anu'zný jsem : . .“ Ale klanění?

emčlo čýti napřed? Jsme .přednější nežli On *
Pán a král? Pro sebemáme tolik-po'zornosti*" a pio '
Nčho nemame _slůvlíauznání, chvály, ve1_el)cní?P'ro.
lidi jich najďemetoli'k! A kde covidímevelkého, vzne
šeného, “krásného „ulčlovčlla —'.co tu' hneď“ obdivu a
lichotek a uznání a chvíly . A nejspanilejšíILmezi
syny lidskými, Ježíš, dóbrota neskonalí, je nevšímán

' ve všech svých. dokonalostech a v_„lšscesvé, kterou
nás až clo konce miluje? —-To je zvrácenostš stavčti
do papřeďí tvora —.a Boha clo o-zaďígTojeznšunka
samolibčjendo sebevnořeného srgce a skleslého (lucka,
který nedovede nic, leč jen přeďMajestštem myslíti '
na sebe a lkšti '. . . a žebroniti . . . a naříkati , . ..Učme
se'pozorovati J eho; učme _seviděti a na'zíratiNaň;
'ztrat'mena chvíli pozornost pro sebe a své malicherné
věci a_potřeby, dejme selz'vláštěv první chvíli, kdy
se ]: Bohu Llížíme, strhnouti, zvládnou'ti- jeho .veli
kostí, velebnosti, dobrotou, láskou.“ . '.ýUčme“selila-"
nčtí_se! Věnujme chvilku Jenně'první a_nejlllavnčjší

l-s'vépovinnosti! Je to “mnoho asi ž 1ooo minut, jež
nám okrouhle po nočním od očín'llu na den zbývají-,
věnovati Bohu svátostnému JÉsetiminutovou—žastavku
předNím _aklaněti se Mu? Sotvalide jinde,;leč pře-ď
'nejsv; Svátostí, naplníme lépe svou-'.povinnost:

Pánu Baltu svějnu budeš.se klančti, '
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Záře__praý;ly. \
„P. A u'g.,Scherrer-'o. .P.

1. Církev něžněchápe lidskou povahu aproto již ode.. ;
Jáma ěstovala všechny druhy umění, přijala je'clo
svých s ušel) 'a obohatila je svou myšlen ovou náplní.

Církev vidí celého člověka,člověka, který má tělo
a duši. Proto oděla svou-nauku closmysly-poznatel
ných forem 'a vyjadřuje je“umělecky. =„Ni1in'intel'
lectu'nisi uoď prius insensuf'l Když se církev roz-"
hoďla po'gávati svou naukusmysly po'střehmitelnóu
formou; musila nutně použíti umění. " .

Pravdivo a krásno seztotožňujíýProto pravda smys- '

lově vyjádřenáf'm-usí - lag-ň 'smýlevč krásna, nejensmyslově vyjádřena, ný rž krásne“vyjádřena. Jenom.
uměnídovede smýslovčkrásně vyjádřiti krásu ideální,
krásu nadsmyslovou. _ _ . '

a(Bůh vzal ohled na Smyslovýprvelmv člověku. Proto
se viditelne"zjevil a přišel ]: námjako Bůh a člověk.
Tak 'est Kristus Bohočlověk vzoremspojení Naďsmýs—
lověňo a smYslového. Z tohoto vzoru odvozuje své
Oprávnění spójení umění s_nšboženstvím. Umění se
stává nositelem Božské myšlenky“ oďóbně, jako B 10
člověčenství Kristovo spojeno"s “je o Božstvím. Kšýz
tatouvážíme, můžemepovažovati Eucharistii .-—Krista
dlícího snámi pod způsobami chleba a vína —'za'stálý
zdroj umění. ":

A není“nikterak náhodou, že'líclejest přechováván
tento posvátný klenot; tento sv. Grál, že se necl'nacl
jeho stanem 'rozepnou štíhlé oblouky, pod kterými
zaznívají čisté melodie a velkolepé-úkony. os avují
denně tento nevyčer atelný pramen! ,

3. Duchovní bbsa liturgie jest katolická pravda.“
.Vnější liturgické foi—mýjsou smyslovým vyjádře

' ním tětojpravdy; ted)r jest uměním. ' -_
. Liturgie používá všech umění. Liturgii. slouží sta—

' „Rozumem poznáváme jenom. to, co jsme dříve poznali
smysly“ (Aristoteles). ' ' "
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.-v1te1stv1,socharstv1,-ma1írství, drobna umění, poesie,
“hudba, uměnídramatické. Odstranění liturgie t. zv;
reformator)r znamena tudlž rozlulcu umění a nabože_n—-
-ství.Roz1ukatato uškodíla oběma.Naboženství pro-'

padlo zkostnatělěmuracionalismu a uměníprazdněmu
"naturalismu. - '

Naboženství nemělo tak již eelěhočlověka, člo
věka z duše a z těla. Umění pak schazelo_to,k cemu
vlastně Bylo povolano, totiž k v jaaření nacismysolo
vého a Bylo takto zbaveno svýc velkých motlvů a
tak mu nezůStalo nežnapodobovati přírodu.Avsa1í
pouhé napodobovaní není uměním,Protože uměníjest,
tvůrčí a napodobovaní jest věcízručnostia doveďnostl ..

Naboženství a uměnípojí sejako duse.a tělo '

Eilean—ČI _ _

Prof, (1r. V.'Zapfeta; OP

Po vítězných Bojíchvstoupili Izraelité na Jedlcnou;
půdu Amorhejských.Zabrali jejich městaapaslístada '

_-vcelém uzemí moabshém,neboť se domnívali, ze mají
.k tomupravo.Jednaní Izraelitů sevšak nelíbiloMoala
ským ajejich kral Balak, který se cítil nesmírněohro—
žen přítomností Izraelských, pohlížel na jejich Pocí—

'nam s velikým zarmutkem.Je110 vypasena tvař _stahla*
.sev hluboke vraSILYzřetelně prozrazující tížl starOStí
a pocit odpovědnosti, „Israelitů jeStmnoho,“myslíval'
si, „a jejich hordy pohltí celounasi'krajinu, jakovul'
pohlcuje travu žírné pastviny.“

I kdyz mu Přateleradili, aby vytáhl db pole proti.
Hebreům, neoď vaz1l se toho, poněvadz se Lal, že je sla-_
Bý,abyvetřelceporazila vyhnalzezemě.- H

amyslen a vešpatně naladě chóďíva1,az Sejednou.
za krasněla'o j1_trapo Lezesně noc1jeho obličej vyjas“ _!

1 Čtěte pilně Písmo svaté. Možno z něho vyčisti Pro duchovní
ž1vot.Poďávámeukázku, jak dlužno číst;Písmo sv.8Porozuměnímn
v jeho Přírozeněm prostředí. . . '
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hil Protozese_vJeho srďcr v'zň'alajlskerka naclěje.Na“

padlo mu.totiž _datiIzraele proklíti některÝm mocnym—kouzelníkem. -'

Osoby, města, rody, Ba 1naroďy BÝva y__tehdy roť',-.'_.khnany, aby na ně přišlo nestěstí, jako nacpal: _y10“.'_
.]1mžehnano, abydosahly dobra. Balak jako jeho Souf
časníci-byl pevně přesvědčen o strašně moci kletby a_„-__
a jejím ničivémučinku na.Osoby1věci.Věďě1_takě,že, 

_řačmůžekaždÝ.vysloviti takové požehnaní nebo kletbu, _
_'přecevšak Jsou lidé, jejichž slova mají zvlastě niocnÝf;
účinek. Znal dokonče muže, kterÝ měl neobyčejnou.

kouzelnickou moc; 1_)_y_1to proslavenÝ víěec._Bi1earn,' 's n Beorův.
J 311111118kral moalasky pojal- tuto r_nysÍenÍiu, pevně

"si umínil, že ji té'ž provede. Poslal proto k Bileamovi
do země ammonske poslyí s _mnohÝmrdary as t1mto-.
vzkazexn:
_„Hle, zEgypta vytahl naroď, zaplavuje celou móu _

zemi a stav; se proti mně,Nužě, přijď proklíti tento:
lid, _protožeje_mocnějšínež ja. Snad ho potom Budu
moc1porazltl a vyhnati zezemě.Vím totlž, že, komu-.

ty pOžehnaš,jest pozehnan koho vsak prcklejes, j_est._
prOkletI“ _ _

Poslové plni Jsouceposvatne ucty vstoupili k Bilé-"—.
_a'movi,odevzdali mu dary a vyřídili Balakovu žaďost.
Kouzelník Byl ]1zpředem 'naldóněnpři)mout1na151ďku

i a vysloviti naclIzraelem kletbu nejhrOznějsfhorazu,
umíníl si totiž, že.jej “roklejeJménemvlastního Boha

..Jahve. Předstíral vša ,že může (lati odpověd vyslaný '
cům až rano; chtěl v noci zvěděti,jaka Je vůle Boží,

. a chtěl s1vyžadat svolení od Boha zlořečitiIzraelitum,
prótožezamyšlel ohlas1t1preď posly, ze110samJahve.
vyzÝva, aby _pro lel Izrael e. _

ež stalo _seji_i1ak._Bi1eam mě1.s1_cev noc1 vidění,
avsak Bylo mu v něm zakazano vyplniti vůll Bala-i
kóvu. Rano tedy, ovšem ne Lez sebezapření, oznalni1_._

',poslůrn odmltavé rozhodnutí těmito slovy: „Vraťte se_'_' do svévlasti, Buh minedovolil jíti s_vanul“ Jakmile
poslovéprinesli Balakovi tuto odpověď, zesmutně1,a1e.3
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přece ještě ďo_ufa1,.žerozhodnutí není nezměnitelné.
Měl zato, že Bileam chce většídary. Výpravil proto

_]: videi nové, ještě vznešenější poslýs cennějšími_'clarý““__
a vzkázal mu: „Nezdráhej se řijíti ke mně; Bohatě .
se ti odměním a učiním vše, colímďeš chtíti. Přijď jen '
a zlořeč Izraelilu ' V .

'Bileam si konečně myslel, že přeCeBude nějak moci
Izraele proklítí, a slíbil poslům, že-přijcleBrzy za nimi...

Kouzelnictví 1)le 'nosné a zvláštětakOvémuslav-f
nému kouzelníku z'egávalo značnéBohatství;'proto 
sevýdal nacestu jalio “vznešenýmuž. Vzal s sebou dva
služebníký a sámjel na oslici, jak Bylo zvykem u vzne-f
šenýcli. ' . ' '
" Na moalasliýcl'uhranicích pozdravili Lo výzvěďa'či':
Balakovi se všemi poctami a odeslali hneď rychlého "
Vosla ke králi se zprávou, že viďec řiše1.'Bez otálení
írál výšel vstřícváženému muži-aodeecll si ho do Kir- '
Moalau. Všichni liclé, kteří B_ileama' otkávali', uklá- .
něli-se mu pozorně a prohlížejíce si io_sfnaži1i-se__za-'
pamatovati si jeho zevnějšek. . _»'

Byl to muž prostřední postavy, ale zdál se menší,
než skutečně 1) 1, protože měl na-sobě dlouhý “šedý

_.plášť z hrubé" vřiiý. Zďál se v něm sice širší, “ale též
'_vážnější v chůzi a majestátn ějšíve vystupování. Hlavu
.měl velikou, tmavé výrazné oči a Bradu porostlou še—
divými vousy. Kel ž se usmalýzasvítilý mu'v. ústech
dvě řady Bílých zu 'ů, jimiž mohl směle rozkousavati'
ďatlovš jádra; , „ .. \ '
. VKir-jMoaBu ďalBalal: pobíti mnoho skotu a hra-' —'

vu, vystrojil velkolepou hostinu, kterou chtěl uctíti
ouzelníka a snáze si získati jeho přízeň; .
Podle tehdejšího zvyku přišlo]; hostině takémnoho

__Moabských, neboť chtěli tím vzďáti hostu češt.V ' ptá:-_
vali se's'luželmíkůBileamovýcli na jejich pána, terý

_jen málo mluvil. A'kclýž se přece ujal slova, tu mluvil
s takovým sebevědomím, že se sotva kdo odvážil Lo“

' osloviti. . _ _ . _-_

Jeden ze služebníků kýl tlustý, ale příjemného ze"
vnějšku, clruhýbyl hubený a měl malé pichlavé oči;
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jeho řídké vous vypadal jako prožrané od molů.

Hubenýlslužeiník nenecial sedvakrat pobízeti,abyravoval o_Bileamovl, zvlastě _kďyžvidělpřecl sebou“''
gl; an nejlepsíhovína, které _mupodali, aby si svlažil

az .

j šrotože slouzíl tak velikému muži, začal samolibě.'
„Bíleam je velice, mocný kouzelník; dovede pouhým -—'
slovem usmrtiti člověka. Próto ho také vsude pt_ij1mají
s největší laskavostí, pečují, aby Byl spokojěn, a 130
hatě ho odměňují“ _

„Pověz nam'_přeceněco o jeho mocí, prosilo ně

kolík Moabitů. najednou;akěsí valce, které seBileam zučastn11,“vyprat-'
vovalVňubený, „chtělhonepřatelskývojín zabiti.Kou
zelník vsak jen řekl „Bože,Jej, aťsesvalí“ a ne řítel
paďl hned na zemi a zchrOmenodkulhal odtamtuď.“

„Byl jsempřitom,dal se(10reěl tlustý,„jak na
' jeho modlitbu Onemocnělajedna ívka.“ , '

„Onemocněla? Snad se uzdravila,“ t'azal se jeden—
z udivených po'sluchaču

„Neskakej mi do reči,okřikl 110sluka a okraěo"
val; „Bileam přišelclostanujakéhosi mocněšopohla
vara. Spatřil tam jeho krasnou dceru, obratll se1:po'
-111avaruakratce murozkazal:„Dej m1ji!“ Otec však
pravil: „Nemohu Bohužel,neboťjsemj1slíbil jejímu
strýci,“Tu pozvedl Bileam oč11: nebi, š'eptalkratičkou
modlitbu a dívka hneď nato onemocněla.Když to viděl
otec, změnil svuj umysl a dal sve chtěBileamoví, neboť
se Ba1,že zemře..Kouze1_ní_kpak potvrďil domněnku

otcovu slóvy; „Kdybys m1ji nebyl da1,1>)_'1aBYze?
mřela.“_p.Id.

OL r'a'cen ů-ŽÍ

'-Dr. _F-nX. Novák.

O prouém obracem zajíma senejen theologie,nýlufž“'
1modemu psycholog1ea psychiatrie, tyto poslední ov—
čemjen s tím výs ovným u_myslem,a y je odkazaly
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_.do“Froúď ova 'crotismii, různých 'po'clvlě'clomí,halucinací '
a' vůbec; duševní pathologic. II.)—okuddnes, po<1__t_1akěm__
nejvýš 'roze'rvaných_poměrů náboženských fi sodík?! . ' )" /-'vv v -./. -vv- . ' 0_'( ,.'.
ruch, v celom temer vzaelanem svete pozorovati-gilny
apřecitím nfevíclanýprouď náboženských “kanvorSí,_naž-
Bývá ten problém" též-“významu engin'entn'ěýčasového_y
a vůbecuniveisálníkoý MY v tomto “článku mámqv 111j_
myslu jen zběžně někólika jeho Stránek se dotknou'ti, -_

- v v ' -v1 )* '—v' ' -v/ 'v'
avne se zretelem ,na pnpaďne potreby (Insipasichf

nebna potřeby duší nám svěřenýc'h._m ' 5 
* _

Konvertité jsou tak daří,-jakstáiá je-církévlj Poč'íť'-_
nají sv. apoštolem Pavlem (abýoh'ýoniinulíolafáoqnř'
. za života Páně), trvají dosud a hudbu trvati až do sko—"
„nění světa. 'To 'ne'krásnější "a'nejúchvatnější z'životaíj'
svatých dá senějaž semzařaďiti.Ba,;e života velikých

'.iiáboženskýchmužů a žen vůbec. Neboť ti'všickni měli;-
_chvíle, kdy še nějak .„oBi—átili'x-Búď \z5Bluda nevěry. _
]: svaté pravdě víry, nebo z Bahna hříčku do _čiStot'YÝ
zákona Božího. Z následování ..svčta“a-_Íjeho“rožliošf'
]: následování Kristaa'jelmo křížeaz nedokonalošti aš?
vlažnos'tina plnouvýši hrdinné-Svatosti.Nekonečná
jsou ta obrácení,!jako nekonečné-jsou_.jéjičhfniotivý.
: Jen katolická jsou ta-oBráčeni',jako jen'jeďnafka'e

_tolickáje pravďa'i církev, litera'jichova. .
_ Někdy udávají "seýrúclce'jak hláskujakltoi-žnámoí
o.sv, Pavlovi, nebolv-době novější o Židi),Alfonsa“M
Ratisbonnovi. Jindy., a Išraviďelněftrvá dlouho,.i léta,

"než vnitřníkrisčdospějekvyvrclldení'obrácení. Tak '
u sv.íAuguština,_-karď.„Newmana a téměř Tui-vědácho-Í'
statnich. -' _ ' . .

Ale vždy tu spolupůsobí dvojí činitel, _J'ňilostBoží,
a lidské Přičinční. Vždycky—tuplatí slovo av.—'Aúgus-á-x
tina, qui te creavit "sine te,-non- “teťredimct sine-“te -.'—'

1Viz-o tom. Sante Je Sandia, La conversione. r_eligiosa.Bolog-'
na, Zaniciieui. 19211a'velmi 'instruktivnfčlánek' H. (Boll, Diě r—e-_.
ligičse KonVersion, v „Hochlahdfí Můnclien'—'K_emp_tgn,XXII. "

' (str.515—330 a 462—476. Tamtéž nalézti lze další literaturu o_tom.
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bez “nasjsme Byli stvořeni,ale jen 'snamiBudemesPa': “
.seni; Jako vždycky, 1.Při.obracení staví milost Boží-"_

Í._na lidské Přirozenostvi,Pomaha na světlo sklonum, lite-'. ,
ré už davno, snad už oclďětstvl, v duši třebasskrytčf“

. anePovčclomčžily, Přivaďí ]: rozkvětu, tu Bohatšímu,
t_u.chudšímu, ale vždy osobnlmu, cojako PuPenec-již _
v člověku žilo a jen Plnelno svčt__1_aat_ePla vyšší mllost1__Ícekalo

*

M; obracený mnohosPolečnéhosnaPravenýmJsou
oba vzestupem ]: B_óhua věčnosti. A Přece je mezi nimi -

\ Podstatný rozdíl.
__- NaPrave'ní, Pole sení života je _reform'a,Ta jen 035- '
' »lilaJa Prežile.Sv1ě1Éaseze šatů, znichž vyrostla O(l

hazujePouta ji tísnící..I reforma zna Bolestiaobeti,
_ e jen jaksi“ Poglružně a mimochodem.- VPravďě Při-___
držuje 'se'dale životní zvolene_linie,směrujednou za
Počatěho „
. Naproti tomu jeobracen1duševní revolucí.„Nový
život...„Smrt__ člověka Starého“ a „Povstaní člověka/ .
nového“. „Navrat marnotratného syna. “'A Poďovbně.:
Tedy Zdeběží vždy o cestu ž1_votnínovou, ne—IiPř1mo
oPačnou]: ceštědřívější. Jen si PřiPomeňtesv. Pavla,
sv.Augustina, sv.Františka 'zAss.,sv.IgnacezLoyoly.
A Poněvadžobraceníje duševnírevoluC1,'jestvžď

--sPoj_eno_is Boji a ut enlmi.Ut1Pen_í, obeťnáleží ]:Poí
-s_tate'.ÍcažčlělzooPravlšoveÍto obrácení, ať tu již jde o boje
vnitřní nebo oPřekažk a oběti vnější,Tato stranka
konvers1je vždy nejucžvatnejn, nej oučnějšl,„Mou
vůlí učhvatil _nePříte1_a__v_ní Položifmi Pouta, jimiž
mneobvinu1._NeBoť z Převracené vůle Poehazí smyš
slnoSt,kdo Pak slouží _s_mYs-lnoštl,navykne na n1,-akdóí __

neoďPoruje navykum, tomu stanou senutnost1.V těch-'
tojakoby vzajemně sPojenýclm člancích -—ja-n_-_a__z_va'1_
j__ePrOto řetězy—'by jSem zkovan v těžkém otroctví. _

o_vavůle však,s nížPočal jsem Tobě Pro Tebe sa! :
f_m'éhosloužiti a Tebe Požívati, omůj Bože, nebyla“ .

ještě dost1_silna, aby Přemohla stařím_zesílenou starou-_"



vůli. Tak zápasily vemně dvě vůle, stará a noví, ona
tělesná, tato clucbovní, rvaly se mezi sebou,.clrásajíce
mou duší '.-'.'. Viděl jsem 'v clucbu, -zr_nítajese 'bouřlif
vým bořem, že neuzavřel jsem svazek s Tebou, (')-“můj
Bože, avšecky kosti mé křičelý; volajíce a_vynáše'íce

* tvou chválu do nebe. Leč nejde" se .tam ani' na'řocli
ani .vozem ani pěšky . _.. -Kď)_ržrval jsem; si'vlasý, bil
se do čela, sepjatýma rukama objímal' kolena, fčiníl-'
jsem ta roto, že jsem „chtěl“(apřecejzas star '„mivaši
němi byťzďržovín) .:'.-.(A tak) čím víCe sefb |ížílfčagl,
v.němž jsem se mělstátí jiným, tím větší hrůza mne
ucbvacovala. Leč nevrbla mnou zpět,„anižmne odvrá-'
tila, nýbrž zůstal jsemviseti. Zbraňovala mimarnivost 

' marnívosti apošetilost pošetilosti, staré moje 'přítellcy:
.ně, bloďajíce na tělesném měni oděvu,“ šepotajíce'_šni:
Což ty'nás cbceš'Opustíti? Od tohoto“okamžiku než
budeme u tebe už na věky ? Od okamžiku'tobouž' na
věky nebude tí dovoleno to _iono? Jaké obrazy nepřir'.
váďěly před mou“duší v onom „to“vneb „„onou, jaké
obrazy, ()inů' BožeI'Oďvrátiž to niilosrdenstvíšvéod

. Služebníka svého.;Jakou hanbu nepřipravilymL-j'akou
potupul Poslouchaljsemje jenž polovice,když“
inluvily tak volně, mručíce to i 'o za mými “zády'apo?
tabujíce mne, abych seohlédl. Přesto mne zadržoval ' '
'a prodléval jsem,-abych saměbo sebe setřásla přešei

am jsem byl volán . . '. A se stran)r oné, =kamjsem se
'-_obracel,1ečkam jíti dosud jsem váhal-, objevovala _se
mi cuďná' důstojnostzdrženlivosti, veselá, lečnikoli
bez uzdy, čestněmělákající, abych přišel a nepocbýf'
[boval více...“l- ' . "' '_

Nejhlubší náboženský ducb posledníhostoletí, jak
bývá nazýván, ;karď. Newman přirovnává poslední

čtřři leta v'anglikanismu, než dobojóval svůj boj, sníží-_.te ně postelí.? „B “1jsem na smrtelné posteli (deatb'í
bed), pokud se žít mě příslušnosti-11anglikánské cír'

lelrňznání svatého Augustina, (Ilepřekladu Stomasovaani". . .

: Apología pro vita-sua; Lonďón and Toronto, by.Dutton, stř,
147 násl. (History. of my religions opinions —-1841-1845.)>
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kVi . . ._Umírání „(Jeath-Bed) má sotva jakou historii;
-Umf_rán1'je těžké scházení, které má své doby úlevy.._
'a zase úpadku. A poněvaclž není pochybností, jaký
vezme konec; málo zajímá.čtenáře, zvláště útlocitněho.
Nicméně“je to doba, kde dveře jsou zavřený a záclony
spuštěný, kde nemocný nepočítá; Ba ani počítati-nedo
vede 'různéstavy své choroby. V takovém stavu tedy
jsem se tehdy nalézal. J en 's tou výjim on; že mi než

=Bylo davoleno nmřfti v pokoji. J en s touvvýjimlson,
že přátelé, kteří pořád ještě měli“právo ke mně při-'
cházeti, a veřejnost, která toho ráva neměla, Posta
rali seo jakousi historii těčhto pošeclních čtyř let (přeci
konversí) .“ „_ _ . - '

Již před ním užila _těhožobrazu velka sv. Terezie,
když—íči abolest'tě'chvíl—e,ve které navždy opouštěla

“svět,aby 'zccla zasvětila se Boku: „Bylo mi tehda o
pravdultaliv duší, že myslím,kterak ani smrt pro mne
nebude Bolestnější; neboť se mi zdálo,"jako lay všeck '
mékosti rvalizjejich kloubů“ (Autobiografie,4.kap. .
A čteme-ii,. co_._ně1;terýmz'nejušlec'htilejší'ch kOnver
titů bÝIO-trpětina statcích časných ina své cti, uvě
římenovějšímu jějičla historiografu, kterýje nazývá
„nekrvavými mučedníky“ (Rosenthal,3Konvertiten
Bilder, ISCLaffhausen, 1871, předmluva).

*
.. _ _-_ ,

"I přes oprávněnou _ " ku, kteronmi někdo učiní,
že se výmýkám' _zcelanířzgický z rámce_'tětopracičky,
nemohú sezdržeti, ab ch seblíže nezmínilo jednomxta
kovém ]:onvertitovŠ terěhoi jsem “osobněznal a v duši »
si vážil. Jmenoval se Hasert 3.Byl před svou “konversí
protestantským*pastorem v Pruskěm Slezsku, jakož
ivelikým nenávistníkem církve katolické. Býval čas-'

'm hostem u svého-duchovního souseda, superinten—
enta,1jehož_jména si'již nepamatuji. V, rozhovorech,

které spolu“mívali; často.zabrousil na p'ole církve lla-'
tolickě, o.níž'Béz vášnivého _roznícenívůbec nedovedl
mluviti. Jeho přítel su erintenďent pak při těch vý
levech[obyčejnězmlkf a tiše se choval. Jen jednou
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. .k nim'Poclotkl mírně:„Kde e v_ašeň;tam znďka Byva":.
' Pravda, f což jako síP zůStafomuvězeti v (11181 '“

Brzy nato onen suPenntendent smrtelnězachoral
, a umíraje svěřil se svému-Přlteli Pastórovi._sLroznouQ—Č,
kolisí, ktera žm1ta1aclus1jeho. Byl v srdci u lněPřež
svěďčen o Pravdě víry katolické a__nePochyoval aňi" *
“vnejmenším, že By měl (za Poměrůobycejnych) P'o
v_innostveřejně se(Io mrkve Příhlasíti e měl ženu ai“
četnou nezaopatřenou rodinu.Kc1yBy1>y1uc11nlk ceš“"
mu se cítil zavazan, Byla By"t_arodina nic netušící Po "

_jeho smrti zbavena Pense a-vydana nejhorší tudě na,_
PosPas.„A toPrecenemoLuucmltntohoPan Bůh Přece
nemůžena mnežadati, *atak, v-techhroznychPochyL-f

' nostech,jichž jen PastorHasert Bylsvědkem,umrel .
To BylPočatekdlouhých avažných stuďilocírkvi .

jimž se nyní 0 a jmenovaný častěji Pastor. A konec—;
jejich By1,zesamstal sekatolíkem ,veřejně,Předeelým
světem,ačkóli měl těž ženu a tř1malé (11th a ačkoh,
Po svém PřestouPení i s celou rodinou Byl doslovněl
vyďan hladu. To Byl skutek neobycejnehohrdmstvy
a jak si jej světlovali jeho Bývalí sou'věrc1.? ířili'l. .
oněm, že k? oclďábla Posedlým, když stal"se.kato—
lasem! Pozďyj1uali seho některí BiskuPověrakoustn,
a'když muumřefajeho manželka,tehďajiž.tézkatoá'

' “líčka,Prosíl BiskuPa (Proslulého .vy'solřouctností J ana
Zwergra ve t. Hradu), že By přece jestě ehtěl oka-___

"siti,jaka je sladkostBýtlPravým-knězem Paně. A tak
Byl, již bočně __Přesseďesat let star, vysvěcen na kněze '
a Pří Primici mu asistovali jeho dva synbvé, rovněž—"."
již kněží církve katolické. (Vydal o své konversx'líní-'
žečllu německou Pravě s ohledem na onu Protestant-."

skou ku, ktere však již nedovedu žPaměticitovat;určit? . 
* .

Nazval jsemobracení duševní revolucí. A _tím-jsem.
snaď někomu dal Pravo Postaviti e naroven soJPa-Ý
clem.I odPad razí nove cesty —aže ne ]: “Pravda,“ný
BržPořad dal a dale od Pravdy. _Iten může _znatisvé__"z_,
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Boje“—ale jen na povrchu, jen sp_omčr'Ývnčjsími, hří- .
.chu nepratelskyml ;,Boje“našiell „čechoslovaků“,
];ďÝž prznili katolické cln—amÝ,sekerami se doLÝvali'i
do katolickÝcll fax—Í)B_ojů duševních, toko nejvlast
nějšíllo-pramene"Bolesti a obeti, odpad nezna, poně-f
vaďž nejde proti vásnímsrdce, nÝBržs nimi, nebraní
se j1m,_-nÝbrž dava se jiml unašeti. _ '
.. Olaracení a oclpad se 1: sobě rnají jako duse a tělo, ;
jako Bůh a svět i jako 111011kaa povrch, jako světlo.
anoc, jako ctnost a hříCh- není nicspolečneho mezi
nimi,jen propast níkclÝnepreklenutelna ]enavžclÝdělí. _

];.dÝž toto píši, maně přirovnavam naboženska
obracenív jiných kresťanskÝchnaroďech au nasdoma,..
Jako namatkou mipřipadají jen z_novějšíchjména
jako častějijiž zmíněnÝkara, Newman; karď. Man
ning, _Solovjev,Manzoní,-Bourget, Hus mans',J_oer
gen'sen,Papini, LÝvaIÝsocialistaa nÝníísněz Camelll, '
univ. prof.. Aristide Stefani, univ. prof. O. Spann,
'Chesterton, Basník a_R'enanův vnuk Psiclaari, malíř“
Holanďan Verkacle a j. a j. a '—last not least '—oněch '
tisíce, t_ísíCestatečnÝCh vojínů angllcliÝch, "kteřípo-_'"

-_znavše_-na BojištícL z Blízkósti živót katollckÝ, zpět
sevratili do lůna mrkvekatohcke .

A u nas? -Au nas? .“
Roku 1910BÝIovČechach na Moravě a .veSlezák-;

sku 12.981 lidí BezvÝznaní. Roku_1_921stoupl jejich.
počet na 716. 515 7__A]; tOmu statisícove odpadÝ ]: nové -;
„církÝí“, ktexjaje vším jínÝm jenom nenaboženstvím.
-Ak tomu -- zase ast not least — tisíce mrzcezoba

v_enÝclikatolických soc11_apommku, za tiché asistenCe
nasí inteligence. p_.

KrálovsIca cesta,
Po _MariallíSChaller, O.S. _B.

Duše vsech lidí je sicesvou přirozenostíkřesťanska,

jak to VÝsloviltaké Tertullian; ale Onadovede své
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křesťanstvízapříti. Ba ještě více -—Onadovede po řít
i svouvlastní existencí.Vůle a svoboda,ktera Jí.Šýla
Bohem dana, Jsounedocenitelné polda y, ale rovněž
1neBez ecné zbraně, Jimiž se může člověk tohoto za
prašeněio světasamsmrtelně zraniti.Tuto sebevraždu
provaaěla lidska duse epidemicky. zvlastě v posled.-'
ních“(Ivou stoletích

Tělo a všecka hmota svou tíží a svou Bezcitností'
r&ousily duši, ktera se jim vydala, vplen. Tu moc
nad ní měly,ne vsak schopnostuplněJi zničiti.Uvě

' (lomí-li Sl.duše Bídu, (10které se materialismem uvrhla,
"a nesmrtelnost, ktera zabranila její naprosté zkaze,
vyvstane v m naděje a touha“vyprostit se z ukrut"
něho objetí hmoty.V1c1í,že je to Lanebne otroctví,
ďa—lise ovladati hmotou.Zlomí tedy svoje pouta, ale'
kam teď? '

Nad hmotu sepovznesla, avsak .vlaďceduchové ríše
nezna. Blouďí Bez cíle v těch krajích, které Jsou
neznamé a po nichž toužíla.V1<1íme to navšech těc
kterí opustili materialismuspro jeho naprQStounedo
statečnost v duchovním hladu člověka. OBracejí _se
Ii duchovním zažitkům. erpaj1vsak z krlšťalovycll
studanel; Pravdy?

Vsecko neviditelné, neznamě, Ztajeně,neproniknu—
telně Je zajíma,valu, příjemněvzrušuje.Mystika m
ďicka, recka, moderní, theosofie, spiritísmus, to jSou
věci, znichž dychtivěcerpajízpravy o nadsmýslnu.
Iz e ztroskotaí. Nešli- spravnou cestou. znavení,

vyčerpaní, zou ali a častoi síleni klesají preď prahemríše duchů.

Což 1e_vlastní duse podveclla, když je vyprostíla
_ze sparů hmo

_DušeJimogoví, nechají-liJi mluviti,dle ]éjl pri-',
rOzenosti.Naboženství, vrozené vzta y a povinnosti
kBohu mus1Bytí uznany, ma—ličlověk dojíti oko"
Nekliďno ]e-srdcenaše, dokuď nespočinevBo u.NIC"
1111anJesrdce naše, dokud senepustí v hledaní Boha,
a neklidno, dokud neprijde v Blaženy styk s Ním.

SBohemsestýkame v moďlltBě.Modlitbbu ]evsecko,
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co je“vyhraženo pouze pro Boha. Jí může-Býti myš-'
lenka,—kterí sekóchš jeho velebností akrásou. J í může
Býti slovo, které láskyplně Mu šeptá to, co'On věděl
ještědříve, nežli sezačaly rty pohybovati. Modlitbou“
může býti i skutek, který v _je o přítomnostia prof.
Něho je vykonáván. Modlitbou “můžeBýti našeuleh
nutí i našepovstání,!iaše Bděníi níš spánek, náš úsměv
i naše slza, naše rozkoš i naše Bolest, naprosto všecko
bez jediné výjimky, . akli jeto ozářenovýhní srdce
milujícího Boha. Ja—' lidné, jak Blažené může 1)'___ti
naše srdce, .pakli jeho 'plameny dotýkajíjse-všešo,

_sčím naše bytost trvá před Boheml“
,NeBe je vysoko aNelae je daleko, můžeme tam

však s,naším ještě khnilobě'určeným-tělem _vniknouti
moďl_itbou.lQnajepronikavější jakelektrickš vlna,
omocí jejíž se daleké země domlouvají. Ona je ne—

šeským „raďiem“, kterým hovoří pozemšťanés nebeš
fany. _ , ' '

Však ani modlitba násvždyck neuspOkojí,nespojí
nás vždycky s kraji, do ktery'c Use po tomto "životě
chystáme na věčné časy. , . . Í

Což _'sme sei'0pět zmy'lili? Proč (Ines mne zane
chává c lacinou modlitba, literál včera, vykřesšvala
z méhosrdce (leští'isker? Proč Idnesmije odpornou
modlitba, která. duši mévčera lahoďila ?“Proč dnes se
mizdají slovamodlitby. zbytečnými, která mělavčera
pro mne takovou; důležitost? .

Chodím zase “pobludných-cestách? Musím hledati
jiné spojení _sBohem? —-" .

Marně By sis lámal hlavu přemýšlením, kdyby
sisnevzpomněl, žek Otci v'nebesích se dostane pouze
ten, 110110On ]; sobě táhne. Ty jako trosečník jsi Mu
házel svojelano, za které tě.měl,přitáhnouti 11nebesě
kým Břehům, nepomyslil “jsivšak, že tvoje lana jsou
krátké, z uchřelš, žeBůh sejich nebude chápat, jelikož
jsou pos vrněna tvou-neďokonalostí ahříšnosti

_Tyjsi ve svých vztazích ]; Bohu nevyšel .ze sebe,
vícsesobdivoval své modlitbě, nežli vznešenosti Boha,
víc jsi se dojím'al' naď svými slovy, než-nada láskou
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Boží, víc jsicenil mluvu svehonezkroceneho srdce,' nežli šepot Ducha svatého ;", _
Nedovedes se.modlit“ Jak sestake mohl apo-.,

važiti myslit, že “Boha oBlažíš-laskou, kterou _éhcěs
vykřesati ::vlastního srclce! Musíš opustit sebe, _sv'oje
radosti ibol,svo_1estarost11stuspokOjenost; chcešťli'
.'senaleznoutiv Bohu, jenž svourozkosí,velikostí1kra
"souvyplní tvoje srdce.-Tento stav není „nit-vanou ,:
.»a přece je rozPlynutím v Boha. J e nutny, a y*s__rc1_'_ce
. se nasytílo pro věčnéveky. '

Kdo nas naučí tomuto obcovanl sBohem? _
Nevěsta Kristóva, jeho církev, je vychovavana

Duchem svatým,aby selíbila svémuSnoubenci. _Ona
ví, jak se ma předNím Pohybovati, jak mamluviti,
jak seMu oddati,jak Mu sloužiti.Nebesky Vychor
vatel prozradiljí vseckýProstředky,jimiž můževí

, tĚZnědobyvati srdce sveho Božského SnoubenCe.Její
myslenk její slova1její skutky,jež zlaďila podle
přaní neies, můžes _postřehnoutiv liturgii U ní je
všecko Bohoslužbou,všecko modlitbou. Ona zna ta"
jemné kouzlo k vniknutí do SrdceBožího. Pojďme
tou kralovskou cestou, kterou kračí ona, aby kOnečně
naše _usilíspojiti se s Bohem 1)on uspesne!

Které jsou myslenk církevní _1itu_rg'ie.?_Načmyslí
a jak myslí církev, kdy z se moclliI'? ' —

Obsahem jejích moďíteb jsou ravcly,članky víry“,
dogmata —'myslenky.ac1na požadkova fantasmata,
žaďna prazdna slova, žadne příkrasné c_etkyBez_ce'ny.
Ona *ví,že za každé slovo Bude jeanu odpovídati
Bohu. Do svých pokladu uklada jenom to, co ma
věčnou cenu. Mešní kniha a Brevír,do"nichž uklaďa
svóje modlitby, jsou prostoupeny __Písmemsvatým a
praCemi svatých učitelů Co věta, to hluboka“_my'š
lenka, takže nezkusenémuse můžezdati, zejsou to
samé theolOgíckepoučky: Ten však,kdo se do nich
_vmys-lel,vycítí, s ja__]1ym'vnitřním zapalein je vyslo
vila. Vzorem toho jsou užasne lir-asné mOJIitBynedělních 'š'ím

I dež tedy rozumovePIYLY Skladajlc1r11evn1ÍDOCI'
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lxtlaý,nejsoutýto :chuďe na teplo a ozvěnusrdce a
_mysli. Vždyť modlxtha je ozďvxžexusrdce a_-mýs1í
]; Bohu.Cit je ovšem rvef velicefmčnlivýa Proto,
nebeska noblesa _vyža uje, aby ]) 1veden rozumem.
'Cit samo sobeje dravý, slepÝa “šluchÝ.Tato neu—__
kazně'nost nema však p_řxstupuclonebe. Bůh, enž žije
nekonečně ohromnou rozkoší, je ve své Bfaženosti
klidnÝ; an1jedina vlhka nerozBOuříklidnou hladinu
jeho radosti. Kristus a Panna Maria, v jejichž dušxch

i_Býl ukrytý nevýlíčítelně slasti a_jejichž srdce [) Ia
nap nčna mořem hořkostx, honbsilx se tou neBeskYou
vznešenosti-,ktera_se_ďovec1eovladati, aniž se přetva-J
_řuje..Jak jsou na Př.vzrušen'mxžalmy, jež secírkev
'mocllí,jak nahlÝm je přec 03 ze smutku Velkého
tÝďneďoradosti vehlionOČníÍS jakou mocx„mluví casto
srclcecírkve-J!Jak ušlechtile jevšak Ovládal Qna říka
s Nevěstou velepísnč: „Orclínavit ln mecaritatem.-—“u ořaďal ve mně luku.“

Modlxtky církve jsou hluboké-_pravJOu a nežně
--laskóu.Pravda -vnich není studenaa laska nemdrava.

a neuka'zněna. _ \ _

Chcešáli,aby tvoje vztahy ]: Bohu.vmodlitběne
jenomzustalý a ničímnebyly r_useny,ale také seutu
žoval—ý',nauč se od liturgie 0 vznesenosti Boží pře-' .
xnÝsletajeho dobrotu milóvat.Cír]1ev svatate povede

lrrálovsliou cestou,kďé nebudestrpěti an1horkem dne

ani.chladem noc;, aniž duše tvoje budelady hladovět.

VZORY

_Sv_Terezze bd f_eží s]cq

] _S._Bořita,O. P .

Každá Joba má svéBolestx&svéstíny aBylo by malichemým
anesprávnÝm mýslítí, žety stíny překážejikrálovstvíBožímutak,
abyBůhnemolxl Proniknoutxsluncem své m0e1nakupenÝnh mra
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" lay. Mně se tak zdává, ženejvíce [tížíďmoderní duše až do _k'rajností
vylučovaná touha po sebezbožněnía to vlastní silou 1přesmrtvoly
Bratří.Socxalísmus a komunismus, zdánllvě reakce próti tomuto
lmutí, jest jen novým vyjádřením, hledající v masách, v Lolektnvis

.mu povýšiti jednotlivce.
Do tohoto víru ashonu za vlastnímjá, do této šílící pýchy a vzpí

tajícího s_emdívidualismu zasad1l Bůh v tiché zahradě Karmelu

"'sv_évzácně kvítko, Terezii od Ježíška. Lidéchtějí Býti velcí, sebou '
velcí a odříkaíísezřídlavelikosti. Až zamrazí,když se zamyslíme
nad nedostatkemdůvěry a lásky k Bélu; Kolik pak lest též vypo-»
čítavosti a jakoby nedůvěry k Bol-lu1u těch, kteří si říkají, že mi;
luií Boha. Opravdu, náš dobrý Bůh ]est tak málo mxlován.

Sv. TerezieodJežíška celou svou duší se rozletěla ]:Bollu. Byla
přesvědčenao jeho velké dobrotě a lasce.Prohlásíla kdysi „Ano,

' dlouho již věřím,že Pán iest něžnější než matka ._. .“ K tomuto
Bohu lásky rozletěla se nadšeným. rozběhem.Cl1ce ho milovat-iza

"všechny, kteří 110nemilují,c11ce zaně zadostučinítx. Pro ně se obě
,tuje ve svém hrdinném odevzdání co smírna oběť„milosrdné LásCe
Božíu. Její jedinbu radostí ]estúsměva spokolenost jejího svatého
Mrláčka. Pro sebe sr nežádá n1čeho.Nec11ces1anxstěžovat; Bohu. '
Učí duše ]í svěřené,aby neplaltaly předPánem, nýbrž, aby “110]en

chválxly. . . Sama se odevzdala do rukou Božích jako hračka, jako
míček,aby s ní Bůh zacházel, jak mu je libo. V nadšení volá ve
svéBásni:„Vivre d amour:La charitě,voilamaseuleětoile—Lle

. láska je jedlnou mouhvězdou . . . .“a „Tai ma devnseécnte sur ma

voile: vlvred amour: a na svýchplachtach mámnapsané své heslo:žítí láskou."

A její způsob, jímž prokazuje svou lásku a jemužučí svět, jest
„těžkrásným důkazem otcovské péče Boží Prozřetelnosti pro nás.
'Nechi si kdo mluví, cochce,našetělo není již tali silně, jako bývalo
v dobách, kdy senepěstovalo ieště tolik sportu. V dřívějšíchdo
Báchpřísný,kajícnýživot nebyl výjimkou několika'klášterů. Dnes
ineipřísněíší řády slevuíí skoro všechny. Bylo By dětinským' za- _
krývatl s:pravdu: dnešní člověkz části nemůže a z části nechcežíti
tak jak jeho předkové. A taki duše,snažící se po zbožném životě,

1)ny často odrad'ovány_od snahy po svatostl některým1 nešťastně
po;atými životopisy světců.Jistí hagiograíověvyzdvlhují rádi hlav

ně nadlxdsltásebetrýznění. Chápu, že když někdo líčí Jenz tohoto
Hedlska světce,že zmate nejednu dobrou vůli. Církev má siceřadu.

\
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světců, o kterých se n1ctak hrůzného Pro slabé moderní nerv-“ýne
vypravuje, ale těch jako BY různí Pisatelé ž1votoP1sůa zbožnýcll
knih anineznaÍi. O sv. Tomášr s_enevýPravuje nic z oněch mímo- '
.řáďných umrtvování a Přecejej častovýoBrazují s Jůtkami na zemi.

Jako ký ti malíři nevěděli, co umrtvování dáno Býlo Sv.Tomáš
ustav1čným a úmorným stud1em.

A_teď Posílá Bůh s_v.Terezií oď Ježíška, která též zkusda jít
cestou numořáclnýchPřísností,ale Brzo Poznala, že to není cesta

' Pro_n1.—O<_lstouP11aProto stéto cesty a rozletěla se k Bohu cestou,

drobných úkonů, svědomítostí v malém, _nePatrném;nepozorova
ném. Postačuje jí sy—Pati'Bohuývústretý 'cÍrané květýsvýcll (len
ních svěJOmitěvýkonaných Prací, malých sebezapření,výhleďá
váním těch tisícerých t_.zv. mallěkostí, ktere sezpravidla ignorují.“

Říká: „Nemám jínélmoProstřefllgudokázatl Ježíš1 svou lásku než
sý—Patímu květ-“y,-t. j. neďati si ujíti žádnou Príležitost ]: menší o
Bětl,Pohledu,slovu, využít; 1nejmenších úkonů a konatr Je z lás
ký. Z láský chce trPěti a v téže lásce chce též užívat1Božích darů. ' '

A Přecejaká veLkost v této zdánlivé ma11čkosti.Jaká vellkost
potlačiti v sobě onen Pud Po zevněvelkých, velkolePých úkonech
a vyhleďávatí a s láskou konati tisíceré drobné služkičky bližním, '
o kterých mkďo nezví, za které nám 5111.10nePoďěliuje a které se
Přijím'ajís jakousl samozrejmostí.Tyto úImný nePřesahují ničí síly;
jsou krásné u mládí, které ho:-ujeo ideálech a_zaneďbávátřebanej- ,.
prostšíPožadavky svéstavovskéPovinnosti.Vážnost vmalém šlechě
tí zkušené stáří, které u_vědomí svých zásluh snadno se zbavu1ePo

vmnostihledět 1na ty „drobnosti“.Kažďý můžeSýPa'tltyto květy ''láský svémuBohu!

Co se jen naskýtne Príležltostí za den. co máme na Př,Jen Přílef __'
žltostí ukázati svou lásku k Bhžnímu řádným společenským cho-“.“

váním, Prokázáním službičelrdruhům v Povolání. Kolikrát ďolarě
slovo a vlídný úsměv zahojí zraněnou duši. Zadržme tvrdé slovo, \
které chceme vměsti v_etvář osobě,která nás rozčiluje svou Povahou,
svýmchováním. To Přecenení naď naše _síIýÍ

Sv. Terezle hořela touhouPo velkých člnech a PřeceVýtrvává
v tiché samotěa Prohlašuje za svouúlohu Být srdcem,láskou v or
gamsmu církve svaté. „Jako děcko (11pr u-tvé_Lotrůnu a milujl Tě:
6 Jež1š1C11ce mílovati Ježíše, chce _stáleuj1šťovat1_osvé lásce za

ony, kteří ]sou ve válečném šiku, v Bojí za__jeho svatá Práva a_jěho'duše.
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A přece,jaj; veliká jest přitom Terezie._sv.Terez1enení světící
„jenpro mlďlnetk'y“,jak napsal kterýs1francouzskýproteStant.Sv.

. Terezie není svět1cíunylěho vzdychání souchotinářskeho děvčete.
Hleďte na její sílu v jejím.odevzďání se Bohu. Oďďává seBohu..

/ zcela a Bezvýhrady.c_11ceLyu míčkemvjelio ruce. Žádá, aby Bůh
s ní neměl velkých ohledů. Obětuje se, ale obětuje se radostně a
šlechetně. Olaětuje se _zaspásu hříšných, _zaPosílení kněží a mimo-*
nářů v jich těžké práci. Pro ně trpí tělesně 1duševně;Snáší ďčsná

muka vyprahlostl, opuštěnostl, PFOCLáZf„ólíněm Bojů, pokušenímvzhledem k víře.

Sv. Terez1e_Béřesi za své heslo _sv.Pavla: Vše mohu v tom, který
mnepos11uje.Přímlda se15.němu s Jětlnnou oďďaností; Velké, člstě
"oďďanosn &ďůvěřev Boha učí sv. Terezle dobu_víry chlaďné a.tak.

málo prož1tě.Ví, že jest Bůh Otec, který miluje něžně své děti,--a
“protose muvrhá clonáruče.Odevzdává se mu zcela a Bezvybraly,
Chce jen ;to,co on chce,a všepřijímázjeho ruky. Ví, že není trpě
llvějšílio a starostllvějšíllo přítele naď Boha. Vše oď něho _oěekává,
všeho se od něho naděje. Ví, že sama ze se])ejest Slabá a proto se

zachycuje jeho, “mocnéhoa (IOLI'OÍIYÉLO.“_Nicsinechce prlpísovau
jen jemu za vše děkuje. _ '

Prož1jme1 my svou víru. Buďme : blank; svého srdce přesvěď?
čem o Boží laskavostl _abuďme 1: němu jako děti! Dejme se vést1._
Nevzpírejme se utrpení, kterě na nás sesílá.J est to utrpení nejen '

- trestající, nýbrž též očísťující a osvobozující. Bůli nemá zalíbení
v našich úzkostecll, a posílá-Ii na nás muka, toť proto, aby jejich.

krvavý Ješťodvetu prach s naší (_luše,abychom lépe ďuCIrovně(lý

chah._Neboťutrpen1nás vracrJovmtř aprávětam_mluví]:námBůh
a"tam nacházíme velká bohatství.

Věřme svémuBohu a buďmejeho clčtm1ÍNeprcllejme před ním, 
: neěiňme své styky s ním styky ofic1e1ním1,chladnýmn RozLOřxne

se ž1vouláskou k němu.Bůh obejme nás za naši důvěru! J e těžko
jíti ž1_vot__emBezpodpírající ruky. Proč Bychom se spouštěh podané

.rulcyBoží? Těžko By senám šlo, kdybychom chtělí jítl sam1lNe;-__.
podceňujme tiché, svaté chvíle rozmlouvám' s Bohem. vnější čím-_)
_nost,třeba svatá a krásná, není ještě vším, ano, jest málo, pramálo, „
není-li prozářenaláskou, sBohem mluvící láskou.Tolikrát atoli
krát na to sv. Terezle upozorňovala. Člověk XX. Století,-století '

.shonu &rozruchu, jako By.podceňoval 3011duchovního života. .—

Sir. Terez1e ulrazuje, že lay to Byl ost-u_lnýomy1_vrhati se do víru,
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, řllaojeanebýt—1vyzbrojen pevným, zásadovým duchovním životem.
Duše,-která. sejenom a jenom _rozptýluje .v ustavičně _čmnostia

nenalézá a_n1_c]1viuiý,ve které By- rozmlouvala se svým Bohem,
která se nežamyslí nad svouJuší,_nePonoříse do hlubin svatých .
_Pravď, zvolna, (_li'__íveči Iiozďěji zakrní. Nikoho neodvádím od čin

nost1.A1e, č1mvíce práce, tím __vícemodlitby. Musíme se stále &'
Stáleobracet—ike svému Bohu, naslouchat; jeho hlasu, čekah na.jeho

_.-poky-ny,_musm1_estále sy'titi Bohem svou duši, nebóť čím více kdo -_
-.pracuje, tím více POtřeLujeposdnční.Bůl1_pal_zjest Síla _naše.
' sv.Tere21_e,svčttcc lásky, důvěry, obětování a nadšení, nauč nás
k Bohu seutíkan &poctivě pra'covati, věrně peacovan &přecevšei _
dobré (i_ďBoha očekávatx,nauč nás vchkosti v (lenních mallčkos

tecll, uč nás Hodan Pr_a_v_é_velíkostn v _č1stémsmýšlení &chování ."
., (lítek__Božíc-11_._1 \ -.

.K K U FÉ"'ÍJE. *

.—M od l_i_tL a 2 (?)-sv čti-o;

___Kargin (Žllleíewmdn,

Můj Bože,_význávám;můžeš osvčditi mé temno.
Vyznávám: JenTy to můžeš.

Toužím, aby. mě _temno stalo se světlem.-. \_'"j _

Nevím, chceš-H to TY; ale vím,.,že to můžeš,&já _potom_toužím,
toť ďostatečný. důvoď, abýéh Pros11,oč_proutl m; nebráníš.

Slibuji Ti: Tvou milostí, o kterou prosím,“chci vděčněpřijmouti „'
vše,cokolivmně dáš poznati jako jistou pravďu.

A tvoumilostí Budu se.varo'vati každého sebeklamu, jenž LYmne

sváďěl, ebých schvaloval, __čehosi_přirozenost klamné _žáďáprot?
rozumu.

' 1

. ?Příštč-Ěoaám stuďii o „cestičce duCLOvníIio_“5:-l_čtsltví“._

\



ZE STE _;
P. F'. To m á &'eÍc': Glosy ke světověkonferenci. ProtestantskýchcťrL-vťproPraktické křesťanství ve Štockholmu. ' ..

041 -.19clo30. srpna r. 1925 konala se ve Dtoclzlxolmu„světová
konferencepro praktické křesťanství '.Sešloseas1600zástupcůpro
testantských církví všech odstínů—,aby se poradili o nejnal Lávěj

ších otázkách křesťanskéhonáboženství. Dostavilo se též několik
zástupcůvýchodní církve.

Tento kongres ::lá.svůj význam.N;. však takový, jaký mu při
ptsovala žurnallstllia. Byl to pokus dán pod jeaen klobouk ne)-'

protilehlejší názory růz'nýclrícírkví -—byl to pokus o sjednocení.
S našeho stanoviska musíme tuto snahu conejupřímnějivítati J est
to příznak nespokojenostl s rozleptávajícím subjektiwsrnem,který
již tak rozhloďal protestantství,“že vážní činitelé viďí,1ak vývoj

t_entospěje ad absurďum, a že nutno protestantství v pnncrpu opraá
viti.

Cesta cloStockholmu pro různorodé církve protestantské nebýl'a
snaďná.Jest11že protestantské círlsve cítily svou roztřxštěnost a ne
mohoucnostv době předválečné,pak válka a doba poválečná tento
trapný stav ještě zhoršlla. Zraký mnohých vážných protestantů
s obdivem se obracelý IcŘímu jakožto ]: jediné duchovní velnióc'i;

glkterásvětovou válku vítězně přestála;Tu ještě více zesílíla u nich
touha, dáti protestantství něco z oné orgamsace 1eďnotnosti, kterou
se honosí právě církev katollmclcáZačall. psáti o t. zv. katollcké
ofens1vě,al)ý zalil-ylr vlastní nežlvotnost, aby probuď111kaktívrtě
a našli nějaké výchóďisko z neuďržítelného stavu,v kterém se octlo
protestantství.Myšlenka světovéhokongresuprotestantského, lite
rá již před válkou. častěji kýla vyslóvována, aký Býlo zameZeno

. dalšímurozkladu jednotlivých církví, takto rychleji dozrála.Půda-.
Byla jíž částečněphpravena předcházejícími kongresy_zemskými.
J 1žvšak pro tyto kongresy Bylo příznačné,že bylo na nich úplně
vyloučeno jednání o věcech .čistěvěroučnýcll'.Při tak velké roz-f
tříštěnosti Bylo to vysvětlitelné; Jednání seomezovalo pouze na
to, aby jeďnotlívé církve si rušivě nezasahovalý_do svépráce, a dále
Bylo jednáno o spolupráa v některých společných úkolech. Tyto

zemské_kongresýnesjeclnohlý církve, ani nezamezilý dalšímu ]e

52



jichrozklaďu; “Právějejich vlivem vznikly nové církevníorgani
fsace, jako: Community CLurcL,Un1onChurch,Federated Church.

Vznikly z dobrésnahy sloučíti.jednotlivé Jenominace v celek.Tye
to denominace však se nechtělyzříci svého svérázu, takže další _
rozklad pokračoval. 'Teprve roku 1908podařilosedobuďovati svaz

\ většího počtu církví:„Fe<1era1 Counc11of the Churches of Christ“ , '

který soustředil So amerických protestantských církví a většípo
čet různých volných orgamsací,které pracují pro tento svaz. Je
to ovšemúspěchJen relatívní, poněvadžJsou v něm sloučeny Jen
ty církve, které. omezily své Creclonanejmenší míru, jnnž pOJem
církve]est něčímvedlejšíma kterése spokojily Jen s jakýmsiso
cíálnímprogramem. Roku 1918po těžkých obtížích utvořily Iu
theránské církve)podobný.svaz;„National Lutheran Council't,
když [>ny ]: tOmuzrovna donuceny poválečným: problémy a žig
votními otázkam církevním.

Roku 1920Bylo v Ženevě ďefi'nítivněstanoveno, že roku 1925“„
se Batle ve ŠtockLoL-nukonati světový kongres všech církví. U- .
stav11sePřípravný komltét se třemísekcenn, v nichž Byli zástupcl '
státní církve.anglikánské a skotské,pr0testants1£ých církví Velké.
Brítame, Ameriky, Evropy a církve východní. Přípravné práce
byly krajně nesnaclné. Všem čxnitelumBylo zlejmo, že jen tehdy,
Lucietento kongres móžný, kdýž se z jednání vyloučí to, co jeď
nothvé církve dělí, tot1ž otázky víry. Po úmorném vyjednávání
Bylo konečně formulováno sjezdovéa programovéheslo slovy:
„Life and work, , neboli „Světová konferencepro praktíclsé křes
ťanství“. S naprostým vyloučením všech'věrouěných otázek měl
se"zabývatí ]en praktickými otázkami křesťanského života. Každé
Jenominacibyl zaručen plný respekt předjejím svérázema místo
jednotícího společného Greciadogmatického Bylo postaveno Credo

etické, sociální. Tento pragram jest však nelogický, vnitřněsi od
por-uje.Bez životnťhoprincipu není možný_život. Rovněž tak živo

křesťanskPnení _možnýbez PrinciPu životního a tím jest víra. Bez
pevné víry a církevní orgamsace není možný opravdový křesťan
ský život a sóustav'ná,úspěšná činnost.Proto siměli Pro Stockholm
formulovatiProgram nejPrvev ]ieslo„Faith an Oder“ aPotomJako
; důsledku Lysé Přišlo—Ě_Jalš'ťmv: „Life anal Worka.

TeJP na tomto Světove'msjezdu všech protestantských církví [»Plo
Předemvyloučenojednání o otázkách vťrP, o nich skutečně'jeďnáno

nebyloa—ŘclejestteJP _"dLOŽÚ'SLT_oLsaÍzProtéstantstvť? Co Jovcjgďáti
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ProtestantstviPro náboženskýživot? ] Nemo clat,quo<1nonhabet.
Stockholm znamená trapné Předvedenínáboženské zvětralosu a—
neživotnostiProtestantství. Stockholm Působil na Protestant-yještě

věřícívskutku trapně. Dosvěďčuje to stať_vProtestantském rodin-.
-___ném'listě F or Fattig og Rika: „Za slavnostních fanfár oďlaývalo
: se ve Stockholmu t. zv. církevní shromázzační.Předsedal luther.
arcib. Soderblom za PřítOmnostl600 rePresentantů všech kresťan

ských církví (Vyjmacírkev katol.) Krásně se to Poslouchá,Též
v norských novinách 1)ny hlučné__článkyo významu tét konfe
rence a Jocela vážněbyla tato konference stavěna na roveň cír
kevnímu sněmu nicejskému z roku 325. J e však ohromný rozdíl
mezi Nicejí a Štockhólmern. Koncil š'toclrllolmsl'ývíru zamlčel,_za
tím cokoncil nicejslqýjiPostavil na Svi'cen..Test to ve skutečnosti Po

kus otevříti- dokořán dveře liberalismu __ve_v_1re_ato oficielně, Po_-_-.

něva'clžnebylo stanovenožáďnévyznání víry. „Říká se,že nor
ská církev Byla zastouPena. My naProti tomu_Pr0h1ašujeme,že
Pracující křesťanskýlid v Norsku nemá se zmíněnoukonferencí
nics_PolečnéLo.Doufejmež, ze se arcibiskuPu SócleIBIOmovinikdy
nepodaříPřivéstilicínorský ]; tomu, aby sesklonil.Předjeho.faleš
nými snahamisjednocovacími.Jeďnota, která nespočívána APoš
tolském vyznání víry, není jednótou_s Kristem.“ > '

A co vykonal Štoclrliolm Po stránce etické, sócicilní? J est Přiro_-_
ze_no,_žese omezil Pouze na všeobecné humanitní fráze a nevytyčil
určitého Pracovního Programu. Více se ani čekat,-inemohlo _Když )

__si nevyjasnil otázky víry, PrinciPy, Pal: nemohl ani vyvozovatija'sne'
důsledky Pro etilcuaživot sociální.Tedy„ Poselství“ této světové

_konference, adresované celému kresťansliemu _Světu,Patří vlastně
ad acta. Nám by bylo velmi vítané,když Byelíomnalezli _veStock- '
Lolmu _asPoňohlas našeho boje o zachování nerozlučlteInOsti man- -»

želství, BojeProti nemravnostiazločinnéniuomezováníPoroďu, boje
P'rokřesťanskouškolu a Povzneseníve:ejné: mravnosti.Ale ožádné

z těchto otázek se neodvážilaři_íciněco, určitého „světová konfe
rence Pro Praktické křesťanství“. " (' '

Takový je dnes protestantismus. -—zcela jinak zde stojť_cťrlcev
katolická. _Onamá organickyjecinotnou a ucelenou Jogmatiku a e_-_
tiku Ona má ve scholastice,vylaďovane' sv. TomášemAguinslym,
Pevně učleně'nýfilosofclčý _syste'm,Církev katolická ma'jistou odpo
věci na každou velikou otázku Přítomností. Církev katóličká sena.“

svých církevních sněmeclinevyhýbá za'ďnejotdzce,nebotjest si_vě'clomax
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_toIto,že je.—g_i.L_veďenaOním, který slťčil apoštolum a jejzclz nástupcem:
“„já s vámijsem Po všeckyclni.až do skongínťsvěta“ (Mat. 28, 20) a
jeho viditelným zástupcem, na něhožjakožto na nástupce sv. Petra _se
vztahujeujištěnífežťšeKrista:„fájsemprosil za teče,abynepřestala

víra tvá, 'a__iynekdy oLrátě'Potvrzuj bratry své“ (Luk. 22, 372).

Kardma'lMercter f. Umřel pastýř,vůďee, svatý pastýř &vůďee.
Za jeho rakví šel celý-_nároď,smut'někráčel za ní 1Vandervelďe,
předsedadruhé mternacmnaly Mluvilo se a psalo mnoho o Met-.
cierovxvlastenu, ale málo se póukázalo na t_o,odkuď čerpal Mer
cier sílu v_neJBoIeStnějšícll chvílích. Karďnlál ž11zbožně &přísně;
Jeho příbytek překvapoval a_sketlckoui=prost_otou_.Stále a stále

volal své kněze _ké_svatosti.Pro i_1ě_té_ž_napsál po mnohých strání
káchvynikající ďílo ciúehovníhoživota: „La vie intérieure“,které
vřeledoporučujemevšem ďachóvním. Karďmál byl velkým Bel
gičanem,protože Byl velkým křesťapem,který věděl, že ctnost“
-p1et_asvelí milovatl rodiče &vlasť, &že proti ní hřeší výlučný

šovinism, 115.vlastním nespraveďhvý &l_lodnotse zLavulící 1nter
nacionalism; '“ B. _Hmm

(I.-Leem, _aByčtenáři vytvořili sýreclak-cíupřímné pouto jeďné
roďmy. Nechť nám sděluíí otevřeně svá.přání, co se j_1mlíbí nel)
nelíbí .včesoprse, coBy si přáli, aby se proBÍreIo a pod, Dota-_
zujte se nás ve _svýclipochybnostechf Mileráďi _vám vše zodpo
víme.Stačí len př1pojit1značku ke svému ďopisu. Na tuto značku
Luďe v nejbližším_čísle uveřejněna odpověď. Poradíme vám též
o náboženských kmhácll. J en podepište své dopisy. Anonymům
neoďp_ovíme._Dopisem oďpovxclameJen,kýla-1; přiložena známka,

'P. Silo. Braito, reJ.



Diu- Bcrnlt. 'Poschmán'n: 'Grunďlagen und GeistesllaltungJar

\ katholischen F ró'mmiglceit, Kó'sel, Mů'nchcn 1925.. Str.1_5o, cena

váz. 5 zl. m. _- Nábožno'st Je ďuší náboženství. Véča obojí uznává
za důležitý přeďmětsvého Ladění, obojímu věnujemtensivnípo

zornost. KnihaP -.c11cepoďati vědecky objasněny p_oměrl/zevnějšku
'nábožnostl _1:duchu. a smýšlení, kterým1 je vytvořena vnější
nábožnost, chceukázatipoměr tohoto vnitřníhosmýšlení kzálslaď
ním pravďám katolického náboženstvíatakvzďělančjšího katolíka
přivésti ]: vědomí náboženských životních sil a ]: správnému “jich
oceněnía využití S jasnou přesnostívyškoleného znalce ukazuje,
jak ze základů poměruk Bohu, víry v Krista a církev vyrůstá duel).
náhožnosti katolické, mající ráz oné trojice-,o které již apoštol Jan;,

napsal, že pouze ona zůstává. Kmhu vyďa1„'8vazspol_kůkatol
akademiků.pro pěstování katol. názoru na svět“, a (10těch“kruhů
By u nás měla promknouti. ' -. —es—-"

Tyrólxa: Innsbruck: 1. Der Katholínsmus als Lósung grOsSer
Menschlleltsfragen 116 str. M. 1Go. 2.Kat1101121sm'usunc! mo-_
ciernePOlltlk. 165 str. M. _140. 3. Der Katholimsmus als Kultur-'
faktor. 155 str. M. 170. Akademcký spolek; „Logos“.vydává.
přednášky vynikajících vůďců. Zvláště upozorňuje na příspěvky
.OJP. Magera O S. B., prof. dra L. Boppa, P. A. Stonnera S.J.
a dra Fr Schreyvogla. _Í_ . A. S.

Gratly. Dle Quellen. KoseI—Pustet,1925. M .-Víceprak
tické vodítko duševníhoživota. Chce-vychovati apoštoly králov
ství Božího. První díl poučuje o životním cíli jednotlivcovč a 0 pro

_střeďcích ]: jeho dosažení. Učí pracovat1 v přítomnosti Boží a
srovnáváním .věclpracovatl na spáse současníků. Z prvého si může
mnoho vžítí každý Boljovník'za pravdu. _ _.iZ—a .

-Sc]zmíclt,S. V . l).—Menscllheitswegezum Gotterkennen, Kósele
Pustet, 1925. VIII a 228-str. M. $“"—.Itacion'alísté, jako R. Otto
&Fr.“Heller, kteří dosud svůj systém odůvoďňovalí zneužíváním.
Psychologienáboženství, vrhli se-teď také, na dějiny vývoje ná
Boženství.Sch., má jiné povolán, aby vyvrátll jejich hypotlxese,
podává fakta ze svého velkého ďíla: „Der Ursprung (ler Gottes
Klec“, které právě chystá. A. S

56"



NA H LUB I'NU
ČASOPI-SHPROŘĚSTOVÁNÍ AjPROHLOUBEN;
' DUCHOVNÍHO ŽIVOTA,

Ročníkpiunť.._V.OIoi7i_o_u.ci i: květu 14111926.“Číslo druh?;

ZÁSADY
'.'_ .Ne'lza; v našťxuťře.

HP.-'Em. Sónkup O. P. |.

Pouze náboženství milované má význam pro život
duše ; uplntní svou.sílu. Nemilováné náboženství zůd
stává najpovrchu, odkud se ovšem snadno setře. ' „
' - Líska předpouádívelikosta něhu.Má'li náboženž
ství jen velikost,“-povinnost,“přísnost, duše v něm'leďo“
vátí, umírá ; mai-li řeváhu něha, ďušeopětv něm'umírí

'sentímentšlností. čelikoat á něha v ideální úměrnosti.'
. ůáobívzifůšst'duše inkogmavnejlépe připravené půdě;
% tom smýslu táké mluvil šv. Pavel, “kdyžpsal:, „Po-:
slední-' Cíl zákoná je láska- ž'čistého srdce, z“dobrého _

isvčďomí; ž nelíčené víry“ (1. Tim.f1, 5).' - .
Milovati zákon“— zdánlivé paradoxon &přece ta'.

jemství života z náboženštví,tajemštví tak dlouho hle
denně;-předevangeliem“Kristovým marně hledané. Ve
všečh náboženstvích mimo Evangelium ješt Bůh hrozi?
ní “ihrozivá Velebnost,_Neproniknutelno.' Lze však
ivtčch'řnábožemtvíclt pozorovati jak 'si _rozporv ďu
'šfcll,sti—ach&zároveň touhucďostati seš 'že; V rebo-'
lenímtoiio jsoupohanská mysterianniné kohoššžebné
soustavy, jimiž zasvĚCeníměli'se dostati do užšího apo-'
jení .šhrozil 'm"Nep_roniknutelným. __: —.

'i-Nověba ání ukázalo mai—nostpokusů činiti z m 5
steriípředchůdce křesťanskénauky ovykoupeném člž
věku. Jedno je (Inesjistě: Mysterinneďšvala ani ne'
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7 ehtčlá dávati člověku skuteční—„hovxžďvížení kBohu; -»'
kýla všák přímo zoufalýmavýkřikemztouhy.' oněm,
tak hlasitým výkřikem, že si.;asvčcení dáva i jména
svých Božstev; * . , ' ' -. V _:_' ' . f
\ ve Starém Ízákonuvelebný a Neproniknuteln '

se Blíží svému lidu;.Hlávně "uproroků jeličen'Bů
á národ v poměruobdobném svazkum'anželskémubď
pacl'lídu' od Boha. jako" zp'i-onevčrámanželky; Než,
_'„p'1_—espodivuhodňékvěty starozákonní zbožnosti lze

. tvrditi, že ani tamnestala se vládnoucím životním vě
"Í._ďomímnáboženství úplněiiosobitá, dětinná'foďclanost'

otcovské dobrotě Balla“. (Beat-z..) (. .
Osvobožující slovo a Osvobozující-čin jsou Járem

'—'Boží110_Synavtěleného, Evangelium Ježíše Krista!
je zjevením jedněveliké pravdy, osvobozujíoí a života-':.
„Já-rné ravdy, že Bůh jeStotcovská dobrota &že mew—_

'. .ská ďoírota je všem0hou'cím tvůrcem "at-pánemveškeré.
" skutečnOsti. Toť evangelium, rádostná zvěst-,.splněná

touha Kaské duše, pódmínka ]: nábožensťví milované-__?_ .
mu, ladné-spojení-velikosti a něhy. ___ '
__.Něha tohoto evangelia'je v,nauce, že otcovská dobr" "

_rota 30113 je “láska svatého;Boha,'_'jenž volá člověka
k-ňčasti na své vlastní dokonalosti.„ _ : -_..

, Kďo pozorně čte řeči Ježíše Krista __vfevangeliu,po-b
zná,jak dobřepsal H. Felder; „Otec na nebesích,jeho
otécl Záďné 'méno se tak častonechvěje na jeho rtech
jako to slávďňéjméno: můj_0tec, váš Otec, náš_»0tec.;
A nikdy toto jméno nebylo vysloveno tak něžně, dů,—
'vč_ři_vč,uctivě &s takovou láskou, jako rtY'Ježíšovýmii'

"To jméno; 'e ' mu'souBornýni jmémtmTmn'ohotvárnéěf
ho, tísíceréixo zjevení lásky Baží.“»Kďyž má:—náhle?
(lání _:-ukázalo ubohost všech. náboženství, "když ;moe
.zla' zdálá se hravě 'droBíti celý svět, l_jřichážíVykud
pitel 's'_náboženstvíml'nčhý, .vyslovuje slova :_.;Otec; »—'
dítě Boží. : '" 

Sv. Tomáš -Aquínský _rozebírá _mY—šlenku“o Bohu
a liďstvu v poměru otce.a Jitka. Bůh je _čtverýmžpů

. ' 0 ' > , ..

sobemotcem tvoru: nerozumnétvorstvo ma1[:odobnost"OPY Boží, Fozúmně tvarstvo má podobu o razu; po-_'
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'ďolmostí tnilosti je Bůh otčeniftěch'lxteří se zovou Jít-:."
kázni za vlastní .přijafými,-jsouee povoláni It“-dědictví.
.věčné'slávy přijetímdaru 'milostirďle onoho ím; _8,_:
.16; „Duch sáin vydává'Ýsvěďeetví “ďuehu'našemu, že .=:
_jsme s nově Boží; jesiliže pak syn-ové, i dědiCi;"_Ně
,ktefýc pak (jest Bůh oťcem)podobností slávy, kďyž '
dědictví již rnají,'31eonolío ím; 5, z : Honosíme sena?
dějí sýnů Božích“ (I„ ZŠ,—$.)-—_'Je“v.těc11slovech na
značena Celá otcovské působnost Boží praviče i Božího
Srdce; od progř'etelnostinafpéěeo nejnižší 'tvorstvo až
_upozdvižení-„duše liďskéiiku přivedení člověka “dol

ijeclné'í—oďinys Bohem; jak naznačuje sv. Tomáš (tamt'. .
ad 1.) že'vtvori:přijatému za dítko Boží dóstává se účastir
póďobnosti s'e-S ' není jeďhotozenými'- _ " i.

Ve třetí části uniin _(23,1) okazuje obsaha dosah."
přijetí zát-vlastního o<1_šoha. Dvěma myšlenkami,vý-._í

„_stihnje něžnost článku víry, o člověku odBoha za vlast-&'
ního přijatém. '„ lOvěk přijímál'zavlastního, když ve

."svédobrotě jejpřipouští k účasti na dědictví po sobě.
_v-Děďictví je to; čím. člověk stává se Bohátým .'_.i.' Přif
"-jeťíza—vlastního ód'BoHa více jesť nežli 'i'—ijetízá vlast-'
ního oa člověka.,nebóťBůh, přijímaje šovčka, an;- jej

.Lo'clnýmfďěclictví'.. '."_'., kdežtojčlověk nečiní hodným
=Přiiímanéhmí'nýbrž'-„Spíše VYVOIÍ-lioďněho.“.—'_' ' “
_ Bůh“ přijímá '-člověka za vlastní své; dítko. Co má
člověk z_narozenía z rodu lidského, toho-všehoídostává.
se mu' v tointo vyšším „narození“ oď Boha a :: Boha. .

;Jtnenú'm-epjen': .ďěďičnosť,l.výchovu,' to 'oru v životě, „
.majeteic.„ro'ďugKi-esťan, jenž 'přijal ceilí. poslušnost
*Ki—ista,'1)ezlidského škrtšní a_měnění, dostává _“zBoha;
dědičnost,výehovíim ' oriiživota, majetekBoží ' ovšem
ne hmotu,"nýbrž Juciovní hodnoty. Duchovní hoď?
notý takové, že se stává podoben Ježíši Kristu, že''eho _
živóť'Íml'že vystup0vati stále výše v_ušleehťilo'sti&ňad
notě; “tak " soko vystupuje-, že sv. Terezie o svých
zkúšenosteížvýkřiklá do _lidských duší: „ taňte se

.;Toho všeho 403411115;člověk nievÝmoženostini okultismu nebo krkolomnými a ďuši zas epujícími návody,
, _ . , _, _ * '. ' ' _ !
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nýbrž tím; čím ďítě v-roďině' zachovává si Bohatství
roďuz'vědomím rodově příslušnosti a.;achovšvšn'ím
rodové čestnosti—"pokorně Jětinným se podrobením
řáďulBožího :rodu, tichým“ životem _vcírkvi ,Ktistově,- 

' jíž je církev na Petrově autoritě postavená, církev
katolická. ' ' ' " \ " „ . ,*

, ' Hermann Bahr ve svěm'románu„Nanebevstoulieníf'
líčí cesty muže'zaBokem, cestý ipřes okultismus a celé
Bludištěmoderní filosofieaž ke strýci Bisk'upovikatoí
“lickěrnulTen mu praví: .J ediná je pro tebe cesta. .

Modli se, vyzpovíďej se, přijmi Tělo Páně; „Na'ní
.mitku sýnovcovu, že mu napřed musí Býti dokázáno;

zda skutečně“ tam najde,“ "cose mu slibuji-., 'oďfovídáMým Biskup; Jednati třeba.Vykonej vše tak a' s ta
“_sm'šle'ním, jakého žádá církev, a uvidíš!

0 lze řícivšemduším, které touží po vzletu &tápají
v nej istotšcll. Jediná je_'cest_a'l:evzrůstu duše,"ta cesta,
kde dostane se člověku "účastina něžněm, rodinném"
spojení s Bohem —'jediná cesta jediného" náboženství
'kátolického. Po ní jedině clojcleduše k okoušení pravé.
úměrnosti velikosti a něhy ; *nezleclovaití ani“ nezro—

- solovatí,_ n 'Brž poroste vijeďné rodině s Bohem.: "*—"

, “.CCIÉZŠ on stává se milovaným-zákonem u vědomítéto ně y; neboťje v duši vědomí, že zachovává roklin
ný řiď.nejvyšší dokonalosti a hodnoty. Zákon'je' pak
i snadnýmzprotože dítko je drženo souručenstvírn'celé
rodiny. .; , _v . .: - '.

z čistého srdce, z dobrého svědomí,"z nelíčeně víry.

Jsme tvoje děti;"
B.'Pqčfnl'ovd&D\lou]zd. „Š'í

"“Hospodine,“ Tvůrce—můj! Jsežú ,Jílovůlc tvě,:_'_
moty,- uc a, můj jsi Původce. _.

-—-Vů_lemoje odbojnálcaniod tvojí se m? “

Go

\ A proto ře'kl sv. “Pavel,- že“cílem zákona je-láska

'
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.Hospodine, _Otčle'šinůjlJsem_ dílo Iášlcy tvé)
f_Kďe je lépe; nežli: u Otce„ »__ ' . _
,když mne v'ďům '.sjvůjpokojný'oď ]rlamů sve'ta zve?

„»Č.Bože, Otč'ef Schvdťfmne v-názuc'. svoji,__
i když se vzpouzím, ďťte'zavilě. .
Vím, že mi tlvojeláslcá-„rá'e strojí
za všechny-opuštěně km:? 1; zpozdilě.

-Mou "ruku udmp oteckou svou dlaní,., __-_
at' eluci,íc'í necÁci,„veď_ _mne, Imm" Ty, chceš? _
Vím, i když .tisíckrátmňé, tvoje cestování,.
že v dům svůj pokójný mne přec jen dovedešš;

“'ó, dej mí“dorůst Žmouclrosltí,ne věkem,
tqlcjakodcera ;v domě.-v ženu dospívá,

aňotcovství tvé uznám „sŽO orou 'a-vďe'lcema odbojvyStříďá Pak lcís q ohňivá..

(_ " Vždyťvkrev po__.Řrviívolá Přesavěžy a moře—
a svůj ,se—“ksvému Alósípřes In:-05,110 žásve'tíq—
jak že byduš'e'lidská neplálcala :_Íuoře _ , .
po tvojí, 'Otč'e, po t'vě-—'-kdyz"jsme tvojede'ti?

Stálé řřo'lzilul,“uj? "
PSílv. M. [BraitloO.Př ;

Jsme Jítkámi Božími; Již ocikřtusvatélao. Na křtu 
sv. dostává se „námmilosti pbšvěcující, která nám dává \
základní Jokoňalosti. Čloýěk ._so'ený t0uto milostí
sBohem; patří jemu, a [odvolá-lí čo i);íny tomto stavu,
klesne rlia—jehoďólarotivé Srdce „vpatření Blažených._

eclx milost Posvčou'ící. daná v počátku “duch. života *
- ďává'počátek, zákla „dokonalosti, Milostí jsme dětmi
Božími; leč, děti; musí růsti, musí ke své základní (lo—_

'konalosti přidávají další zdokonalen-í,'aLy vyrostlyy
ve zdatné'člený lidského pokolení. Vtělesném ohledu .
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dětí; musí 'i—ůsti;nebo 'řzalir'ní..A (r 'ďu'ehovhírň" ohledu _.
'.chtěli Bychom zůstátíštíle jen při tOm'n—apřostonat?
hěm? Sv.-„Tomáš pfavífve SV'ěm'V-kome—ntáři'epištoly

, ]: idůní: „Quantum ad—progreSSum'ad perfectionem
„semperdehet niti homo“transjreacl statum peffectu'ni ... ;
Inhvia laznimDei non-'p'rogre'di est regreďí;aitBemá1—ďus :

„_(St. Thoma'sln Epist; ad Hebr. V151) Ohledně-“po:
kroku'v dokonalosti'stáleje máčlověkýsnažitidojíti“
kiďokonáló'sti. .. .“neboť nepostú' oýjati ná leestč'Boží'
jest ustupovatí, praví sv._Berriar '. ...“ Neckávšmtú

-stranou Otázku zášfaznosti neb 'nez'ávaznósti _mrašřrii
u této snáhy o dokonalostíýnelaoťmi jcleo povzbuzení

'a'fne Zhekli nění duší. - ' " . , , _.
J est záhodno, aby se “duše snažila "stálevíc a více;

».protože život'náš xňábýti cestou I:"BohuýMáL'ýtí Pří.
pravoú na s oiení rozumí; a vůle 'sBohem. 'v-helai.Cešta
žádá.polu-cia, etap.“Mez'í “dokonalostí šrnebi (kde nás
Bůh“ přitáhne ]; sobě “naprosto, .Bežpijostřeďnč) a "po-' *

,.čáteční Jokon'alostí v ouhé—milosti.Posvčeujícíjest
širé ..pole pro „stále zdoťohaloýání, v_postupošráníQ—pro-F

"Blokování . Každé vítězství nás __z'Jokonaluje;Loď hneď
, neho příprav'ně;Kažďým halami vdáchóvníngi životě.
Ióříbližuje'mesel: Bohu. Mánie se ovažovati za pout-Ě
níky, kteří spěchají k domóýínč,'* teří opouštějívše
čhnylesklě obrazyeizích'ktajů, alíysi připravili hodně '

„lásky ]: rodnému (lomu. "' : ' * ' —-"-*— .,
Hodně lásky'k domovině,—kBohu; heh lonjerst dó

movem' člověka! “V lásce"oštátnč spočíýá dokonálost
.duše. Tím více zde »se zdokonalujeme'ýučím větší a
\ čiňoi-oclějšíhož-ímeláškou ]: Boha:: „In'ha'e autem via
tantomagís proceďimus, quanto Deo magis gppxjopirtf
_ uamus; cu1 non-a ro m uatur ass1 us co ons, se
"Žffectílzús mentis'PĚStÉTš.:' a'. I?. _qli.24Q-Iá.r5.):.„Na
této cestě (života) “tím í'ríce po _račúje'meyčím.více'se
přiblížujemeBohu; Bohu sePak přibližujemenetěleš;
nými kroký, nýbrž'vznčty ducha.“ Ano; Ýlšsče-jést

dokonalost: Sv, Tomáš to často á—často,;na mhoh'ých
“ínístech zdůrazňuje. Uveďu jen tekstvjelio “spisu-odo
konalosti doch. žít?-Ota:-„Consistít aúteňitýrincipáliter
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splntualis vita in caritate, uam qui non habet,_nihi1,
essespiritualiter reputatur. (De perf. vitae spir. c'._I) '
„Záleží pak predevsim duchovní život v lasce, Kdo jíj'f'.
nema, je považovan za duchovní nic.“ ' '

Neboť nadpř.laska naspřipoutava k Bak'a. Človek,
'lxtex'ymiluje, dlí v Bohu; „per charitatem figitur in
ipso ut immobiliter e1aďliaereat“ (C. G. 1.III. c. 1_30.).

Iověk laskou utkvíva v Bohu, aby. k němu nepo
inutelně přilnul Tím prokazujenadpř.1as11a]:Bohu
nejvyšší Službu_našínejvyšší schopnosti, t. j. rozumu,

dokonale jej pripoutavá ]:jelio nejdokonalejšímupřed-' .“mčtu. . :! __
Tato laska jest životna, ajako takova jest činoroďaý.

_Není tedy třeba úzkostlivě.stale a stale zpytovati, zda
postupujeme. Kďoo ravďu r_niluje,jistě aspoň něffalc
“pokračuje.Z toho :lP hneď zasvyvozují: jelikož jest
láska živótnym principem, neoklesťujmesvévolněje“
jího působení. Kliclně, Bez skrupulosi zkoumejme.
vnitřníhohlasu volajícího nasvýše a jíme pokeme

za ní.mNezamítejme Boha, neklaďme Sebevedomčmeze své lasce. “ '
Ovšem, nenínammožnadokonalost andelů a nebeš-f

tahů, ale,;snažmese priblížiti se ]: ní dle svých.sil."'
„Etsi comprehensorum perfectio non sit nobispossibilisl

-in hac vita, aemulari tamen debemus, ut in similitu-f

clinemperfžctloms illius, quantum possibileest,nostra!amus. ..
. ..„I když jest.nam nemožna vtomto životědokonalost
blažených v nebi, přece se mame snažiti, abychom se

zvedali, jali namjest to možno, ]; podobné dokona4losti..'.“'
Ovsem,jak namjest to r_nožno,t. j..kažďy (Hesveho

stavu.Tímt_ostavem dlužno rozuměti n enstavživotní,
nýbržji stav, .v nHĚmžpravě jest naše ajuse, i stav nasí
dokOnalostimusí nam Býti směrnicív duchovním snažení. ..

J sou Jasc—;_plnělpřchy, sebelasky a nelasky ]: Bližním;místo afy ple ono osklivéBýlí v dusi, chtejí

serozhlednouti po nebezpečnémpro nepoli mimoř.clu-'



chovníko života..Nechť se nem 'líl Tý 'ejicli'přeludy
nejsou'proje _Božímiša,posil; z nícň- žádnégnenaf
čerpají.Vduc ovnímživotěnutno postup'ovatizvolna,
obezřetně aiza'pevněhoivedení. -- ,

Cesta k dokonalosti vede tr.—ním;Bůh jest Bohem
žárlivým a ten, kdo chce-Býti „zcelajeho,: musípro

-_'.cházeti.0hnčm zkoušek, Ohnčm očísťují 'ím a sežehu-r
jícím vše,; co by odvádělo od.Pána. Řekl-jsem,že
dokonalostjest v lásce. Z láský ]: Bohu plyne. vše,
co duše nadšená Bohem o'dniká,\z'láský LéřenaseBe
vyvolení duše i rady (81131)chudobyččistotý, posluš—
nosti) a to vše zase'směřuje lásce, k jejímu rozmachu,—
očištění;Z Ítěželásky nutno pří'ímatí trny. z ruky =

' Boží, aby v násještě'více r_oznítiřýlásku, Trný jsou
nejlepším—palivem ve výhni lásky! . _ ' .. 
.. Duše milující Boha jest, dokonalou. Milující rád—
dlí s milovaným, a čím více.,prodlévátím víceřvněm
hoří láska, tím'více se zdokonaluje onosplýnutí duší,
které tvoří lásku, Dokonalost “naše'jestv lásceQProto, -.
čím.víCedlíme s milovaným Bohem, t. j. čímvíceÍse
jím-zabýváme, tím více se zdokonalujeíne._.0n jest
oheň, .a čím'více se»-kdo lblíží -k-'nčmu,.tím'více sám,
též hoří. On jest'naším cílem.'Kdo dosáhne svého cíle,

-jest dokonalý, psal jsem minule,'nuže, ten, kdo “pokud
“možnámyslí spč'ezk Bohu, jest dókonalejší, protože—
jest"1>lížecíle:. uanto plus-Eerí"potest, quod “etiam
,actu mens-feratur_in Deum, tanto vita hominis Perl-'.
fectior erít, utpote fínízintímíoc (C. G. 1.III.__c.f130).\

Jen jednoho Se 'řitom vystříhe'jtel Kd %se snažíte
.pofdoko'nalosti,ne ledejte při tom sebe! ílem křest
dokonalosti nesmí Býti plné rozvinutí osobnosti! Bůh
-musí1>ýtinaším cílem a středemíane'človělsl To "

, stihuje ne vždý jasně poch0pen'á„cestička sv; Terezie
od Ježíškaaz-BůhÍve—všem'avždý, a jen Onl- : .

_—VMýÍckceme ]:“Bóhu, mýchceme dokonalost, 7-tu j.
vroucně a něžně“milovatínašeho Pána. Začněme hned!

' Začněme s denním 'životem. Nepředstavujme si cestu-í
dokonalosti jako řadu krkolomných salto m_orta1e."Jest
_totak lehké milovatiBohal Vnčm a_jím'začněme Boj.
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se schon i s nejterOŠ'íjnějšímí vlastnostmi. Jděme dale
vpřed,“pomalu; trpělivěQstavme'kámen na kámen, Bez
úzkostí, neb níš Bůh není Bohem hrůzy. Jďěme klíď
nč, a i když klesneme - a klesneme' častoa často — 
vrhněme se do.náručí Páně, zjeďnejme sioďpuštění,
a znovu se dejme-'do stavby.“ ívot náš jest krátký
a cestadaleka; nůže, užijme svědomitěkaždého char
mžiku a jděme stale líž' a blíže ke'svěmů-Bohnl

Z milost.i“'B'ci>“zříjbyvie“z-'dnáčlpřírozenf
.žiUOt. f-55.J '?

' ' :P,Magia; 0.112

Bůh pov—žnáší,duší milostí k účastenství 'na'svě při—
rozenosti. :',;Tento skutek .zvláštní ] eho-“153% se dá .
srovnatí jedině s nevýslovný'n'x'činemi věčného Otce, .
jenž od věčnostiploďí svého jednoroženého Syna, late-_
rého spojil včase s lidskoupřirozenostíf 1Proto napsal '
sv. Tomáš:2 „Dobro milosti 7jediného člověka větší je
nežli dobropřírozeně celého vesmíru.“.Mílostítotiž
nabýváníšvěčněho dobra, celý vesmírvšak jestdobrem '
časným a'omezeným, \oďtuclvysoká cena nadpřirože

_ ivot poznání a 15.91:, život n'ejsvět. Trojice jest na—'
“šímvěčným Jolarěm,'je až se nám “dostává,v němž Juše'.
zakotví na širém oceáně míru, neboťpřebývávBohn
a Bůh _vní-la sebevětší Boni—eneďoveďe. P'ornšíti její—'
hladiny; Proniká vžcl dále clonekonečných hlubin
tajemného života'Božšxo od tvůrčím působením Bo
žího H[osta,_Dncha sv.; taíže zďuše'se v tvoří chram,
v.němž znějí neustále zvuky.. žalmů a lymnů, duše-'
Chápe své povolání, rozumí nesmírnému Božímu mi
losrdenství, jež ji stvořilopro'selaeýabý je poznávala
&milovala.-Plnělio vědomí své povinnosti a své ends-"

1,Sclieiellen:“Natur und Gnaďe str. Ši; "
"2 Ia Hae'q. “art, 9 ml 2.' _
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Qtencedospíva znovuzrozena duše v dokonalém vývoji .
nadprirozeneho života, jehož zdrójem jest milost Po—
svěcující. _ . ' - * -: 

Lidský rozum poznavaomezenostsvéprirozenosti.
Poznava, ze přirozenostnemůže Samaze sebe dosíci
něčehonei) vykonati něco, co Převyšuje ejí síly, ze
pohybuje se jen ve značně omezenémlnu u činnosti,
"atak od Původce všelxo života a vší touh a směru
žada Bytí nekanečněvyšší, životmneliem došónalejší.

A jako omezenalidska přirozenostjest zakladním
—pr1nc1pemživotní činnosti lidské, směřujímk ďósažení
učelu života lidské Bytósti, nikterak nekonečné, tali

_přirozenosti Boží jest přirozeným život, z něhož PQ"
chazívšechenzivotavšechnacinnost,zwotnekonecny,

'Bůh jest život svou podstatou. _ *_ '
N 1113 však lay nedospěl sam ze sebe lidský duch

]:pomyšení, ženejvyššiDobrmBůh, sdílísvůjvlastní
život tvoru, nekonečněvzdalenému velikostiBoha, '
“kterýtvůrčímslovemučinil hory a udolí, dal Bytí
“celémuvesmíru. To způsobil (liv nesmírné lasky Boží,"
.ktera sdílí člOvěkumilostí novou řirozenost, aby 110
pozvedla-]: učasti na nekonečněÉlazenem svémžij-j

, votě. .. , 

_ Sv. Pavel nadšen novymevangellem o ucastičlo-z
áčka na Božlm živOtě sal svelisty o našem znovu-'
zrození,veleBěVšemoťoucího ve věčných uraďcíCL,
cile nichž omiloswil-lidstvo vKristu Ježíši, a jemu
nejmenšímu zevšech věřících dal milóst,111asatimezi

pohany nevystihlé to Bohatství.(Efes. 5. 8 '—20. )'
jako nejvznešenějšípozdrav, jímžmompozdraviti

_'--své znovuzrozené Jaký, pro něž snašel tolik namahy,

opakoval vevšech listech: „Milost a pokoj vam od_Boha Otce a Ježxse Krista. ' ;

Div milostivdušiprefičívšechny zazrakyuzďraveni, .
“kteréKristus vykónal, jest větším zaZrakem než vzkří

' šeníLazarovok přirozenému životu, ha _vjistém smyslu '_
_ďleučení theologu předčí 1samo stvoření,v.němž"
VšemohouCístvořil z ničeho vesmír. Všechna krasa
a dokonalost a učelnoStve vesmíru zůstava v neko—
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nečnčnižšíin'řáďu, v přirozenémkanada něhož'patří.
ibytosti andělské,kďežto nejmenšístupeňmilostiuvádí
dušido oblastí n'ejvyššíéb,do vnitřního života Božího.

Milost vyžaduje “novéhotvůrčího slava všemohoucí
lísky Bóží,"a _ntvořilo nový-záklaďv duši ná při-"'
rózeněm Záklašě,-ná němž ByDúch sv. vystavěl nový
chtění ;jducliovníhoi'živOtal Neboť přirozenost nemá
"»»-soběIgni-Í'n'ejmenší. Buňky nadpřirozeného. životá ;.
_ten'Převy'šujejvšechnýísíly :; touhy Přiro'zeného Bytí.

V dušivýtrys né'pramen“živě vody, p'ramenvěčf
ného života, o'němžm1uvilKristus.Věčný život5estřed,
.v němž s_e-stýkáBůh-novým způsobem s tvorem. "
cování stává se důvěrným bomči—e'm„Otče]: synu. Miš
losti stává se člověk Podobným :jednorazenémú Syna
Božínní _„aproto “Pán se přirovnává matce: & raví :;
(Is. XgJ—„Zďaž sefzapomiene matka nád svýni' ítětem :.,
_anesmilůjeili se nad plóďein'fsvého lůna ..?-'AByť i ona. '
zapomněla, já nikdy ná tě' nezapomenú;“ '

' „Tento “div'milostiílze přirovnati jedině 1:-ještč vět-'
šímu.„'zázrakn'.lšský "Boží,-ď,"i;;„ke'ivtělení věčně g_i
Slova-„Diviš se“,?Píše svýAuguStinl, „že tvorové jsou, .
::Boha“znovúz'xozeni,l.po_h_leďna Biohá, jenž se narodil
.: lidí: 815335tělem'učiněno jest; proto senarodil z lidí,- .
aby 1id_éÍs'e".ži=Boha„znovuz-roclilif' : _
7.,Jak 'veliee' pře "'šu'e"pojem' nadpřirozeného daru"

milosti“ schopnost—iďsllsěho 'rožuniti, zasaženého randu ,
nevědomosti,o tom. svědčí staletí se svými nejí—'ů'znčj-ť
šími pojmyío něm. - " _ -—; ,
1 .Někteří ták cenili milOst; že ji považovali za samí—„110-__
Boha,-_jenž'ýřelaýváz'v-Juši a-iji posvěeu'je; nebo—pře?'.
pínšjíce účastenství ná Bóží přirozenosti, domnívali,
se (Zvláště_Eekártz), že milostí se zeela měníme v_Bohá
podobn 'm způsobení, jako v nejsvětějšíSvátosti chléb.
a víno “sleilměníw':Tělo a_KrerJežíše Krista.“,
Ý'Druhá výstředností ivvzvnázřo'rechfna'povahumilosti.

se“jeví ú7'nominali3tů',kteří'ji .považovali'ža Pouhé?
zalíbení Boží Íz'evnčjší,'-kterév'člověku' ničeho neýůž

„l_Traet. ian'oanH.: h.“51'5; ' * . . ":
2 M_cži:avrženými jeho větami;Dcnzingcr n.51o &následujích: 



sobí; Bůh Beze vší změny'.v."ělověkuiuclílí inu .svou.
milosttím, že má vlnění.—zalíbení,žeho miluje. Toto
pojetí vypraeovali protestanté, kteří celé-naše ospra
vedlnění považovali za'vnější přízeňBoží, kterápři
„](rývá naše liřícliylzásluhami Ježíše Krista, ániž Ly
cov duši člověka. měnila,“ .. ": _ ' „_

' ' "_.“Proti těmto výstřednostem sv. Tómáš svou kontem
plativní metáfysikou otevřel cestu'správnému, střízli
věmu .ojmu, založenému napísinu sv.'a sv._Otcích.

.'M ovati někoho znamenáš chtíti mudoB'i—o.Bůh
teď miluje všechnyfvěci. které. utvořil, vsem totiž
udělil nějaké dobro; aspoňexistenci,neboťvěciexistují,

rotože Bůh Chce,.áby-Byly.-'Rozumnému tvoru p_ro
íazu je zvláštní něžnoulásku, povznášíjej kňěaste'nství
na své přirozenosti. - . ._. .

MilostBoží je tedyiúčinkem zvláštního zalíbení,
_jest zvláštnímjexnným nádechem Ducha-sv., jímž duši
. zdobí a jí dodává zvláštního “lesku, 'ocllesku-to jeho
věčnéhojasuřroniká duší 'ako slunečnípapfseksklem,
duše nejen jest ozářena,nýňrž prozářena svítí &ozařuje.

lunce nesmírné láskyji lóroniká, ji činí Bož'sko'u,
tec ji ..odívá„krásoujednorozenéko Syna; ěiní ji

vhodn 'm-přeďmětemsvého milování. Dušefvěclorna
„své veňkosti &vznešenosti svého znovuzrození z Boha »
mnohem hlasitěji než kvězdmí'blalóhal z ívá o mil'oe
srďenství Božím: Kdo jest jako Bůhnáš?.či1valte Ho—'

, _sláoclina,neboť .jest příjemn ', na věk zůstává jeho
'-milosrdenství. (Žalm 99.) Ne oťvývecšHo'sýoďin liď
_svů'zEgypta'hřícliu, učinil jej'svy'xndědictvím; jako
orei prostírá křídla nad- svými -mláďaty (Deut. ;52.);
tak jej elu-ání a uváďí do zaslíbené “země,v níž .jest
nový život,vplnosti a hojnosti, kde seduše opájíslacl
kostí Páně. " ' - - -.'. '

. ' lověk; sveden slovy satanovýmižf„Buclete jako
Bohověď, svou Íýýchou-ztratil“ svou velikost.“Avšal:
podivuhoďná Boží-dobrota pro nekonečně zásluhy

„velikonočního Beránka. „obětovaného na kříži ,po-'
vznáší člověka kúěastenství na svémBožství..Poďivu-'

1 Žalm _1_8__=Nebesa vypravují slávu Boha. !
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liodné zno'vužrození, v němž člověk .se—nerodízici-ve,

nšlirž ž Boha. (J an 1.) Jako při přiroženémnarození .a drží lidskou přitaženost, tak-při znovuzrození mi' '
lostí : Boha dostává se.mu nóvé, vyšší přirozenosti'a
nového,-životáydle něhož lay jako Krištus vzkříšený

kráčelv novém životě. (Efes. IV; 23.) 01:16.in jsme .
nového člOvěka, jenž dle Boha 1)'1 utvořen ve spra
vedlnosti a"svatosti "pravdy. (Kolín, 1_5.) '

Svatí-Otcové obdivujítoto-božslré ziróvuzrození&
ručí, žejím člověk se stává—schoPným'lu—éčetio cestě
'přikšžání, neboťvyšší Éřirozenost,jíž se mu gostšvá,
zakládá Božský život v duši.-(Dyonisius, De Cael.
Hier. c'. III. p.“IL)Jako ratolest žije ze svého kmene
a přinášíovoce, tak ten, kdo řebýva'v Kristu a Kristus“
v něm,žije-a' roste : milostiŘristo ; Otevřené Srdce
Ježíšovo na'-kříži,-toť[myst_iclrázíralakde róstou
svaté,ive1komYslné3duše, žijící a dýchající Ovzduší:
čistéie,-nesmírnélásky; jejich krása a'vůně plní obdiv .
vem "světi nebe. „Kdo zůstává ve mně a já v něm, při-'
.nšší'mnohé ovoce, neboť Beze mne nemůžete ničeho '
konání.“(Jan 15, 5) '- ' “ ',

Všechny tyto obrazy jsou _rozkošnými krajinain __
mystického života milosti, ]: nimž Božskýbásník,:Ki-is
tus, přirovnává svůj nadpřirozený dari milosti. J est
čerstvým—pramenem živlé-vody, občerstvu'ícžím; duši
vžízni, aby'neumčela; občerstvuje tak BoLatě,_že'se
stává v ní pramenem vystupujícím 11věčnému životu. ..

_J est šťávouratolesti, Bezníž větev uschne &Bývá vržena
na Oheň,! ní „však roste v_plné kráse a přináší ovoce
v. říhodný čas.; „4_ _ . ' '\- -_

ení tedy milost cosi PouzeÍŽevnějšího,jen přízní
Boží, nýbrž je vnitřní obnovení'a posvěcení,jímž člď'.

věk z respravedlivélio stává se spravedlivým, :: ne'řítcle přítelem—Božím a dědicem věčného života.
Trident: Denz. 799.') ' .. .

Jestted 'milost nadpřirozený-darBoží, jest'účinkem .
zvláštní jio—lásky; neboť přirozené. dary,"které'Bůh '
ze své všeobecné dobrot tvorům uděluje, ve vlastním

„smyslu “nejsou milostí-„ist darem,'ne1>oťtvor ze sebe
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nemá žádného-11915593;-j'en__velkomyslnost'\ á'ďobrota
Boží "jest Ohňútkbil; žeBůh o'miIOstňuje„tvora.“Vy-'
“přímájafo zeměBezvoďý jest Júše po hříchu. Milóst
Bóžfpřichášzíjakočeýstvšrosazavlažujícíplačerstvující
a zúroďňující půdu, takže se"ij evuje znenáhla nový,
. , q . ' ', v.
Pestry 3.11:an zivot.; -..'_ .- -_ . . _ _.

_“ -dalším ojeďnšnřob'asním'e pojem,mllost1 z, ú-_
.v 1 lv. ' k l v' " lvi.“ "v oce u a z ucm u, tere v usl vytvar1,-jlz nejprve ,u
zdravuje z hlubokých ran-,'ji povznšší a posvčcuje.a
neusta _e ve e-.po ceste :lvota- a_zv_z1votu „vecne,mu,
kdejpoď vlivem věčného Slunce se rozvine've světlo
;slávy.- ' " " “ “*

' HěHě-Sfěri'
-Co.ena.

.,—-'l “Výnálezemi—aďía vst'állstagý senš HuclBásféxť
Í Včďeca ĚlosofLíchtenBex—gpšavf : „Dokonalě'po'

"vzormrínípříro Bylobý schoPno uslyšeti na Březích
*in)v"zvuk zrn a hrachu hozeného do moře ve Fran?

-'Radio ukázalo; že je to přávďa. Každá věc stvořená
máisvůj zvuk. Jinak sviští vítr v haluzíchrďuljů alan"
fků;nežli v kofuníchsmi—ků&jeďÍíJJínakzvučí!ďeska

„stříhá-ní; nežli-xnčďěná; či cínová-.SJ en ohromná- tělesa,
_':nebeská neměla by -hlasu,“ jímž lay.Tvůr'ceiÍsvého sla-'

“_'- Již Pythagoras a'H'Plato—lpsalio Lármoníi_'sfé1f. Touto
harmonií rozuměli—souhrnzvuků, kteřénútně ýy'dá

' 'fvají táto tělesafpři svém Ietn vesmíi—em.Bylo—jimZcela
;__jasno, že tento souzvukmusí \laýtii=hármonický,f'ežto
„_.h-dle—jejich.účení vládnevesmírem '-—'.jakožtoěáílem

rvůle nejvýš dokonalého Bohá— svrchóvaná harmo
„nie. 'Zároveň usuzovali, _žezvuk těchto "těles.je-růZně
výšky, ježto rýchlost jobčhujednotlivých těles nebes-'

,.

;kýc je různá.—. . __-.-_ ..
. " “Zn0vufa znovu chápali _setéto strhující mýšlenky
.;Lásníci,Í-Íilosofovéi astronomové. Cicero tušil „veeva-'



cích zlíůsobených.pohytem ;seďlxniplanetcelou diato- "
nickou ŠkálurLiďélvšak, dodal, majíce uši-'stšle-plny
těto úžasné Larinonie,nevnímají jí, tak-jakozrak si
neuvědon'xuje “sv—č'tlaslunečního.Veli]iý astronom Kep- '
ler rozačlil .planetárií ,“čtyři lidské hlasy, dav Jupiteru

__a'Saturnoví bas,'ngar'su_n_tenor',Venuši alt a Medal-"
. ) - - . , . I Vrow sopran..Jen.Zem1 as1poklaďalza nemou. : . .

V'nejno'včjší době 'francouzský..astronom Babinet
.vypočetl, že Země a Jupiter tvoří spolu sou—zvuk„do“
(ut) a „sol“- t_řetíspo—dníoktávy, takže lidským uchem- \'_

tyto tónřzjsou-nes yšitelné a proto prý není žádné-.\huďby s ér,“_což ovšem'třeba dcplniti v tom smyslu; že
“této hudby sfér není "pro,_lic1skě'_._ucl10,_jak nyní jest,

tovalaf. __ “ ;._ ._ ___ .. ' \

_ Neboť, aby nastal "zvuk, je třeba šřeďmětu, jenž se
“chvěje, a prostředí,"kterébyI vlnyvalo; „Obojí je ve vesmíru; sou rtu-'tělesa nesmírnou

že všakpno ucho jinakupraveně hudbatato By exis"

chlostí "sepohyb-a'
asik, uhlík 3111315;
kterých __místechvesxníruohromně mlhovin (v Orio-'
nu, .v .Andrómeclě ata.),- jež mají *r'ozlehlšstmnoha

Liliana kiychlových metrů akteré kólem sluncešjifných hvěžšlítvoříatmosféru šíře nevypočitatelné. e;

ící afje tu čten Je tu také vodík,
a jiné plyny, _které'tvořína ně"

ále szjostřeďvko-i \

vadí,"že tyí'o'plymlyjsou"„mnohamílíonkráte řidší než ' 'vzduch; „Dostačí,a y ve vesmíru Zprostředkovalypřř
tažlivost,světloa síluelektrickou a také každý 'i'sebe ."

menší._2vuk,-—ftedy“ji„zvuk těles nebeských; e_tenfo ,_
"zvuk “tvořífharmonií,-_je_.žřejmo už z t_éokolností, že . ;.
vzďálenosti'planet'nejsou'stejné, nýbrž rostou dle ur-f;
čitěhozíkona a také rychlost pohybu je různá; „Aměl

-LY-I_'-'ÝtíTen, jenž t tobhromné učební nástroje sféě
rické'nalaďil, -Bez. udebního “sluchu =a„milovati zlo-"
zvuk ' „Jenž “ucho.sthvoři.1,*__sšml)'yByl hluchý? ' .. ..

H .o'klv' , , ' t \ ., 'l- de, ]a uzasne propracovana Je ta o nesm1_rnasym
fonie. Jiný zvuk'mš. Slunce, které 75okrát je“větší

specificky-"nežv'š'ecllínyjeho Planety dohromady a
které-vse točí. nejen .“ o .své.osy. s úžasnou rychlostí, “'ny'B'rž_scelýmsvým hvězdným syStŠmem, sce ou svojí

'\
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rodinou řítí se směrem'k souhvězdí He'rkulovu; Zvuk
ten semění znenáhla podle hustoty.éteru, ale věd
"v téže tonině,inehoť s ním letí vesmírem také osm veň .
. li 'ch a několik set malýchfohčžnicLktérépbjí své
' hřasy a hlásky ]: společné “harmonii. Jedny, a to“jsou
.ty vnější, většía řidší,poh hující se pomaleji (Saturn,

-“'Uran, Ne tun), jsou nalatřěny do hasu_(dle Ke lex—a),
ostatnípai'vnitřní, kteréjsou hustší a těžší Mars,
Země,Venuše a-Merkur), mají hlasymnohem'vyšší,
ježto mnohemrychleji kolotaj í. Hlas jejich jsou také
silnější, ježto -'sou hlížeSlunce, kdž e éter-hustší.
, erkur má hfas nejsilnější a' nej šší; - yto' hlasy se

jstšle mění, nehot' rychlost téhož ne eshého tělesa není
stále táž následkemrůzných okolních vlivů. (Kepler.)
' ' Kolem planet v různém počtu obíhající měsíc-epři
spívajísvýmzvukemk různým modulacím základního
motivu. . " i , „ .Fl

Mimo to tisíce komet rozmnožuje s 'mi divokými '
a zvučnými hlasy tuto neheshou polyfonii od'jemného “.
vzdáleného hasu až po jasný diskant jejiCh zrychle
_ného oběhu v hlízkosti Slunce, Ohěh ten Opětseumen

' 'šuje za zády Slunce a tím'podivuhodné crescendo'a
decres'cendo způsohuje. ' . . '

o však není ještě hudba-sfér ve své áplnovsti.íT'0t?
jen-podklad, Každá; sféra má svou základní melodii,

.-slóženou' z miliónů zvuků-svých“ říslušníků._Ai tento—

. zvuk 'a. hlas mífsvou zvláštní arvu a'ldynamiku,
'„Zpčv Země“ je zajisté jiný,-“nežlikteréhokoliv. jiné—
ho tělesa. Zuření'houře,'hučení moře,'rachocení hro
mu, svist—větru;zurčení potoka a-všechen'zvuk'způ-
sohený lidmi i zvířa i'celou přírodou, toťskutečný
„zpěv ÍZemě“.___Podo?nězpívá. také Slunce, Venuše,.
-Marsatd. svou vlastní píseň.-_ ' . ' __ '

Ajtento do vesmírustoupající hlahol milionů zpě
váků není „písní heze s ov . ží .j'
' Hlas, který dává-každá stvořenávěc, je částkou.

její, podstaty, a. dyhychom měli příslušný duchovní "
' orgán poznávacíjpo'znali hy'chom v štěhotu “vrabčím,
.v řevuzlvím, ano i'v šuměníkaždého stromu c'elou
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podstatu 'těchfotvórů_'ajejichinclivíďua'litu. Tento or?
Sán Poznávací někďe nutně existuje. Neboť vše, —cose
děje-.vlátce; musí duchem Býti pojato a-poc openof
neboť jinak By látka organisačně stála výš než cl'uell

$a materialisté ]) měli. Právclu. ' . ._ . . .
-' .Teď \doŘonažímúPozná'ní &ynímání „hudba „sféru,_
ten miňónový- zírala—“áhlas vesmíru, ta závratná symd

„fonie' Pšosby, nářku; tóuhy & dychtční všech tvoz—ů',
dohromady, “tata Šrěčně]; Bakuse vz ínající píseň
stvoření„ .—.—.'není- poetiekým, snem, nylňrž- absolutní
skutečností! -. „_ __ . ., —2
:Tato íseň tvorstvá,-p1'seň touhy a nářku zní od“té
doby, 05 0110110„Ěočátlnh kdy stvořil Bůh nebe a
zemi'f. Náše' Slunce se ýšemi-svými'trabantyfpůtuje
nežnámým vesmírem Po nezbaďatelné své dráze vstříc
svěmuÍBohem .Stánoveněmucíli. A jako se Pravdě?
podobně. kdysi .v dóbě'leďové, kdy naše Země Byla
pokryta nesmírnými ledovci; ubírala celáslunečnísou
staya studenějšímí kqnčin'ámi vesmíru,"tak není ne-l
možné; jak někteří Přítódo'zp tcí-Ýážně'tvrdí, .že tato '
slúnečhí soustava octne se."něšďy náhle v končinách
nat-plněných"žhavýmiplyn '_.Pál: By přešel-základní ;
tónrhažm'pníe naší sféry Sňncem'vydšyanýf do jiné
.toniny. Pal; Ly veškero stvořenízaburácelo hroznovým .
;chorálem"posledního soudu, snaďi uším lidským vní-„'

\

matelhým. (Lula. "21,153" 26.) : .
íAš ak kdysi v novém-'hebi 'a'na nové žemí zavzní

pravá iarmonie sfér, harmóníe látkypx'omčnřně, edu-š
chovělé, pak—„tutófharmoniiúsl šíme sluchem .dokó- '
nálýmá jí porózumíme. Ten'to _sřučh,sluch rozumějící
písni veškerého. stvoření,-_mělsv. J an Apoštol, když .
slyšel; jak: „Všechno tvarstýo, které “jestna nebi i na
zemíýa ,po zemi i 'v.moři; volaloznTOmu, jenž sedí

_:iá_trůkč; á Beránkovi-buď ekvála a čest i:sláva a moc '
_na “věky-.Vškůvlfíz (ZjeÝL 5,'-í3.) .. '_
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_'__"-Reg._Garpígo u-Lagrangeo _P.,p_rofmystiky vŘťml.

JsouLtřistupně lásky. a-gďantMoudrostifdle „'nicllž
"_ jest křesťan Buď _začátcčníkem nebo pokročil—Ýr'ňral-do“-'

Ínoxíaly'm,ták jsou 'těž' tři-stupně-v úctě ]: PL.Marií;
Krásně jepo sal, 1. Grigníón'vďe MontfórtiveSvěm
díle : Pravá zgožnostl1:sv. Panně. „(Český překláď vy.-'.
šelu Kunčíře v Pfaze '_avřelé jej Japor'učujéme'f'za- '
květnovou četbul) V této “knize,“ukazuj—efňímfsvčtc'c

_ úzké vztahy ktétozbožnosti s nazíráním a spojeňíin_
s'BoLem.' _x_ -' " , , ' ,

, (Mnozí sem loědomnívají, žeriiohouJojítikBohu,
„_aniž ' *stáleš 1slu—zeKrista-3 Titoliďé'ďosáhnotz-čistč
'.filosofškého' poznání Boha. Jejíoh pozošníngní Řo—
zháním "žít 'mfa “lživým, jaké“ dává-*Jag"Mópďrósti.*
' „totéž _upíúSpáni v_kvietisniu'. “' _ '

_ Prote'stantéchtějí Zase'jíti k'Spa'siteli'Bez jakého-__
koliv "prostřednictví P; _Maric.'_Blah._Gtigxiion píše:
„Jsou _ikatoličtí vědci, kteří rhajííza úkoliučiti Íjíně';

- ravďě, kteří.Tě_.(Kríste) nežnájí, ani tvé sv.fMátk_ý. '
_gejicln zpálost 'jest' "suchá, spekulativní, riep'loďná á“
lhostejná. _Títopáni mluví jcnzříďka o tvé sv..Ma.tce

;._a o'úctě',_ktexfou k .nífr'n'ámeďnítí., íkají, žel so Lojíf'.
' _aby' nebylo'zneužito této úcty, aby seTi neděla Iti-ivča
'. .přílíšnOú úctou ]; ňí. _Kďyžfslyší mluvíti . (Vogt-éto
'-.Íúctě “I:P. Marii, něžným,'silnýfn a přésvčclčívýni zPůť“

sobem, jakožto o Béngčněm prostředku 'a'krátké _čéstě
netknuté ; dokonalé, jako o podivuhodnémťtajemství,

_jakaě' nalézti'aT dokonale milovati,=áďěsčx_ň.výkři-Í'
ÝÍ;hájí,. ..-. "a.-.podávají tisícero'-falešných důvodů, ab

Joli-52315, že se nemá tolik“mluviti_ zofs'v; Pannčh-l'.'.'.'í.-x.
(O Vra'vě zbožnosti, 111.II; art; :(.-5 _'1.)Íchá :se,:jaýf-L

"" konf)- přímo věřili, ž_é''.Mai—ia.p(řekšžífspojení 's'Bo-4

' _ Bl. _.GrígňíOn ukazujo'naproti tomu; že célýýliv'
: rostředxiíctví;P. 'Marie spočívá-vtom, že násvc

£ úzkěmg-spojení S'Krístem, jakol'vlíV Kristůvvcde



nás k _úžké'muspojení-sOtcem.J en velkáípýchaehce
se oBejíti Bezstálého utíkání ktčmto dvěma prostřed-
níkůkateré dal Bůh. naší slabosti. "

' Maria, Matka“ Boží, dotýká se svým Božským ma:- _
teřstvímhranic Božství. Proto jí musíme vzďávatí kult '$
L erduliegjkult'vyšš'í než ostatním- svatým. Prvotní _.
půst milostí;ilšt'e'roupřijálá P. María od Boha oJ'
"okamžiku ne' osk'vrněného početí,?ře' ,' šovala milosti '
všechsvatýcťa andělův dohromady.“0 čmókoPrvého
okamžiku-stále rostl v ní Iioklacl milostí,-r'ostlístejno'ž.
měrnč _Ziychleně,protožekažďý ukon lásky, Čoko-_;

, nalejší než předeházejíCí "jaksi—“zdvojnásobňovaljejí“
' bohatstýí. [13on tu něco pcdobného jako spádem těž."_"

1es.'_Tč1esa'_Í)aclájítímýrychlejí,lčím' více se přibližují .
středu; kterýnje přitahuje; Takzi duše tím rychleji
spčjí k-Bohu,íÍčíi_n“jsou mu- Blíže, nebo čím .'více je“on
k.,_sobě'přita]1uje. .-'j . — _ .

, -É"Mariajest ,'mimo'to „též-naší,.mátkou, neboť onáse
spojila s'oBětíKristovou na'kříži; Ony'inílosti, které ._
nám Kristus žískálPřesLňotxspfáveďlností; získala nám
těž ená z vůle „a"ďobrotivýosti'Boží,. protože tak bylo“
vhodné-á přípáclně. Tyto. milosti nám ona nyní “stále
rozdáváíiBfotože jest takto '—prostřednicípro všechny .
duše, výššečtlíme si, že BezŽvroucího spó'ení s_Mai-ií
něníóžno, dosáhnout? iiz'kěho'spoj ení Íse Špasítelem a..._
ďakonálé včrnosti'ý'ůči Duchu-svatému. . ' "

"Pro začátečníky úctá'k P. Mariispočívá výtom, že"
se k ní "občasmodlí, ctí-31jako Matku. Boží á utíkají

.se—k'irníý'pOkušeníeh, plní své povinnosti'a varují se
' těžkého-hříčku; .
\ Druh 'f-stupeň žádá“ďókonale'ší citý _úcty, lásky“a
ďůýčry ŠlesinPannč. Takto mi ující modlíse denně
1:P. Mafii, róžjímájíee denně na 'př. při modlitbě sv,
i—ůženc' . ' „ .. '_ j-'-_- . ' , ;

Třetí stupeň'záleží v_naPrOStém'oddání seP. Márii.
Duše tohoto stupně zasvčcuiíísesv. Panně, aby patřily“

zcelá Kristu.'_Tito Ýěrní služebníci “Měrííní odei'rzďají „'
jí své'Statky, tělo'a smysly, aby je uch'ršnilaocl při-"

—lnutí f-ke “hmOtě, á .aby,. je. zachovala čisté. "Zásvěeují _
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Marii _svouduši, veškeré své schoPnosti, etnoSti, zá“
sluhy, duchovní dobra přítomná i Budoucí. . 

Oďevzďe'me'P; Marii svÉFzásluhý,aby 'e ochra-f
“ňovala, roz ojňovala, a kdybychom .je hříc em ztra
ti_1i,'namje zase oživila prosíc nám milost 1ítóstí.

To, co můžemeze svýíí dobrých skutků dáti Bliž
'ním, i to jí odevzdejme, aby"to rozdala dle své libosti

\ . duším nejměně osvíceným nebo _nejvíceizraněným—a
opuštěným. Takovým .zj3ůsobemjmůžeme 'n'alníclnouti'
P. Marii svou modlitbu, své zaclost'učínění,získané od
pustky.-'Tímto obětováním vnikáme hlouběji do job
Cování svatých, aivíc a více_se zúčastňujeme'života
mystického těla“,jehož „hlavou jest Kristus. * " .

J esttotéž lehkou, krátkou a Lezpečnoucestoukněž
němu s ojení se Spasitelem přítomným V'Eucharistií.
(Čti (lí o 131.Grigniona 111.1V. ěl; 5.)._Blažený spiso
vatel dí, že 'jest to cesta též“snadnější.),Můžeme si_ce
„dosáhnouti spojení s Bohem'i jinými cestami, leč'mu_-'_
_símevytrpěti na nic více křížů,“překonati „více ob
tíží,;které Budemetěžko ýřemáhati. Musíme'kráčeti
temnou nocí, Boji ahroZnými 'mdlolaami'. . . Cestou
však Mariinou se jde tišeji a snadněji.. ._'._Jestsice
Pravda, že nejvěrnější „sluhovéP. Marie, protože jsou

“ jejími miláčky, obdrží od'ní největší ukázky nebeské
přízně, tO'jest kříže, leč . .. . oni' je:-snášejí snáze,.zá—
s]užně . “.“- _ . .“ ' ' _

., Zvláštní věc! Mariačiní kříž snazší'autrlpení'zá'
služnější. S 'Marií snášíme snadněji kříž, Protože ona
nás podpóruje svou.tichostí. S ní'jestxtěž “utrpení,zá

. služnější, rotože Maria nám.'výpro'sí;mi_lost'.trpěti
s'větší lásšou. Láska jest však zřídlem zásluh. Maria
Panna zasloužila niejsnaďnějšími svými'iíkOný ;více
než mučedníci ve svých trýzních, rotože vlévala do ""
těchto 'nejprostšíchúkonů více lásíy.. \

Cesta 's Marií jest-snažší a jde, se námlpo iní lépe;
Kdýž'se úplně poďďáme Marii, pokročímev krátkém
.čase víCe, než _kďýž' kráčímepo létat opřenijen sami
. o sebe. Jest to konečně těž cesta jistá. Jsme tu'více
než jínďe__.ochráněni.přeludů obrazivosti, citovosti
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-a ďábla.“V řadě říčin, které, "námpředávajímilostfmá
sv.-Panna svůj 'v ív. Tišf smyslovóu část naši a tak ři—

. . '.— v. „.;< ' „vy) .-v'— » v'vl v'
pravuJe nasl cast vyssnaby prqala' s vetslm uzlt em.
působení Krista a Boha. '

:|. ' . v— v , .

Proto ve školeP, Marie rychleji postupujemev roi-' "
jímání. a nazírání tajemství Krista,“ našeho prostí-ecl—
nika. Když BudemeMarií'žíďatí, vyprosí'nám vždy
hlubší -poznání. tajemství-'kříže, ukáže nám velikost“
Kristoýa'kněžství a všecllnx poklacly skrytě V'Eucha—.__

l-Ýristii. "' » ' ' . —. _ "

Maria P.ne1)ý1aknězem, ale mělaýlnost kněžského
ducha, jím-žjest (luck Krista, kterÝ'se za nás obětoval
na kříži. Představmesi, čím Bylapro-Marii mševsv.
sloužení sv. Jan'ernl' Jak v ní oživila VZPomfnkuna-_
Kalvarii! Jaké aSí Bylo Sv..příjímání nejBIÍPannyy _
jejíž duše stále se_rozlétalak Bohu na perntích žhavé“ "
lásky, kterou nezadržel' ? rozletu ani stín hříchů.

_DušeP. Marie-byla nejčistším'ďšémantemš'kterýza
cký-cujevšechny-paprsky a ohně milosti,aby nám je
dále zprostředkoýala.„ l.? _ " ' -"“

Prosm'ňel-Q-Maríi,aby nám obdrželahluboké poznání
tajemStvíne'sv. Svátosti, činnejvětšflásky, jímž Kris-'

. tas-Prostře ník J_lí "'oďstatně s námi'pod s'vátostnými
způsobaini, abyfstáů 'a stále trvala jeho občt a-ab
nění stále přivlastňoval její ovoce. Kristus—Prostřecl íř;
dovede nás jistě ]: Jůvčrnému spojení sBožskýnii oso-'
Lami, kterězpřebýýajfv nás. ' ' _. -,»Í

Ve škole P. Marie pOznšineilěpe-krásnou nauku
' o Eucharistii jako oběti a svátosti'V Eucharistii že
“Kristus se nám dává za pokrm, a , „v nás hlavně roz-'
nítil a '“ozmnožillásku 'a více přiblížil ke svému Srdci
srdce naše. Sv'; .přijímání =jest účastenství 'na krvavé
oběti zpřítomněné na oltáři.. Jím. chce'Spasitel níxn
ďáti'zakusíti nejhlubších citů svého Srdce, srdce Kněze
aOBěti; Tím 'se'ďůvěrněa dokonalej ispojujeme sKris-' >,

'texn -—hlavou církve. —María'1>yla účastna Bolestné *
obětí _nakříži a tato Bolest trvala ještě, spojení s čistou
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a vznešenouradostí,lid zpřiStupovaIa ke sv.pnjlmam
u učedníkaJana. Taš si vysvětlímejista sv'.přijí

'maní uprostred duševních muk, trýzní avyprahlostí,
které s 031některé duše se Srdcem Krista Knčze a

.Obětí. %“ovane těmi dušemi modlitba a velké utrpení
.-Kristovo, jako drahými ud jeho mystického těla,
"ktera ma trním včnčenou H avu.Nejvyšší Prostřeď-f
ník ciní tyto duše učastny velkeho tajemství.vykou"
pení anebo svého Bolestnéhoživota, nežjím clazaku

. síti slavu nebeského života. f _"

To všenamvyprosí Mana. Duše velkea slechetne,
odevlzďwejtese 1jako Matce a Paní 3Buďte Její, zcela
a uplně jejl, óna vas za odměnu přiveďe_conejblíže

"ke svému_Synu. - - 
..

Mistr aclorac_e_._
A. MelŘa_,._—. . _ -""._

Sotva jest co težšího modermmu clovělcu,zvlaště
muži,jako adorace. Sklóňit svouBytost celou v prach

řeclvelebností Boží a uznavati svou naprostou zavis'
.fost na něm! Kdo? Moderní člověktechnickými
__-moženos_t_m1posledních (101)vzlěta až tam, kde _mHí,
':že již svým čelem o klenbu nebes zazvoní! '.—,'A ten se

ma skloniti v prachl Především_svěkoleno, a co víceísvého ducha: „
. Své koleno, své tělo.Mnozí sejiž touto bohosluž
Bou těla uražejítl'k čemu tělesné ukony?-„ V duchu“
(prý). a vpravdě mameseBohu Manětí..(J an ...-')
" le člověk ma přece olaětyto součastí -—tělo 1 uši,“
ší sv.Tomaš(II., II. qu.84.a 2.) aproto je nutna obojí
'a orace,vnitřní, t.j. plna oddanost duše Bohu, 1zevní,
t. j. pokoření těla před Bohem. Pro pnrozenou sou-*
._vzt_až_nóstt_luše_k_'tělu a tela k duši rozněcuje každý
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projev'ževnějšího pOnížení se předBohen; naši vnitřní
ochotu podrobiti-Bollu'žúplna i duši. A tóto plně pod-' '
r'olae'nívnitřního člověka;.to jest odstata adorace., .

_To není'teď jen“nějaké pokle utí před Bohem; -'
tonení tedy iíoďinové klečení před Svátosti.To je
plné ponížení 's'véjllytostivpůvoďní nícótu svou a plné "
podrobení-celého“ života._BoLu..Vžclý a ve všem. '

“Jediný 'Učitella Místr_nšš,_K1—istusf_' předvídaje,
jak naší pyšně přífozenostílmde toto klanění těžké,
dal nám příklad. J eho..život jest vysoké učení adorace.
A Qn Mistr je'í. “ , : . ,

Duch svatý, terému tolik Záležína tom, „alaycImm
se Bohu klaněli vduchug-a vpravďěf', clalinám ve sv.
evangeliuzaznamenati- ze života Krista Pána několik
takových okamžiků, které vrhají 'asné světlo .
. .První okamžik.-:-“v“přítmí panens ého života a v jes-"
1ích.'„„Vc11azeje“na svět praví :Ý'Obětí'U—lrvavých)aniv
darů jsi nechtěl, ale tělo připraviljsí mi;01)ětizápalné-'
a za hříšněnelíbily se tobě. Tu'jsem řekl: ,Hle přichá
zím, (jakož)'v;_žšvítku kníhylpsšnfo jest o mně, abyc
vy onal,vůli tvou -- Božef'. (Žid 10, 5—7:)-A žalf
místa, z něhož sv.-Pavel uvádí tato slova, dodává jiné-'.
není vtěleného-Boha ještě: \ ' - ".

l

_Hlefttz jsem :— ——-_34-—7 .

"vůli .ltvou,'Bože' můj, činit 'jest .milo zní,
-jízákon'tvůj mam .ve'svém' srdci." ' .

Takhle 'vs't'upujťna “svět—. Bůh 1- .
„Takto hledí na ce ý svůj život '—jako naobět.

Velký—.introit životní “mše sv. *? "velké ofertorium:
mít—lítělo,_přijímá je jakotělo Obětní; 'mš-li vůli, má '
ji'proko; aby-splynula s,vůlí 'Nejvyššího; mít-li srdce,
niž je“proto,—,abybyla sídlem jeho zákona. -- A jak
ochotně :' Hle, tu jsem-. -. _g _ .. , . _

A v této naprosté oddanostik Otci žije a jedná vtě
lený Bůh. Každý jeho 15101:je určen vyšší Vůlí. Chtě—
jí-li'liďé'nspíšiti jeho zjevení .se světunelío ďolsOnání"
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jeho díla, odpovídá:-„Ještě ne řišla hodina mě.“.Sur-fčení shůr ). -—:Sebemenší a sešenepatrnější (zldán ivě
ovšem,“ne 01!všivotě Bohočlověka Bylo vše:nesmírné
a veliké) okolnost a podrobnosti jeho života míváv e

_vangeliu poznámku: „To pak'se stalo, aby se naplnilo
' Písmo řkoucí. . .,“ t. j. aby sefnaplnila nejsvětější vůle
“Otcova,zjevené skrzeproroky. Jeho'nauka není jeho

-—.'„je Toko,'kterýžll1oposlal“. Býti *vestálé odda
nosti a závislosti na .Otci jest vtělenému Synu raison
daětre — 'podkladjeho Bytí. J iní žijí 'chlelaem;.-„jello
pokrm jest činiti-vůli toho, jenž jej poslal, aÍdOkon'at-i
dílo jeho.“ (Jan 4',34.) :—Zdar jeho díla,oc110ta ' ros'

' “týchduší, zvláště učedníků 'eho, ]: vířevNěho alfpři—
jetí sv. nauky, jest Mu něsfconale moudré řízení Pro.-_
zřetelnosti, za níž Otci děkuje: ;,Velebím Tebe, Otče—,'
'Pane nebes i země,že jsi skrýl'tyto věcí'před moudrý-'
mi a opatrnými a'zjevil jsi je-nedospělým ; 'ano, Otče,

\._.že tak se 'ToBě-zalíbílo.“'(Mat. 11,25, 26.)_ ' _
—-'.A tak, v naprosté . odroBenosti ]: Otci pokračuje
v životní svéoběti,aždgspívák _.po'zdvihování a ]; doe
konání obětního úko u'. \\ " --* ;. ' _: :“'. ' ' :

“Na hoře Olivné. tajemství adorace Spasitelovyl
„'Popóšed maličko 'padl na.-svou tvář a “modlil'se řka: '
„Otče můj, jel-lí.možno, ať odejde kalich 'tento ode
mne »—ale ne jak-já; chci, nýbrž jak—“Ty.“ -— . ,

'V. celém majestátu svém, „jsa si vědOm (před—chvílí
_: při poslední večeříup'o'žo'rňoval-na to evangelista 1),
že mu Otec dal v.ruce všecko a že vyšel od Boha'a jde
k“Bohu“, vrhá se v prach před velebností Boží ten,'je
[.hož moře i větrové poslouchali, jehož. se Bála smrt a
'vracela na 'eho' pokýnrsv'ou kořist,.ten, před nímž se
chvěla pekio -—'Na tv'ři svě-v prachu země “vestínu "
oliv. getsem ans15.ýchl '_ ,',co j est -velebnost ,Boží, .když
se před ní takto koří sšmsýnl I tělem svým; _.

A jak dokoaale celým vnitrem svým! Vidí'kalích'
.přetékajícíťzármutkem, potupou, posměchem, zoufá-_
ním, opuštěností; vidí-ipod “kalichem—_složenýmetly, 
Biče,hřeby, kříž, šarlatovýplášť akorunu _? A On,

\ ač se'těloji. ___duše'zachvívápřed hrůžou toho vidění, díá
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„Otče, je-li možná, odejmi_'.-—'ale ne jak já chci, “jak
Ty -—“ Jeéli-možná -—''aponěvadž, Otče, Abba, Tobě
je všecko—možně -—teď ' -—chceš-li —'-_Si.'vís.. . Na
milost i nemilost se \Ti'šávám . . .Všechen odpor pří-_
rozenostivcitlivějšídalekonež naše umlčuje jediným

omyslem':Ty Otec "14“já _tvůijn; tvůj tvor podle
fiďskě přir0zenosti, kterou jsi mi:-připravil . . . fiat! . . .

'Dokončuje zmaření “a'zničení obětněho svého daru
na“kříži-slow: „Dokonáno —"Otče, v ruce 'tvě po—
'r'oučíin ducha svéhoffÍ OtCi žíl,'0tci u_xnírá—'_Pánu a
dárci života svého se'poďrobuje i_vcelém svém strašně
mučivěm'umírání a sklonem hlavy 'vyslcwuje poslední
souhlas s vůlí Olthvo-u' a poslední pokorné svě pach-o;
Bení.Tója ,adorace Kristova . . . žasnš, závratně hlu—
Láká. A".celá již? Nikoli, ' ' „ '
' ' Uzavřel 3160 Svátosti a v ní pokračuje ve svém lala-.““
nění na nesčetných oltářích"a v nesčetných srdcích lid
sk 'ch až, do konce věků. 'Dnem i' nocí. Nepřetržitč.
A e zvláště při Obětí,která jest nekgvavým obnovová—
nímjelio oBčti_\_ka_1va1—ské4 ' ' '
. Aj tu je Ten, _kter' i tento svátostný svůj život 0- \

jímá jako oběť—.'._. H e, tuljsem . . .bbčtí'človčka seĚ'i, *
Otče, nelíbily _j—iale Tys'mi dal tělo svátostné, nuž,
přijmvi,Otčesva ', obět'Bohočlovčka sníženého v pov
dobu chleba u denně řeďstupuje přeciOtcev poť
'cloběubitého,zraněného ošsouzence na říž*_tu znovu
tajuplně se zničuje k zalíbení věčného Otce ýoďávaje
inu za nás \zásluhy "svéOdďanosti při vstupu na tento
svět,.své_-oďďanostiiňasxnrtv'zahradč getsemanSké, své
oddaností, s'níž vypustil duši, ' \ .

Tiše, ale-řďojemnč—mluví -k nám 'ze svatostánku náš "
Božský Mistr nejlepšího klanění: ' .

„Příklaď'ďal' jsem vám" .,-..ť' .' , „
Jakljářhleďím na' život? A jak řiiímám jeho-kalů; -'

c \ ?.Jak “připravuji na—posl'ení úkonkla'nění —_'.
skřon hlavyÍ při výdechu clušeÝV..-.
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OLr"číc.éňíf'fiif„.'š 1 '
' Dr.Fr.X. Novák

;K podstatěobrácení ted .náleží bolest alb-oki,což níd'
kdy nebývá daleko od Seče. i Í -.

\Není možné, aký se'v B—asěnuanebo,-v Bahnitén'i ryb-3
níčku rozpoutala Bouře.A tak nedá se mýSliti_'oÍ)ráce'
ní dětí,-ani duší rybníčkových; plýtkých; zaneSepých
různým jbahnem' všedního .mater1a1ísmuýo mezených' “
a--zaBe<1něnýcl1gv-_'zajetí fšiřých ati—an,_sšré„„ olitiký'f,
svého nacionalismúa s'vé'stavovskékňfilosogeŽ_“_'._._

'Není'sclíopeo obráceňí, kdo—zBaBěle a zchouloSti-f
zqvělese vůbec zaří—5.kažďěmqjútrpenía'kaž&é_občti.„_
Jel'jsem kdysi na železnici še Staršímjiž lékařem; Při- '
šla řeč-nal-otázky 'ňáboženské a onvnežapíraljže coSi'
churaví a.Lňišá ijeho duši.—Alexiařyzvaní, alpýňčjak _,
boastranil tutofskr ' ou.(a i přecisebou samým'utajoýa-f
nou) ránu duše, o větil krčefainenp'žeje už ha to_pří—
liš star, aby ještě “mělpodnikáti tyto těžké zápasy a
Lojell'ďuševní. V

A nehodí sepro obrácení, kdo sic; jako onen Lóháď
.tý 'inóch v evangeliu (Mat. 19,16—25) lačňýfn okem

oinlížído říše'vyšších statkůdúševních, ale ještě říliš
fpí na.statcích tohoto světa. Známí takové příkfaďý.
_Hoďíny,_1)anoci By. hovořili a ďispuťovalilo 'Boha, a.
náboženství (to --.jejím—„jaksiúlevou anomluvo'u před.
sebou samými),'jen lid LY Býló'mjožňšlBohu sloúžíti .?
Bezvzdání se těch"3 těc výhod, těch a.tčch mocných
lidí,. toho a toho ,;ki—ásnělxo“postavení v'e'stfaně .“. ._f,..

Při každém obráceňí opakuje sepříklaďpnoho maf-' '
notratnéhot sýna (Lak, 15, ,'1i -—32).'Mnoho-1131710před
_nímipo něm takových,kteří „pásli'ýepřea A'kolik "
takových, kteří'se "nad"sebou zamyslili, ,'zast'ydělig'že
počali litovatí a i$_eodhodlali: „Vstanu a ' ůjclul: ótci'fq .
Marnotfathý syn tak očinil'až tehda, ]; yž Byl hotóv_.

se vším.a li šž 'mu již ňežbýlo nic 'z. dřívějšíhobohat-Vství inež. klan , .hkmtý, 'sžíravý hlad.“ _' c'
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Ktezý _óě'fcje—ro náboženské obráceni'nejpřz'ltodne'jň'?
'. Jetre řčkujdlštském takoýé Jušcvní revoluce nejsou _:

mažnérbylofjiž řečenoá' vysýftá Samosebou. . .
" Vysókéstářínebo těžká nemoc nevylučují o “sobě
možnOstižásáhnutí nadpřirozené milosti a lidského sní
spoluůčinkoýání; "Sw/Augustinpraví o takových ohřát-',
cem'chfže 'son tak nemocná; iak nemocným je ten, jenž ;;:
a; na ta'-civil; „hraním odkládal; (1 'stáříjenemoc,—'
a to těžká nemoc,pfávílatinské přísloví.)Anebo kde
„nabere—těžkou—nemocísklíčený, stářím á dlouholetýxn
“zvykcinžeslabený síly_.krhobratu,'snějž ani v'plné ží
votnířzcl'atnosti nebyl? -. " “"-f , .. _ ,. '
. .-Pravýin'oý'akem je vtom ohledu anáré mládí. Leta .
oa čtrnáctého“clo šestnáctéhonehí Osmnáctěho';t. “zv.

.jinos'fstvz',nazývají Iíeďagogoxřévůbec „Jrúhým .naroť
z'enímf' info _veiké převraty,'ftělesně i duševní," které

.Ýten. čás v mláděm člořěku se dějí. Nové žiýotní směf' _
A, ry, ,',olufácení“hluboko doživota žasahující jsou tu ně? "

čím přiroženýnl, nad čímž netřeba, se příliš diviti, co se“
ďá přirozeně vyst'rětliti;Taková '„olsrácení“ ak ovšení
nespáďájí'ýoď pojem obrácení náboženskýši, o-nicliž
nám tuto-ješt'řečyTa více žajímají edagoga.1Leč i o-_.
prašrďotfšnáboženská'obšácení'moĚou se již v' těch le-r

' tech ýřihoďiti _“apřiházejí se (opak toho tv'xjďíýčlánku.
nahořeuvedeném Hall), 'ak sání mohu dosvěďčitio.jak
closírčdčuji' knihy- od \_rnaďistvých "obrácencůr po'zďějí--r
o tom vydané. Ovšenitú běží vždy'o duše'mlaďé klub-_

' 'ší, 'nadančjší'ážiyčjšíz " "" “'

1.Tak ,na'př. píše o nich G; Stahl Hall ve'velkém svéxn díle
Adolescence;"Nequork 1964, „f.„IL111%,XIV The adolescent psy
chologýfof conversion; a v menší knize Youth, tamtéž 1912, str.
365 násl; ' ,'.7'5 _ .. _ Í; - ' '. Í

:Byl jseminedávno na Přédnášcehábóženské, Pořádané “ropo. 

slůchaífe vysokých 51:01.Přednášející, sekretář univ.. mIÉSeže(]),mluvilo-švem '„oBrácení“.v18. roce svého-věku.Jak to vykládal,
Byl to čistě řirozený-oBřatř duševním jeho životě, a on myslel;
že tu Šlo-'o oErácenf náboženské. '- . _

._2 Pěkný Příklad takóvého mlaďístvéllo obrácení 'e M, Regina
“Most(viz jejíxlcníllu „Cela Lin o. kůnďel“ :Heřcler, Fjreiburg i. Br.
1920). Narodilatse z protest; rodičů v_čiStčprot. kraji a přestou ila
na katol. iínuve svém šestnáctém roku (pod vedením Proslu elm,
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- Ale i pozdější mládí a-samaíprvní letavýs ělé zrat-"
losti mužské nebo ženské zdají se zvláště příťocln 'mi '
pro náboženské obrácení. Jsouť to, Áles oň při li ech
charakterních á ušlechtilých, stále ještě feta idealísínu,
síly &neohroženostivuplatněm' toho, co uznali jsme
správným á nutným, leta dně,duševní pružnosti, která

“ .se“neroztříštíjako sklo, nárázivši ná překážky, ále dále
s' čje snezlomenou energií _zacílem jed nou vytknutýin.

koro všecka- velká. a—historicky amátna'.obrácení
se“stala buď ,v mládí nebo-v letec "jemu Ještěl)1í2"
kých. _ ' ' _ _- _ “.“ ' ,.

Sv'atý Pavel-se obrátil, když mulaylo okolo 34 let.
Vténiže věku, ve svém32; roce obrátil sesv.Augustin.
Sv. František zAssisí počal nový život, když rnu Bylo
23 let. Sv'.Ignác z Loyoly, kďyž Byl stár 54 let. Kar-'

. dinálNew'man, když užbyl překročil čtyřicítku svého
života ...; ' . \ Í. ' __, - ' " _.

Celkem tulplatí-Pfavicllo, že.-„obrácení“přílišránní,
právě „pronevysp ělostcharakteru, větším jsou vydána '
nebezpečím, 9.'že čím pozďěji se udála,Qtím jistější ie
neděje-na vytrvání vinich. ' Příštěosmak;

Uíjpram'enežívýclu vod
ÝP.Maria." Salm wr, DJS.. B! i “.

..

Kdo kráčí králóvskou cestouŽcírkveisv.,nemusí se
“.báti'vyčerpání, Ba"anizemďlení; -Na něho neučínkuje
ání horko dne, ani chlad noci, neboťzádenního horka

' támtuďy vane atmosféra ráje'a za [chlaclu'noci proudí
vichr lásky Boží, Podél cestyje pák-vkaPÁno mnoho

'P. Bonaventury O. P; V.Berlíně). Sama se nazývá „frůhreifff a
„ein “s'ecllzelmjíhrigerHeigspom'Ž A jinde strana'82) doznává:
„Ovšem ráda se přiznávám,že proveďenf mýc tim _slůBy se [3le .
v mlejna; věkujistotně stalo způsobem vážnějším. ýlať jseníne-v
jen hledatelkou- ravďy, nýbrž i veselou, mladou krví, ne právě '

' poslední mezi ně o ' a jinými rozvernými žabkami (Backfisdne),
stále odhodlat: mi provésti nějaký bujnýlrousek“ Zemřel? .1913
jako sestra řá _u_sv. Dominika. -—* ' '
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studnic živých vod, které nikdy nevysýcllají, neboť
'jsou napájeny přímo zesrďceBožíhoa . .

oušky, které ti církev sv. z nich nabírá; dávají ti .
zapomínatina životvšední.Nejsou to však vody Lethe,
které Omamovalyla _otupovalý,nýl>_ržvod ,které sm “:
vají prach a—llaláto,jimiž ti svět postříkařsrďce,_a až?
novujíjeho'krásms kterou—vyšloz ruky Stvořitelovy.

.Necliceštvzíti *jeclen'takový hlt? —'Církev ti jej
podává 'v liturgii. .“ ' _ ' .. . ' ' . ' ,"Í

Liturgie katolické církve jest nejlepším lékem proti . .
zoufalstvím individualismu, jenž jako ravjr mor pro-'
niknul do všech tříd společenských a do všech jejich „ .

řací. _ lověk pro samé ěstění „vlastního individua
liyneJ-žízní a hladem ducšovním, “nelaot'seBojí přijí

- mati potravu z rukou jiného individua; pro něho musí
přecebýti při raven'ďocela jinýhoďovní stůl. Indi-.
viďualism laezgázně a hranic ploclí „nadělověka“, jenž —.
končí v.l)1ážinci;nebo Werthera, jenž si proráží lebku
kulí, rdouSíse provazem, nebo se topí a tráví. _

.Pomocí individualism'u sečlověk žamilo'vává do sebe
samého. Co'však tím <miluje?Hromáďku kostí a Bláta
a prachu:“ žrádla červů.. To je ten' „nadčlověkš'l —Vduši_.
nevěří; milovat však můžeme pouze něco, co jest věč-f
né, s ěínifše nemusímeloučít. Použe věčně statky jsou
hodn milování a toužení; '. “

.Inšiviďualista, je.-li ]: sobě poctivý, prohlásí brzy,
' že je 'selyesyt. Jak -mu_ omůžeme? Musíme mu pom-'
dít,“aby sám sebe nevyc ovával, neboť sesám nestvořil,
ba nezná'ani všechny hlubiny své Bytosti.

Nech se vychovávat liturgii. Ta tě'uvecleokamžitě
ve's'polečenství s ostatními individui, kde “za omeneš
na' svou vlastní “malost, musíš se oBírat zájmy dXi-uhýcli,.
pookřyješ ohledem do dálky. Nejsme stvořenipro své
zá'mýj nÝlJn—ž.ro .zájm)r Boží. On se pak'olaírá nejen,
teňou, 'ale “vešierenstvem toho; co'stvořil. Takové ti“
také dal srdce aduši; neboť tě stvořil „li obrazu světí
muu. Utop tedy zoufalství naď sebou samým pohrou-g
žením seí'ďo společenství církve. NemOce se zbavíme
nejrychleji, jestliže se jí nezabýváme'.
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Liturgle od tebe žaaa, abys zanechal svoje vlastni.
cíle, svoje urnýslý, Ba 1svoje myšlenky, svoje meto
(ly žití. Za to ti určuje svoje cíle, umyslý a metody.
Běře ti samostatnost.,Musíš ' řenechati vlaďu nad
sebousamým.NemužešsepoňíýlÍšovati,jak samchceš,

vnýBrž jak ti to ona předpisuje. Mus1š se sučastňovati
__'3<1e]u,ktere nestojí ravčvpopřeďí tvých zajmů. Musíš
.prositi za něco, čeío sampřímonepotřebuješ.-Církev
žaďa ocitebe v liturgii zaklad veškeré Blaženosti: po- 'koru. Maš se zříci sebe a_hledati druhé. _

Snad tč napada, ze liturgieztebe uděla otroka.Do
cela nel Socialnost církve není soCialisxnusnebo ko- 

"munismus, jenž clčla : lidí stroje, je ohlušuje aosleu e.

P zfim,žejsi sezřekl sebe,nalezljsi setak, jak sitě
představoval Bůh, kcl z ti vdechl život.Za individu
alism ozemskýjsizísial incliviďualismnebeský,jenž
svoje laho hleda v Bohu a_ne v Salač. _ . 

__ Společenstw cirkve pozustavaz věříc1ch,kteří tvoří
»„jedinémystickétělo, jež Oživujejediný princip: Bož
ství ]ezíse Krista, Duch svatý, cela nejsvetejstTra ice.!
Společenství v socialismu a komunismu jde o incíivi

_clua k indiv1cluu, osobnost se ztraci. Společenství ka.-ř
tolickě církve povstava tím, že .všecka individua saně—_,

_ _rujik jedinému cíli: ]:Bohu. Užíva' 1k tomustejných
_“prostředků: svátostí. Stejné cesty:-žiturgie; _ -' '
' ' Vzdorvcškerému společenství nes lýva jednotlivec _“

s jednotlivcem. Každému zustava ego vlastní srdce a
vlastní duše, ježBůh od seBeodfišil individuelními.

_'krasami a puvaký. _Nebeska společnost včříc1c11zíra '
7sicejedním—směrema.zapaluje svojesrdce od stejného

ohně, každý jednotlivec však pociťuje svoje-vlástru':
Blaho, které chutna pouze on. - 

.Pozemský indiviclualism odklaaame tím, že věříme
v jedno, prinašímestejnou oběťjíme ste ný nebeský
chléb uznavamestejný princip svéhoňýtí, Tím se
stavameneBeskýxniindividui, ktera touží o svevlasti
a _nejsou šťastna, dokud nesPóčinou v Bo u. „— Vf

Tomu nas učí-mrkev ;v liturgii. "
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BI leam. _
__Prof.JnVV.JZapletaló.P.

A ]a, “'"-dál“sezase (lovy ravovaní hubený, který
si za řeč1svého druha ilněvyšleďěl jídla a pití, „ja jsem
viděl na vlastní oči,jaťou maBileam mocnad zvířaty.' '
Jednou se k němu přiblížilo stado a mezi mnohými'f
ovcemi ])ýla jedna zvlaště pěkna a výkrmena. J akm11ej_--,

_jíBileam. spatřil, zamumlal ro sebe: „Ach, Bože, to
epěkna ovceÍ“ A cose nestafo? To krasne zvířepřišlo '

Lezvolaní 11Bileamovi a nabízelo se ]: zabití. Pastýř
ovšemnechtěl s tímsouhlasltl, nýbrž žadal navracení
ovce.Bíleam proto řek1:„Vezmi si ji, ale věz, že mi '_
jldal samBůhl“ A ovčaknse již neodvažil žadatí svě-'
řenéovečky nážpětf

Jeden zMoabitů setazal: „Proč Sezdrahal Bileam

příiíti-hned naprvní prosbu Balakovu? Nevíte snad. 'o tom něco?“ -'
Služebnícikouzelníkovlvýznamnepohlédli nasebe

<a hubený-odpověďě1:„Než začne Blleam něcodůle
žitého, ptava se vž ý napřed v noci Božstvaa to mu
pravě tehdy dělalo obtíže.“ _.

_Kďýžtlustý služebník pozoroval póďvivposluchačů,
vpadl svému druhu do reči: „I.na c_estějsme pozoro-f'z.

_.vali vlastníma očima, žeBožstvo není spokojeno sBie .“"»leamem.“ '

„Vypravujte,_ výpravujte nam t_o,_—“Jóléhalí pro-'; ,
'selavněposluchači. - ' "

„Bylo totakto,“ pokračovaltlustý.„Šll JsmezaBi-f_.
leamem.Jednoho dne plni udivu vidíme, al: se anděl ' '
sobnaženým mečemv rucenahle postavil Louzelníko
v1do ces I oslice Blleamova spatnla ten zjev a proto"
sevýHnutřa z cesty a šla polem. Bileam Bil oslici,aby
ildostal zase na cestu. Avsali.anděl sepostavil na uz
koucestumezldvě zídky, 31mižBýlý ohrazený vinice. _

._KJ ž oslice Opět uzřela anděla, přitiskla se ke zdi a “
přítačllaBíleamovi nohu tak silně,ze Býmuji BI
'malem_rozmačltla.Kouzelník rozezlen velmi Jí gill;
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Anděl nas však ještě jednota předešel a postavll sedo
jmě užmy, kde se nebylo možno hnoutí »an1vpravo
ani'.vlevo Jakmile osliee spatřilaanděla, padla pod,

.Bileamem na zemí.Bí1eam se rozlítil strašným lmč- "
vem a pustil se do zvířete holí. Tu najednmt Oslice'

promluvila: „Co semučinila, ze mne„již po třet1bi—
ješl“ Bileam však odpověděl: „Co s1ze mne tropíš
šašky?_“Vtom však již Bileam prohlédl, jako Ly mu.-'
13ny spadly s očí šupiny, pro něž dříve neviděl an—
děla, a teprve tehdy pockOpíl divné chovaní oslice._
Vrhl se na kolena a zvolal: „Zhřešil jseml ;NelíBí-li
se ti však ma cesta, vrat1m se.“.„Andčlna toodpověděl:

„Nikóllv,hjdi, ale nebudeš moci mluvitl nicjineho,„nežco Bůh ti ornčí “ ' --,
Hosté se111quoce zamyslill; teprve zachvíli se Iota-11.:

„Naposled snad nebude nic z toho zlořečeníl'j' .
.. Balak pos 1cha1.Hned druhého dne rano zavedl
Bileama.na šeru BamOtk-Baal, odkud Bylo viděti
častizraelského lidu, neboťto Bylo nutně Přizlořečení,
poněvadž slova kletby musela dopadnouti na hlavu
zlořečeneho.Tím sevysvětluje, proč kterýsí otec strhl
svého synakzem1,kdyz Bileam proklínal eko rodi-'.
-nu. Chtěl tak zachranítr svého syna před Ildetbou.

Bileam pohlédl na ležení izraelskeapravil Bala-'
kovi: „Postav tady sedm oltařů a připrav mi sedm

' Býčků„a sedm Beranů k zapalne oba-it“.- 
Balak vykonal, co si.Bileam přa1,a oba vloz111na,

'oltař po jednom Lýčku &Beranu. '
Nato řekl BileamBalakovi: „Zůstantady u své

\ zapalné oběti, a ukazuje rukou"na nedaleke místo,

dodal, „japůjdu tamhle, snad mi Bůh zjeví,Coti mam. rící.“ .

Kouzelník Odešelna označenémístoaprodléval tam
-—nejakou doku mírně skloněn, s očima zavřen ma.

ekajícímu Balakovi zdala se každa chvílía. věč- nóst1.-; '
" Konečně se Blleam vracell Balak stal dosud u své.za alně oBčti,jel1osrdčel) Ino starostí a s-jakousi

uzlfmstíčekalnakletbu, Aš ljaiéBylo jeho zklamanl.
8.3.



RYÍmIQISY, Jako .VSICIIIIIVIdCl, mluvd Bileam__

„Z Aramu přivedlmne Balak,
.__moabskýkra1,z hor východních.
„Pojďf pravil, „zlořečítJakoboyi,
.pospčsproklit Izraelel“

r-Kterali mohu zlořečiti,
-- ___komu nezlorečí Bůh,.
. ' * roč Bych měl )a proklínatí,

íoho-neproklíiiáHospodin?

;;_Svrcholu skalisk Lo vidím,
.s navrší naň patřím. :
'Oďloučen Bodesídlit (tento) lid,
mezi narod nebude se počitati.

=l. „KdoBy moil sčitat prach Jakobův,
M—zakdo zvěďět,kolik Je potomstva Izraelova?
„"Kéž Bych zemřel Smrtí spravedlivefi,

__-]_í_éž_Bych skoiial jako oni?“

Již za řečiJCVIIOse zklamani ve tvařiBalakovč,
čelo se mu svrašťovalo, svaly v obličeji neklidně s_e
šluibal Coto slyší? VždyťJe to požehnaní . .

Rozňďen, La podražďčněvyčítal Bileamovi: „Cos
mito učinil?Povolal Jsemtě, aby; zlořečflmýmne
p_ratelfim,&ty jim žehnáš? “ "

eam odvětil važnuěa velebne: „Tall musím mlu

v_itl,_jak Bůh _kaže !““ -. Příštěostatek.

Básnlclc formyvN za'Jcone
' " Ífj'; Prof. Jr. -]._Hejč!

V knihach S z. nalezame tři drtil: Basnictví. a)
lyrické, I)) didaktické &c) řečnické ( rv. Bible česka “
III. str. 780. č. 2.)Zďa ]S_01_1tyto tri druky _zastoupeny
'talié v N. z.?

Lynku shledavame zejmena VCtreeliznamýell 'Plf'

__39



áních, ve.zpěv-it-MatÍcý Páně-(,;MágnifiCátqj-Lk"1,-'46 \
2— 55) podobněm* písnií'A'nuňině (1 Králi—á, i: *.'—31710),'_
-_Jále ve zpe'vu ac arjášově, niosáice to ze stíchůlrs'tar'oé'

zákoutích (Lk 1, 68 -—Í'79) á vé zpěvu.Simeonove' (LI:
», 29 '_"'50:1 "0zpěvy 81:15ají sežýe'ršůngzčle

„něných—ve.stic y dva nebo „tři, kter-élčiníf'xytmiclcě'
-eel_ky._*_0_tomr tmú**(parauelismu's niembrortmi) viz!
stručně tamže v Bibli češkě) _III str;-1780.čís.. 7. ?—
Píseň 'Zacharjášovul'x—nožňodůvodně _rozdělití ve dvě

__strofy: v. 68 -—75 a v; 76 —-'_79, O 'stmň'ceý knihách
8. 2. viz Bibli českou III Str, 783 čís..9. .

. V Biblických knihách N. z._ješt mnoh iprvlnfzhcli-tZ
Édakticlcýclz i řec'ňiclcýčh. Vzpomeňme, Zejměxfgafv'elikě
řeči Kn'sťový Mt“ 5;5 —-7, 27.(Lk 6; 21 :—."49).'Jak_ý'
.“to řečnick (výkon! Nelzetu nalézti—nějakérytmické '
__stavby,jašóú' vídáme u řečníků' stárózákohných? Co
je v této řeči také mu'ďióšlovných zrnl -ngnizePš—í-'
sloví každý afofísm mš'obyčejně ťvafdis'tíchai'kterě
v kazuje' příniěšený,mýšlenkový úměi-; je-lí'to (listí-'
cšoň rozvedeno,quniká nenuceně strofa; _Nelzenajítí

__vřeči Kristově podobných 'stf'of, Skládajících'Se z vně-'
kolika. dvojčlcnnÝCL(nel) ; ťrójčlenňÝCh)veršů? Stáčí
některé výroky -Kristo "rozčlenit“ stichořňetriek ,
“zakaždým lbgick 'ml čeÍšemúčiňiti mame-3515111;
dáme k'svěmu pře vapení ná místě'jedn'or'xiStrofyvíee
.nebo méněpravidelňč vyvinutéýMalá nepravidelnost
' tu atám sevysk t'ujícíjest je'rívatiaee,kíeiá dodává ští—o
fěvíce umělecšé 'ceny, Podáváme tú ňčkčefěukážky.
Zdá se, že staří miloýalí takovou tmickou a (stro
Gekon skladbu, ježto dodáváláj řeči liší—ásy5.B lei—také
pomůckou -mnemotechnickod za dob,.kdy By€oínénč
psáno, zato však 'více memorováno: ečqpodanš ý'i—Y't
mické “astxofické kostře Ěšnázea_věrnčjí sevš'těpořála
do paměti x_ležlípouhá prózga; _
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Almuznu, modlitbu a 08131;_Icqnej
' *sdoln'ým umysfem

(Mat6,1'-—6.16—18)
Úvod

Mějte se na o_z0ru,
».Býste nečinilíi Jobrýeh akut-iii; svých p__re<_1lidmi,abyste Býll od nich viďěm. -*
Sice nebudete míti odplaty__

"u svého Qtee, Jenž 1es_t_v_nebe.—J_ích
I._strofa

_Kďyžtedy dávaš almuznu,_ "
netrubpředsebou,

_jako POIÍ ci činí v synagogach_a na ulleídl
aby čtěnl ylí od liclí. _ .
Vpravcle ravun vám; ; '

Dostaliožplatu svou. .. “ ' "
_I._antutrofa _'

Ale ty kdyz almuznuJavaš,
aťnezví levicetva,
co činí praviee tva, .. .
aby _tvaalmužna zůštáláv skrytě.
A tvůj Otec, který vidí v_slnyte,
odplutí to_be'. ___

.IIJstrofá:

A kdyz semoďllte,
nebuďte jako pokrytá, ._
kteříraďí vsynagogachana rozích ulic stojícese_módlí,
aby iďčniByliod lidí.
_sz'aYde "_pravťm v_ám:__
Dostali odplatusvou,

IL antistrofaz

Ale ty když semoalls,
vejci:do svého pokojfka, .
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' " “Tzavřidveře

a pomoďli se ]: Otci svému v skrytě..
A tvůj Otec, který vi__dťv s]c'zytě',
odplutí tobe. ' \. *

III. _s_trofa_:_;

Když pak se postíte, ' i 
nebuďte jako okrytcí. zasmušilí,
neboťhyzdí o llčej svůj, —*
aby zřemo bylo lidem,ze se_postí.
Vpravšž pravím vám;
“Dóstaliodplatu svou.

m.. antutrofa

Ale ty kdýž se postíš', _ ;f'g.,
pomaž svou hlavu _; *

, atvař svou umyj, ' _, *"?— '.—*; '.

, aby nebylo _zjevnolidem, zekse postíš, 'ale Otci tvému, jenz est v skrýtě.

A tvůj Otec, který. vidě-__v_sÍcryte',
odplatí toŠe. ' . .

Poznámka.' Všlmtu 81,jak tu každý stxchstrofy 1antxstrof
ďolsonale OJ ovfďá obdobnémusuchu strofy &anhstrofv II. ihi

Všxmm81reg-čna na kone: každé strofý a jrnéllo reirénu na.__lxoná
_kažďé nntxstrofy1_ .!

,— Potrelga fllOSOer na ]:lulnne.____:
Dr. FnHracÍxovaŘý .

vnitřně,život,Buďovany na nadpnrozene vířeapro—
zařený Boží milostí, můžeseprávem nazvat;hlubin'ou.
Zj evena víra rozšiřujeobzory přirozenéhorozumu lid-'
ského do nekonečných (lalav, posvěcující mllost ?řef
naší život clo_nOvÝchoblastí. Hlubina mcrska jest 'pří—
padným avýstižným obrazem.Na mořehluboké nelze
sev_ydatiBezkompasu, kdo nechce ohroziti svou exis
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tenci. .A taki na“hlubině vnitřního náboženského “ží-„„._
vota jestnutným kompas, který má dobře ukazovati- 3
směr.Kompašem je. ' ěstěný rozum. Rozum se Býšti-í.
filosofií, proto Bez Hopsoficltéhovýcviku nemožno sie
zdarem pokračovati ve vnitřním životě duše. Křesťan-i
ská filosofiejediná jďe sýrávnou cestou, zamítajfc ne
rozumný racionalismus—adůsledně Lájíc ráv'a hranic
rozumu lidského. Aspon tří filosofickýcii oďvětví jest
třebakaždémuykďo chce Býtiobjektivně nazýván vzdě
lan 'ni člověkem. '- ' " - _ \

řogika, noetika apsychologie “poučí-každého && '
„konale-o zákonech“mýšlenf, o'vzniku řřeďstav a zá
konech Juše. Kdo je'zná, neblouďí tak snadno, jak to.
dnesu většiny inteligence vidíme'.*vMoďerníinteligence
jest třtinou větrem seklátícíýKďyB chom pátrali, oď- .
kud výcháží tato nerozhodná a B o'uďící inteligencei .
našich dnů“, tu ]) chom se přesvědčili, že zřizováním
ústavů_b'eífilósofircké_p'ropecleutik-y množí se řad o-*'
lísavých póvah. Statistika nevěrců,volnomyslite ů By
nám jasně dokázala, že nedóstatek filosófického vzdě
lání jest Jůvodem příslušnostik těmto táborům. eska
inteli cnce jest proto tak “naladěná"'rotináBoženský,
že ve 'Iofs'ofiiznamená málo. Česká fi osofie je většinou
materialisticko- ositivistická a jen,(Ir.Marešem kloní
sek vitalis'mu. \;)Ychovala nám vyložené nepřátele ně.
Božens'tví,lkďežto filosofie/herbartovská naší starší ge-r '
nerací hlásaná odchovala nám .starší generaci, která '
nebyla. přímo in.—ctináboženství._Z toho vidíme, jakou
glůležitost má pro ducha národní kultury., filosofická.
vyspělost_'nebo' zaostalost.. ' .'- _. _

Kďýž teď Idneschceme na Llubinu-vnitřního života
náboženskéšo,-1$akmusí náš kompas-rozum dokonale
býti -vyz1)rojen,-a1)ynás ochránil přeci každým- úskaf'
lím, 'ichž'hlubinýmnoho skrývají; — _

,-Křesťanský.plavec na hlubinu musí Býti řesvěďčen:
1.že lidský rozum jest schoPen'olajektivníťo poznání,
a. že naše smyslové poznání “doplněné rozumovým j est _.
skutečným poznáním,“3. že Boha lze rožumem přiroze
ným poznati, 4. že v člověku jest dualismus duše a těla, .
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5. že v noetice jest teorie mírněreallstlcka o vzniku
představ nejpravděpodobnější zevšech, 6. že tuto te.-"
orii hlase.křesťanska mosoňe se sv. Tomašem Akvin'f
ským. To Jsou ručímenta, bez těch nemůženikdo _na.

"Llulnnu, kdo nechce jíti vstřícjisté zahubě. —
Vnesme do českéinteligence křesťanskoufilosofiia

vychovame s1mnoho statečn 'ch plavců pro hlulnnu
dusevníhonvota. Bezjasnýcšfílosofíckých oznatků
'není móžno očekavati rozkvětu vnitrného a 11ubokého'
_žlvota nabožensliéllo.Proto na_hlubinu _Jense_znalostí"hesťanskě filosofie.,_

VZORY

* jósef, Gorres 'anábozensjcý
suLJeJcthsmus. '

(K _:__15_o.vžročťjclto narozenin,).

P. A,Blattmanno.P.

V nejnovejšímdíle 1Berhnskehokaplana Fahsela,
v nemžje mlstrnčpodaná duše přítomné glóby,Popí'
.rajíc1Boha, mluví nevčrec..„Pane kaplane, snadvas
_Překvapímojeslova, ze.si sBiblí velmi malo, anebo
vůbec nevím rady; kdežto přt četbě církevních Otců,
zvlastevsakvelkých scholastiků). Tomaše,Bonaven

' tury Bývam jako u vytržení. Nie mne více nedojalo
11z'slova francouzského splsOvateleCharles Maurras. '

ím jsou evangchasePSanačtyřmineznam mi ídy
orovnaní svelebným dílem církevních tců, _učiť'

tefů &filosofůÝÍ'
Hle; naboženský subjektivísmusnejhrubnho zrna.

Již prca 400lety Luther svýmvýrokem: „Nepripus'

* 1Geigraclle rnlt euiem Gottlosen vonHelmut Faluel. Hernet
11 Co., __rellaurgun _Brelsgau, 1__9_26.'_
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' tím _mezíve výkladuslova Božího If" "položilnejvyšší
Princip nového nábbženství. Lutherův výrok je vlast?
něnegací čííemancip'a'cíod jakékoli autority vyjímaje
autóiitu “vlastníhorozumu.2 Tím Bylo zahájeno“nové
období autonomie, vňitřní samosprávy.3Tím Byladána
smětniCe koňomu—ÍnáBOŽens'kémuhnutí, které se výť
lučně'.omezuje jen na“vnitřní zkušenost, vlastní zažít;
k 5na jákóuá foi—muosolmlí'psYchólogíeJÍl Tali Byla
bíle snížena na „Pouhý>"prostřede1£'k'rozvoji energie

“vxlaštníhomťyšlení_aautonomie vnitřního žívota.5 Víra
jako Prostředekjosýraveďlněnf tím pozbyla významu
a ztenčila se“'na-' ouhÝlsquektivní úkon.6 -Není tědy
iva; _ň'eví-li-si -„nešní subjektivismus “rady s evangelií

či se '.spišý„čtyř he'z'nániých íďů'f, jak jeposměšnš
nazývá. -_ . ' : L' .

Jinak se díval .na-čtýíji evangelia a na celou Biblí
Josef—Górres. _Gčrreš Byl o' 'i'avďový duševní velikáň,
neobýčejn'ě'l;energickýa zgatný' bojovník.—který zle-'.
opustílíďeovélloíbojíštč ;ani ve smrte uémfzápaseýCd
napsal o Písmč-jak'o žjevení'Božímg'o církví jako Boe
Leni “ustaxiovenšvýkladatelce Píseňyo vztahu přitom-_
něho rozumu ka zjevení “pa-třívltOmtuoObora ]: nejkraÍS'.
nějšíma'ň'ejhlubším výplodům lidského gehia milostí
mimořáďtiěosvíceného. '.Velnii ceuné jsou dále Gčrre

_sovy fx'xyšlehký;uložené v.cecl10vním památníku ]u-íf'
'tilsů','zal roďanýeh skepsi; _-- „___ "' :. _. -. __ „.

Kďýťy se'tito'i “sesvými šoubčžníky. drželi; Gorre-_,
sa,-lcd lay—'.všichuiňérčzhóďní-katolíci se Ii němu pří
mknuš,___mo111;sedleněho .'ako,dle olárky jistě a
“Správně 'oi—ientov'ati; Ž_Vy11nu_1]iBy" se “jaůvému— squ el;
tívismu "_ ;mohlifBýtiÍ_šťaštnější.* .-- ' ' „

.-Než nechť mluví Gčrre's'Sám.'V1astrtí slova 110nej-'.

“„Vlagtnč- jsou jen-"dva 'sl'yistlémynáboženské: jeďen'
„1Luthef, Senďsehreiben anzLeo.X. (Weímat,-Ausg. 7,'47.)

_—: Sabatier, Philosbphie _ďelareligion p.“_291.' '
' 3Sabatier,.Philosóphíe'Jela religíon str. 253.

_4Tamtéž 324: , * = .
_;5Tamtéž 249g - .
6„Tama 248.



-katolic ', který se 'eďině může pro svou Bezv'mi'neč?
nou kladl; st dovofávati všeobeeněhovnitřníšo závěr
ru, Jrullý racionalistický, který'si důsledně's 'm Bez-.

'minečným popíráním zatarasil 'cestu. Cigar učí:.
šiovo Boží se mezi'námi vtělilo a sďělilonám své ata
jemství; slyšeli 'sme jeho učení a při'ali jeho Juckaga
toto učení přecliazíneporušené zpoňolení na pokole-.
ní; stařeck „avžďý Opětmlaďě je míjí čas, aniž by je
s sebou sti-ň,.takže daleko převyšuje všelikou moud
rost lidskou'a svou neporušenostíiuPOmíná na o'nu'věč
nou moudrost, před níž“všechen'čas a změna mýšlenek'_
ustrne na"pouhé jednotvárné přítOmn-o'sti,: .'

-A systém racionalismulvN-enívtělení.Slova, které
By'se dalo nazpůsobčasněho plození lidského ; není;
'Božího zjevení mimoono, které Bůh vložil clorozumu
lidského »a-o jehož-vývoj Se stará historie; co inazýfv
víme sv. knihami, jest jen jeden mom—entonoho vý“
voje; poněvadž však jsou od lidí, podléhají lidské kri—
tice, a poněvadž nešly'sďolaou, naopak uvízlyínao- 
mezenémstupni vývoj'e, mo ou Býti později-opraven)r
'a zdokonalený“ . , : -,.

citento názor zavrhuje víru,“je nabíleclni;Že tento
systém nemá ve-svěmcelkujistánevývratně pravdy,

' “plynez toho, žezítra opraví,'ne-li clo ela zavrhne, čo'
dnes prohlašuje za domnělezjištěná-člověk moudrý
nemůže proto budovati na tak-vratkém základě; který '.
„manedovoluje cílevěďomě-žíti ani po'dobu,24 hodin;
. , Než „proti tomuto malému,'f-život: podrývajícímu'
systému, upozorňuje Gorres na církev,'_která'11r<1ěa
s důvěrou volá: „Co vám—předkládáme,ínemšme sami
ze sebe," ani ním“ aneďali: otcově, 'ale nač—e ali jsme
z věčnéMoudrosti. Ještě před stvořenímHašiš mona-'.
rósti vytryskl tento pramen z hlubin Božství .al.v1_i1
'se Jo nezměrného moře, a dříve než znělxo pilítťvor';
"rnaplňovala a_oživovala jej ve věčném oběhu poznání
_sebesama samOta“Božípodstaty. Když pak byl na poň
čštku stvořen člověk; spadla _naněho kaptkadonévoď'y
a sjel na něho paprsek onoho.světla, jasný, jak právě

' zířítam—nakoře.Jakmile se však J_alčlověk _strhnouti
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ďáblem “ku'pochýbování, vina mu zastřela ono světlo
a zahalila onu,voďu,“že' se stala neprůhlednou. Tím
v něm'klesla moudrost věčná na moudrost 5en lidskou
a již poněkolika stoletíěh Blouďí v Bezpočetnýchko- '
můrkšch svého labyrintu, až přichází konečně zjev—ení,
kteréznovu rozsvěcuje'pochoďeň od onoho prasvětla,
aby ukázalo zbloudilcůinfztracenou cestu.Proto jako
Bůh Byl dřívenež'výfa' jehohlas ozývající se ve va;
čem—svědomí.je'vznešeně'ší než vaš, tak veliee si mu
síte vážiti'jeho učení našíl.všeliké'učení lidské, a'jako
Bůh je říčino'u, Jůvbďem a počátkem celé vaší lay-. 
tosti',-ta máte fvrkonání ;a7myš1eníúplně na něm zá
viseti..Avěřít'e-liveaSIOvo jako v něco prvního, pů

_voďního a ,vše ostatní-považujeteza cosi odvozeného,
pal: sevám nezakazuje, naopak jste 'vylaízenidle svých
schopností, 'sevším “ostrovtipemo'něm-hlouhati. Neboť
rozum daLčlověliu'Bůll'a 1)le BYhříšnou opovšžliě
v_ostímYsliti, že sepravda straní světla aproto nemůže
Býtipříliš důkladně-zkoumána. Proto vždy můžete
uvésti v soulad rozum _s—vírou; J , ' ' ' ' '

Hloubáte-li však o'věcech víry, čiňte'tak důklad
ně; nel) jen-vážné, hluboké, přemýšlení přibližuje ku

" pravdě,;mělkOst a póvrehnóst od ní odvádí.- Hledejte
dále. s upřímným 'sr cem—,.jako ti,-“_kteří-chtějí něco
nalézti a znalezeného seraďovati ; .ne jako sofisté,kteří
již předem—popírajía zavrhují, cokoli Bůh řekne, zlý-' '
lnx—ž'ako__ti,—'kteří již-předem celým svým *srďcem “při
světfčují,avšak chtějí i _totosvě .přisvědčení rozumem
ospravedlniti. „. ' »“ . ,. . -- " “'

Chcete-lit'všakraclěji v cházeti od, pochybností,
Budiž, _vžďýťjste stvořeni o Boka'svoboďnými, a ne
Bránillv tomlani pĚvnímuIČIOvěkuýMimo to, on může,
obce-li, i touto cestoupřivéstičlověka ku pravdě. Než
poch bnost kořenív “osobnízálibě, má,za úkol vy
stu ňovatilvlaStní „já“ 'a bylo-li toto 've Svémzákladě
po rážďěno, snadno se ali—_ichloubává.\ BůH však
pýchu nenávidí; tak a li anglákďlyž Sechtěli rov-'
nati Bohu a když'se ?iďé podobněiprovinili, Bůh jim
spletl jazýky; .*_.'.“ . _ ' _“ '
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.Jsou ťo—ostrá'slov'á, -jíinižšsahá- Gan—es. kid—svědomí —
skepse_aÍpot$í1—šní.Než Górres frozmluvč pokračuje
'a'jmluví o Duchu Božími-jeko p'ůvóďci-učeníjobsažeř
ného-ve sv. kňiháchdez _ólsolků-přiznášrá',[to'mu'to
Duchuýrávo' fluníočiti své myšlenky-'&Zatlačuje lid-'
skou osobiirost v myšlení do hráníc Bohen; stanošre'
ných.. * *_ . zc: _ '

_.„Tento duely“ (lí Góries, „ Církev nebpustil, i 1:3 žÍ
„Bylpřenášen na pergámen a tam mezi ýísrnen "jakóšyf
Pohřben. Nad písmenem 'je ještě sleva; na slovem
myšlenka-ve slo'v'o'vtělená-a na myšlenkou duch ai

,.nad duchem řlidským'Dueh Boží, 'enž ale-_zaslí ení.
7nevíďite1n'č jako magnetická sílá ve e lidstvo kuj "fm>—_
'clč.f—Kristus nám'nena sál nič,.výjmajěchněíolik

ísmenfdo písku, _kayž'i němu přiveďlífzaLkOnl/ci'a-
_fárizeové cizolóžnicí,'než i'_ta znaménkazaválfvítr,
[ovšem]: velikému žalu“-kritiků. Věděl, oč lépe \a'mad“

"něji ;než mrťvé písmeno usnadňuje duševní s ' klislov—o'
;:živě,které jako třpytná jiskra na dušidópa 5.,jednu
OJ“druhérozněeuje a'neviditelnou sítí zahrnuje. Proto'

ftalcě nesvěřil své učení Isučltěmupapyrusu. Zase). jefclo
simíci—svýchučedníků a naříclíl jim,"aby ďožršté síině
vsívali záse closrdcísvýchpósluchačů a 'níkoxnuneř'
Bránili 'rózsvítiti :si „lampu o _jejich světlo."“ABY"_však

'jeho učení nebylg časem_lidskými Ípříďavkyížnetvo-Í
'řeno,'ďal církvi svéko'Ducha,Í11te_rý__BYVYHŠCIŽIIa
„vysvětloval,cllránilsá uch'o'šrávál,'aByLtó, co .Přišlo
"s nebepln'é života,.i 55451; Byló nebem udrževáne ve.
své věčně mladostí.f'*_l_ " 

__ ““Tak—psalvelký, osvíCenýLojoš'ník ' ře'ď-_1'oolet .
'Další jeho slova, jimížpotírš snahu šíblíéké „našě
vědy“ vaýtití'f—„z eírkve '_žiVÝ'učitelský__uřacl, ' 'sóu
právě'takvhoďná .jáko ptavďivá a nemellou c_lnesĚýtill

, (losti zdůrazňována;- Í ' '
' Gčrres'ýíše: „n.p.,proto-BYsťerádi zbavili-kněžsťýó:
pou—innostiudržovatí. živé slovo aloaevzcllalí knihu něž
jaké škole, která B Čz dvojsmysltí'lz'tlrnul'chpísníexf
vytklepraírý smysš'Prótó jste si“vytvóřiš onu“výšší

, kritiku, abyste nemuseli Bráti'ohleclnayýššíhQDucha, _.
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t. 'z_v__.vědn; ale ne jako ntatematikužalóženóu na ná? —
zornosti, aneb-ologiku založenou na zákonech myšlení
a “vnitřní'nutnoSti,Ía1e„věďu “čerpanou z nedostatečně.

,.žkušenosti; proto stále kolísající a měnící se, ano 'samu
sobě odpoí—ajícíiltanigřkďese žďá Býtinejspólehlivčjší,

.v onom"totiž vrozenémuhistorickém taktu, kterou se
tr's'akvaší předkové právě jako vy zabývali,“ ano nino-ň
Imm lépe, poněvaďžinepřeď ojatč. _ŠNenítedy divu,
že.) .kdýž se o'ď-vás 'vzďálitíDuch; kterého iste již.
“nečhtěli potřebovati, “navrátili jste se-v chaos, který
..Onfvznášeje se"nad_fvo<1ami'_nspořácla1.__., . ' '

Sdněšníhohledíska nemusíme ]; této kritice,__vyf"
sloveně _Gči—r'esempřácl-íóoletfnic ďodatí. Zůstane “
provždy spravedlivým odsouzením náboženského sub-';“
jektivmmu: .

;-Ajměn_o Pánlny'Mqrta;
Horní line s_v._HBer_n'a17—Jal-nažMíssusest.-_"

-Prom1í1vnte těž několik: slov »o'tomto 'jměnč,'ježl'
Znamenáhvězda rnořskáa jež připisuje seMatte Panně
skutečně(vební vhodně. J ejí přirovnání k hvězdě jest
vlněné, pří ' aďně, poněvadž jako hvězda v sílá pa..
prsek! aniž-Š jiýpofušilg tak i panna poro íla syna,.
aniž By ji pcskYmil. Paprsek 'nezmenšuje zářehvězdy,

taki sýn nezmenšiltneposkvrnčnostmatky. Ona jest.
vznešená'hvězdavzešlá: Jakoba, jejíž paprsek oza
.řuje elÝ-sýět; jejíž zář—.skvějese i na. nebi i proniká
v_po c\;enií, i_"žemi s 0111osvětluje a zahřívá Rrícemysl
než Žtělo, hýčká, svlíažuje ".ctností 'a—vysušuje neřesti. .

na.jest věru pře-slavnáa vznešená -11včzďa,nutnčpo- '
zdvižená-nad _toto'rozsáhlé a obtovSké moře,-skvějíc
se '.z'áslúhami, záříc;příklaďy.„ ; kdokóliv požnáváš
ve Ýeletolšú'Světa:,zženekráčíš po pevné půdě, ale spíše

.'.\
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zmítáš s_eýBaui—ích_avichřicích, neóclvracej se oa záře
' této hvězdy, abys nežmizel v kouři těfJestlíže ženou-.
sená tebevichry pokušení, narážíšelina skaliska útrap,
„pohlédni'na tu hvězdu, 'vZÝVejMarii. Jestliže zmítáš

. seve vlnách pýchy, Ctižádostí,jestliže toneš ve vlnách
, nactíutrllání a řevniýošti, obrať se k hvězdě-tě,-vole.,

6.Mašia.:Jest1iže hněv _neBp 'cha'neb náštrahá tělja
ohrožujelodičku myslí tvé,vzňěďní k Marii, Jestliže
znepokojen třhou vi'n,zmaten ošklivošťísvědomí, pře
strašen hrůzou"soudu,“tonešv hlubinách žaluá vpro
pastí žóufalství,vzpomeň sina Marii. V nebezpečích,
úzkostech í p'ochybách pamatuj na Marií, Marii 'vzý-Ý
vej. Nezmlke'ž jménojejí na rtech, nezmlkejž y srdci;

. a abys dosáhifpomoci- její příniluvy, neopouštěj pří-&
_kladu jejího života. Ji následuje neqajďeš ná scestí, ji
vzývaje nezoufáš,ji'maje-na paměti nezbloudíš; J;
VínajeAvsrclcí svém-.neklesneš, ji maje'oCIn-ánkyní ne
Budeš"v nejistotě, za jejího vůdcovství dojdeš 'cíle a
tak sám. na 'soBě poznáš, jak vhodně Bylo řečeno :“
'„A jménopanny Maria.“ Než.nutno na chvíli ustatí,
.abyc om nechtěli již zde, teprve na cestě,-nořitihleď
“svůjdo 'ásu takového světla. A abych užil .slov apoš
tolovýcix, dobře jest nám zde Býčí.aSněžností uvažuj
me Ý.mlčení, co nedostačí vrý'sv'čtlíti'řečPracná..

B 1. j.? JJ; „AČ-s„fo-.?

O _anixnaineal ó duše zná, onoř,se na chvíli v roz-'
jímání! Sestu ? tajemnou h ubinu svého srdce a'ví'z;
Věčná Mou tost;tě vyv.olila, ano, tebevývólíla, aby
, . ' ' ' . o '. \ ' . . . ,' .
se s tebou zasnoublla, chyby-la tvou ]eďmou lávkou;
A jako zárukuutOhotoněžného:spojení ýry1a_navžďy
své Jméno do tvého srdce.). . „ . ' _
__Pozoruj v hluboké sebranosti lásku Krí'stowřu,která

! Narážka “nainnéno „Ježíš,d které—sibl.“Jindř. Súso'škutečnč \
„vyryl na'prcgu. " ' ' :“ .: '
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ho přivedla až 11smrti kříže, a to pro tvOuspásu. Vejďi'
ve skrytou svatyni svého srdce,-a dřív, než 'tě'ovane —
(lech smrtí, o'ztloh sel nachovými růžemi, které září.
na čele věčné'Moudro—sti.Neďej jim uvaďnoutí, těm
líbeznýin květůmléta,1_1terě učely na luzích,.pro- ;

vátých-paprsky-Kris'tovýcšjšaďkýchí slov a jeho
velkých- činů.Jeho ,„růže“ vydechují lahodnou „vůni
lásky a ctností. -< , .. ., _; —'- ' \ f ' ' *.

Bohužel, není námdopřšno viděti Pána v krásejeho
lidské přirozenosti! 'Kéž si -_žv01ín'příhytek-„v našem
srdci! Pozne'mcl v něm Všemohoucího, kterýse stal
pro nás „posieďním'z“líďf._lNepohrďe'me jím v jeho
ponížení, ale 'přímknčme—se-k-jeho iříží, ahýchom ,
uměli kráčetí po-k'rálóvskécestč utrpení'a.. dosáhli '
'věčné-hlaženosti. -'V' _— .. '

' „O spes.meal ó jediná'naďčjemých mladých .let,
jediná útěcho mě duše, zvěstovateli radostí,-“paprsku,
který. rozptyluje mé Bolesti, Ty, jehóž. sladká slova"

,zaplašují mésmutky, Moudrosti věčná,nejsladšíJežíši,
fv Tohč jsou skryty'nevyčerpatelné zdroje moudrosti
avědčnítáj __ _' , ' „_
' Drah *I“Mist_ře,_TY'jsizklesl plodí tíží nezměrného

hola, ]; .' ž „se přiblížila hodina temnOstí“, zanechav
světu pří Iaď Svého'ďokonalěho života a důkazy-svého
BožstvíJShromážďiLjsi při 'posleďní'večeři své milo
vané'účeďníky, a kďýž' jsi jim pokorně umyl nohy,
dal jsi jim svátost“ SvéhoTěla a své Krve. Pak uděliv
'imsladká nanomenutí, uchýlil sesnahoru Olivetskou.,
;]:amtvoji nčedníci usnuli :—Tyspaďl na žema zhlouhí
tvé, duše. vytrysklofúzhostně zvolání: „Otče, Otče,
je—limožno,-.ušetřxmne těchto muk! "Avšak ne, jak já
chCi,alejak Ty,chceš, jak “Tyl“ .

A“tvé tělo něžné, 'zrozeně z pokolení královského,
Bylo)zalito praménk krve a potu a tato rosa rumčnní
vyprýštila 'pódpruďky'm nárazem tvé smrtelnéúzkosti, .
'iž volala hrozivá lízkmt zítřejšípopravy, kterou
lfi c Ystali nejkrutější z “lidí. . : * ' '

Ježíši, v_izBolest,“ fvízh
'-1.Rožjímajíc Umučení;

!

“zmatené smatký mého srdce,
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rač je zhojití .ruclÝmBalzamem sVÝchkrvavých Iirůě '
ejl. Buď m1 s110uv.mých slabostecll a protlvenstvíeh,

íěz se 11101111vTobě, 111_aieďina Radosti, radovati Bezonce. ' 

-0 Salutare meuml_ó__ma Spaso, máštěstí,_vš'eeka
mojechlouba, ne)slaďšl Je21s1, otčsenandělem navfatll
seske svým učedníkůmanalíezls je spící, ačkoli si

- jim předpověděl své zatčení. Nahle tlupa vražeďníňů
se vÝnořila ze trnÝ.J 1ztě obstoupíli !Všemohouenost
tvého slova ]é přinuťila nejprve ]; ustupu, otom po? _
111ml:zvrhlěllo učedníka, od něhož JSIneoššmul _sve
sladké tvaře,Tě zraďi1——jižjsi zajat! A ještě pro-_
“kazuješmilosrdenství uzdravením-ucha Malchova;
Ale tvojlučedním p_rchajía Tebe _ vseekumOu na-Í
ději —.-neehavají samotna v rukou krutÝch kata-'

nu,ó_____11'1ůjjeďínÝ Spasitelí, zlom vsecka __pouta_me_'_ď_uše,

nedoPusť,nikďÝ nedopusť,alaÝcnsevidalíl bd Tebe... „Amen-_. ;.

Ú ek z__„Knížk__ láskÝ" nalezené r.1896, ř (itím 3915;

neznal-11,12.— Přcl. sešity Jominiřdnly v_Řepčín! P_9 _

OGlorlosaDomlnaSv Ant Pacl_
Pul OttoFBaLlcr.;,

ó_ Paní nacl____vse slavena,

.až nad nebesa_ zvÝsena, ____
tÝ toho, který stv0r11 _tě, _'_ —

i“svýmprsemsvatÝm kojls teď
_C_oEva Bčdnč ztratda, _
to vracíš' sÝnem vznesenÝm.

-BÝ ]: hvčzďafn vesli ubozí, _
.jsí oťevřelaraje vchočl _

l'-'

' TÝs sira_I_)_ra_nakralovslxa,
\ _;j__tÝs palac světlem_ zařící.
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Žíyotí jejž Pnnna„daléním;
. .spvnsení lidé,“ velebťel

Buď; Kriste Páne, sláva ti,-“„
“jenž .jsi se ,zPanny nařo'clilý

' ,';'_'_:_iOtei, Dúchu svatému ..
..__Í.;. _dó' konee'věčných "věků všech! '„—-;;__f;

\

I

'Exjmnsivnogtlcatolicismúv:Anglii.'Vlisltoýaďumii
_enulého roku. :_se„konala „VLondýně výroční schůze
spolku'j,Catholic Eýiďenee Guildfít. j. „Spolku pro 3
šíření _k'átoliekě favdyf'. J est to sdružení výborných .

'-laických'á ošťoííů,mužů i.-žen; kteří ná _veřejnýc
.místech “áu icích pda širýmnebem nebo'ácně hlásajíj'
„vysvětlují-áí'obhgju'í přavďyÍNříry-katoljícké. _ '

Spolek tento řzaljožillr'í(1917 “James Redwood se
schválenímjkaidinšla-afeibiskuýa .Westminsterského.'
Svůj iz'ačát'ek'má. tóto hnutí _v-rozSáhlých “a kršsn 'Ch"
sadech "nýnitř Londýna, zv't'.“:Zvi-„Hyde Parku'f. Ty
se Schážíýají Lonďýň a_né-od 'pradávna, abyvýslečlali
přeďnášký různ 'ch řečníkůo otázkách náboženských, »
sociálníchn po _itickýeh.Velkézákoutí „Hyde „Pař-5.
1m“,'kde, se'fnejvříeekonají 'on' přednášky; jest—známo

od jinénej'xn'ngáí-Ble Arch. a jest Blízko -I Lama; “.
“Je zá pronásleJOVŠní mnoho katolíků izemřežoismrtí

mučedniekou, _mezi'ninii zvláště Bl. Edmund Kampie
an,“á bl.“_ářcib Plunkeť, *primas "Irska; .Těsně-u“tohoto
místa jest kláštep_n$íávíčnéhoklaněníivlfněmž jest ne?
ustálevystavená nejsvětějšíSvátóst,na paníátku hrdin
né sm “iniúčeďníliů, kteří tam clotrpčli. Poněvadž to
náboženské řeďnášký _v„H klepat—Ius“se těšilyfve ké '
p'ozorno'stiýfylf-pak pořá ánygi nas 'iných místech
Velkého Londýna. Dnes v měštskěmoňvoďuVelkéllo
Londýna jest ne'inénč 50 stál 'ch řečníšť(„Pitches“),
];ďev'koná,pravi elně své jaře nášky „Catholic Evi-'
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kterou poda
Bylo v okresu westminsterslsém uspořádáno r._19_25'

ďence Guilď“. Dó toho—topóčtu nejsouf zahrnuta ona
_řečniš'tě;která se používají jen' příležitostně. Pravidel-'

népřeclnáškycíjsou hlavně na konci týdne, zvláštěv.so otu,“v né ěli odpoledne a večer. J en _v.„Hyďe
Parku“ se přednáší “celouneděli a kromě toho každý

clen večer. Pouze jeden večer v třýďnujest lag-„zpřed—nášek.n„Catholic Evidence-Gui ati-ma v Londýně

zoo řečníků,mužůi žen,kteřípo víkonaní odbarných" zkoušek“mají ke svému úkolu cír evní poslání.

_„Dle ZPrŠVĚgenerální sekretář-kýMiss MaisieWarď,a navýroční schůzi za uplýnulýgrok,

4.635 veřejnýChpřednášek náboženských pod širým
nebem, o 1ooo_.více nežli v“r. 1924. Průměrně 13qu
v okresu Westminsterském,který v sOBěneuzavírá jižní
a-východní Londýnýrfo až 50 přednášek týdně. Nev.
Jělní řednášky v „Hyde Parkuaďtrvalyiliaždou ne-v,.
dělí 05 11110 22 hod. Bylo „založeno9 nových stál *ch '
řečništ'. Z,We_st1n_insteru Byli každý 'měsíc'Ý'osířiíni
řečníci do Brightonu,. "příležitostnětéž do áraiffu,
Bostonu, Live 'oolu, Manchestru,-Yorku'- a—ještě-ďo
mnohých jin 'c měst.“Velkolepým výkonem tohoto
sdružení v upíynulěm roce B "10,že vykonal pro četné
posluchačev „H de Parku-. exercicie. a že'pořádal
několik _zvláštnící“náboženskýcliku'rsů pro'nekato

iVelký'počet konversí;-]iteré se stále, stupňují; jest
ovocem této obětavé apoštolskélpršcelKardinálěarci
Biskup .westminsterský Fr. Bourne-"prohlásilproto pl
ným právem na výroční. schůzi—tohoto sdružení,-„že
považuje práci tohoto krajněobětavého—sdruženíža
nejdůležitější událost poslední doby-ve vývoji-.sou
časného anglického katoliCismuq“ " _ s s" . *

cta nejsv._EucÍ:áristíe.Znovu se prohlubuje úcta
nejsv. Eucharistie. „_Vemnohýchžzemích jižzvelmi

pěkně působí náboženské spolky,—jejichžúčelem jest
ustavičná'a'dorace . ; ',Tak např. ve panělsku je spo*
lek ustavičněh'oklanění se nejsv; Svátosti oltářní,'kte-.
rý sdružuje nyní již přes_1oo.000členů.'Aďorace se
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lxonají Šremnohých městech nepřetržitě ve dne i v'noci.

Eučltaz'isticlcýživotv Holandsku. Ještě před ačkoli-'
ka'roky' BYloffoólanďsku 10 mil. sv.—přijímáníročně.
N ní vžfostl “tento. 1)0čelt,—pA0kucljest to óvšem statis
ticíy. zjištěno, na “50 mil.i—očnč;Poněvadž jest v,Ho
lanďskuá a'půl mil.\katolíků,'připadátedy na jednoho
25 sv.-Ípřijímáníróčně. -_Tent0počet jest však mnohem

_výšší,poněvadž nutnobclečístí děti pod 7 _letQEucha
ristický svaz, který-kýl žalóžen "r."1 1\6,'(má 165 od&
BOčeka_sóústřeďuje100.000 členů. ňolanďskomá “1
kněžský eucharistický 'časópis,_4eucharistická časo
písy pro lid; které mají "100.000odběratelů, a :: eucha
ristická dětské _časo 'isý-s i5'looo'0c1běrate1i. _TŠÍC._

Špatný *próřok; tehdhal píše vesvých „Pr'oclmšze '
_kách 150 íměf' :",',Sv. Petr mapět Bran. Jedna z nich
se otevírá jen jednou __zaa'5-1etu příležitosti jubilea;
Jubileúm', "které Iiďym shromáždilo 400.0oO'poútnílců,
shromáždilo. _v'róce'18z5jen 400 žebráků. Aťsi hodně
pospíší, kaojchce _ještělvídčti obřady jednoho _nšho-_
ženství,"kterlěfzmizí, anebofs'e přetvoříf'fuý '. Stendhal .“
hnije,; jeho knihy “siqhím'asvampetrská Brána nestačila —
oni Pójíihaťi statisíce poutníků zevšechzemí a že všech“ \

stavů . .“:1B_bže<10bfý,těcli „“proroků“ již BYloIÚstž-eďňí'

výbor _římskí'úďává číslo 558.000 Poutník-ů! 54 tizi—'rodností; Těc to 358 tisíc přijelo skon—04'00 "zvláštními “.
-.vlak '.Francie pořáda1a86'Zvláštnícli vlaků, Německo
841- amotný Mnichov" přijelfve 20 poutnických vla-'
cích! Tož',_.nemusíte s,tím_-Podí\'rší1ímrtolik spěchatil .

„ Tisk. “-'Stčžúj e_tesi 'na'ňáš 'ďróbný tisk. Chtěla Byste
změnu.;Bude, --ale až v drahém'ročníkú. *UZnáte,že
Bychom _zkážilí"ročník,kďýbychomxzměnilí tisk. Mu"
sítenám prominouti. Tisk jsemvybíral sám,aprotože
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imám. mladé—óčí,-líbil se mi svou ostrosti; „.kťe'řšVám
jako-.mnohýmí jiným. řekáží._Díký z'a-adresy! Kéž

-—klam,-měla více .náslécůvníkůl * _ " - “
P.D1.—M. v. B. Na podobný láickÝLreviář sám se

již 150-1eta=přij_)i'avuji.1VyďaliBýchom 116 nákladem
časopisu;-' 'asOPis ,';Seele'f známuPš—izakládání-. časo'

'Ě-Lpisu:našelm .tanú y nám .na „mysli.. všechny :póďolmé
. časopisy, leč,—u“všechjsme postrádali soustavy.- Díky
: aupozďrá " _. \ ' _.' ' _

—..g—Rolnšš'ťMáte pravďul Vyhnem'e se naPrOsto ono-*
.smí:nejasnémurnalmlařelěmu slohu; kterého se Bojíte.
vOstatní-ďopísem. . _ . . 3, .

Mnólzýžn. Jak. "sms.-býk.-přívítáni? „Dík ;Bohu,
velmi kšásnč; Narfšení čtenářů...nás; 110'ně' ozďšíoďňuje
zawvšechny-oběti. Jak nás 'potěšílá talíovájpoznámka 

rineznmojína na slože'nc'e:„Nádherně'f'nebó jiné-„Tě'
_ším sena-.a; čís10.-“.;_Těšíte;se na další číslaIfAle, ne—

_ zapomínejte;,že i“V Y musíte-.spólupracovatiÍ naÍ roz-'
květu“ časopisu.-Pani" zK-přeje si, 'aby .časópisne;

=Býl—jen-mrtvfýmukazovatel m dobrých [cest]Nebude.
...A o .to se musíte iVypřičín1ti..MusíteB 'ti “vestálěm
--styku s redakcí; Sdělovati jí úpřímnč'a zce 3Bezobalu,

_ 'co;se .Vám nelíbí,“ čemu nerozúmítc, co'ibýsfe chtěli .
„_:Ýmítipóďrblměji projednáno,'olčem ]) ste Chtěli, aby se
'-p'salo.'-Mu;sí'BÝti'živát, radostný ru'cš a_“poyhvnaší

čtenářskééobcu. _ i „'3" .. ť, „_ .. .

_,Sl.Í.M : "L.-Máteráda-kníhylGuafďinihóa Ptáte
“se,-' roč :nemáme od. něhó. nic v .češtině ? Dobré .:.dílo
Vtšt.: _íš'inyďálojeho:knihu „O posvátnýchtzna
-meních'v'.Vezměte jen knihu klidně do.ruký.fMá eírlc.
_schvšlenílg, __ : :_' . _ ' _ Í

.Pán S. 2 O; Nemůžeme hneď začítí s mýstíkou.*-_V'y'
tyčili jsme si-pro'g'raní'a _nec 'ce'mefjítipřekqfnč. Nej-'

"-_'ďříve"chceme—'qopakovati' základy- duch." života.-“Pak
"teprve může žačíti stou áníOvš'em že "oďámepečli
avon studii a_tom',=có-toý]1)astnějest mystííaJSOuhlasfm

..s .Vámli,že, jestrtoho slova ,velmi _zneužíýáxioLJá "'Sem

..sámjnaypř.zneďšvno četl o' „mystice socialismuÍČ; " mail
bych se,\.IŽJYBY--tonebýlo k pláči!

' ' " „G



MútzDr..Fr.'\:Chrístliche Asžetik, 1925,Paderborn;
Sekčnidgh; 7750'MKÁJeďňo zestčžejných-Áčl o Ja.-".
chovním životě; Aůtorfsnes'l v pečlivě a Bystré studii ' '
celou nauku _cífkve_'oasketice. Kniha je čistěvědeckou.

tací; .poďepřenou' -'spóústou..dokladů ;»„důkladná ='zna-r Í
" fost Jógínatik ia:psyc11blogievpřeváclí'autoráxpřes veš-' -

keréskaliskaž'lóďí sei laikůíh, kteří chtějí míti přeshý
názor-o—asketíce.:. .=. . \ . ' .

__Sawiclci,:.-D_r. F rl: rDie-„Gotteslóeweísez _Schónin hí
Paďerblornáá1926yz4f5o MK. S'tarýý'oďbo'rník »apořm'.
getický .-slu-mal"ve .?svém .sýisu všechňy: důkazy \Bo ží :
existencea fo způšob emvelmi šťaStnýmL..Účelemeknihyv
jest osvětlení Ía-ýr'ohloubení něhož: poznání.—Hlávní
důraz :*lslacle'.nia:t;“-.zv."_důkaz ' z_kóntíhgentnosti ..včcí.
Klid; s jak 'm. jes't dílo psáno, přenáší se i do --<1uše
čtenářovyx'řřéjí' mu: odnč ró-zšíření unás; *"BB.

Legrand IPA:-'E.: St."JeáňChz—ymstome: z. édítiOň,'-.
Paris.“.GábálďaěLtecoffrer 19324,;10; fr.?Legrand vy-.
jímá-z děl 'sv;“JanaZlat. případně:.árývkyz'a_ukazuje,
v' nich-\“.Ařísáěho; „ale:láskqu thóří'cíhoáýastýře; jemuž »-.
šlo pře'tšvším 'o-rozšířeníkráLBožího a o,čistotu-ví .

ečnícká formě.—ijeným-podtrhuj e čistou přísnost-morg
laysv.Jana; kterýďovedl i néjxřyššíniříc'ípravďth-ajeho
velkou dobi—otutokajfc'níkyLDílo ukazujeučitelskou 
starostsv;'Jána-,£terý ve svýchĚhómiliích'px-óbírá celou ;
mravóuku.._.ff ; “ __. . l—Qs

G.“Bičlzlm'd 143.].gUrCÍd—isténtum und Ira-th.Kirche: .
Tyrolia',--Innsžrúek;1\9'25.':'_Znáiný 'jesuiťa Biehlňta r.

omlouvá\sev ňvoďč; že-rieéhee psáti vědeckédíloQ-Kšo 
přečtepozórnč dílo',_vídf, že autor tu „hřešíf-lhemístnóu .
skromnoštíJPršee-B; jest velmi-důkladně -a zajímavá.
B. ukazuje; živě 'křesťa'nskýstarověk"_a.jelťo duchovní '
poklady a mypopřečtení knihyrse'utvrclíme;-že Věří-Í"
me to, co věřili haší první?-Bratří; & prosíme “e,-\aby-f.“

.chom aspoň-dobře žili dle toho, zač oni umírají.-'- frťa—

-' _! —.'_,_
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BernovilleG.; St; Théfěse'dg TEnfanf Jěsus, Gfásšet;
Paris, 28. ' (líní, 9 ff. “Po skvěléniďheolé f_ďfledomí
níkán'a'Pogpiquct .přiohšžílaik—literátá'skláďá sýou.
kytici ]: nohám naší moderní “svaté.Vyzclvihujelvše,

._“cosélíbí literáta 'ňa tě usměvavěfalo-přecehrdinné
světici; Vřele Japon: čuji všem'ctitelům sváfé Térežie

“Tod Ježíška.; „_ ' -_ _ “rv-“:rB.

Solloépfer _clr.Aem.:-Der.i 1113.Thamas ir. Aquín, als
:Bábnbrecher (lex?Wissenschaft,-Tyrolía, 1925 Kniha
Ařyšla jako odpověď Jncšnfni činí-dále tímlllasit'ějším

řáníxp'i 'z rozvráceněho “tábora 'niim'okřésťáiíských &* '
fošofů ňšvratu ke sv._Tomáši; Chče pomoci ťčm5_kťeří
hledej í „pfavďtgchce“jím úkázaťi a též zdařilé ukazuje,

-;že sv'.Tomáš nebyl mnichem XIII._století_a pro XIII.
století,žcjehofzákláďní Zásady jsou Bezp.kompasem
“imoďeřníduše;Ukazuje sir.Tomáše jako velkého prů-'

' Bojníká nových myšlenék &směrů;jenž v olal prud
"ký, Boj; který skončil'jcho vítěgstvfm. -tětc; čtěte!

__ , .. . . -—.'r—'

. “_“Kůlmeldr. ].: VomÍ-Réichtum Jeri-Seele;Rauc1i,
Wiesbaden, .'2'50 "Mk. Kniha "plná—„života, .jémných
řostřehů a vřé1ě,7110roucílásky upřímné Juše křBohu.
Učí znáti Jaškpoznávatí'její cénú a..proto p_ra'covatí
na přiblížení Ii Bohquterý jí stvořil pro 'seb'e'.Kniha
pro tiché, čisté chvíle samoty fa se!)-ranostíf i—ng—V.

Louismet: LÉnitiation mystíqúé, Téqai;Pa1—is',51926,
ta fr.—'Věhlasný anglie. Benéďikťinlgíjehož dílo, ' dal

-' fTěqúi v přékladč, podáífí i začátéčníkům á ňeoíů'mť .
níkůjm'p_řístúppé'poqčení o všem; COsé'týliámmýštiky;
“oktomu se jeví tako ' zšjém.\ Kniha jestpsáha na
Píseň—písní. Počfná“ o lásky “Boha a Krista'k nám, '

:řade duši celýx'nvývojem dudl. životá. až k ďučh. za“
_snouBení.Kniha. ješt p'rozšřo-ríaBenediktinskýih jasem;

.__ješk1idná arážnáý. ' : ' „\ -_ .
' EÉŠDerÍzlg;Gertrude: Cesandter (ler gčtťl;Liebe; Her"

der, 5 '60 MI:. Se zájmem o mýsfiku _roste'zá 'ení o staré
_'mystiky &níystičk ,*naněžbyl ve středově ii tal: Bo

\ hatý řád—sv.Bepeďíykta; Jeďnou z nejnáďšénějších čvť
_ ky,; Božýchuoubek jesťsvatáGéfthaVelká; čely

__'—108.



..fdaéhi život ješt tu pódiu, oživený 'r'oz'mluvamis Ktise' "
terňuMÝškhkovÝ Svěťknihyješt „vne's'en,ale řešte-,
.Všempřístupný; ješt-jednou z “nejlepších nil), terá' '
'vš_m_poďá'_-útěcyvep ví. ích"bouře'a—xneldiďquéž_f'
Bychom měli Herolda_bož$ké' lásky přeloženého i_ďo-Í
češtíny.„ _. 5 , '? .,

__ Me'íněi-tz: Wie—„Jesús(lie Míšsíon wollte, Dr. _IIJ. ..
' Hemegen:fKírehe t_mcl.Seele„:Dr. Hasénfcamf Gottfý :
Religion'unď -'Kulfu'r_..Všecky tři Sešity'jsoú ze sbírĚ'Í'
ky: ASchenďorffer Zeitgehósse Schrifteh, Aschenďm-ff; '“
1926,“sešíta-1.Mk. ;Celá sbírka jest nesmírně cenná a J.
zajímavá; Nejedná seo narychlo psané Brožtfrky, ný" -_'-
Bržo skuťečnš.vědecká, Byť_ízpopularísovaná pojetí-Í

-nění o všem, co právě 11'Be současnoudolaou. “„Mnoho _É,
. .ďoporučújemeí'_všem,-_k 0%se Chtějí ryehle ale řeče
--“spo ehlivě poučíti o časových náboženských otázíáek: "-_

.

-t0- ..'
Krebs Jr.;-Eng.: Grundfi—agen(ler Misch1.'Mýstivk,

Herder, -.1921,'Kníha, až na některou ZBYtečnoupo“ _;
'lemikulslzÍ hikaifcíín dílem-*PoúlainOVÝm,jest psíha
velmi sťřfZřivč,k1iclňě_apřešvěclčivč. Autor: dokazuje,"—
'že m 'stíkalijest-cílem aovocem Zdravého duch. života, _
a od išííje'ďolařeod'rňystického'životavlastního jeho .
míňióřaclné'zjevyaHoďí se pro odborníky,“ hll kněze. '

Joseph'KůÍmeÍĚVon den“.Tagen'Gottes..V komisí
Herman Rauch, Wiesbaden—Str5168, cena . , '. .“Nai-'. '

Lo'ženské' _úvahý,připojené kcírkevnímu' roku. 'Ne-Ě
.všeďnčobšažný a krásně poďaný návod života v duehu '

„Církev- íchbbdóbí a nálad."Pro přemýšlivé duše vzšc"
.nýďafý' .. „ ' _ “

' TA.Maihagé, O.“Pulhimortalíté. Paris"VLC, P. [Té-'
qui, Libi-aii—e-Éditeúr. Rue_Bon_apa1_-te82. 1926, Str. .
25 , cena. 7 f:. -—V seďmípřednáškách "pojednává
aut i-o problémech života posmrtného a Béředůkazy
z-veStňíru, ze'všeCh náBoženství, z člověka, metaps -'
chikygze svědómífž rozumu,"Knihadokonale cd);
ďající stav věci-apodaná řečívelrhí přístupnou;Vřele

.—es—

se:-clo 'orúčígje. ' .' ; ' , _ _."es—ň

.\Ašxándre Máššeron': SaíntlAntonín (1389 —'1459).'
1\

109



V.Lecoffre;'Pa1—is\1 26; “str. 197, čeňaibrož. l5_fr._'—.'
Sv. Antonín,“arčibíslgup Horencký, jižýe švém„mlšďíz
vzbudil podivas člou'svatostf svého života a—mimo
'řádn, nadáním.? 15.1etéch-obléklBílý šat.„„Do-.
mini a,ia'k<1 ž mu'BYlo Zo let, sťáljiž '? čéle-feÍOrmy

-řádudóminiššnského jako .řřevor. Jen ; poslušnosti"
.příjal .břímčl úřadů =ai—ciBiSkupaf've Florencii; V. ťéto
.vySoké-hoďnostižil ďálé jakoprostý řeholňík: odstra
"nil'všeclxenvpře ych, každého krsobě laskavčpříjímal,
3každému pomáíalla takfďok'oňalépódpomvalchuďé,
že:-častěji “měl—poklaďriu-tíýlňě prázdnoú. “I jako ai—ci—.
Biskup: neúnavně “kázal "a“Zpovíďal. Umíral "se—.s ový :

»Déo seršrire _'—'tegnare' est."Bóliuslóužiti -— jesi pa?
novatnw- . _ , . : ., - „_ s _

_Meyequns:Geschicht_eďéraltčn-Philosoýhié.1926;
,KčseI-ŠPuste't,strýXIII a 51'o'M; 15.'Ač kniha—nepatří
přímo ďorámče našeho časop'ísu,přece se o'ní zmiňu- '

' jemé z“referéntské.povinnosti;\Tfm- špíš'e,že'jsméj o;
ukázali na' potřebu Správné filosofieýa "rotože se'ješnš. \
.okniha, která jest samostatným včďecťýmvdílem.—Ve
lícé zajímavé pro každého jsoufhoclnocehínabožen-
ských snah antickézfilosofie. 'Strhujídní Jokera—líčí

-tic-Juhafilosofů o Bohúyhlavně'u největších záštupců !
.starověkémyšfénk . .; _ ' _ . ,_ :o—Í'BŠ'F-f

Dr; Clemens Očerlxamniér: [In-'Leiďu. .Síeg. :: vyd.“
Týrolía; InnsbruCk;526 sti-an,Mk4'zo; Patřebujéme
takových knížek,“jako—jestO.Jest nám vítáaav dneš- '
ním probouzejícím_'se'hn_utfIiturgiékém aeucharistie-"

, kém; Každý čaště'i Přistupující kč.—štolaPáně-najde
„v díle—mnohomyšIJenek pro své-přípravy; díkučinění..
A&orštořikudou obžvláštč s novýml'vyďšnímnspoko'
.]ení.'.Z\'rlášť..irýzdvihujemé upotřebení Starých Iiťui'- .
gíckých' a:říínsky'ch památek,.. '

]. H. KardinallNewman: Betrachttfngcn'unď'Ge-'
Bete; Můnčhěh, 1 9,4;-Thcatinérver1ag,*„ůbertragen

-. von “Mafia-Knoep er'.'Přéclložené díla;-jedu: ýsva-f' -'
-.žok sebraných. děl Nešvmanových v něniěckém 'Přef
kladě. Z'moďlítel) a rozjímání (lýš'eláska ik dobrém-u:I

_ Bóliu, touha: po přaýďčÍa v_řelyzdík:zaíto,*\žé_ji.našel,
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'Celá kniha'jšst pro—tkána'naďšénímá důvěrou ve žha- —
.vou 1á$ku>Kristovú k nám. „Odporoučíní'všem duším,
které dovedou. se nadchnoutí - ro svého Boha: 111—537..

__nýmLmyšlenkami, aby si v ticlfxu&sebranosti zvolna

&pozorně -'čfly;á__č11uťnalx.indy .pravé zbožnožtí., . . ' '—f'l —— »

Dr. Roč.—»LínlzárdtťDic.Mystík'ďes 111."Bernlmarcl
vOnClairvaúx, Tyrol; á—V'erlag,Innsbruck 1924.-Au-'

_torovi se' podařil pbkas s 'IOjitivěďccké. Ladění š forš .
mou pro širšíhluuhy.—.L.'Ěčí: sv. Bernarda jako světoe 
ohnivého citu, 'ehož rozum všakpřécé nebyl žalu-ně
lý. Vidíme-ta išefháfdá tmbaauraBož; lásky, který
touží -po__ýoznání Boháne ve spekulací, nýbrž v kon—
templácigcelá-Ijeho nauka..dá se vyjádřiti-heslem:

_Hleďáti Boháč.Hledá 110svýmvroucím'stykem s_Kris-' .
tem —_'Slovem é-volá'nájpo'moc 'sv. Pannu.. Sv. Ber—_%.
nat-clnépohrďá vědou, jak se7mún1y1něpodkláďá; ale _
nepřé'ceňuje'jí. Musil Bych všechn kapitoly zde :oz'ev\ '
bíratí; na _cožnemám místa; nemo m ani poukázáti na
důkladně studium fpostupú'clucllovního života (1: -sv. .

Bexnárdá. Snad sek tomu-vrátímeve zvláštnímlšlánku.
=Nat'už'junďGnáďeťVon Dr.?M.-J os. solleébc'n. —Mit

.Emleitu'ng und _Ergžinzungen neu. heráusgegeben von
Dr. _Mártin_GroBínann—.ígzzzl-V.80.5 str. 344- cena.
6'50 Mk. “__—:'Vítčznýlmjovník za vládu-nadpřirozené).
psalctotolclílov době velmi'pOJobně době náší, vlďobč
ztrativší smýsl;pro nadpřirožcné smýšléní a žití. Je to
škola; 'kterou; ne;:la .tně inuSíšproglělati duše. otevřená,.
chce-'lipřijítiznah ubinY—intimnílloživota s Bohem. ._
Scheebendo'podrolmostí;ýropračoval účení Písma, '
Otoů-lá voniýcll scholastických theologů o poměru:
_ řír “zenas nadpřirozenem. “Jsapak sání člověkem hlu
Eok Inoduchovního života; svýmizlmšenostíní dal
svémudílu život. Kniha hlubokých art-úchvatnýchkrás
ve'všech'čtyřechoddílgch (Dvojičc přirozena &nad-'
přirozena. Přirózlenoa řád života přirogéného.Milost
a “řádnadpřiroženéllo_ži_vota. Spojenía'SnouBení při
rózena "$“nadpřirozeného; sznívající ve volání po___
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„O'tčilnafn'ebh' o s—ynovství,I—'Í>lo__ehle_1)ědííěkZKdonef
i."elme'ešzakrhčťi'šúehošrní podvýživoú, níusíšvtakořých
„knihách "hleda-tilTheátineijýerlág Můnclíenn- i - .

-- . . .- ' -_ —-eš ".—

.Íj—"ŽRičÍzštčttez-P..Karl S; ]. MYstíš'che,GeBet_sgňaďen
ilin! IgnatianischeExei-zitien, TyroliaLVeg-lág: Intas—.
_.hrnek M; 8,011526 štran, 4'56.Mk.A_K1-iížlšá"'psái'iÉOÁ
izktgšenélxo,dučhovníhor'ýůdce; ozbrojeného Ýzňalostíe
Úteoriei Ěraxe vnitřního__žívotá.'Vipečlijvé stuďifpo
_ťír'ánšžor o mystice dob minulých i přítonin 'eh; imd
.lěhaje určitě 'eclnostrámiosti írř'seřa'zoýšníško á ve' vÝ-v
.čtu autoi—ů'.inak všákjest' to díloeenňéfhlavně. svou
t_ífmírnčnostía moudrými pokyn ' ,-varujícímí- přec!_Ía
1ešnýní'-m štiéismem ; .střemh avým _chvátáníňt "na,
vrcholky" uchovnfho života Beždůkladně pří' řavy,
'syěďomitéhovedení a Božího ovoláníff, _5—

oman.. Fiat-p:.on „111.451,a „ine-okem,; iiěmž
__v'ččnoqtse máělag'jak vševěcloúcíá"Zallynešihla'ďýbezek
,mne, nel) já jsem chlébl A když'ýohlěďl “naí'n—iňe,1507
“v.-vstalvelký hlaďvmé duši; jež .volaláršoDejiní chleba! “
Já. ale šel 'sení 35.13—ožíval zemi a-iiázýýal tofživo
tem. Leč uše,neztíšífa_ seve mhč ikdyž jsem jí po—_

,:oučel a (153731vše, co s_kýjtšzemě,-'ťákžejqemjikonečně
: nitra __výrýatfčhtěl,„leč,nemohl; Brzo prosila jako ;.
J_ítěsi zase.hřměláboúří &otřásala 'mnou a'volala na'
mne jako ná švěho vráha'ař'chtělá _c'lxlěBýNem'ohu'jíž

Íďéle to snášeťí a..-'ták-přicházímopčt'lktobč, Ježíši, 'a
;.vfrh,'žes_'praýďú—mluvil;Jámuším hláďefn zahynouti" 
bez Tebe; nel) Ty jsi-lehlěB '. *.. A-on pohlédl na mne-—
Okem,-Ý_němžvěčp'ošť še "_tmě_1a,_a podal mlChlěb
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NAHLUBINU
ČAsQPIs PRO PĚSTOVÁNÍ A PROHLOUBENÍ

_ DUCHOVNÍHO ŽIVOTA__ _
Ročnížprvní. V Olomouci_ v_červ_nu_1926.Číslo třetí.

ZÁSADY

Dolar'ota Boží,
Cir. V. _He'risío. P, "_ (Dle—sv.—Tomdše. Súm'md tlleol.I'P')

Dobrota jest nejvyšší a nejdójemnčjmprojev lasky.
J est jej1m' nejlepslm krokem. Nel) co jiného jest las—
ka než ono Imuu,které puclíBytost ]; dobru.Puďí ]1,
aby„jehledala,nema-lije,užívaBo, ma-lije,akayž ho
požíva, sděluje je jiným. Dobrota tedy-předpoklada
v tom, doj1ma,nějakou (10konalost,kterou vyzařuje.
Slunce proto rožléva teplo, ze 110ma hojnost.Apoštol
sevěnuje Masaní pravcly, protože jest jí pln. Což ne
jsmenejšlechetnčj šíve chvílích,kdy radost a stěStíplní
nasi dusi?

Proto kdýž říkame o nějake Bytost1,ze jest dobra,
ma to dvojí smysl. ona Bytost jest Jobra, to jest Jo—

konala, anebo jest dobra, to je_st,c11cetóto dobro 1_ji_-_''nym sděliti. . .“ „
Tyto dva významy sineodporují, nýbrž senavza" 

jemdcplňují, jeden jde s druhým, druhý vyplyvanutně z prvé 0.
To , yjaclřovali staří filosofove Svou zásadou: Bo—

num est (hffusivum sui, čili: (10er se rozlévá.
J e-11tomu tak, jak Bychom.se odvažili upírati Bo

hu dobrotu.?Vždy—ťjest dokonalý svoupodstatou, stale
požíva nekonečného Bohatstv1svebytosti..Nen1 v něm 
vsak onoho hledaní, onoho neklidu, jako u nas, kteř1
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stálepátrámepo nějakém dobru, kterěLY nás-ůšpbš
kojílo'a naplnilo.. ' . .: . I

Toužíme po'iďolaru, obáváme se, abychom. je _“neztraf'
'tilí'. '—Z_toho '"serodí “nejčastěji egoismus.; Bůh nepotře“
huje h'leďáti sýěho dobra; mi je 'oclvěků,.Nemůš se
rovněž obávati, že LYje „ztratil, rotóže on 'sám jest 'o?
'níms(loktem-,protože jeho celá lpa'ytostnení'leč'ďolno.

Ztrafiti své dobro znamenalo BYpro. B'ohajztratiti'
svoů- celou'Bytost, & Bůh jest“Přece neZměniteIný a
'ýěčný._ '_ __ __ . : .

' Bůh jest' nekonečně dokonalý á proto proč BY.se
.nekOnečně-nesaě10Ýá1?Bůh nebylby Bohem, kdyby
nesděloval svénekonečhébohátstv-í; kdyby—“jehoBY"

_toSt nevyžařovala, ' __ _“ __
" _Bůhtak činía to velmi vznešenýmzpůsohemy nejsv.
Trojici; V “fomtotajemství—totiž ďává'se'ř'celý svému

' ynu tře-věčnémvyžařoýánísvě-B tosti. Otec pak-a
yn se dávajíýe žhávostištéže lás _,-.kterájest Du?

chemsv. _ _ _. -' _ . _.

Leč přílišfvysoké jsoů pro'_nás_—tyto.výšiny,.1_i<__1ese
dobrota Boží nekonečně“sděluje ;' pozorujme. dobrotu
Boží, která _sesklání'ke týorům uštčařůjíc—jimznáplně

, ,své-Jokonálosti, Neboťjjaliý- ďůvóď mohl „mítiBůh,
aby něco stvořil? Bůh jest-od věků nekonečně “šťastný,
sám si dokonale postačí. Jak By teďY.mohlij'ej přítrž-(
Lití ůbozí tvorové? Bůh jest "dolu—em,kteiě se sděluje,"

leč jeho přirozenost 'rozléwfající-sé(lokonale uspokojilo
zplození Syná a věčně výeházen-í Duéhaf stř., . .

- A Přece Bůh tvóří! Nemůžeme »n'ajítijiného důvo'“
Jů než jeho dobrotu'a lásku,Protože'jehoi'dobrota jest
nekonečná i_kďyž "se;sďčliljv' lůně tří Ložškých'ósob',
'zůstává mu ještě“možnost sdělřtí'se v."ůrčit'ých mezích
i tvorům. Nic'lio kltomu nenutí a proto dílo stvoření
jest“dílem Zcela svobodu )m. Ale když BůH—tvoří,tvoří
jenom z náplně lásky a dílu—MY;která serozléýá. Není
jiného výkladu pro;nesmírná dobrodiní, lite ímifBůL
_zahrnuje svět'a duše. Bůh dává, protože _vjší přiro
_rozenostijest dávati, Bůh miluje, Protože jest vjeho
p_ř1rozenosti m1lovatí.
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Sv. Tomáš často.zďůraZňujeýže jest veliký rozdíl.
mezinaší. láskou 'a láskou Boží..Dobro jiných tvorů
“vábí naši lásku,“i'kJYž se jedná o čistou Blahovolnou
lásku. I'tato' láskatžáďá míti “předsebou nějaké Job:-o,

'Bytost' schopnou dolu—a,i když právě něčeho od nás
potřebuje. _ __ ' - .

. Našeláska, nechť jest jakákoliv, netšrořísóbě'svého /
předmětu, nýtů—žj ej“,'-jižpřeďpokláďá. LáSka Boží však'
naopak jest láskou tvornou a tvořící.Láska Boží před-r
chází věci.Bů11nemiluje věcí,prOtožejsou dobré, n ' rž
věcí,jsou'JOBrě, protože jeBůh miluje. To'jeho ásk'a
vyvolala—tyto věci "znicoty,.aÍ)Y jim ďala Bytí; Jeho
láska je oBoha'Cujevšemi Jokonalostmi &oďstupňovaně

-'je-po'zvedlá ke vždy užšímu účastenstvína své vlastní
vznešenosti. ' - _“ ' ' ]

Pfoto láskajBoží 'přitahuje k sobětvory a Jávě. jim
trystoupiti'- až 'k sobě. ' ' ím více stoupájí tvorové v 301"
konalosti, _tfntvíce jsou. též-účastni jeho Bytí, připo-f
ďolaňujísemu a tato podobnost je přibližuje jejich Bož
skěmu vzo'ru.=_Tím;že Bůh rozlévá na tvory Svou (101)
rotu, řitahu'je jegk sólaě'.Existence., “kterou jim Bůh
uďělíčjestíjejich pr'vníín krokem k Bohu. 'Neboťstvo
řenívjifnljdáváipřejíti'ž “_„nicotYk Bytí,'Bůh pali jest Bytí
samo;Efiiistencejest'pro tvora jen prvouetapou v po—
stupném ýžeStupu keTvůi—ci'.Po cestě Bytí'a dobra po?
číná protvora návrat-]; nejvyššímu dobru, návrát, kte-'

rý jest ustáviěnou cestou, 'stálým_stoupáním, které Já
mu projíti _i—ůznýniistupni“ Bytí a__dokOnalosti 'a přitá-v'
' uje jej jemněja s oro 'než'natelně ]; Bohu. _

o kýla oprávduláska Boží, “která'vrhlatento svět ,
ž myšlenky clo existence, 'a-tatáž'ďobrota jej zase stále '

sobě-' řiváďí; . , , _j __ '

Hře, krásný“kruh, který začíná-v Bohu a končí Se
v něm. Celý tento pohyb jest určován ďoBrotoua lás"
kou. Tvorstvo pastupu'e 'oď Bytí čistě hmotného. přes
stupně života rostlinnéůo' ]; životu živočišnému'a stouž'
pá až k Bohu; Tvorové'pak rozumní, jako anděl a čloř'
věk, dosahují-"Boha poznáním a 1áskóu.

Leč—možno postoupiti“ ještě dále. Bůh odstranil hra.
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nice; které uzavíraly tento “postupdo určitých hranic.
Iovčk, tvor rozumný,“vjn'ěmž se;snouBí'Lmotně sroz-'

umovým, stal se Bohem 'v osobě Ježíše Krista Illy—posta.
tiekým'sp'o'jením'. lovčí; pali a anděl-_jsou 'ovOIaÍni
k-účaStenství na Boží přirozenosti mílóstí; a's štvou;

íkáme :.dobro serozlevá;A1e třeba clodati,že dobro
přitahuje k s'obě';T- to dva princi Y “zdánlivěsi odpo-'
ru'jícívyjaďřují 'eešu nauku o do rotěBoží; Neb tato
_doBrota,když se rozlévá, nerozprchává'se, neztrácí se.
_Jest pramenem 'všehoLytífa středem,ke kterému'smř
řuje vše, aby.sezdokonalilo,'al)ý 'naBýloještč více Bytí.
fBůll stvořillvše z ničeh0'_svou-mocí a B'óžskou'láskou
jen. proto, aby vše"zase stoupalo k'Bohu', své'mu-ícleálu
a svému dobru. _ _ , :
. Vše zBohajvyckází'a vše k němu se vrací,- o'n jest

_-počátkem i-koncem, původem'=i dekona'lenímfvšeho.
.V tom spočívá právčitajemsťví _dóhrotý a lásky.

. -" ' L'e Sauloltoir, Belgie-.

:

VZieštíuP duše. „
“P.silu, M. Baits-0.51).

"Kdo nepostupuje,“ustupuje, dí sv.Bernard a sv. To
lv . ' r ' . , ÍV ., 1 — . _

_masjen poatrhuje toto velke, a vazne slovo.-Rosteme,
*.dež vzrůstá naše Bytí. Ajal: více 'vzrosteme, než-kdýž —. .v' lvl" ' -"'v. ' —/ -' -'_"').

se pnlahznne ke zdropvseho Byn. Spojen1 s mm, obo-_
.hacujemebytí svévlastní a tak vzrůStáme.Laskapak
jest oním poutem, které nás spojuje s'Bohem',pro'pastí
všeho LYtí.“NeB 1áska-jest_-podstat_nč jednotou,—Spoje-'
ním; V této 1áscejestfnaše zdokonalení—."_Postupujíce
v lásce postupujeme v dokonalosti, neb-'se jí úžeji spo
-jujem,e' s “Bohem,“pramenem vzrůstu.. ' V' ' '
_7Jakže molgutnínaše-láska?Vlastním vnitřním vzrůs"
--tema schvácením'mnOLa schopností a*čínůve 'svou'na'
'ruč'.Toťvzrůst intensívní a“extensivní.Vnitřní (intensiv
ní) vzrůst jeststaÍIevzestupující 'směřování];B0hu. (Viz
"z.Iluq; 24 . art. 24.)Lšska jefpřípaakem, jehož-podstař
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tou-jest schopnost Býti v pódmčtu.'jV21—ůsttedy lásk ,
přípaďku, Bulle-v užším přilnutí tohoto řípadkú še
svémupodmětu. ('2'.11.95.24 art. _4'.aď_55'-To .se.děje
silnějším>a;silnějším zakořeněním „lásky v duši. ím
více jest láska zakót-venalv mís,-tím' jsme schoPněj šíko-f
nati horlivčj šískutky “lásky.(Viz Jílo': Ferré :De'virt;
theol.. . -362, .vyd. jRo'řnáe 1669)

LáSĚa',která virů'stš.ÝeSvých póďstatnýeL-vlastnós
techl Poclmaňujeýsi člóvělša, uSkútečňujC-Ý něm stále
mohutněji: “svou činnost; stravuje ho _atal; ho zdoko—
naluje. Neb čím vícepoďmět'ztřáeí sebe &láskóu pře"
chšzí vToLo, sekterým ;sešpojuj e,"tímlvíce.vzrů_stá,nel)
předmět_.božskě „etnosti Lásky jest —.'Bůh největší fa
nejlepší,“ "LQ . " _.

_Ačímohnivějš'íjestláskák Boha, tím více rózkláclá
těž s'vářkříďla..T'ojest., nechme obrazů. ím.si1nější1ás- "
ka, tím většíjest její yliý, tím více ovládá a řídíctnosti.
Toťextensita'láský, rQžrůstánílásky! Toto r'ozrůstání
jest ovocemvnitřníhdvžrůstu. Určitýstupeň této ex
tensitY j est_.všem_potřebný. .Nebzýšeehny naše úk0ny_
musejí šměřováti k-Bohu aspoň. silou ?rvěho rozletu-.
Ii Bohu, nepřerušeného' anebo —as1_óoňobnoveného. Síla
lásky musí ozařovati všechnýf Ctnosti &jim.všem musí
klásti velikýposleďní-cíl': Boha. Sir. Tomáš o tom píše
ve'.sv.-ýchdíšputacíeh .„O p'ravdělfz ,',I'ntentíó Princi
palís'fínisvittute manet inomniÍJus fíníÍJussecunďariis',
unde q'uícúmqu'eactu in'tenclit fin/emseeunďarium, vír-f
tute intenďit finem.principalem. Sic ergo, edm aliquis'
seipsumordinqtin Deum “sicutin Ěnem. in omnibusy
quae prapteríseípsum'fac'it, manet vírtute intentío ulti—
mi Ěnis quiiDeus'est.q„(De Virt.'q. II. art. XI-gaxlz.)
„Sílaýrvého cíle trvájlve všeCh cílech poďřaclnýeh..
Proto .113.0takto. směřuje k. takověmu podřaďnému
cíli, uLiluje včetně-těž ó Í'eílprvý. A ták u toho, kďoť
zaměřil]: Bóhu jako. k cíli, ve'všem,co činí, trvá směr
prvého.cví'1e,h_ljímž —ljest'Bů11.-.““- . . . . : . _

.'.Proto se nestrachujte, že snacllnějakýýáš' čin nesmč-_
řujek'Bohú; že není QLřívánláskou. Pólšuď hoří ve vás
líska; „zahříváautomatieký všechny vaše činy.
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_ Ovsem, existuje těž dokonalejsi způsob, jímž rOz-f
_'růsta1aska"s1řa šir.Dokonalejší jest miluj1c1osoba,je“
' jíž laska řídí a připravuje vědoměa cílevědomé;ciny
jiných ctností. J sou duše, ktere plní přikazaní, př_ema-"

_.hají sebe a okolí, Bojují a ukladají si nasilí, protoze
"itímchtějíBohu dokazati zvlaštní lasku.Plní přikazaz.

ní, protože jim davaf'í příležitost milovati Boha, ne
próto, žeBy je nepos ušné zavrhl! Duším takto_mi1u-'
jícím nejsou rozkazy BOZIBičem,ný13ržsladkým pouť
„tem,jimiž nas Buh pouta ]; sobě,abychom; se od neho.
— rozverně a těkavé děti -—"nevzdalili.

Laska“tedy ma řídit skutky_různych ctností. ] est.
určite minimum,které mus1říditi silóuprvveho umys1u_
.uvšech nas. Toto minimumjest ono, jímž se varujeme
upln'ého oďloučení ocl Boha (těžkým hříchem)
více naď toto minimum nasvede laska, tím jsme"Jolie-'
nalejší. Tak na př.1a_s]£anaše musí ozařovati.naše u"
_konyvíry.vkritických okamžiCích,kdy akt víry je

' požadovan.Pa]s1iže1aska puďí milujíCÍduši 1 mimo
tuto nutnost vzbuzOvatiuILOnvíry, jest to laska již clo"
]:onalejWSl.Mimo přikazaní zapovíďající jsou prikazaní
'lilaana, Zde _spOčívavzrůst lasky do šírky většíma
větším zabraňovaním poklesků. Zde jest tím větší (lo-'
konalost, čímjest více vyloučenych Chyló

Ptate se,jaky jest-vzajemny vztah vzrůstu lasky ao
hloubky a do šířky? Odpovídam scholastickou zasa"
(10112Causae ad anICCm. sunt causae, (:111,vZČ př1c1ny '
pusoBí souvztažně.

Každy rozmach lasky rozrůstající se jest poďnunčn“
vnitrm'mvzestupem 1asky.Extense lasky jest ovocem'
__jejíintensity. Neboťjen laska pevna a hluboka jest las"ou uvědo'mělou. „

A zasekažčý dobry skutek vykonany v láscea tu'
Jíž zlásky maohlas ve vnitřním vzrůstu této žiVé a
životní ctnosti.Kaž<1y (lobry čin ma vliv“na rozvoj

_1asky.(Cf. Conc.Triď.Sessio 6., c. 24'.) Rózvój sam“
'_'.půs01)ív nas ovšemBula. (Cf. Sahanticenses t. XII.

p. 16059) Dobré skutkybyšakpusohí jako skutečna
příprava tohoto rozvoje emužemevšak se spokojiti
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s míněním,žeBy dobré skutky připravovaly rozkvět
lasky jen jaksi nepřímo.Sv. Tomaš staví se rozhoclně.
proti tomu:Actus, qui est ex charitate, ordinatur ad,
augmentum charitatis et per moclumclispositionísetper.. '
modum meriti. .Ergo actus Boni non solum influunt . .
mOraliter sea ph sice et dispOsitíve.-(I. Sent. (list. 17..,
q.“2. art. $.) „S utelt vy-konanÝ z lvasLysměřuje ke
“vzrůstulask jako zasluha a jako příprava. .Proto

maj1dobré sšutky skutečnÝapřípravný vliv,mápouzevliv nepřímÝ.
Tato uschopnuj1c1příprava jest t1mvlivnějsí, cím-

vrel'ej"s1laskajlvysíla Neboťlaska jestprvkem plnÝm
napětí. ím žhavějsí.laska, tím clělešlehajl jej1plz-."
meny. Laska, ktera“se stale rozlěta k Nejlepšímu a
Nejvyššímu, co může činiti jiného, než že se snaž1
o trvale spojení celé Bytosti se s m cílem.a že vše po"

řadak lepšímu přilnutí k Bóhu"Mali,žepečlivě odstradňuje řekažk v postupu duse.
dyž se usetakova přiblížíjiž tak Blízko]; Bo

u,-jest Jivně, ze se mu zcela oddá, jemu a svatÝmvě"
cem? ím vÝlucneji a uvědoměleji přilneme ]; Bohu,
t1mvíce Blížíme se]; ďokonalosti nebes, kde nas Bůh
přitahne sladce, ale neoďolatelně.a jen k sobě. (z. II.
(1.24. art. S.)Nemůžeme-li tak vysoko zalétati, ned-"
ma omyslnme.Poctivč snažmecsekBoLu a čekejme na
jeho pokyny! Když senampoaaří přenestisepresstale
.roztržitosthulyž dovedeme žíti v Bohu 1_ve shonu den-'
ního života, přece jen nestojíme a "—to jest to hlavní.—

Za svítilnu noh-címmýmpostaviljsi._
_. _ťslovo fsvě.. . .—

\) -"_\'_.__\Bl.'-Pelšťnl:i_ová-Dlouhá-_

" j' Žalýníng.

linkám; matl: me svítil jsi lucernou 
u prvnlch Ino u mÝclloclkolébký

—Světe1nÝvidím kmh, stín kol LeLkÝ,
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ve světlémkruhu svou nožku tal: router-neu.
; kruhu se rodu/ha v tajemný Stín —. _

ve strachu, v Plači vsak rychlemse vracíke světlu lucerny a v matčin

Stokrat, nežshodila dětské svěstrev1c1iý,
stokrat, Ba tísícluat uběhla v stín.
Ocl chybných kroků a OJ stínu vin .r
zpatky mne zvala _tasvítilna matlčlsý.
Ruku pak maminkypodchytila
matka ma-církev.--Kďýž světlose ztraci, ..
svítilnu výše! A ďcera se navratila.

Vidím v tom kruhu svůj dívčí _Iu-okchvatavý,
bujný a rytmický,_neďoč]1avý.
Stín Je pln tajů, napovíďavý:
Tajemství živgta, srďce sen haravý
snad ze tkví mimo_tensvětelnýkruh?
*Maria Panno, teď TYBuď mi matkou!
Uchop tu svít11nu,již mi.clal Bůh!

Bože muj.7_V kruhu tvé sv1t11nýkračí dal
nohy tvé poutnice, _zkrvavený, ._
přec ne však Bloudění u_chraněný.
KamBych sezřítila, kdybys m1shasil,vza1
učení svého jas, ucernu svou,
noham mýmzvnavenýmnaďčji sladkou,
]: Tobě ze míří a v naruč tvou? —

Poznanz a zažítz Baltu.;
P. A. Blatmunn O.P.

Bohu díky! Minula 19001etalhostejnost.
_ „Křesťanství Bylo teprve pvochopen'oz nej menší časti,

'své největsí možnosti_maještě před sebou.“ Tak plse
Bernard Dórries na titulním listě své _kníhý: „Die
Religion des .Autag s.“ .

Neodkladně našleďl Jsem“(_10tohoto Spisu; vždyť
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neznám téžvroucnějšího přání, než čerpati hodně hluž
130150.z-poznání náboženství.'lsřěsťanského. = _

Na str. 108 a_následujících mluví autor-o Betlémě a
Golgótě, o'velikonočním jitru. Nechce Postráďati—vá
nočníscény, je mu zázračnou Poesií.Avšakkclo-viďí
v této poesii- ďasl'ovnou-skutečnost, kdo spojujes ní
vyznání panenského zrození Betlemského Dítka, »ten
'—praví spisovatel -—_'nepochopilvkřesťanství, odchýlil
se od něho,.odchýlilr—poslyštel —nikoli z „nevěry“,
ani z planých rozumových důvodů, spíšez důvodů Íná
Loženskýchja zdůvodů víry—"Í“Rovněž'nesmí chyběti
v evangeliu vypravování 0“velikonOČním zmrtvýchť
'vstání—Ukřižovaněho._„ZivotoPis'"Ježíšův, končící u-'
křižovánímf je pro nás zcela n'emýslitelnÍí. Takový
život nemůže zaniknoluti.-Právěna kříži do azuje svou
nez_ničite1nost.-To'“jedocela jisté. Alenelze vázati se'

.na doslovné. znění. těchto, samozřejmě tak odporují-'
cích příběhů.. tělesné“zmrtvýchvstání a prázdný
ImolaJův0ďem naší'víry ?)Tu; upřímněrřeěeno; ne ze.

'souhlasiti. Nikoli! —Pravíme opět s největší rozhod-'
ností—to nesmí Býti! :Proč? Protože naše'tělo zpr—ach
níví po: smrti; A nedá-me:postaviti si Přehrada mezi
Ježíše 'a'nás.'Jinak Lyl'lqyínám jednoduše vzat. Musí

. sdíletí si_olečnýOsudlidstva. Jinak je pro lidstvoiztraz
cen .-. Duch jest, který oB-živuje,_t_ě1o'nicneprospívá. _.“
Tak'praví Dčrries doslovně nastr. 1—11.i7. '

Slyšte ducha.16'.'s't01etí,_'jenžr ravilá „'Nepřipustím
zákona o vykládáníislova Boží ó“-(Dr. M. Luther),
Podle toho pachopil křesťanstvíjen ten, který hos olu
sDórriesem'pópírá'v nejhlubšíchjeho základní.

Se stejnou“ničící a roz rcující virtuosností mluví se
dnes o nejhlubším; co zasahuje v lidský život: 0 po"
znění a zažítí Boha.. „\ “ _ , _ '

Ct'tel Dórríesův' pravil v-těchto"dnech: „Věčný
nemůže Býti-poznánrozumově—;?pravá,silná, svatá na
Božnost- nezná“ dogmat ani význání.. -—"toto jmenuje
zrovna “jejím"Lrobařem- f—nábožnóst je PfÝ svou nej-'
hlubší podstatou._jvý11raclně :"Pocit závislosti na-nacl—
smyslněmoci—a víra“v ni. 'Tušení- a cítění “této moci.
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v .:samotě'llidského srdce ježzažítí mĚBoLa,“(Přirózeně'
nesu-Pí tento způsob Prožívání (Boha nižáďného 2511106
na, může Odpovíclati každému)_znění Bible -a„kažď_ému'
katechismu JaÍonen.ctitel Dórriesův patří sví,-směšným

hd, ; ' _- k 'v')d k ')"v VVV. , "1 'v'. '„po r amm na ty, ten _,0azuji, ze conv ma napie
;Lýti' Poznan rozumem, 'pr'venež-může Býti uctíván a
milován a _-—_—nebudešli _-výrazu „nesprávně rozuměnov
—'_zažit.Naši Bohoslužbu, naše uctívání Boha, nazý"
_vá'ch1a&ným','„ztrnu1ým, _Lezživotnýřm mrtvým; _

Z těchto tvrzení nemluví hloubka, Kdo:.víďí Llou—.
'.lněji,pozná-ihned, že tušenía cítění “cnénejvyšší-moci..v . z o"' vll " '- ! VV
.fnep'reďstavujeukonu vule nebo zadostlvosti, nyer ze
náleží svouvnitřníPodstatou světupoznávání."Je tem
né, zahalené mlhou a-fstojítlše a Bojácně na-prahu'lso'
íznávání. Kdyby, nebýlo toLOtoi'jemněho, neurčitého .
„cítěnřxa tušení, bylo,BY po Posledním.Přec115o]11acÍu;
"každé nábožnosti a též—po ní samé, Nežvratně je _slovo :_
nihil volitum, nisi cognítum '—'.netoužíme Po tom-;čeho

' l ' . v ' . _ v v; - ' _“ ; J ' v

-_nezname (nebo ceho aspon netus1me). Tim zachranena
:čest-rozumu, _žeon totiž — pokuď seítýčeschopnosti
požnávací 1—přinášínám První“ zvěsti-“oBohu, je'vae

.—_ním hlasatelem Boha. Ti, však, kteří v citu spatřují
. ' v vv / ' - V' ' ' " . v '
zvestovatele Vecneho, jsou vlastne tupitelig ano, mozno
říci katy—liďské inteligence; oddalujífzfoblasti Ralské-. “
“Lo„genia nejvyšší a nejvznešenější Předmět; clo něhož
"mohl lay se vnořitiavzahloubati. Důsledky, vyplýva-É

. jící- z Přednostigrozumu vzhledem k Bohoýoctě; jsou,.
jak-Později uvedemeýpřeďůležitě. '_' „_'

Křesťanskýkult jefprý ztuhlý, studený, bezživotný,
mrtvý; není tu stopy.-po nějakém prožívání Boha ci—
tem a_1áskóu. —Ta]£mluviti může jen povrchní znalec

.Jsřesťanství.Jsou a Byli zajistě'liďě, u kterýchhlavně
'.platila znalošt množství theologickýchvět a dogmat a
.kteří Zůstali nedotčeni teplou-,procítěnou Boží láskou.
'Tito jsou však špatnými Představiteli 'křešťanškěla'oná
" , v . ) I .“ .v), ; . lv ; v' ; !ozenstvi; Pro nas rozhodujici je uredni uceni cirkve
a pralise jejich největších synů; První otázka v kate-'
Chismu,tedy'v—obecné učebnici církevní,'zní: K čemu
stvořil Bůhťčlověka ? Q&pověďdí :_ABY Ho poznával
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a miloval.?ř SITšní'esv. Augustina, Bernarda; Tomáše .
Aquinského._Išáležejík uznaným ;velikánům církve.,

Svatý- Augustin Byl Jaelíaplný 'muž. J eště dnes
po ;GOoletech'kráčíme v'jeho stopá'CL;Psal hluboce
o nejhlubším božském; tajemství — o nejsv. Trojici.
Leč zůstalsnakl statí ufsvého ?řemítáňí, obsahujícího
“časivěčnost?Q'Nezhaljonoho “Zažití“Boha íre Smyslu
moderňím? těme 561156110Í;,'Vyzuání'.'l-.Není velko-'
lepějšího .obrazu „prožívání Boha'naď tento .; v jeho
srdcinebylo, žilky-;;jje-ž„LYneb-yla spolu jásala naď
velkým srňilošráním „_Božím,.ježByl se'necllvěla a ne,
třásla před-'hro'znoug.v;2ne_šenouBoží velebaostí. "'„O
Kráso ftak'jstará apřee ýžďy nová, jak POZJĚpočal
jsem tě_*miloýati1__—'Našesrdce (nikoli rozum) “ene- ,
klidno,'“; Praví-zřetelně, „pokuď nespočine \? obě,
Boželqíf—Tak chce svéAugusťinprožívati svého Bo
hatěž-„Íýe-svémsrdcilA poslyš, moderňíačloýčče; co

_ raví dáleýeliký Biskup; Abychom'jgolznalí',žeprava
ťohopoeta'nesmf ustrnoutiŠ'při pažnání Boha, že ra;—
vým .smysler'nfp_o'znán'íBoLa je-touhajpo „Božskélžsee i
a cesta,-ku-_žaži_tíBoha, praví sv, Augustin —a nemohl
to ufčiniti jasněji a zřetelňěji, '— ,;amáte scieňtiam, “sed
aptepop'iígeýcaxitemúl'Milu'jte vědění; lásce však Jejťej"
PřeanSt'If—ŠŽŠŠ __ff ' ' „. : _ . _ _.

Přejdčrňel-Iiesv; Bernardu. Málokdo dosáhl tako-"v
věho.stupně vtoúenosti'k Bohů„ jako svatý Bernartif
Stačí-uvésti. 3 „sloky jeho Světoznámého hymnů, LY"
chom „v_něm-_ploznalif'mistra 'a velikána „v Prožívání.
Bohaljlsou ťoÝverše: " . “ '"

J esu &u1c1s memforia : Nillcaniitur'ísuavius _
Jans vera-:cor'cili'i-gauelía, nilauclitoš jacundius, \ '
secí“SQPCr-mel etgomnia __i_1ji1cogitatúf dulcius'
ÍeiusJu c'is_'praesentia. 'quam Jesus Dei Filius'.

Nec liúgua—ýalet clicere
xneč littera exprimere ,
expertus potesť credere
quia-“sítJeslum diligere'. "

.! Sex-m. 554 6.. * . _
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Íř-I'Drahážna 'Krista. VZpornínka5
jež srdceÍvpravďč potěší,_ '
„ v ' ' l ;“
vsak Jeho m11a_.vzpomlnka
nad med!sladší copřináší.

;Nic líbeznčj se nepčje,
_co- lepšíhol'kclo'uslyšír— . .
'coslaďšího 11307va _slí .' .,
nad jméno Ježíš _" —'Yn Boží; '

'.To „jazyk n'ikďy nepóví', '
ni.-lidskáru a :napíše, .

.kclo zkusil, jenom 'uýčříý
.co níílovat je Ježíše.. _*“

Ke; “sv. opatu _claírvauxskěmu '-druží ._sieT&ůsjtojně sv;
Tomáš Aquínský. Tento 'm'ístr nesmrtelné slávy „na
všech polích filosofického,i.t11eologic]iého.l'myšlení pro"—
žíval rovněž svéholBoha ve smyslu.-modern . Opěvš
onu neviditelnou moc—Tomášnazývá ji Bo em,Sp a'.
sitelem _? v “mohutně své písni .,;Quantum :poťes,tane
tum auďe; quia majOr o'mni lau'ďe nec _Iauďare “sufficis)“
Odvaž ,sevšeho,.čeho 'jsi schopen. Onpřevyšuje' veš-'
kerou chválu. Ty nikdy dosti nevynachv'alíšl Kdo
.zfmoclerních vynalezl podobná slovapoct—Ya žhoucí
lásky? __ — , ,_ l_rx ..

A za omněli. jšme snad,- žeťkřešťanšt'ví použilo iu—
mění,.,aíy-vštípilo svým VYZnaýačům'conej louka-„ji
toto zažití Boha; zapomnělijsmevznešených těch tónů,
na jejichž perutích unášeni Byli-,'kďožhleclaliBoha a
klanělise Jemu,rc1ořls"vatěa oblažující Blíszstí' Boha?
Za jak dětské, neřkueli Blbě—a'Omezené, mají nás mo-f
ďernisté, ]:ďyž myslí, že oni'sami prožívají jen svého
Boha,“ mY že jsmenevě'aěli ničehoo tom, nel) aspoň!
že jsme'neírěnovali; tomuto “zažití,Boha patřičné po
zórnósti. ., , : . . ., .

Nutno yšak žďůraznifi; že cesta k nejvyšší lásce, ke
svatému prožívání Boha, vede poznáním.Bylato žena
'.T'sx'r.Kateřina'Sienska, jež vyřkla pravdivěl-slóvo;
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„Kdo více'pozna'., více miluje, aŠkclo-vícemiluje,. více
požíváf'lú Í" . * . '

-Zažití Boha však ve smyslu—-moderním-nepodává,
v v . - 'v I ) _ / -/ V Ipresne vzato, nizaane prave,-plne platne Bohopoctý

—vnejlepšímpřípadějeto jen karikatura, torso.Nej-'
hlubším “vztahem_.mežiíBohem a člověkem je: Stvoři—
tel a,tvor.“Svou ideou jedi/lem nevyzpytatelné moud
rosti, svéjskute'čně trvání mafod Božívšemohóucnosti
a dobroty; Hloubkou a_účinnOstípřevyšuje kažďý jiný
vztah způsobem,-"nepochopitelným i_fsa'měmugeniu.
Tento 'v'ztah ódmiňue všestrannou-závislost člověka

. _ . P . . . J. _ » . .

na Bohu.;Není atomu,'—jenž lalýmohl Lýtl vyňat, tímvíce 1iďský"_genius a jeho krá ovsliý volna vůle. ()nav 'Iv v ' ' "vf/1“ v/ ' .
moc, pred niz trese se moderna, jiz c1t1,tus1 a tak pro—'

živé, je'právě, tvůrkyní “celéhočlověka. A-závěr? *Je-'"diný; ceý člověk musí Býti knězem Nejvyššího, celý“
člověk musí sloužiti Jemu, svému “Bohu.'_Přeďevším
však lidský; duch.—_Než, jak má Býti hlasatelem, zvěsž
tovatelem-Věčnélao, jakimůže-se-svoboďná vůle lidská
obětavě Llížiti Bohu, když tento hlasatel _neumíni.—'
čeho zvěstovati ovšemohoucnosti; moudrosti, dobro-'
'.těsvého Tvůrce? A on .též nehlásí ničeho, zůstáva/L'
němý„_n1]ioli snad proto," že jeho velitel sídlí v-dál-"
kách, necÍOSažitelnýchlidské vzdělanosti, nel) že trůní
za—Lranicemi'kažďéhomožného požnávání. Nehlásá-" ov '-'v 'l' " ' 'v .v v
a nemuže n1ceho Llasatr jedlne proto, ponevadz; ne"
dovolí slovu Božímu, Kristovu, iuč'ení církve překro-'
čití-práh duše. Žádná vesnická škola není mu příliš,'_<1„.',(1.11';,'(1'..,]1 ' .'/kl- 'prosta a ma a. ra vc azi o jejic prostor, zis avat1
vědění a moudrost. Ano, ještě více! Pyšná, sebevědo

'/ I v _ ' , , ' ' ; '“ , o , V o V' . _o .
ma mlaďez prouai rozsahlými :sinemi nas1chuniversit
ipřes neBeZpečí,fž_eu'ďveří stojí nohy těch, kteří do"

azují, že se-zďe prodává omýl iihluďýstejnějako u-f
čení čisté pravďý; Jediný jen nesmí náín zvěstovati
ničeho,.jenom slova tohoto“muže oadalujeme opatrně
ocledveřísvé duše, muže, jehož jinak- rádi jmenujeme
mudrcem,f_ve1i]_ianem'—*ano, největším z lidí —'muže

* Chi piůížconosce, piůj ama' (: piů amantío gusta. Lettere cli 8.
Kat. 'cla Siena, “ecl'.Tommascol, XCHI. .
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to_ťižz '-Názai—'eta';..Dňes'stejh'ě-jako ýřeď 1900—1etý .. .
Ježíš'd-Ie'l'právě na“pbuštiýPřecl óčirňa tisíeihlavého
mno-žSť-ýí“vykonal Zázrák' rozmnožení chleBů_.--.ÍřNyní
kráčí po vodě jezera genesaretského, BYznova kázal
vsynagoze Káfarhaum'skě . Co se 'staló'fpotómýlnlíží
se"“svouničemností a podlq'sň zlóčinům g_olgotským;Tu

' ita holénf, ehm'úrněmpahorku uloupili mu 'pózemský,
smrtelný; ž'i'vot,iv.rňoďlitebně, kafarnaumskš- oloupili
110b'autorituíjeho "zářivě velkého- Jacka..o_pustil_i 110
'-—-jakoOpouštímeidiotá; jako se oďv'racímeoď blázna.
_Zůstali-sámotnijen'om Parse-svými druhý, kteřísna'"
lezli velk &,pravě slovo: „Verba vitae,-aeternae'habes
-.'-TY máš slóva živ'ota'„věčnéhoffA 'ďnes! 13.0qu ne
vymřelo'pókólení rouháčů &lupičů Kristovy autority
_—'žijev_“neslýchaném počtu! Malý »—.'děsně malý “__

ije hlouček těch, kteří vyslov'ují,'ja—koPetr,"věříee, švé
_Credó;'Jim však zůstane slávazhpra'výchctitelů-Božích,
' „_uz'nan“CBBožsk jm tribunálemý— Nášleaoýáníutr—
]]Jačů' _áfarnaums Ých ajejicla domnělé uctívání Boha,
_jéllupíčství, plně potupy %;hanby.. " "

"Z milosti Boží'vyvě'ránadpřirozený
' Í'živ'ot“ '

' P. MýHú Lia-O, P_.

-=Póďivuhoďhým7a neodolatelným-jest poměr lidské
vůle k Bohu; Žádný; _člověk .Býťfsébe“Íliorš'í"nedat-fall
(10qu zničíti' v šoBě.divné"póuto,-jímž_„jevázána'jeho
vůle."Nutně ťouží'poJob-ra, jej ím předmětemjest dobro
a nestačí jen jakékoli Qmeízčné,nýbrž naprosté dobro,
nekonečné dobro, aby vyplnilo Bezeďnoupropast-'vůť
Ile. Pod tímto závojem-všeobecného dobrá skrývá se
'Bůh', dobro švóu póďsmtou, a n'epokojné jesi"naše'srď

__„ce,JokuďnesPočine .v něin \(Aufg'uSt. Confes. I.“).
_Bůh, nekóňečné Job:—o,jestlposleďním _cílem-člově'

rika. Upřefli člověk “svůjzralí ýevnělk němu,rnálaývá
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jeho vůle .pevnosti _aúčinnosti použítifvšech prostřed-"
ků; které tam'přivádějí. Bůh učinil člověka pevného,

postá'veněho'do V-příi'něhosměru,"jímž se-nesla jeho vů"
lek němu,“'svéín'ucíli. Poznání liďskébýlo tak jasně,
beze “_všehoimraku,.že..ro„zů_mnýltvor poznáváje se e.
jako tvora,.ipoznával-ihnet1.-svou_'závislost na Stvořiř
teli,\na první_-příčině-'atímž fsmčrem se'nesla -i jeho
'vůle' a"celá" činnost“ závisela “&nesla se k Bohu. Tím
jeho—Čjeďnánínabývalo 'jiSté.pevnosti, .Bůh, posleání
cíl, ]: němuž-1)le upřen; byl-jeho karmíďlem, "jakBY'
Lezúrazů mahl vésti všechnosvéijednání'. , Iověk Byl
ponořen clorozjímání“ o'Bohu, celá-toaLaÍ Juše'se k n'ě'
mu-nes a', neli“pocházela _zfjásněh'o-poznání pravého,"
nejvyššího: dobra. _. . . , »Í ' ' >

'HříChem._seodvrátil'tvor nevděčně oďslunce věčně
pravdy,-'kterárjho" přonikalaýa tím pózlnýl i pevnosti
-v:jec1nání,"již" čerpal :.z'neochvějného přilnutí k o.
sleďnímú; cíli; Tím ovšem,ztratil rovnováhu ve vo _Bě'
prostředků, kteijš ho- mělý přivésti k Bohu,_vů1e'“Ico"
lísá _zpravého. (lolita ke zdánlivérnu, neli-jí schází ne.-'

-o'c]1věj'ná'pevnost; stává—.se“troskoa'na rozbouřeněm
„moři všech vášní, které se rozbouřilo zároveň vý—
"LavenQJ_“zp_oclďanosti- rozumu." Celý klid a .-pol: Oj.prv-'
ního stáva: závisel, nápocldánosti celé Býtosti Stvo
řiteli. .." If. ' . \ \ '

Bylo-třeba. _oznati'nejďříve hloubku-, kam Jos .ěla
rána hříchugšíve než pojednáme o uzdravení ligské
přirozenosti milosti.—Boží,.jíž; Jospív'á tvor opět ke své
přirozené, přímé. stezce,—poníž kráčík Bohu. j-Milostí
se staví opět do?poměru,'_jehož “cílemjest Bůh, nahý-'
vá..jistě pevnostiŽsměž—ovative Svém jednání ]: cíli,
v němžjjeďině nalézá Blaženosti. S milostí pak se mu
dostává'vznešeněho duchovního organismu všech-nad—
přirozených ctností, “zvláštělásky,“ jimiž. jest schopen
je náti přiměřenědlé svého cíle, umrtvOVáním ábďě'" -5
IOstí znenáhla“ se_.tišíBauře vášní &nastává klid,- Jáko
na hladině jezera, v němž.po kouři sezrcaďlí jasně ned .
Le,tak „dušeznenáhla dospívá hlubiny, ďo'níž vchází
v útlé obcování s'Bohem, takže pro hojnost sladkosti
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"Páně, jwížokOuší,'umíráP světu "a jeho. rozkoším, ahy
žila vyšším životem Božím.

Celý ostuP ovšemseděje znenahla a vyžaduje sna'
hyheeléťo oživota, a_hyduše dospěla tichého vrcholu

. lasky, kde nežije sohě, nyhrž Kristu.
Vůle tedy Potřebujeneheskeho léku milosti, aby

-'sePovzneslanad uzky ohzor sveho sohectvl,]; němuž
směřujetéměr každym krokem, aby dosadila na jeho
místovyšslJ a, Boha, hy oPIy'waIajeho hohatstvímnež
konečné lasky.- __

Rovněž rozumu jest _třehauzdravení, neh Pro vliv
rozhouřene hladiny vašní taPe ve tmach, .místo a_hy

' ukažóval vůli a jí řídil ]: Pra'vému (]óhru', (lava se str-'
hnoutl virem.Nesnac1noustala sečlověkucestakPrav'
dě, čehož cÍů'akazemjsou věky a naroclove_taPaj1v hlu'
(lech. J en stěž1__Podařilo Seněhteremu učenci Přiroze
n m rozumem dosPětí ]: nějake Pravdě oBohu, o cíll
čověka, aě všechny tyto Pravdy nepřevysují jeho šil. -'
_ lověk ocitl se na _hezcestí se svými sc oPnOstmi.
Přichazí Kristus sesvou milostí, aby svědectvífv'yďal
ravďě. Poruěil větru a moři,ahy se utišilo, a nastalo“i_llďné hezvětří.
_ Svým evangeliem zdokOnalil jiskry (luslcí se Pod
PoPelem, jiskry Přirozeného světla rozumu, uď e111mu

'_uěastenství na věěnem světle, ukazal cestu, Pravdu a
život a tím oPět POzveJI marnotratneho syna nejen
mezi své naďeníky, nyhrž navratil muclůstojnost (lít-f
ka Božího, ohlekl-h'oclon'oveh'oroucha aPoruči1,ahy

' .sehodovalo. Duše Povstava ]: novému životu, v jehož
rozkoších Plesa naď hohatstvím (lomuPáně. '

Vůle milostínahýva. v jiste mířesve Pevnost1,roz
um uPíra znovu svůj zrak ke slunci věčne jasností-,
v duši otvíra sePoď vlivnymi PaPrsky Ducha sv:nový '
jarní život, _KrístussePta k dusi: „Budiž uzdraven,
Pokoj vam, hvle,zustavam svami Po vsechny dny, zůstaňte ve mně a ja ve vasl“

V PřístímPojednaní ukaženie, v jakem smyslu mi"

lost Pozvecla dusi k__vyss1muřadu. ,
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ž I' VO “ff—:

Adoracnt modlitba.
AMauro

Mlsty, Jenž je mi svouosobou_acelým svým živo-'
tem nejlepší vzor adorace, dal m1 též .—.abyc11-tali
řekl -—nejlepší formulař acl'oračnímodlitby. Psal jej
svou_krví,svou obetníkrví na kříži a vymodlíva se jej"_clen co clenv oběh mse sv, ' . '

Oběť Je nejmohutnějsl, nejplnčjsí a nejvyssl Projevzt
aďorace: _neBoťjeto Jar-jediné svrchovanosti Božl po:?
danÝna uznaní naši všestranné zavislosti, „Bože, Tys.
“můjzdroj '—a můj oil,“ vykřikl člověk, jakmile při-'
rozenÝmsvětlem rozumu Ho pOznal: „princip mého .

“bytí a BlažeoÝ muj cíl.“ (SummaII. II gu. 85. a 2.)_Proto: .=.

1. uznavam svou zavislost na Tobě 5—tak Ti nať"

Iežlma naležltimam,jako obětnídar, Jejžke cti tvé
mčím, _

2. žeszdroj všeho, co mam —'áčku—jiTi za vše;
_3._žeszaroj všeho, čeho potřebuji —' pros1m, 
4 a že jsem se svrchovanostl tvé vzepřel a Lřešil..

—'lituji, dostičiním,odprošuji a Poďavam v nahrada
oBčtníČar: dar z potravin udržujících můj život—'
jako Bych kus života, Ba eelÝ život Tobě dlu'hOval,;_
a Jar krve z oBčtnícll zvířat místo krve své, ktera Ly.
prolita Býn měla na zhlazení mÝcll v1_.n

Tali oběť,_přirozenÝ projev aďorace, (Summa II.
II qu. 85.. a l.) vyčerpava všecken vztah člověka
]: BoMučtverÝm tímto svym učelem: aďorací (v užšlm _
slova smyslu =.-chvalou), díkučiněním, odprosen'ím
(smírem)aproSbou.V tomto čtverčmúčelujest vlastne.
vše'ckonakoženství.

Proto Spaslte1,jen'ž přisel vyučlt svět klaneti se

Bohu v duchu a vpravtlč, vyvrcholil své životní po-r
“112_9.



slanív oběťna kříži a y_ustavičnou oběť na oltáři -_'
v' oběťchvály (aďorac'e),- .v oběť díků, “voběť smírnou
a. Prosebnou.. _ ' ..

A proto %,který znám'svóu obmezenost;a úzko
_.i);s'ostí SYÝCřlmodliteb,-. nemohu konati své adorace,

svá rozjímání az'svě-modlitby lépe, leč ko'náméli je na
-"čtvery ú'mysl obětníia poďle tohoto čtve'rďílného for-'
,muláře cloporučeného'Kristem jPánenxí církví sv.
. .První clílméaáorace musí Býti-tedy — vlastn'ířaclo
race;Všecka modlitbamá míti dvojí účel: OslavuBoží
a posvěcení člóvěka. Ale adorace zvlášť.„A je“zřejmé,
že oslava Boha neskonale „předčíostatní účelyďnock
liány,. Vždyť tu jde „ooslavu Bytosti-nekonečné,: jež,
je sóulufnvšech dokonalostí, krásy,- dobroty, “hóďné
'všehoyelebení, nekonečně hodně, i kdybys Odní nic.

. nepotřebova],'-'Ln'icneměl; nic nedostal, nic. jídlužen
nebyl, *Ostatněnenaplníš nikcÍy. ostatních tří účelů
obětních, .nechali eš-li clostiúčelu prvního; Neboť.kdy .
poznáš, jakými vřelymí díkyjsi BohupoyinenŽK<1y '
vyvře ze srdce (žitvděčností tak-mocný, “že Ly'tě list:—111
]: díkučínění'hoďnému? Až-tenkrat,.kďy lépe poznáš

“_Jobrodiní,'jeji_c11'cenu a velikost. A fu'poznavati-Bu
|_Ješ tím lépe, 'čím'jasněj-iBudešviděti nesmírnouvzdá'

lenost svbumocldárce-a nekonečnou vyýýšenost jeho
nad sehouťzjluátka .jehofmajestat Ýšeho klanění nej-'
hóclnější. _ _.

, \ :Kďy' nahlédneš povinno—stJostičinitižasvé- hříchy
.vin'y Svéusmiřovati?Akďy ii Budešvíólnitilépe?

čím jasněji-Bucleš-vic1ěti,'jak hřích'je nekonečná 'u
rážkamajestátu všeho klanění nejhodnějšího. _

A kdy „Budoutryskati ze srdce tvéhowvřelejší .a (lů—
věrnější rosby, leč až lépe“ Požnáš Bohatství moCi'a
síly „aJolirofgy;mouc1rostí a vědomosti, skryté/wr ma'/'
jestátu, všeho klanění nejhodnějším ? . '

Proto je klanění tak důležiťě; je to základní a o
pěrny' Bod yeškeré modlitby.“ ' "

m ? -—'. „_ . . _. 'Í ._

=-Ac11,jak nepatrný:'ďílečeknašic'h mocllitel) je vě“
novan adoraci !! A přec By'to měla Lýtihlavní a nej-*
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předne'jší čast našlzbožnostiT Nuže —nenapravíme to? _
Není to přec nic nesnadného:

Uznejme a vy_znejmevždy nejprve, kdykoli před
jeho velebností se objevíme, ze je panem našeho roz-'
_umu,a to seděje ukonem víly —;tím sklaníme před
ním svůj rozum.„Pan můj a Bůh můj]“ Tomašviděl
člověka, vyznal Boha: ja rovněž chleBvidím, Boha
vyznavam: Dominus meuset Deus meus.

A s rozumem-skloňme vše ostatní: je Pan svat
svatý, svatý —'majícípravo na každé hnutí našívůlí,
na každý uder srdce. . :Vždyť jsme jen tvorové jeho,
t. j. cosi,coex1stujejen na jeho pokyn a na je 0 po
kyn hyne . . .Nicota. . . které On řekl:„Bud !“ - a .
tak k víře se pripojuje pokora: ,.,-SuBstantíamea-tam-'
quam nihilum ante Te.“ (va. 38, G.)

A že tvou mocí jsem a žijí - naležím Ti '.—Tys
života meho jediný cíl nejvyšší .-. . a tedy me snahy,
me tužby, má láska jen k Tobe se nesou: .

„Co Bych.jiného chtel na netu?
--A co na zemi krom Tebe?
Byť 1-zhynulo telo mě a srdceme,
Bůh bude skaloumou, dílem--mýmna věky.

Mým štěstímjest Bohu Býti Blízkof' .
Ž. 72, 26 n.)

A proto zcela se Ti odevzdavam 1 vůl: svoua při-'
jímam vše, co se Ti líbí na mne dopustiti: nakladej j“
semnou podle zalíbem svatosvatěvůle své.Tuus suum
ego -—"T_vů sem.

A jako klanení tak-i dílcucinem'Bere setouto cestou
"víry, Ivory, lásky a oddanosti. Očima víry vid1-duše
děkuící nebesa otevrena nad každým svatostankem
a-z nich paterým_průlivem jako vodOpady mllostí a
požehnaní rínoucí se na zemi; pritomnost Balla zivelto
na zemi —'jaka za lava Blaha a utěchy z ní do ne

sčetnýchsrdcí! Jeden průliv...Druhým proudl zatopapresvate krve na nesčetne oltare v o ti msesv. a očisr
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'Íťuje,oBmAÝvaa zkrasnuje celý svět 5 chram jej od
zaLuBÝ,A třet1m vÝsÝpa se rajskÝ (lešťsv. Hostií na
stul svatostnÝPro nesčetněJuse ]:sv.Prijímání. A ctvr- .
tÝm Bohatý. pola—mna cestu do vecnostipro u'mírajrcí.
jA patým jako rosně krůpěje s velekněžské hlavÝ na.-'
"čehoArbna novozakonného snaší se clešťsvat "ch svě"

“ceníamilostí kněžských na tolik _kněžSkÝcírukou
a srdcí, z nichž plÝne požehnaní a Posvěcenísvětu
celému: .jsOuťtito kněží jen pro Svátost oltařnl svě"
cení ?—z ní a pro ní je mame, 

To vidí víra, trne sv. úžasem, dwi se. „A v1c11,-ja?;
je zde překlenuta propast mezi tvorem a Bohem nej-!
štědřeji:neboť.Járem, kterým, jí zde Božska Blaho
sklonnost překlenula, není jako jinďe jen.-něco stvo-"
řeného, nÝBrž sam 1311117ó zazráku! O_dive dobroty,
:DÍIKY,(1í]iY_! '" '

(35je člověk— žesho taÍztopamethv
Co je člověk, že si 110všímas,

nebo smrtelník, že o. něj Pečujess_-?___(Ž85)
_ Pokora takto zasypana dobrotou Boží vidí,-lvze je
_tímvíc póvínna milovati a seoddati Panu _ta'kdobrému
a plniti tato povinnost hlavně ďoBrÝm a čaStÝmužíf
vanímdaru tak vzaeného: .

„Člm se _oďplatnnHospodinu,
.fza všecko, co prokazal mi?

I<a11c11Paně za spasu zdvůmu 1,.. "
. .a jmeno Paně Budu vz_Ývat._“

__(Ž.115, 3. 42)

Ani tretí učel aďoraěm modlitÍaÝ-' sm1r.—nejde

„jinou cestou leč zase cestou;vírÝ, PokórÝ, laskÝ a' od"
danosti.

'Ví1ra _co(lí oLríchu duši adorujlm? Adorator vuli
hřích nejen jako škůdce.svénesmrtelné ďuse, kterou

zbavil nebeské kraÍSÝ,Boží přítomnosti, _věčné.1)1aže-'
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nosti.Ov.i-1>1—_zde před majestatem mací a lasky vidí '
hříchv příšernčjsímsvětle: odBůjcesvrchované Velek-'
nostíje to; svatosvata prava, ktera ona na nas. ma,
nohama šlape; nevděčník, kterÝ Je schopenvrazďit
samuLasku ve chvíli, kdy (lavadary nejvyšsí; zradce,
jenž uraží Srdce nejlepsí. . . 

O,jestl1 kde, tožjistězde v adorac1Jesnadnovzkaz
(lití1ítOstdokonalou..

Od toho, JenžByl _uražen,sklaní sepohled tvůj do
propasti _nvicotÝ,ktera se opovažuje uražetí. Sotva kde
jin e uzříssvou nízkost, nehodnost tak Jasně jako zde

.ve světle Bělostné sv.Hostíe. Jako Petr v lodičce, když,—
mu .v zazračněm zalovení r [) zalalesk Boží .vsemoť'
Loucnosti posvítil na toho, clo před .ním stal -' i na'
vlastníjeho nehoanst, pocítil v tu chvíli vseckusvou.
propastnon nehóďnost _azvolal v pokoře: „Pane, o—
Jejďi ode mne, neboťJsem člověk hříšnÝ“(Luk. 8, 5.)
—'tak se zde ponížís, pro své víny i ty.. . 
A láska se Ozve.Laska zadající součit a utrpnost
s urazenÝmBohem, a budící pevna_předsevzetí na"
pravy '— .

Srdceroznícenelaskou, očlstčnělítostí Jeteďschopz
'novyplnití co nejlepe 1“čtvrtÝučel adorační: prositi..

Víra ukazuje prosběadoratorovčnaplň veškeré mi
losti a pravdy. . a tak Blízkou . .-.na dosah ruky.-_“
Přetěka. — '

A vedle ní nuznÝ_a chudÝ,který zde pravem vola
ve svénedostatečnosti a ponížení:

Ja Pak ]Sémukazal: achuďas,
BOZŠ, na pomOc 1n1_1_)_řlŠl)ěj. '(Ž 69)

A kdyz adorator s “důvěrouJčtinnoú poprosil za
sebe,vyvstava v přítomnostilasky ijímající Celýsvět,
i v jeho srdci adorujícím láska rozpínající Svéobjetí
všem:v_sem trpícím, "všempotřebným, nuznÝm a ob?
jíma je. Co nemůze snad konati skutkem, koná zde:
modlitbou, totiž apOstolat _amis1e.. _„-O_tčenaš“Spa-'?
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"sitelůvvede modlitbu atlorační clozavratnÝch hlubin
a VÝSI a s1r1.

Tak se živí a sílí 1 laska Prosbou: „Přijď,]1ra1_ov—
ství tvěÍ“ „O, Pojďte a klanějme sel“—

_Kdto'ličlc'á obroda "vesvětě,
_Dr.]. Krlt'n.

Pravda, dnesuznavají i naši odpůrci, ze katolicism_
ďoLÝva odvažně míst v lidské sPoleěnosti, ktera mu
"Bylaodňata. J e těžko 1největšímu sektaři Popříti tento
fakt, ale lze jej zlehčiti.Možno tu obrodu katolickou
zlehěitit1m,když se ukaže na její Jawa! jako na
*méněcenné.Namítne se třeba,-ze důvody jsou ven."
koncem citového raZu, že jsou diktovaný lidskou sla-'
1)ost1 lověk Povalce jestvyčerPan a častonen1schoP en
““velkéčinnosti a snad 1nerad přemýšlí a neďomÝšli.
“Zmíta sev nePOkoji vnitř-mm,zesilovanem nepokojem

vnějším. Ovšem, jsou i takovými důvody renesancekatolické vesvětě. Beřmečlověka,jak "jest. Prozře'
telnost ostatně miluje 1takového člově a, a i'z něho
se může stati milostíBoží-světec.Ale jestmalosPravně,
l_íďÝžseulPíva na těchto důvodech. Nechci v této stati
vyjmenovavati, jakým zPůsoBemse projevuje vzrust
nynějsíxzbožnosti,vsimnem Slraději jejích tajemnÝcli

=Příčin.
Minulost jest Propastně hluboka a Pomeď do těch

hlubin Působi zavrat'; Tím Patřením clo věku,11terě
jsou sloupy dějin, a ktere mají různou tvrdost a ruze
nou arvu, se set lavame nejen s člověkem, s jeho
"životem a často s jeho BolestnÝrn Paďem, nÝLrž s_tÝ"
_kameses Vulí,-1£tera jest vyšší než vůle člověkova,
a ktera dava směrvývoji, velikosti a nevahejme užíti
toho slova, malosti lidstva. Setkavame. se s člověkem"

Lójujícím se sebou samÝm,s Bohem-'a Jablein'.Ve1i
kósti nebo malosti nas všech jest Poďložen mohutný..

zaPas. Slovo-_:LříCh,slovo tak těžké a nešťastne, že
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musila pro něBÝti stvořena Kalvarie, jest oclprvÝch '
hodín stvorení 11 Bnou sílou, které Prozřetelnost, clo-'
pustivši ji, ač jeírozna jako strelajedem napuštěna,
užíva Pro dobro ,člověka. Co tě síle dodava tragické
velikosti, tot'krev nekonečné LaskÝ, jež stéka z kříže.
Hrích jestproto číms1hroznÝm,zejestpoprenímlaskÝ.
Cesta _člověkovajest cestou od hr_íchu1:lasce a patření

-na tvař Boží, konečna kontemplace, jež jest cílem člo"
věkova žití, jest uplnÝm a naprostÝm vítězstvím las
ky. A kažcla naboženska obroda predpoklada pocí
léhaní lan/chulasce. Totéž platí oobrodě ve století svaté ».
Terezie JežíškovÝJj

Nuže, tÝ dvě pr1cinÝspolečněa vzajemně na sebe
působící a jeďna nad druhou vítězící,jsou liorenem 0135'
roďÝ311rícha1aska.Hrích v celé svépříšernosti a laska
vcelé svévznesené a slaďké velebností. Pod tímzornÝm
“uhlemnazírano jeví se nam dopuštění Boží aruka Bo-f
ží v takové zaří,že je možno spravně viděti jen skrze
slzÝ.Neboť na' naši pÝchu se _usmíva milosrdenství.
_Kríž,kterÝ zosobnujelasku, jest tak vÝmluvnÝmzvěs
tovatelem milosrdenství, ze při patření na kríž skoro
zapomínamena svoji zlobu .

Vs1mněme s1po těchto uvahacll tří momentů v ]ais
toru lidské od XII. století. Hluboké zBožnostirozd
plameněné ve XIII. věku dvěma;patriarchÝ-zakla—
clateli radů, sv.Frantiskem z Assisi a sv._Dominikem
a jejich žakÝ.V1nÝ renesance, z níž přejíma indivi—
vi ualismana němstavlreformacevsech odstínů.Ako-f
nečně nesmírného 'snížení člověka cnc'ÝkloPedickou
filosofiíXVIII. věku.J souto třivěkÝ vrÝtév historii
'liJStva nezmčitelně. „,

Století X. jest černé a krvavé. Stóletí XI. a XII.
se vÝznačuj1neoBÝčejně tvrdÝm Boje'mmezi světskou
,mocía oc1duchovní. Canossajest skvostnOukorunou.
Petr vítězí nad Caesarem, ale ve společnosti lidské se_
stale více stmíva.K(1Ýž vÝstupuje svatÝ František a :
sv. DominiL, jest licístvo 1 kdÝž věrící, naboženSkÝ
“slabé.Mravní živót upacla 1v klašterích, falesní re
formatoři ničí květÝ vírÝ, „Bohatínenaviďí chudÝch,
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"křesťanská-láska jest PošlapánaĚ Hřích jest Ý"purpura
na “trůně,'odkuá svrhl ctnost. Aj aláo'kďysi hřích při-'“
“nutil Lásku ]: “obětí,_;ta]£tehďyhřích':iútřLásku,—. aby

.dalállďstvu dar, jímžBybyl přemožen;MilujícíDárce

. dává-sv.. Františka _aÍsv., Dominika. a sv. _Kláru -al_ís_v.
Tomáše Aquinského .atoho Posledního dává.spíšepro

"JOLY budoucí.“ ÍPOněýádž-láska Boží jest. miIOsrclná,
'oBclarováváčlověka. nejbohátěji tehďy, kclýž jest rv.:
největší _LfďčPostašren; Kdyžfjetou bídou: vnitřní již“
ttak'zkrušen, češe-Blížízoufalství.-Ato jest nadějíi pro.
naše století, v němž hřích“av 'jeho důsledku Bída mrav"
ní jako LYpronikly všude.Milosraná Láska námJalá
v'té našíab ohostiveliký Jar sv._TerežiíJežíškovou-a lze
(l_oufatí,že't'a Láskarnás obejme tak silně, že se'necloě:
jstáneme-z—její náruče; vítníž nám Bude tak "sladce a:
Blažené..Nezapomeňme jeďnoho :'Všechny konverse,
jichž je dnes tOlik'a tolik, se“dějí jzpotřeby lásky u člo
v_ěka.A tenzvroucněný. život náboženský-ve Francii,_

v_ Itálii, v Anglii,—“v Německu, ve Spanělskú, jinde
a jinJe, jest hudbon lásky. Láska přeďPOkládáPožnání; '
a poznávání jestčinnost rózumová. ' 7 '
' Frantíškáni a dominikáni, Pokorní a inteligentní
'a. vždylmilující změnili lidstVO. O-všelmne řšechno.
Pýcha-lidská'je nezničitelná .avynalézavfá.Namlouf
_váčlověku, který rozumem dosáhl výšin, že'_'jestBor
hem. Renesance a reformace,.kteréžpamenají zbož
nění člověka, v'zápoxnenuvšího-'nakříž, ana/Shy před?
1111pod-ním prólěvané, mají 'sp01ečný'zák1aď; pýChu;
Jak r_ozďílný jest naturalism renesance od naturalismu
_sv."'Františ]sa?Jak odlišný jest-'ďuclireform .Lúthero—
vy, Calvino'iry,Zwinglon; Husoýrý'odduc areformír

"sv.Františka! "Najeďné stráně ýokora,na druhé straně
PýctheLezpečíbylo tímvětší,čím&ůkladnějšíBylo
zdůřoďňování filosofické. “Po sv."Tomáši Occam a
Luther! _Akďyby nebylo sv.Tomáše, Byla 1)„YByla snad

.zničenalvíra írceléEvropě; _Oďstraňte sv.Tomášera zni"
čímlcírke'v',Pronesl kte'rýsi reformátor a neřekltčmi slo—'

--VYjenlesklé háže-Tridentský koncil; který zarázil roz.-'
pínavostbluďu, jest Pln Jůcha sv._.Tomáše.Sv. Tomáš
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zachránil.-Evropu a“zachraňuje ]11V&nešnícll dobách.“
Pýcha -rozumová Byla poražena sv. Tomášem a jest
jí poráženaidnes. _ ——.

Racionalism ._encý]£lopedistickýa racionalism kan-"
tovslxý'jsou“1ivětx na stromě" renesance a reformace,
květy- pOzďěji- rozkvetlé, ježto přetvořování' “lidstva
trvá. déle než Přetvořo'vání člověka.“osmnácté století
se.mrzcelsmělo-,o-to jest nižší století'XVL, které “ještě
lilnulog..Století'fÍXVI: se rouhalo, tvrdíc při tom,-že.
věří,"á v tom jeho omylů ] est Bolestná tragedie. Století
XVIII. se rouhalo,-smějíc '—se'a nízce Břešíc &nevěříc.
Neboť k víře je “třebavelikosti a tóto 'stoletfvelíkosti
nemělo.J e třeba-prostotý'a'toto století jest-i sesvým.
Rousseanem'rafinované, Proto trest, kte f.Prozřetelf
nost__seslala_;Byl krozn ',.Bylá jím velíxgá revoluce.
BYI takhrožný, že ByIš třeba k usmířeníuraženého
Boha-krve nevinných. _' _ _ _
“ Láska je trpělivá a v naléza'vá. ] e trpělivější'a '_ -f'
nalézávější—Ínežhřích, „tý-„ Pavel, dítě veliké-lágy
Ježíšovy,_toře1£I-krásně „ve své slavně písni olásce
(V I. listu ke Korintským) _Nuže;ta Láska mobutná,
ježto. nekonečná,“ trpělivá, 7'ežto milosrdné,. vynalé—
zaví; ježto milující, "ItaLáslía Tvůrce-lie tvoru, jenž.
jest díléiňilás'ky, dopuStíla—_utrpení .a bolest, abyza
chránilawčlovčka.A; jediná'bolest Byla dosti velikou
vóčíchBožích, ábý Bylanovým nástrojem];zachránění
Prat-ncie a jiných zemí. Jedině BoleStLyle tak vznešená,
že jí Bůh'užil-k' záCLraně“-Anglíepřecl'rozkladným

\ rótestantismem, katolicismem, „kterýr tam “nesli vy"
nanci katoličtí-vz!Francie. Proná'sleclováním Byla ze"

sílena' vfrá'á ro'zlleněná naděje a rozpálena- láska; _
Člověk-'vcházející—jzXVIII. století Li.—anonrevolu

ce dostoletíXvIX; jest "rozpoltěnQNemůžese smátí c_'4;
nick m “smíchem':Voltairovým; ježto, do jeho. uc'ša
zaléhš ustavičně Hiánf a-místo kletlaý slova odpuštění,
jejichž sílý nicnez'clolá'4Člověkprvníéh desítiletíXIX.
věku-nechce žíti jakožilzjelío předchůdce a nemůže
hneď-'najítifsvětlo, které BY.ho ostatně oslepilo, ježto
byl jeho žral:-zesláblý. „Musset„básník,jenž vszíval_
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vnitřní chvění auz'mítání-tehdejšího- člověka, napsal,.
„že lay-'chtě1.věřiti-,v_Boha, ale on neexistuje. Ale člor'.
věk přecek němu šel a spěchal rýchlými kroky..Ro-_
mantism „jest.výrazem a “hlasatelem toho spěchu a ne—

„_lze jej-odsuzovati. Romantism ukázal člověku jedno:
Krásu'střeďověku. Ukázal: tu jinou a"oslňující krásu
člověku, který nevěřil—.skorem_v.žádnou krásu. .U'ká
zalimu krásu Středověkéhoumění a-ďávaltuišitijkrá—
suliturgie. A tíin'clávaltušiti krásu Boha. Lidstvo tehdy '
nepotřebovalo sv. Tomáše, lidštvorouweauOVinylna-v
lad ěnépotřebovalo Chateaubriancla. Nesnižuj i .tím vie-".
l_iÍmStisv. Tomáše, nikoliv.. J en ck'ci říci,že ,Prozřef
telnost znala člověka"“avěděla,jak ho-vyvěsti'ž-ipra'
chu a-jalc Lo naplniti touhou jgověčnosti á kráse (lu-'.

. _CLovníaRomantism Joplňova1“_harm0nic1íy dílofobětí
revoluce. -Romantism ukazuje nastřeďověk, vzbuzuj e

__lásku ku příroďě a ukazuje _naLeroism křesťanský,
Připrávbval-člověka. Nc'stucioval ještě středóv'ěké Íi—
losofie, ale Budil touhu po nia.Připravova1-půc1u'a toho
Bylo třeba a to Bylo jeho posláním..Největší- pěvci a
tvůrci rcmantismu:'upa(11ivv p_antlie'ism,ale tehdy.. již
po nověm“'utrpení_a přeci novým utrpením Francie a_
s níjině. země se probouze Y; ,

Cesty Prozřetelnosti.jsou nevyzpytatelnétlcclyž
námanecliápajícím a_nevidoucím-daleko, Poněvadž by?
chom musilibýti světci, abychóm dále Prohlédli, nuže,
když se nám zdá, že dílo _Božskěhyne, žešjest'Ohro-z
ženo a opuštěno, ono :se "chýštá_k,výl)ojii Jak 'máine
.hleděti na ten scientism a raCionalismdruhě'piolovice'
XIXQstol.',jenž zamořuje téiněř'.celoulEvropu, všude
půsoBě-lhrozivě na ;tčžc'e se-rodící víru: .po dřívějších
otřesech? Vědajásá, žepotřeIaVíi—u.Pokládá se za vše-' 
mohoucí, není prý. jgroni žádného. tajemství'Není
Boha, není nesmrtelné- duše.- lovčk svým “rozumem"
vše obsáhne, _všepronikne, Zkrátkavěda slaví triumfy
a 'proti ní se-zďákřesťanskáfilosofie,:která začíná Býti
inten'sivnč pěstována, v_eliCenepatrnou-„'a maličkou.
Zeďnáři vládnou těmčř've všech státech.“VNěmecko
prodělává kulturní Boj,v Rakousku liberalism shovíe
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vavě [tr-pí mlčící .církev,í—Ita1ieiklnepapeži.—Socialísm
praniliáj ako nóvé spa'sitelnénáboženství (10dělnických
vrstevý-Litera'tura-sechlubí naturalismem, který proti
Bolesti" křesťanské staví-' radost čistě pozems ou, jíž
chce překonati katoliciism.Bůh tovš'e dopouští, maje
při tom svůj. cíl:-“„ 10věče,ja1_:oBY"říkal, dopouštím
vše.“Dokaž, čehojsi „svými-schopnostmischopenl “Ach,
nebyl všeho schopen.. Věda a “filosofie_nemohla dáti
člověku. vnitřní pokoj a vnitřní štěstí. .FilosoĚe.neě._.
uspokojila" jeho .rozumu._Velikost člověkova--tkví '
v.tom, že.jest "stvořenk obrazu a podoben-stvíBožímu;

e je. tak velký, že Lofnenasytí kOneěné.A ta.přiro
zen-ost.člověkova. 'zvítězila. Člověk; kterému davali
.sehřmotemkOnečno,potřeboval a toužilpo nekonečnu.
Nepokojná- bylo jeho_src1ce,dokuc1nebylo naplněno
Bohem. Toť.příčina četných konversí ke katolicismu
před válkou, která seprojevovala hlavně mezimladou
inteligencí; Pr'ozřetelnostužila lidské pýchy ]: naplně- '
ní člověka štěStíni a pókojen'r, jichž'svět (lati nemůže.

A uprostředvítězn ěhojasáníra cionalismua'atheismu
a socialismu a;“liberalisniuvydava nesmrtelný papež
Lev XIII. encýlxlikur„Aeterní.Patrís.“Zatím co ra
cíonalí'Sňíjest na všech stranách veleben a přijín'lan,
veliký Lev XIII. hlasem všude slyšitelným'vola, že
jedině“pravou filosofií, která<zachraní lidstvo před
pohromou, jest philosophia perennís, filosofiesv.Tomáě
šeA. Svět “sesměje “ve své pýše tomu hlasu-náměstka
Kristova a zlostnělaje, když ten prostý. papež Pius X.
dává clokletby modernistické these a'jejich hlasatele,
kněze většinou. .Proč “se.-smějea proč _laje? Cítí-bez
děl;. _a-nmsí-si'dmtěnechtěpřiznati, že jehopýšehrozí
veliíé .nebez ečí;Proto, Byl tak ostrý a "jestboj proti
scholastické“ 'losofíí',která však již zvítězila; jak svědčí“
to-veliké thomistick'ě hnutí»"ve'světě.-SVITomášza
chraňuje. opět Evropu a s ní celý svět od smrti“Bluďem.

.Po'válce zřínie,jakse hortícírkve, spočívajícína "
Lluclu,a jak mohutnícírkev, stojící na skále pravďy.
Blud rozděluje, pravda sjednocuje. Blud jest anarchie,

_-pravďa'xjesti_řac1.-Církev jediná chrání řád aproto její"
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velikost.v nynější dobětolik vynika; Cum exa-Ítatus
faero, omnia traham aď .me 1 sum.A'ž1)_uďupovvýsen,
vsechnok soběpotahnu. Círiev jako krasna věž _ži'

-.vota vaIJí11sobě lidstvo, které zakusilo trpce, co zna-'
"jmenažíti Bez ní..Lidstvo potřebuje jednoty, vola po

sjednocení a sjeďnocení jest možnějedině v, lasce.
“V lasce Boží. '

PiusX.,kcly.ž-na13aďa1 ve. své encyklice ku.častěj—šímu',1)a,-(lennímu přijímaní, když Lízeli Jítky., aby
, se účastnily koStinY nebeské,c1ě1,žě-žůdoulmalí Světci.
.Jsou malí světcia jsou strůjci té obroď, ktera jest
- v clolaachtemných takovoů nadějí.-Euc aristie' tvoří
f-poklacly,tvoříc světce, a z těch pokladů jsou hojně
obdarovani, kdož jsouchudí. Lidstvo-BezBoha, Ba,
Stavějícíseproti Bohu, jest chudé, a poněvadž Laska
Boží Oclpouštía smilovava se,zavzdor oaplaCí největ—
ším darem: milostí obracení. Mýslíte, ze LYBylo ji“

nak možno vysvětliti ta obracení největších oďpurcu
katolicismu,jichž jest přecetolik.
. U nas snad nelze jestě příliš hovořiti o obrodě _na—

-'Loženskě. Ale u nas jsóu též katolíci, kterí se umějí
modliti, kteří radi přijímají Tělo Paně, a kteří sesnaží.
o svatost.V absolutni; jest naš ukol Ohromný.Každý

.z_.nas se můžestati stavitelem claramu.Proto jsem nej
—,_spíše psal tuto stať, ve které jsem neuvaďěl zařivě pří-_

kládyYnYnějšižlmžnosti, ale sledoval taj emnepůsobení _
laskyBoží.Cožkdyby tak každý ctenařtohotocasOpr
.suobětoval dennějeden Otčenas ajeclen Zdravas a roč-'
n'ejedno přijímaníza renesanc1katollckouv nemzem-1? '

Končím-Otazkou, ktera jest nadějí: .Vžďyť vsichni
věřímev obcování svatých.

Bíle am ,.

Dr-.-_V-.Za1_3_let-a_l O._P.

Bileam odvětilvažněa velebně: „Tali musímmlu“

- viti,___ja_]1___Bůh'kaže. “
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Po tomtoprvém_nezdaru nevzdal seBalak přecevší .
_.naďěje,nÝbrž řeklkouzelníkovi: „Pojď semnoujinam
(na jiné mls'to), OCH—rudpřehlednes _Izraele.a tam 110
proklejesf' '

Vyhleclal místo,odkuď Byloviděti lépe cizí naroď, '
.celÝnaro'clizraelskÝ přecenebylo viděti. BÝlo to vy
vÝšenémlsto nad hřbethorstva FasgÝ, ítam JalBalak-_:
_VÝstavětisean) oltařů a oBětovali každÝ bÝčka a ovcí
navšecholtařích

Kral muselopět zůstatu zapalné obetl,kdežto kou
zelník pooaešel a radil se s Bohem.Úzkost1:-11uče1_o
Balakovi v hlavě a jeho srdceprudce tlouklo.:
Když seBíleam vracel,tazal seho kra1:„Co ozna-!

mil Bůh?“
B_lleam odpoveďčl. '

_ );Stů]5_Ba1aku,a Slyš,.

poslouchej, S'_Y__n1_1__Seforuv!

Není Bůh jako člověk,BÝklamal;
není jako zrozenec lidskÝ, BÝÍse měnil.

ekl—liněco, jak B_Ýtoho neučinil? '
Promluvd-h, jak LÝtoho neVÝkOnal?

Ulozeno mí,BÝclažehnalr
požehnaní zabranit nemohu,
Nenl mOJIYVJakobov1,
sochÝ _vIzraeli nev1ďěti.

HOSpoain, jeho Bůh, je s ním, ._
jasot z kralova vítězství v něm (zn1)._
Bůh jej vÝveJI z Egypta,
síla jeho podoba se:zuBru

Není _Laďacstvív Jaliobovl, 
není. věštění v_Izrae11;__
časexíisvÝm se oznamuje J akobov1
a _Izraelov1, coBůh u_č1ní.

I
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Naroď (ten),111e,jako Iviee Bude v'stavat
“a se zvedat jako lev; -'

- _nelehne si, JOkucl kořisti nezkltí,
ďokucl SCkrve usmrcených nenapljef' '

Balak zble&1,kďýž plÝnula Se rtů BileamovÝch
Slova Požehnaní a Pak oslovil kouzelníka: „Nemů
žes-11zlořečiti, asp0n přece nežehnejl“

Bileam odpověďč1:„Neřek1 jsem ti,“že mněBude
možno činitijen to, co mnčJJahve přikaže?-“

Chvíli se Balak rozmÝšlel apal: pravil kOuzelní—
kovi': „Pojď-,Zavedu tě ještě na jedno místo.Snaď zalíbí“
se Bohu, aBÝsJim mohl odtamtudklnóutn“
» Zaveal Bileama na vrchol hory Fogor, kterÝ shlíží
s vÝšeclo pustinÝ.Odtuď ])Ýloviděti nejlépe narocl
izraelskÝ.

Balak vÝstavělpodobně1zdesedm oltařůa připra"
v11k oběti sedm LÝčkůa beranů.

B11eamupřel oč1na step,na níztabořtlÝ kmenÝlzra'
elslié.Zůstal Bezpohnutí a za okamžlk upadl “doVÝtr

'žení, v němžPřipadl naň duchBoží a Prorólcovaltěmito=
slovÝ - _,

„Mluvd Blleam, sÝnBeoruv,
řekl muž se zavřenÝm okem,
“pravil ten, jenž řeči Boží slÝšel,

—patřil na to, comu Všemohoucí ve vicIuukazal,
sražen LÝI ]: zemi aPak otevřel oč1:

Jak JsoukrasnéstanÝtvé, Jakohe,
.“a tv'é příl.) tkÝ, Izraeli! '
Jako „deffplna hájů,
jako poďél řek svlažované zahraďÝ,

jako stanÝ, jež postavil Hospodin, *
jako ceďrÝ Bllzko voďÝ.
Vocla-teče z jeho okovu,
výsev jeho v hojné vlaze.

—VyvÝsen. Bude kral jeho nad Agapa,
*„jemuž kralo'vstw Bude vzato.
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'Bůhje vyveďlz Egypta,
síla jeho podoba se zubru; -'
Budehltati naroďý, své nepřa-tele,
kosti jejich přerážetvi

_prostřelovati svými šípy.
._Natahnuv se 1ež1jako lev ._

*nel) jako1_v_1ce,1£terouBuditísenikdoneódvaží;
Kdo ti Burležehnati, Bude sam požehnan,

a 1130BudetlIrlnoutl, mez1kletě Budezařazen.“ '

Tedy 1tentokrat kouzelník žehnal. _Balakse roz-'
hněval na viace, ale snažil.se potlaěíti sve rozčilení.
V zaufalství spraslil ruce, protože podle mínění všech
současníkůByl přesvědčen,ze se vyslovena kletbanebo požehnaní neda již změniti.

Když tedy už všechna naděje v kouzelníka Byla .
ztracena, řeklkral k Bileamovi ._„Povolal jsemtě,abys

“proklelmě nepřaatele.Protože však jsi jim třikrat po
žehnal, můžeš se vratiti Jomů. Chtěl jsemtě Bohatě

“odměniti,ale Jáhvé. těpřipravilo chystanou poctu.“
Maj e_statněsevydal Bíleam na zpateční cestu a Ba- _

lak se s "nímvlídně 'rožloučil 1pres svůj hněv, neboť
vladla tehdy obecnémínění,že nikdo nesmí.uražeti
kouzelníka, nechce—li_zasvou urážku pykati.

“O brd-cent).
Dr. Fr X. Novák._

Po obrácení..
Doha o obraceníje J&B; dusevm'hoklidu.
Přestařšrtěžke duševníBoje.Prestalo tapaní ve tmach

am1hoy1nachpochylanost1 Přestalanerozhodnost a ne
jistota našeho duševního stavu. I na venek odstoupili
mnózí,kteří nam Branili, naspřemlouvali, zdržovali a
larz'clili.Ustoupil jarmack světaa nastalo utišení. Uti-'
šení ne nepodobné onomu, o kterém nam vypravuje
sv-._evan_ge1ium(Mat. 8, 24—27).
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J est takovým'lcluším jako-"plavci;_-1<terý' po “Lon-rné;
„plavBě&ospělOchranněho přístavu. Jako vojíno'vi, kte-'
rý _ztěžké, dlouhéfválky 'se vrátil do tichých poměrů
domácích. Jako nebezpečnoúnemocízmítanému,kdýž
seinavrátilo zďraví-a sním jistota života.; 5/

*

Doba duševního štěstí. __ _ _
Všichni'konvertité to“ďóznávájí. Již ten ;.přechoď

“zBouře do zátiší, z Boje—,domíru, .z-pochybnosti do jis-f
totyje sámo soběpramenem oblažujícíluovědomí. K to"
mu“přistupujístále'nové a nově oÍ>jevy JraLoeenných;
dříve netúšenýeh statků duševních. NOvýž'iiičím ne"
potřísněnýjšat duševní. Nově, nepoznané štěStí-obec-.
vání sřBohjem ve sv.„svátosteč11.Téměř; nověfoclkryt'á.
slaďkošt modlitby. Pořáď hlubší vnikání—(Io.sv.práva,
Pořád dokonalejší s ními splývání. Takóvě. štěstí Já se
připravovaná jen ku"ště'stíonoho ,č'lověká;kte_rý,_ná1ez

' _naÍskrytý poklad, s radostí nád ním jcleÍa-všecko pro-!
ďáýco má, a koupí pole, kde jelt'en poklad (Mat. 15,
44). Anebo Int—"štěstíoné ženy, která 'po úšilném:l111e-'
dání: nalezla ztracenou drách'mu'(Lu]L 15; 8'násl.). “A?
nebo, “chcete-li;ku "štěstíobjevitele, který Po dlouhém
Blouděnípo' mnohých-nebezpečích a zklamáních oly-'—

. jevil novou-zemi, krásnou, úchvatnou, Plnou nebes-'
kých tajemství—a clarů. " \ '

. .*

Doba 'Jusyqvnl'fto pólcřólcu.. , _ . _\ '" ___
N1kďy není duševnípokrok člověkuBližšímýnikdy

si jím člověk není jistějšfm.vR'ů.zněvášně jako Ly;I) ly.
._usnu1y,není cítit jich útoků _azáchvatů. N ásledký šíří"
chu dědičného jako BYne'stávaly: “srdce,_vůle,_roz'um,
všec ' “síly duševní znajíjen jeden směr: Boha. a “jeho
sv."vůříg'MoďlitBavten časnení námahou, nýbrž slád'
kou Odměnod.',-V ten“čas hodiny na' in_oědlitbě_ztrávené
idejí se krátkými chvílemi, V ten—“časůěí'sejčlověk na“
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pamět-mnohým'krásným:modlitbám, které mu zůsta'
noujako: poklad po:celý pozdější žíyót. _Vten časJuše '
nekráčíf'nýkrž'spčchš; Běží,.letí-na cestěkBohu.

“Opraždu 1etí,_o_pravďu»nekráčí?'opravc_lu. Ale „ne
ani tak ze “sílyvlastní, jako Spíšez.milosti Jobrotivého
Boha, který ji “bitová'v náruči “s'vějalcožnatlca díte'Í_D_ítě_
vináruči matčině „Bez námah '_dojde daleko a přece
vlastně nedojde-“tam samo; n 'šrž matka je tam clonqSe..
Tak je sadašívté první, sla. _ „ědobě o.oBráce'm'.Platí
o—ní.slóvo sv. Pavla:. lac-volní potu'm edí, non eqóam'-—-
mlékem :jsemvás napájel-,nikoli tuhým pokrmem, lite-"
rěLo-jšfe-closuďnemohli snésti (I. Kor, 13,z)..DoLa; kdy
Bůh „Vitut'o noýčfobráeenou duši.Buďe'akrmitituhým,
alefzďraýým e_hlebemutrpení a_zkoušek,.ještě nenaded
šla-.ale"Přijc1e,'přijde-Později, až Bůh 'tó-uzná prani
vlloclnýmí . __ .

Má i'svgí nebezpečí ajsvě obtíže ta doba.
:-.. Obtíže může si .přiýraýiti sám Obrác—eneclsvou-jar"

.kousi přemrštěností, j'eďnostranňostí, duševní nevýrov—'.
naností,'nemo1_:o'rností,'_s_"nížobýčějněv-nověm životě
pojímá:a plní žákon Páně.; „Nově obrácení a „mila—
váníjSou' často nesnešitelní sobě“i jiňýmffí'praví sám
takový.;j'eclen'konvertita, P. 'Verkaďe.1 —Non neoplzy-f
tum„ne'>Í1—ío_v'o'věree,varuje již -sv._:.Pave1 (I, Tim. 5, 6),—
bčží—lí bij-isté ůřaďy vv'Čfrkvi; , * . . . .. " '

Někdy- niůže ýrávěftato upřílišená horliiřost při než,
Jostatečněm j eště a n'evyspčlěm pozn ání duševnímVÉS'ci'
ik t. zv. s]crúpulositeí'která všude „aýe ýšem vidí těžké
hříchy a_-samasebe zbýtečnými úzkostmi trápí. Dobrý
duchovní vůdce (který vůbeopři díle ko'nverse je _ve—
liký Jar Boží !)ďoveďe tento mrak duševní'úzkostlid
voSti Brzo zaplašiti. . ' “ . '
.“.Ba i ta duševní sladkost, o „nížnahoře-kýla řeč,není ""

Beznebezpečí .Aby obrácena v níhejzleclálpoclstatu clu-'
] . , , . , , \

clwvního 'ž'wota;ABY1s1to falešně nevykladal, až Bůh
mu tenďar VeZme a Postaví 110na tvrdou cestu samo—'.
statného "'sn'aženíduchovního. Pro každého nadejďe

1Die Umuhejzo Gott.“Hercler, Freiburg i. BL. 1920._Tan_1_po
dává historii svého obracení.
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jednou taková. JohatAitu mnOZíQňád (čímzt—ratí.správný_
duševní—směnTrápí se 21) ečnými výčitkámi; jako BY
sami _ťen“stavByli zaýini i'a Bůhzá trest/jim;byl odňal
milost svou.Podnikají .různé pokusy; aby se“ten pivot?

_ní sťav'jim'znovú vrátil. Alici “%se „tak nestane,- upa"
dají v. i_nalomýslnost, locliiabují v modlitbě? 'ísý.'s€r_átostí

-*.počnoq .zánedbávati, "áž »i úplně Ěropaďnpú netečnosti
a_ vlaž'no'sti; ' v. * -. _._ Í, " , ._

'.*Kristus Pán“_mlúví o obráeen'cíeh, ýři niehž "Poslední
věcí.“jsoúhorší Prvních (Mat._-1'2,45), á.sýr.apoštól Pety"
užívá obrazu o psovi,nkterýse Ý'rátilke svémuvývrat'
ku, asosvínirkterá “výkoupavši se, šla Opět-se'válet do
kaliště.Bláta(z Pána,-22). Abynikdqí přihejvětší
horlivosti prvotní, .nepoďďáýál se nekezýečně'á;.klam'.

._ Doha duchovních líbáhek, abych falc řekl;_-'ti—Ý_á-růz
.ňě dlouho'ýo obrácení; ím-energíčtějšíl-jeduše,tím
bývá obyčejně kratšíáJako. matka-dítě Plenkám oci-.
i—osté staví-ha. Zem.,abySamoÍcLoďilo, oclstašrujefjeoa
prsu, aby si „zvylcalo'nár tvýclý, .alei-žiýný'ehlěh dospě—
1ých,_'tak _to.čiňí Bůh “s__clú'š'íobšzíceiice; kdy:-Ě uzná ,j1
“dostisilnou k'ďalšímu 'sámostátnějšímu životu duchov—
nímu. Ten další-živoťfdiítlio'vňí pakpodobá ,se.cestě

5pouští, Hráč, s mnohými; útrapami &“o'ďříkánímí'spo
jené, kde oásY taďosÉi-právě &hluboké Sieleýňeseház'ejí,
ale přece jen VoaSamijsou., "abyduše nežáhý'ňiilá únaí'rou'
„avysílením. Šťasten,akďo „naté eestě vytrvalýažho za:-=
ýolá Pán. __To.je ta cesta obyčejná- clo,-hehe. . .. . _

J e ještě 'ceStajiná, jgodolanáputování v Allée/Leh,Brzy
_náďpropastmi mimořádných utrjýen'ía'zkoušek brain-'
sky sňášených, Brzy údolímiiraj ských krás a-útě'cla.„To
je cesta'mimořáďná, Cesta v'ývolených miláčků-“a'sva-'
„tých Božíeh samých. i
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Kře sťancháform a':ufnevreCltcí.
.. . . l.—D1>'.l—]_ar._-H—r_l_1>5an.

_Nová Jóba, zdáfse; jest'ín—áloPříznivaíijkřest'anské—
muumění i_křesťanské'le'sťet'íeleLJakoBYnebylo možno'
najíti spojení mezi uměleckými ideály moderních věěf.
“kůspóžaďavkyetužb ami'křeSťanskéhónázom.Avšak
„nemysleme,úževěci—_Jósp—ělyjiž tak daleko, nebo jsou
ještě ták daleké, žesluměleckým dílem, které ve svých
rozumoirÝCL' '“rvcíeh selloclxtášíjkekredit křesťanskému
nebo ,šíestetieljlým ?zkoumáním, j ež "se-opírá „oĚlosoňi:
církví dóřófučova'no'uginel) '10 BYmóžr'mú'spěšnč předa
'stOupit'iHISš'eďkompetentní řorum. Mohli jsme ozoro'f'“
vati,'s jakým- “tt-zněním.&"respektem OJ „vynifajícíeh
myslitelů 15le Přijaty—OskaraKatanna: „A'esthetiseh
'literafisehe Arbeitenfl,VydaněTyrplíí ve V ídni (Inns
Lpuckg'Mnícth) roku“-1918.-Autó'r' v nich zďůrazjňuje'
cenu;ttadíee jako-duchové moci;.žáďš. dělbu „práce á
.polci-ačoýáňíj»'tf_.='clí1e,sýqlupráei;i1íďiviďuí a "generaci) .
sepětí íršeobeeň'ěho'á trvalého "s'indiviďuelnfm'a pro?
níěnlivýmí Nepodéeňúje ÍsY'rithetíckělloprvku, kteřý
těž leží'iýi'eklekticismú. Opakováním. neztrácí“pravda
ničeho Ifaýjsýé(ženě.-VJúchutěto metody 'načrtá'váKa
talnn\heřoseholastiekóú teofii krásna, systém umění,
teorií tragična atd,; _všude fpřitom s_evýpóřádíváj ePeči
l'íýě.s včdeCkoúÝ.tradicí. .'Hluboce'- 'a krásně ._háznačuje
vztah náuký ólTrrojici'kpojmu-kfásna; —.Bylo uzná?
no “a_s'fpvóirclěkem“konstatováno; žei kďýž estetický oly
jelstívisřmús.u.Kait'anhá jest nesen OBjektiviiSmemtheo—
logi'cko-rmet'áfýsiekým, ňeLfnam-ená'to', jak jeho, stuďíe
ukazují," „žádné. “brzdy 151-0rozdělení ' 'ráce a 0111—01;'
díl? v'-"e*stetiic'kění1_»obóxuy-Tgo-stačí,aby šylóprošázáno;
že theólqgickoĚnijetastiekÝ objektivům—usmůže se ti?"'
platňóvátil-aí v..hejnoxřčjších'problěmech este-tických.

V-j akční přomčr'uj est Světový názor křesťánský, 'resp.
katolický ]: umělecké “tv-Orkěsoučasnosti ?'N ePřekvapí
nás, že'uměňí současné Ívesvém celku'_1iení živeno ze
;drójů ňáboženskýeh: přieel'kověmodnáboženšťování_
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' života nelze ani v umění očekávatináboženské inspiť
Ira-ce.Nemám tu naprosto na mýsli'námětů. nábožen
ských, o'ty není ani v dnešním umění nouze: jde“o to,
abychom zjistili, zclaformaumčleckého díla má něco
.z'křesťans'kého (lucka, :: křesťanského pojímšní'světa
a života. Takových—otázek nelze rozř'ešitijedním slo-'

"fáma 'výžaďují studiiíodborného 'a detailního;.za to
však výsledky; obohatí měrou často net'ušenou'jnaše
"Požnatk . " '.' ' ' _ ..

Pokuš vím, nebýlo (10qu v umění soustavně sáno
s tohoto stanoviska,.totiž o ďčjinách křesťanskéflormý
v umění. Toto téma stane setím naléhavěj ším;čímmOc'

' něji snáďBudepřibývati hlasů, které Bý'chtčlýztotož'
ňovati' t_utokřesťanskou-„formu umění-'s “křesťanským
náboženským-' uměním a'které“ Bý„v důsledku tohoto
nesprávného zatížení p'ojmového Íchtělý.př'oL1a'šovatí,
že“nákoženské'umění křesťanské dnes odumře'lo.a že
o“vlivu křesťanské-inspirace umělecké není-již- možno:
“mluviti'.-—Katolické náboženství nemusí Lleďati apo-'
logií"své Pravosti -v“t_om;co Llahoďárnéhóvykonalo
pro uměleckou'khlturu'; avšak Projeví—lise vskutku
nesmírný význam jeho pro níý'lsnaď'clocílíse aspoň 'toť
lili, _žeívážnějia poctivěji se jím Budou oBírati-takétí,
“kteří (lp-sad jsou ho úplně'vzďalení._ _._. '
' Křešťanskouformou uměleckou chtěl kých-tedy na“

-zývátí všechnu strukturu umčleclxéhoJíla, kterívznik—
la jako adekvátní výraz umělecký z křesťanskéhopo"
jetí “světaa života-Tento vznik může Býti Zcela uvě—

' “domčlý, ale-též., víCe Podvěďomýnebo “zcela neuvě—
domělý, historický uplně dokazateln ', jindy zatím
jen tušen ' nebo _řeďpokláďaný; Rozššímeelí' Přesně
nábožens ý obsať od jeho fórmý, moLOuovšem nastati
případy, že t. zv.'_náBOžens]—iédílo obsahem" nebude se

"projevovati formou nálíoženskou, že naopakSetkáme
se's náboženskou formOuna díle'nenálaoženském (are
-._ligíosním)a'ovšemř'též s clílý nenáBoženského obsahu

*'Í'a"nenáhoženskéffox-mý, jakož—šis díly náboženskými,
vyjádřenými náboženskou formou;Čím jasněji Posti -'

_

heme,- c_o'vaonalofa co._znamenákřešťanství .v dějr
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nách, t_ím'bežpečněji';Budeme mocí stanoviti formy u
mělecké, které “_vytrysklyá křesťanství.Je-li- ve VY'.
cpálkově' ,;Kantátě o'Posledních věcech člověka“, díle
nesporně. křesťanském i náměťe'm, vzatÝm ze dvou mo—
ravských-l—íďovýcllpísní, i úmyslem skladatelovým,
jímž Byl protestprotí materialismu a-poukaz kau
chovním Stadium,—používáno častěji věčné'formy llu—
Jebníholprojevu, .fugy, poněvadž se v. Básni jednalo
o věčně Pravdy-(srv. „Listy' hud. Matice“,_1istopaa
1922 , pak smíme l_iřáveřnjtuto formu zváti' křesťan-'
skou formou uměleckou? . ' . _

\Žznik hudební .fozjmý"fugv “možno ovšem 'Ěřičítati
oněm tisícům. nevY' očítatelnostíve světovém ďění, '

avšak z toho, jak \ahkše Byla přijata a 'ěstována, jsme
oprávněni souditi', že zvláště'vyhovova a křesťanskému .
nábóžlenskému pojímání; '—'S čímsi póněkuď podobi
ným shledáváme se v chorálu gregoriánském.Jakmile
hudba Býla žhavenapout proSoďie,'Bylstyk s antikou

o té stránce přerušen-.Tón byl svoboďen'.Duším „Bar?
farskÝ-ch'f nam—aa131,10vítáno kupé,-fantastické hýře—
ní-vmeloďiiřoďpoufané od slova;_Snaclík0ptickě církve:
to kýly, které výjasaly v mocných liniích melodic-'
kých své,—allelujah;ježpak ve formě důstojnější chra—
mů, ale nežkráceno na své mohutnosti, přešloclo zpěvu“
řeckéa římské“církve._J est to zřejmě již'Pfoj evená snáz.-'
11avyslovíti to, v čem selhává„řeč._Duranďuspozna-ř
men—ava:„. . Ápneuma však či'zjšsot jest nevýslovně
radost mYsIí nacl'Věčným' a 'pneuinaldacle sez'jenna'
poslední slabiku antifony, aby'se naznačilo, žeBoží'
chvála jest nevyslovitelna' a'nepochoPiteInái Pneuma
znamena radost života věčného, jíž žádné slovo výjácld-.
říti'neďovede, proto jest též 'lpneumahlas Lez-určitého;
vyznačení..“.-"Odosahu“ ťakovýčk a podobných zjevů'
ve staerěkě hudbě, _ohudbě jako umění par e'xcellence
křesťanském1)le psaný celé knihýía nemohu více za"
tím než k nim odkázaiti.. ' ' '- ..' ' '

Filosoňřcka“ideaabsolutna "isou vztažná iclea relativ-'
nostivynikly ve svémjvýznamu až-kvasem křesťan-'
ským; analogicky jest tomu s-uměleckými formami,
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které jsou,jakýmsi pretlumocemmtechto i_cleív mluva“
je notllvýc umění. ,Vracím se ]; Výcpaumvě Kantate Ve spojení

" fs'namětem i forma akordů a jejích _spojů'jest v poslecl-ň'
nlpříčině výtrýskla sestan0v1skakřesťanskéhonazoru

' ' světového; veškera tíha a inaďekvšýtnostsvětaoproti'
_tažbamJuše lkající po slitovaní Božím jest v oněch
.ďisonancích,ktere nemohou dospěti svéhorozvedení, a

„tíha země _ozýva se jestě ze zavěrečneho. ' %__

nezapírej se mne, _ 
neBs rači1_stvořítí mne,

k olarazn svemu, Pane!__

ktera, acvývrchol'uje v čistém—,jasném ďur,prece končí.—
otevřeným11-cl-fis-avlekouc takto až před trůn Sli-'

.n.-tovanívšechny pad'ý a poklesky křehké duše Kaské..
Nemohu se_pokusitidale o 1etmý_rózBor amjedno-'

110jiného díla uměleckého,již proto ne, žekaždé dílo
vyžadovalo 131:studia nejen sve definitivní podoby,
ale 1svého vzrůstu. Přišlo Bý na řadu starokřesťanské
uměnl, zvlastě hrobkově malířství, starokresťanslie m0"
saiký, Basnicka forma (v nejs1rs1mslova smýslu) Dan-'.

"'tový „Bóžské komedie“,ať jmenuji jen některé z vr?
,cholů.A1e křesťanskaforma umělecka naprosto nekon- 
č1-střeaověkem.Výnoří se, n'eHIidříve, zvlaš'těpatrně

\ v hnutí romant1c1nem,stačí, abychom srovnali usilí
o soukromé dílo umělecke (Gesamtkunstwerk) jak se“

___'ztěleSňujegigantickým cinem ši. Wagnera svýrokem
z-jeho „Nalaóženství a umění?Své nejvzacnějsí dě?
dictví zanechala nam křesťanskacírkev jako vse Ika—
jící,vše říkající,znějícíduši křesťanskéhonaboženství
-_-—abychom plně byli přesvědčeni, ze nejen ta mák ona

-_2formaumelecka nýbrž l_lměleckatvorBavuíDeCjest stale
:svlažovananepretržitě proudícínu zdrop vecne nespo
_kojenostla touhy-po kralóvství, ktere není s tohotosvěta.- . _

Proto ještě na jedině spravne cestejsou oný snahy,
které se p_olřousejío obroda křesťanskeho umění nejen
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se zevnejsku stuclíematechmckÝm cvikem,nÝ1)rž kte—'
ré z nltra znovu 1ntens1vně křesťanskéhous11ujídatl
křesťanskémuumění jemu vlastní křesťanskouformu. '
Tak Počína Si na Př._umě1eckaškola italska „Beato
-Ange1ico“v_Milaně snažíc seuvésti své ckóvance tak-'
to ke kořenům křesťanské 1nsPiracve.

J est to konečně jeďínÝ krů , v,němž sevše točí: z in—
tensivníllo křesťanského života vÝtrÝskne zase velké
umění ze křesťanské, které mus1BÝt1_.světuzjevením,

Poněvššž nevÝcerPatelnejsouPokladÝ, za jejichž clo-'
nu v1raPatří a toto umění zasevÝnutí si uznaní a uctu
a také ziska mnohé mÝs11,_které jinak_rosou milosti
sotva mohlÝ BÝ,_BÝtisvlaženy. ' !

Hrozne místo,
P MartanSchaller, O.S.B.

Jakob ůtíkal Přeď svÝmBratrem Esauem,jejž BÝI
„PnPrawl lstí oPrava PrvorozenÝch, do syrske Meso—
Potamie. Na“cestě .z'Bersabe do Haranu Př1se1na.jeď-'
no mlsto, 'o-nemž nevedel, že LÝlouž oclAbrahama
'Posveceno, a Chtěl na něm .Po zapadly slunce Přenocož

,

vati. vzal jet-Jen"z kamenů, které tamležely, Póložll si "
jej Pod hlavu _a_sPalna tom m1stč.Tu viděl ve snack
žebříkstojící na zemi,-,jehož vrch dotýkal se.nebes.
Andělé Boží vÝstuPovalí a sestupovali Po něm. Hos—
PCJ—lnPak stal nad 2613111116111.K&Ýz Jakob ZCspanku
Procitl,Pravíl_:„VP1—avďeHosPoďín jest na tomto místě,
'aja jsemnevěděl.“Pln užasuPokracovalj „Jak hrozně
jesttotomísto!-“1(2_.ijž. 28 10—17)

Star zakon Používačastos ova „hroznÝ, „krů-_
za“ ve sPojení s Bohem nebo BožskÝm Jmeno Boží
je „svate a hrozne-“-( .1_1_o_,9). lověk nemůže Přímo
Pohleďnoůti na Bóha, aniž hrůzou nezemřel.Svatost
a veleBnost—Boha mus1každého, kdo ji uzří, rózďrt1ti..
leclo Bez 211196111ne_můze ZáSleClanlltl Přlmo Boha

!“N_ě_nítu mcjiného než dům. Boši _aBrána nebeská.
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mluvitiý Živá Přeci—stava.Fřítomnosti Boží člověkagaěsí.
Místo; na kterém s'počinulžidovskýpatriai—cha;sva-'

tostánek- Připutování “vyvoleného _“nároclapouští, Ba
i přelskvostnýÍŠalaxnounův :chrám-“vJerpsalemě'js'oú
pouze stínem toho, co “Představuje"chrám křesí'an'ský.
' Pociťuješ Onu hrůza-Před Bož_$tvím,„kte'1féSe'taay'

'skrývá?-Po'zoruješzde-onenneviditelný pohled Boha,
. který svým/absolu-tnímpráveni všecko Pronikáivšeho
se zmo'Cňuje,vším hýbe ?/Znamenáš na sobě, jakpro'

'stupuje každý atom.-tvéBytosti ?; e není možnosti u"
"niknouti .Mu7'i'kC1YLY1'náspřibyly hofý “apahrlí'
kové?-Uvěďoniuješ “si,-že;toto místo,je 'Mn'obzvláště
výhnaženo, ačkoliv je všude; “neboťvšecko jest jeho?

Jak to, žeul)ohý lidský 't'vorvyhrazuje'Tvůrci místo
v-jeho stvoření ? „Zajisté že se neoclvažuje tvrdití, že
Bohu dopřává Řouze tóhoto mísia',nýbrž chce sámsobě
“pouzeuložiti Povinnost zac zvláštním způsobem uctí
vati Nejvyššího, jelikož nedovedevžďý avšuďe'se Mu _

"náležitě klaněti. _ _ _ _ '
'Bůh žárlivěstřeží toto místo;na'němž Mú-svóbodný

" člověk chce sloužiti,'a proto je vyplňuje-Lrů'zou své
svatosti; Nemysleme si, že “toslůvko „hrůza“ je příliš
silně. Pro mnohéhogčlověka nemá (losti sílý', aby 110
výchovalo pro dobro _agctnost,Pro číSto'ťua\.svatost-a
odvrátilo oa špat'nosti'. . __ ' ' _ _

Ducliovní zrakčlovčka zbožnéhosznamenáv clu-á"
mč'nejen Zvláštnípřítomnosť Boží a'její svatou'hrůzu,
nýlnfž' vidí i sesfupovati s nebe \a'opět do “něhofvystu—
pov'ati zástup _nebeských duchů, kteří'lse-sáčastňujf

vše-eli liturgie ýcli koní; a tajemství.-J 19?David o tom "
mluví, že bude ,“,přeďzraky ranďělů“ Bohu pěti. Sv."
Beneclikt z 'NurSie nabádá své duchovní-.:sýný'kucti“
vosti při bohoslužbách poukazem na-přítomnostr'an-F
dělil, s nimižmniši Společně„Boha oslavují,

'Jaká hrůza'laý nás obešlaL—kď'ýbýchom'spatřili je?
nOmjedin ého nebeského pošla v jeho duchové"kráse!

. A to,LYbyl pauze sluha—Boží,“jenž'Sáni'se chvěje 'Přeď
trůnem Pánal“ *. . ' .
, Véške;'1_1_-hrůzu křesťanského chrámu. a oltáře—“po
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znlaj'í jeJnOu jti', kteří-4.0 ovrhují-zsvatý'm' hněvem Bo
a', jenž By, je mohl Olšam'žitčzďrtiti, a neuctivostmi

a špinavostí ,duševní“ oslaví—ňují.tóto míst'o nejvyšších
tajemství a činí z nčťo peleš lotrovskou. '

Hfůzu křesťaňskěthkí—ámuPoznaň,-kdož jej na?
vštčvovali, _aačkolivv něm slyšeli a'viaěli svaté věci,

řecje neslýšelí a neviděli,'kďož .'vněm Přijíínali mi-t
“fosjt'irapovrhli'jimi-.na::$metiště hříchů 've svém srdci;
Všichni; ]:Jož'sí'cečasto chrám navštěvpvali,'ale svým
chováním, a—životemuveďlísvatálmísta, zbožnost, moci-'
litbu Zikřesťanství v ' osměčh, .nenávist'a Sopovržení.

[Hrůznkřesťansk *_čiisvatyňpoznají, kdož tatomíSta
nemiluji-, jim_še=vyš'1>ají, ačkoliv, je .zcle„dům Boží “i \
a „Brána'rnelaeskáa íďož jšou-lcizinci v doíně Otce.
Všichni, kďóž nechodí šem Boha “učtívati;k Němú se
modliti,_o*Něm slýšetí, 'sytiti se.s_vatostmi. - ' '

Děs Bažího domu poznají, lkďož nejen sami sem
nechodili, alet'aké jiným taxnzatarasilir _c'eštuuloupe-r
'ním chrámu; Posmčchem; znemóžněním návštěvy Ino—'
Lošlužel). -. ' " ' ' .

Jak hrožné taje_tot'o <.místo !

C \. '; I' - ' v:IV.“. en-a-rozumcínl Pro. vnztrnz zivot.“
“ P; 'Ville'm SčLvllóláši'nge-sz. P.

Rozjímání zaujímá vynikající místo—meziProstřeďd
k -"1 lj'; hv »ov dv v) 'k . 1- 'v l "y. m; psu,-pe z-muze use untl e svernu vnltrnlmu
vzrůstu5prohlouB-eníadqzránísvou'poďstawu je stejně"
předmětemčínnosti rozumově' jako prací sr ce,-za—
městnává- tedy _celéhoZ-vnitřního člověka," na l_ňuje.
jeho .duševní život"novými pravdami _a'podněty Job-' '.
_rěmu',ano,—];nej ššímu.-Rozjímání „je.pro duši více
než _občefstvujíčí'. bupel: tato posilujesice tělesně
zclfaví, nedává“ je však, nemá-Ii“ je .již člověk.“Roz,'I i l v '" -v' 'v " ) " I I'!
J_lmamnaplnuJe-clun vzdy novym „obsahem,-otevlra ]1
nové Světygý-uvzíďíji'ďo hlubin“ pokladů našeho sva-' '
tého-náboženství, přičemž Bývá celý vnitřní člověk
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_-'_ró'zOliněn k větší lasce a oBetave horhvostl _vPovin'fr'nostech
Rozjímanínemavšak cený, není-lí modlltlyou.Proto

_j.__m]uv1_-1 učitelé duchovního živóta o rózjímavě mod-'
litlye.J enom tato ma _-naduši vliv obrozující, Přetvo-r
__rující,zdokonalujml NedLa-rli člověk modlitby .Při“

"Í5-svem rozjímaní, není-'Ii jeho rozjímaní stalou rozmlu'
_vou s __Bohemo Předmětu rozjímání, uPaďa hu.-(Tvsu
; cké, neužitečne _rOzumovaní, nebo __ je-li--P-.o_va11y
' Houzmvejsi -.' v Přecitlivě1ě_omamení.-Avýsledek
rozjímání rovna. se nule. Duše musí semodliti: hned
od začatku 'rozjímanímluviti s Bohem, rozmlouvati
sNím oPředměturózjímaní, ovšemnikoli abstraktně,
nýbrž konkretně, sohledem navlastní denní POměrY,
aby mohlo býti Poznanézužitkovanoještě těhOždne.

Rozjímaní nesmí se zvrlunóutiv jakesi snění_-.-Nej .
Prve třebaPojati Pravdu rozumem,ujasniti _si.ji a
Předvestiji duši a to i v jejím Praktickemvýznamu.
'Roz]1mame"11 o-čtvrté Prosbě Otcenaše, nestačí _ríci
si, že učí nasPan všechny.Prositi 0 denní chléb Pro
fysický život,že Poukazuje těž na sv. __Přijímaní—
denní stravu duše .-.—'sPíše musím siujasniti, jaký vý
znam ma tato Prosba.Pro mne, Pro můjtělesný 1&a
ševníživot, Proč mani Pronašetjidenně tuto Prosbu,
jak jest nutně Potrekna Pravě pro mne, LYCL._CloSahl

naBohu všeho,čehoPotrebujl dennePro telesný 1_au'ševníživot..
J1sto je,_že rozjímaní není možne Inez Juklaclnello'

_Pre'mýsl'enío Předmětu rozjímam tímto konkrétním,
_zPůsoBem,totiž bez Praktického VYStlaenlJak Bý se

_ take mohl.; vůle rozehřati Pro něco, _čeko nezna?
Pravda však, již uvaží duše-Prakticky Pred Bohem a __
s Ním, netolikoPojme, ona stava _seosobním jejím ma'
jetkem, Přechazí, jak se říka, do _tělaakrve. Tali Lucie.-'

člověk jeďnati 1Pozdějiv-určitem PriPaďePodle Prav
dý, Praktický Poznane.' omašAqu. Praví, že mnohým lidemnechybi
Poznaní, ale sPíšechtění. Vědí dobře, co mají činiti,
'jsouce ]nesťany, nečiní toho však, Poněvadž jejich



..“čhtčníjef'příliš chabé. Prótonení činnqst fóžum'oýá
hlavní včeí'ýři'rozjímšní, nýbrž činnostvůle,aby totiž
poznani "pravda-stala se -pevnou zásadou-..Pozná—li
r'dzum.důkladně _a 'prakticky některou-pravda, 'rezeť.
Lřeje &nadchne se “pró'hi-nutně .í vůle a Bude oehotna,__
jeďnáti podle.__poznaněPravdy. J e tedy úlohou vůle;
vzbuzbvánínlf efektů "a'“předsevz'etí přizpůsobíti po"
znanOu právďu dennímu životu.. ' ' _
' -Ve1koú"ďů1ežitost mají- ta'-.:přiměřenáhnutí mýsli,

, číafektýg Jimi "rnlúví-clušenejlépe s Bohem o*poznaně
Íirá'vďěí —Vý_1)ěrtlěchte afektů 'je. veliký-. ])úšeýmůže
'v.nejrůznčj šíeh'melódiích á t_onínáckvýj'áclřítisvé city.

.Víra, naděje,“]áská;'_c1ůvčra,_p0kóra,lítost, zahanbení, :
řadě.—št,tenká. '. tyto a_fm'noho jlnýcli _vnejrůžnějd.-_

" ších odstíneehlt—-_c11ětínnÝm—z'působeni-vz užovšny --'.l '
'přispjějí'kto'lm'u;žeýůle se netolikovrozehřeje, ale'roz
žhaví _a„je_“díspónována'(hotóváyk Pótřebným "před-'
sevžetím. '. ' . "

' "Rožjírnání bez předsevzetí ujemarné.—Ovšemmusej-í
t0' Býtif'zÍCeláílsónkretníÍ'předsevzětí,asiy této formě:

. Dnesínúsímv toxntó případě,íšebfatívšeckasvou
duševní Zšílu;“abýell n'e'ztrajtí'ltrpčlivpst; jako (se.mi'
stalo již-:;tak,častá.-g_Připraýím _se “te y & vyzbi-ojím,
kých Seifneclálltstflanbutia'zů'stall kllďný. -—Duše,.jež
se taratoíjpřipráýív na- 2v1áštní případy, „neupáďne tak
snadno,_začhová_trpělivost a'JoBuČe-vítčzství bez vel-'
kěhq-fiámáhání ' __ “: ' '
' . Koná-„hfduše-"rozjímání_5ďenně a učiní při"nění .pq
.Iiáždé' n'rčítéjpředsevzetí,p_ójnie-žá rok 565.takových
předsevzetí-':á .SOtVávšečky .u'SkutečnídNeL oť ánij ve?

_likýju's'včt'ee'nevč,c1č1f__“BYsi rady s “takovou obrovskou
mason Předsěýzetífjež [xy-způsobila [ro'žltříštění'síl &

.-ochromila energii-fille; Duše. musí _tuďíž Ěři pójímání
přečýeýzetíobrátítiv'šecku Požórn'óst ]: určitému Lodu
f—naz'ýěniejej' žíwřOtním. řeJSevzetím — takže nebud 
(lou. Předsevzetíf z; "denním“ rozjímání “ničím jiným, _
nežli "dávné :známý a cvičený _úniývslšr novém šatěÍáJ
.Zabarýenífgjinéhó hlediska. Tak zvólí či na př.jedna
dušepokeru svýni-životním předsevzetím,jinátichost,

:"
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třetí trpělivost, čtvrtá lásku Llíženškóu a “_ív'ztahuje
všecka předsevzetí.z rozjímání k této ctnosti.

Nesmíme ovšem za omínati na to, abychom vola1í_
]; Bohu o pomoc a mšost ke splnění učiněných před
sevzetí..Spasitel naš doporučoval nam vřele nejen
Bcíění,ale _1modlltbu , Obojejest stejně důležito. Duše
musítedy 1 zde dětínně se modlíti; prositi, upět1 a_
utočitl na Pana o milost, -By jeho předsevzetí z r_oz
jímaní nebylo na armo.

.vRozjímaní není-.tak snadné. Mnohdy-. nedaří se
vubec. Uboha hlava! Docela znavenaduševní prací
——ma-nymkonati svéronímaní. A sr(íce tak studene!
— Tyto těžkosu zna-kažaý,-kďo_c1enně rozjíma. Co
činiti? Vynechati snad proto rozjímaní? ToťlayBylo
největšíBlahovstvílNetrap se, milý príteli.H1e,co_
můžeš činiti v době určenékrozjím'aní: Můžeš klidně
uvažovati o jeclíně větě z přečtenelatky rozjímací.
Některa věta působí vžd hlouběji na duši. Můžeš

, 'Setazatl, jak Bys proveďřtuto větu v_praktickem zr'
votě.Potom vzbuď několik ukonů:.víry', naděje,1a_sky,
1ítosti_atď.,uvaž, jak uskutečníš ještě dnes poznanou
věc, aučíň předsevzetí; potom obrať se-několika vrouz
címlslovy. prosby. k mllěmu Spas1te1í '— a vykonal

jsi při sve unavě vý Ornerozjímaní;_vý1)orne_proto,že přlneslo t_veduší tak l_lojnýuž1tek.-—' Nemam
snacl pravdy? Í' 

Ano, ale. roztržítosti.7 Nedobrovolná. rOZtržitostí
nemusejí duši _znepokojovatí.Nejsou hříchem, poně—
vaáž js0u nedobrovolné;Nejlepším prostředkemproti
rOztržítostemje.dobra příprava na rozjímaní, hodně
živě uvědoměnípřítomností Boží: „Chci nyní mlu
viti_s Bohem.“ ím živěji je clušeprOniknuta vědo
mím Boz'í přítomnosti, tím spíše uchraní se roztržitostí.

A_vypra1110st?—_Cenarozjímaní_nezavisí na líbých
_citech a vzrušení, jež snad clušepociťuje.Je-11 tva duše
vyprahla, uč se konati své _rozjímaní i ve vyprahlosti
'-—.'ažti Bůh zase dopřeje s—veutěchy. a vroucí nalady.

Uvedeným .j1žzpůsobem. vykonaš. dobre rozjímaní
i pr1_největším suchoparuv..
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Na Íkoqec..ještč:c1o1n_'ouradu. Duše, jež seísnačí
o zvnitřnění a prohloubení, koná každý-den svědomitě“'z -/-/z- V! l_ z, v ' ,
sve roz]1man1.,Pr1slov1,-pak Pravt—z.Povez m1, s kým
obcuješýapovím ti, kďojsí'. éíDušei obcující-denně
v rozjíniavě' modlitbě .S'Bohem; “stává seŽšleehetnou,
čistou;:'svatou, Božskou'ý—ŠAtákova-ďuší chceš Býti
zajisté“ ' “ '

--Vz_or-vutrpení.
Jaroslav-„cena.

Bolest stvořil v'ráj i-človčkív “oka“-mžikm Iiďyž v pra-'
rodičích výchutnával pro sebe a“pio děti všech věků
sladké šťávy.—zaýovĚZeného.ovOCe'.'7—Hned Ijo pádu
promluvil'BůL 'oBolesti &od té chvíle žije, pálí, žhn'e &
tříln'srdee'jliclslíá;H'Než,.Bohem je“člověk úmělcem.
Dovede “údělati-zehmoty věci obdivuhodně: velebně.
— ulovč skály mění v.gotické dómy., 'z-nčkolíka prá-'
prostých Barviček stve/třínebeské Madony, z černého
inkoustu nebo i'matně, šedě tuhý vyvolájásavé jarní
hýmný;„truchlícía elegie, očistné žalmy, závratně tan-'.
čící “Body.překrásných symfonií.“—To umí-člověk . ,! '
A Coumí Bůh, Z'jehož rukou je člověk? Jaký div,
že On svou svatoufvůlí si z Loléstitvoří nelže.-“pročlo—
Věka, nebe takové, jak je žně: apoštol. Dal “lidstvu
Bolest a' clal mu. “Ioďq'ež “.laý.je převážela z údolí pláče
do radostí. ráje. :.—Ka'žďý se chvěje Bolesti, která jest
odstupňována. Znáte náš útlý květ; ..arními tDuhami
vonící, krásu '.a—čist“.?Sv._Terezii? Řeňl Býs, že'iv'jem
ně opýlenou orunšu tohoto květu se nejen—často,ale
snáď stále odvažoválznčkďo — Byťiižláský —'kapati
mýrhové, hořké pozdravy-' bolestí ? '—Aoná o ní “tak
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dóbřegvčtlělál Věďěla O“'-“Ítíuž “jen Řroto, faBys1stá1e
uvědomovalaže je ješt-ě"najemi, kde je.'-L_Qlest'».<1'ómál

.-C]ztě'lajse státi sýátou.—\[Touží1asilně-Pb svatosti. a už
t_áťótonhají dávalagdó vínku pro život holemi.—Nesmí-'
nikoho Překvaýiti; Právíeliz'á-Velmi mnohé. kříže a
Zkoušky přese mne."přešlý;vytrpělá „jsem'na'zemi ,'mno-'

' hol—jenže v ďětstýí jsem snášela Bolesti'se žármůtkem 
&_truehlením, nyní požívám těchton—Pkých 'Ěloíclůse

srdcem.-plným radostí 'a5Slasti“ '—"Vžclýť,'jali-jen. tě"
lgsně' trpívala. »—.'Zdála'se' však 'sam'a Sobě dlhom-„ve, '
inisilnou', '-—.'Byla nemocna, tí—Pělamnohó,'a1'e"0'.svou'
_nemoc se .nestarala', Pretože "sehstarála „jen"-oKriStal'

, istá' její krev jí nachóvě Baifví,kapesník a_i-Ionai_e
._nejupřímněji Překvapená sladkýrnfvzdálenýíxn' šep—
' táním, jež'jío'znar—nu'je pří-chod- jejíllo .štěstí. —'„Tak
šilní, jákq to_todífě neBý1i_.áninejsilnější-světa . .! Své
tělo-tak Ovládalaýžeío-něm nevěděla—ÍNeýěďěla', nebe
yěaělá jen dětskýe jeho. hlubokýchÍhláseehrponě?

'vádž'i její s'myslýf—f xie-"tak duše'Í—"si'l—náir'lily" na—
_souč láti jen jemným-mučením Oťůčkůlás Y jejího
Seigneurá! -'—.Nemluvila-Í —-Mělía.k1íčoc1Své duše e"
“a“neótvírala; i'kďýž se jí v rň-tísnílo'iolík „.la'olestných
vzclechů; jež vývěraly “zŘalčivého utrpení fysického
.—tělesně, zvláště přeci .s'm'rtí trpěla-_:tolik, “že 'še'Pánu'
nein'olala'(losti naděkoýati', \že';jí dáýá :síly;"á'1)y'všeírí
;těz'něfsnesláf. ' _ ' "> ' . ' _ j . . .

A jeií mučení vnitřní? Vnitřní 1301.Přečá'stó-nejen
.-.čéřil, ale i neklidně, hořce .ro'zlaouřílfčistéfjezíí'ko 'její
Juše, ale všecky fvyvoláně __v'lnYv'žďý sejpóclíjejí víš
tčznon vůlífřaďile-v' tiché “úsměýý,jež ; 'rý ý r_n'nóllo,

,mnohé! V úsměvu _neviďíme'Ýrásek.'4.Avne ,o-"je'viďí'
fme,-_myslíme si však; že še gro/dilys' úsměvem.-"%.Srďce
' a duše ...-.Bolavě,ale pró lásku! Otce i sourozence. mí
lóvalá',»lja]_ilnej1ě'pe J_oveďla; —“A _mítí ótce'f'sv'ě'tc'e &'

' sourozence se hadi—neméněsvatýmif—fa' náš,-jako dítě
opustitiu . . A dóbrovoln'ě" —.pro“lásku ýččnoůgj'ako
ďítě,které v jejich leteeh nej'víeeLleďáteýlěho útulku
ve stejně zláďčněm “srdci._f—4'Včcšělaz že..táfíčléa její
odchoďé na *Karmel velice Bólí —'_jakófotce-'ajako “člo
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.Věkaf— věděla,.ž'é—mnoholkorkých slzí roz'Brázclíproto ' .
jeho Jobrou. tvář,.Ý_ě(1ě_la,žcjest .mu opravdu- malou,
nejmilejší prinčeánič ou 4—apřece snáší _ á jak oci-_

-Jan_ě -—.'._''oslední _oB'é'tí' řecl životním rozloučením.„P. ..3, B.. . . . .
Tr ěla velml — a_' řala s1 více—'.. . V _moclhla 81 o' '. P , _ P Y P

třebnou "sílu “\PotřeBoValaijí tolik —.'v'žtlyť často' ' lv ' .v '- v .' . l ' '
amutgclxy __ncmcla,neboťnekcl : „ne zaVOJ,„ale zeď

_I'zakrýxřal'ďmí';hvč'ždnat'ou 01310m!“ Byla odhodlána .-v"“„': „;;—Vl.; v 1-- “z
' _! ' „ . 7' _ 'ke „vsemu„_ Nema pranl nez datl se na pospas lasce
'—Chce takmílovatisýěho “Pštn'afžeLYlás1cou.až-zc
míjela; (__—'“Za.Bolesti- jénfďěkúje'! Roztoužehě volá:
„O.Ž_B0žc'“můj,'což1j'evětšíraďosti, než trpětí pro lis-.“
k :? , „o_. ; v V! VI ' k 'V'V/ *Vil- .u tvou . _ , _1m]c__-ut_r_pg_1_uvvets1 & cup 3; s :: e3s1 oclm
tvorů, tírň více _sena mne osiníýáš“ A: „50 est spojená
.s-láskou'jc to jedině,-icomápro mne, zďe'v údolí slzí
:—cén'u!“;—'Velk "ÍlrclínaJoÍJ. řeď smrtí rósí Hos'.

.Y . % Ppočíná-(16,120) :f-,',Dov01„mi ..., . ých „maličkoyylkál
se ; Bólesti,_-'f.i1o“tak sv; . erezieQ—f Ona Í'viďí v Bolest'i'
.„la, Jirího 1umiěfg“,—',Ložskýpaprsek, jenž jí vypráví
opřízni Ježíšově, S "prosbouoBolestnezapomíná však
prosití'oída'r, áLYjI pochopila a pali raďósťněsnesla,
vžclyťvěděla, že:-Bolestnesnášen'á jest skrytý-červ, jenž '"

A .

Brzij (1111035 mírduše _ , -_- . .
"Tai sv ÍJTérezWí-elq,A iňY? „Aix-všichni, ijniá ně"

- kolik. málo Íx'ie-pozíhánýlclisýčtčů, Lolestinerozúmíme. _.
f—."Nčrozumíme,;ponč_vlaaž celý směr našého věku dělá _.„.
z násgiňímósý '„_-+._i211ýčkané'jeďináčký,kteří side Bo'f'.
lestíldvojnásOBnĚ-snadcítí,-ale stahujísé předními, 5
iako_'přec1fno_č':ním"řhraze'rň:„Ti, kdo pofožumí “hlasu
bolesti, .-]_iteř'í4poc1ioplívíjéjí signály," mohou Býti“jisti, že _
xieZtroskotají _iýnejýětšíclizmlháck v__žívotě'._—' Náš'o
svět níš ÝélmiímnohoT—BOIesti;Kážďý člověk má své.
TY-Bolí mnoho, protoníhoho, že je“tak neraaí snášír'ne;
Vžď „ťshaď inašé modlitby-„jsoutakfčastolechembo?
lesů.“Jsoú .to':; nějvětší části „prosby—*měně již díky;
děko'vatijiž tolik—ňc'u'roíme.'_.—_'Jsou-Ii prosbami, tedy

rosíípe o něco, čeho.-n'e-m—ámé!Íř-Toůžíme —'a touhy „
folii. .Zaúťočí-Ííj'iia-náše'srclče'bolésťi '—fpravé —'
mrazivé —'_'Ítujim jonemzev'írámé ]; objetí, nedavoluť...
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jeme jim,aby sevykolely v Boží lasce —ale mnohdy,

abychomJeubili, volames dekadentem:

-„15on, hříchu, v ohnivý aťkeř se zanítí
tvé božstvo všemocné, aťsala zaří žhavouQ;

.tvou krví nejsladší chci bolest zkojltí '—
Kéž Byse 1:těmto slovůmsvět neznal.. .A on se.

]; nim zna -'-a ještěhrdinsky! Ale poněknd duchovně
Prozíravejšího človeka až vhloubi nltraLada, když
.-vidí všude 1101sebe spě'cllativse tam, kam šel, aby za“
' sel stary', pohanský svět. .! A nezachraní se,_1eč1:07
lestí. Nenajďe Boha, leč ruku v _ruces Lóle'átz.- Je"
J_iněBolest,leč ne antlcka, studena, ale prohřata vírou
.a lasÍcourozechvěje naše umírající, tícknoucí srdce
]: posledním Slovům Ježlskovy Terezie: „ 01:7..
Je lainte.... Mon Díeu, je. . .v-o.u_s. .aime „ —Můj
Bože, .JaTě miluji. 7_

:, K úvaze.

' Posvěcení stolu. _ _

O&tě chvíle,“coJežíš u stolu Požehnal chleloa víno,
nĚCOtajuplného obestírajíďlo a Pití.Neklíďní lidé na
to zapomínají.Zapomínají, ze spojení s Kristem u sv.
stolu jest nejvyšším způsobem jídla. A Proto ostatní
íďlo ma Bytí okornou Přípravou na stůl nejsvětější. .

Žralitojďěme ]iPestolu, v takovém duchu vykonavejme
_své stolní modlit-Ly.J une, protože Bůh nas chce zde
. míti. Pokrm dava nam sílu.Pracovati Pro Boha, růsti
. ]: němu! Kdo By mohl. Přitéto myšlence znesvěcovati

krasny učelpokrmu jeho zeslabovaním nemožnymi u
vpravamí',kdo ByJejzatežoval zbytečnou kójností,kte
ra místo síly uspava a vrha. do žaru tělesností? Jak

_dobře znaly. to vše naše matičky, žehnající těsto chle—
Love 1chlelaPřed nakroj'ením, učící nas vroucně sežeh
nati' a modliti Předjídlem 3Po jídle, vedoucí Prostěa _

.jeďnoďuše. denní stůl.- — Kovár '—
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-Adorac“eí.- . __ _ . _ _ - - g; ._

Sladké, tiché uýomínký zanechala ve ziměBělounká
ikaple-:sheste'r—klařisekvěčného klanění v Praze nad 16%
kárnoú =Frágnerovou.Jáko student “jsemtam 'ztršvíL
takkrásněchvíle.A Bývala'vžclyplná ta kaple. A nyní
přiznati' isifže'min kátolíci,.f řáž'štíkátolíci'jsme kyčlí
tak ledoví; 'zbábělídne-(love li si tů kapličku uďržeti;
žejsme dopustili; ab. Sestrydepřimovahé nedostatkem
dořostuá umučení:Lidem; opuštílý ty tiché síně.Smut-f
ná jest „tajejich ulička 'a“táhl; kde sestřy.l_kaly a úpělý
zav_11říši_10u.Přaliu,íp'opisujífse- teďostohy „papíru a'Ías'
cikle se]—ulpíná faseikle ; jest tání nčíneekě Úsla'ne—ctví'.

Jaká.'_zmčn'a'-Íiř ., '_ i" ? _ '; . . . , ' _ "

A; přeee.ýotřebújeme takových kaplí. Ne jednu,; .
aspóň' deset“ 131—0Praha.. „J_ínoší,'-ďívky, přažskě ženyřg
muži, vybeřte "s'iřčdehbhřá'm-á tam ve“dne v noci proste
Pána, aby nešleřnal,'netres_tal.Neb nalezne-lí- Pán asé

-poň deset š'ýraýeďlišrých, nezahubí Města; Bylo ]Jý 110
přece škoda,_naše110královského; hrdého níěSta.Přece
_ňesmí--Ípróýádgouti B_aalovilgMiiší .se' najíti (několik

, těch,_];teříf1ieskloňi1fpřed-him kolenou,“ protóže kle-f_
kají '.je'nÍpřed „Pán-ein.--Máte ,-4ol_loainoýé—.pobožnosti;'
ale _tio'yšejjest-_řszité'- 130“celéPraze. :Slij te své prosby,
'svoulá'slgý “.v-jednuřeku, náplňte 'as oň jeďňu PřoStortý
a klaňteíšeQEMňté Pána-hel) tolikfmátří Še_munekle
ní. Napište mi,žcoUSil-kdo“o “těc11-_mýc11;_slovechmyslí; 
A nejeň„v.P_rlazieijjínc1e_l' . .“ >' i ' ' “.

Pražské karmelitky. ' .-__-. .
Mo'úďřýstaviteliopatřuj (:hromosvoďe'mvysoké štav:

LY. Proz'řetel'iioštf'POStavilaf na-„špici Přáhy Skromný.
klášter. kářmelitek -;—'f-zlát'ý h_řoinosvo'ďí*lásky. Dole
Praha řve a_hlučí ;; směje—sea lšče á. nahoře zá n_i
knebi :XIŽL-Oláii5Ídřobnýc'h sester,“ __teré n'epoznaly světa_
&protÍo'jej řřáýěiúk dobře .,znájí;jMOďlí se, trpí, obě-.
tují zčela áfbez-výliradý vše a'to'za nás, za hříšník '.
Modlí se “za-fcírlseva'zj'ejiehikrve-oběmvané,z jich šz
a piosebgílí setí, kteří Bójujílsďáblemo každou duši;
kteří míluší velikostýkřásu c_írkvealaojújífs oloviča—
to_stí'a ne'tožhodrioStí'a_„malicheníostí těch, teří mají

161 __;E _.

"fl



viděti daleko a Býti celí a Kristovi _ane též-trocha svě
ta. A nyní to; proč to vše píšiÝProč my: eši'ináme
těch Karmelů tak málo ;-nemýlím-li se, jen tento?
„A jar—očďoň vstupuje tak málo českých dívek? Vím,
Boj, akce jest Potřebná, ale není třeba též duší -—"oI)ětí,
,ďuší,']11anějícíc]1se Bohu-, těčh, kteří jsou stále sním?
Nemýlte se,tyto rozjímavé duševykolna'í mnoho, snad
více nežliteří hartuSíte navěčně jejicň l-rn'ocuení.Či
snad těž Lolďuj ete zásaclě'přede mnouproneseně něja'
kým „pracoýníkemďí: V našem spólku'ůozúměj „_V1108“
'tinci) více vykoname pro katolicismus ;héž "vý"V'-kos"
tele? Tohle-už je heresea nedej Bůh, aby—_serozšfřila!
Teďy, proč nemáme víceKarmelů?-Ces1iě_dívky! Po
znejte karmelitky, .róZmnožtejejich řaďy' fa.postavte
se Po celé vlasti jako-hromosvody milosrdenství “Boží
mu! Občtujte se za nás; spaste-n'ás!Čitmáte v žílšclifli
monáclu místokrve? .“ -' '- .

AŠy„Krís_tus.]cralobal v Čedaách. ,
. etli jste-'.sn'aa-s radostí láskou-prodchnuta; studií

Krlínovu o'obrodě“ “katolicismu, t.“j., Žžekatolicismus
ohrožujenárody,.zestárlé Lmótařstvím. Musí“oBroďiti
i národ náš. Máme ]; tomu 'zbraň neomylnou': modlit"
B_u.Vroueí, Bohu. oďďaná' modlitba koná 'člivy.VY"
koná i ten (liv, že Ježíš/'zaseďne-na stoleo SýatováclaV'
Ský. sepnčme'.ve sboru kolkolem Své"(Hanč a denně

. ten Otčenáš aZďrávas sezbožněpomodleme',aký dobrý

. Bůh nedallvíce Bloudití,našemu1iďu, abyí jej'oBr'oďil
.mízou svého náboženstří “živého„ahluboko. zakořeně'
něho; J est nás již tolik v "naší-ro<1ině.'Ačtenářů “ještě'
víoe! Poďnikejme soustavné'útoky nagnebe, na Srdce“
dobré,.milující a' —'zvítězírne; Snaď sami se vítězstýí
nedočkáme, leč; (:o-natom. Jednou přijďeÍ.Musí při
vjíti!Vždyť se moďlíme a 'chceme se stále, lépe a-více
modlití; Co'Bůh začal, “kéžtěždokončíl—

\
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K RUPEJ EÍ

._.Bali a' já.

"Cari Neiv__manň;lání. 1551451,Holý.

" Př_edro_zjíma)ním.ř' "

Krátkšnávštěvy nejsv_..Svátostipro každý den těkodne.

Představa-jisi,-jakobyck dlel před Spasitelem, přede
mnou přítomným'-— “ja až „vjeho neviditelné příto
mnosti skutečně 'jsem vždy a všude-.

Klaním'se Ti, Spasiteli, jenž jsi zde přítomen jako
Bůh i člověk, s tělem i "duší, se svým pravým tělem'
ikrví. „Klečím před. tvým svatým [__čl'ověčenstvím,jež
Bylo—počaté)“v lůně nejsvětější, Panny, spočívalo na,
jejich loktech — potom dospělo k mužn'osti aipm'ro-Q
.lalo u moře galilejského dvanáct ap_óštolů;",jež konalo
divy a hlásalo' slovo. moudrosti _apokoje. A když se
naplniÍ čas,-zemřelo;povýšeno jSouc na'kříž, dalose
uložiti doiflirolau,_'pakvstalo z mrtvých a'f'nynípanujef
na nebesíeli'naf věk . , " _

Cliválíml_aÍ-ve1ebyím- toto přesvaté člověčenštví &
zcela se zasvěcuji a' odevzdávám Tomu, jenžjest po-f
krmem m'é duše _a'niou “rozkoší'věčnoui _

1(V neděli)$ O Moudrosti, jež jsi vzešla z' úst“
Boka svrchovaného, an'ujíc "od končin do končin,
mocněi_aněžně vše řídící.a pořádajíc. „Přijd' a'nauč
nás cestám svýmlf (Sir. 24,5, Maudr. „&1; _

(V- _ondčlí):'O Pane a__Vůdcedomuizrádskékoj
který jší—sezjevil Mojžíšovi v plameni koříeíko keře2
a'dal na kořeSinai Zákon, přijd'a vztáhna rámč své,
spasiž nás! > _

1Tyto antifo'ny vzaty jsou : Breviáře,z posledního tékodne'
p_ředHodem Božím. vánočním. '

' Žpředobraz panenství. . "



(V uterý): ó KořeníJ esse,který sevztycugesna"
znamení narodů a přecinímžto zmlknou u_stakralů a

“jejž vzývati Budou pohané, přijď,a1)_ysnas_vysvolio
ďi1,a neodklaďei!

(Ve středu):() Klíčí Davidův a Žezlo (lomuIzrae
ova, jenž otvíraš a nikdo nemůže zavříti '—zavíraš,

a nikdo otevříti: přijď-avýveď zajaté ze žalaře,kteří
:'seclivtemnostech a stínu smrti! (13.42, 7, 22, 22, 9,2

(Ve čtvrtek): ó Výčli'óďe, odlesku s_včtlavěčného-_
a slunce s ravedlnogti, přijď a osvíť ty, kdož sedí
v temnotaefi a stínu smrti! (Zach. 3, 8;__i_c1.1_,3; _Mat.4, 2, Is 9,z,) »
_ (V patek):() Krali národů,po kteremtolik tou-'
žili 5—kamene uhelný, který _jsizakladem _všespo-j
'jujicím, přijď a _zachrančlověka,_]1teréhoJsi z _lilíny
_stvořill (Ef-. 2, '20. ) _

(V sobotu)_:ó. _Emanueli, Krali a Zakonoglarče',
_Iočekavaninaroclů a Spasitel jejieh: “pí—ij;a _špasižnas,
Pane a Bože naš! (13.33, 22,_:)_-'

Z Jelen ot ů s_ťar ě__l_it' u _rgšiče;

Dlďache '2_'.sťoletťpo Í?_(__risč_u_';"

Děkujem Tí, Otče naš, za s_vatourevu Daviaa, sluhy
tvého, kterou jsi nam pódal Ježisem Knstem, _"slud
žebníkem svým.Buď slava Ti _navčký, ' _

Dčkujeme Ti, Otče naš, za živOta poznani, kterěs
nam dál Ježíšem, služebníkem svým,Buď slava Tina včk;

Jak tentoChléb Byl r_othýlenpohóráěh a _seBran
Byl v jedno, tak nechť se shromažďí mrkev tva oc1__

“končinzemevkralovství tve,neboťTýsslavnyamocný
_vJ ezxs1Kristu na věky. . ' '

Děkuj emeTi, Otče svatý,“za .svate jmeno tve, které
jmzasadil do s'rdmnašich, zapoznani a v1ru a nesmrtelť
nost, kterés nam ukazal Ježíšem, služebníkem _s__vý_m.
Na včky_Buď Ti slavaí
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Tý, Pane_všemocný, stvoří1_jsi všechno Pro jméně
své, okusit dal __jsilidem Po rmu a naPoje, zač Ti Jč
ovatí mají; “námPak jsi uštědřil duchovní _chlěl)a

naPoj služebníkem svým. A tak Předevšímděkujeme
_ 1zatvou moc, bud slava Ti na věky!

Buď “a_mčtliv,Pane, citlive své, abys ji chranil oď
všehozIPh'o,_abýsj1 zďókonalil ve své lásce! Shró'mažď
ji_03 čtýř. větrů osvěcenóu ve své kralovstvi, kterěs
jí PřiPravil.Ne oťjsi silný a slavný na věky.

Nečkť Prijde milost a zhýne tento svět! HoSanna
Bohu Davidova! J e-11kcldsvatý, jen PřlstuPBlíž,nee
'ní-li, nečhť __ciníPokanl M_ayanAdla! _

Byť na_ _s__v_e_„te.

Meister PoPPe Jar Stezka!_1__--Přc-.lOttoF Butler.,

B_Yťna svčtč__čnaď_vsemocný, člóvčk ])ýl,
' být, c_ónjkclo nePoclloPil,dúc11 jeho Pochopil,
5aBýťPon sam kýl zázrak nad zazraky;
.laýťažk nebesům Ino zvedlo stěstí,
Být?l_nóhl Po_jm0u_t,_sPočítat 1 vést1
zrn a Pís u v maří,hvězdy taký;
Být oloíů t1síc.síla jeho byla
_iPřexnohla1Póďróbila,
být s_okěhory askalý

»dle jvžo slóva Povstavalý,
_Býťvše, covoda, _oheň,vzduch-__1země hostí
_oďe(Ina Po trůn slunče, mu dano Bylo,
Být k manželském'uoddanosti
ďle-jeho t_ouhý vzacné žený Přa__noLýlo,
čistě,r_nílé,výchováně .vctností
_haď krásu, nad _sPaniIoSt,

. abýt? bý, ]: ní se Přiďmžtv,
i1t1síclet Býlv'ziv:
Co B_ýlóB_Y'-vše to,_kďýbý nezískal Boží milost?!

l-_Zt. zv. „ManessísčkeHaanth-ift“ čili„ GrosseHeiáelberger
Lledenhmďschqft“ _(zPočátku_1_4.stolctf)._
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MystikY slavný a Bohatý řáďkarmelitský “reformy
sv. Terezie slavíl'etOSsvé-7ooletě jubileum; Radujeme

" se upřímně ze všeho, co vykonal _tentoslavný. řád pro
“církev—,'a_vroucně [si-přejeme, aby i u_-nás pevně zase
zakotvil; Potřeku'exn 110jak solí u nás:, ' „,

Dílo negace zažijte na soucÍzotiny;,Starokatolická
'Církev, s takovou s štvou zakládaná,“aospě1a'IiOnečnč
stadia vzdorných'sekt. Nai jejich theólogickě'fakultě
v Bernu mají již tolikprofesorů Costudentů. J estjich
celkem_11! A to jsou tam ve Znamení'Šoletého jubi—
.lea'IMyslíte,:ženaše“češkáobďolaa potrvá déle? . .

Konverse. Syn rabína'Wise, vůdce liberálního živ“
“Jovstva v_Arnerice,-konvertoval_1;-Na pokřik nád-tím

' odpovíďá rabín Wise; že'jeclnání jeho syna jest jedině
možně jednání “muže„přesvědčeněko o-potřeliě nové
životní cesty; ,-.—Věhlasný francouZSkÝ'malíř Lucien
Jourdain, předseda spolku „Artisans ďe-'-1'aufel“.opus—
"til svůj, atelier &vstou il v Paříži'do kněžského se;
mináře. Již léta věnóva mnoho vol-ného ča'su-sďružení
'„Přátel chudých“ a dobrovolně'vyučoval náboženství
chudou a opuštěnou mládež, —'-Zár0veň jeho přítel
"malířCouturier vstoupil Jořáďu' dominikánského; Již

řeďtím'se věnovaliďva'člen'ově téhóž spolku životu
řeholním-u: Breton stal se františkáneín' alde Force-'
ville-jesuitou. . . __ " _ ; Tšlí.
_ Blahoslavení'italskěho-železnic'ář'e;U turínského' ar'
cilaískupství projednává Se právě „Beatifikační před-'

„Běžný proces přednosty turinského nádraží. Jako 15—
letý hoch vstoupil co dělník, do železničných služeb
v.nichž sefrval po 4o.1eť,=.po'stupuje zvolna po žeBř-i
acl'ministračních úřadů-, až to přivedl na- přednostu
stanice. Celý" jeho život Byl'velkoďušným apoštolá
femmezipracující tříďou;mezichuďinou. Založil děl
nické; knihovny, _synďíkáty'a pomocné organisace.
Sympátickýrn železničářům přejem, aby se-dostalo
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Brzy nejvyššího'oslavení jejich stavuv Beatifikacijich
ruka. .—' '. ' . ,

. Kristus m'ezi'clmclými; Nevěrec 'L. Descaves v. soť
cialistickém“ „Intransigeant“ sklání se přeclkrasnou

postavou abbé Fontaine na pařížskémpředměstí: „J estto Opravdový žebrácký farář. Získa své lidi nejen
kázáním, nýbrž též svou-láskou, tím, že 'se jim věno-'
va1.'Vté ibíděpřece„sehnal150'tisíc franků, vystavěl
nouzovouliapli; a "má ji stále plnou. Má tam svou
školu, ,svo'u ipátronáž,„]xancelář_pro zprostředkování
služeb a' míst, má tam dílny pro ženy bez místa, kon-f
samy,“pokračovací'a odborné školy, konečně i prázclf _
ninov'ékolonie pro děti 's'výcl'imilovaných chudých.
„Chudáci mají ]; němunaprostou důvěru, žije.pro ně,
stará se o ně',-navštěvuje nemocnéc'.. . . Ano; chudým
se'zvěstuje “evangelium. Jste—dobří chudí,_1eč_nutno
najíti ceStu'li vašemusrdci. Kristus již dávno našel

—tuto cestu,-a kdo chce chuclého zahřátí, musí jej zahřáti' 
LáskóuzMistrovou! ' .

Z Ameriky. —Na námořnické -akademii Spojených
států Bylszaveclenoalmr Společnosti .Nejsv', Jména
Ježíš pro katolickélakaďemiliy. Akademikově chodí
kažďě:_neďě1espolečně „náma sv. Sto _znich přistu
puje týdně 1:sv._při_jímání.'.-—O velikonoční neděli
přistoupilo. 4ooo newíyorskÝCL policejních stráž.-,'
níků ke společnému stolu “Páně_v'katedrále sv. Pa
trika. Vfčele měli A;,-Smit1ía,. guvernéra i'mčstaa J;
W'alshe; Bývaléhosenátora. Strážníci šlikorporativnč
v uniformě za praporen'i s __olečnostiNejsv. Jména..

Sdrúz'eizí]zerců.- ]cato ílců.Angličtí herci-katolíci
se právě seskupili v móhutný- Svaz, aby mohli 'lépe
Lájitimorálkučasto tal: hrubě ploličkovanourůznými
Jivaglly. ' ' ". " ' ' _

Papež. „Papež jest'jedinou- autoritou v západní civí-"
lisaci,která se-neopírá o'zBranč;/_Vše'chnyostatní vlády
obklopují /se hodili ;.ďčl , letadly a tovar—“namina
_třaskaviny.Leč, ducíovníílava 400 milionů duší má
jeďiny'"prostředek svévláďyi to jest :'póželanání;Ne

-pozorovatelně; Bezi“zbraněovládá. papež doku, která
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"',sePotacípod tíží svého zbytečného zkrajem a touží,
po autontč, ktera nenahan1strachu apřeceBudí uctu-.“
_ _GulielmoF erren '—(„Univ. Service. ) Historik
'.Ferreri Byl spolupracovníkem Prot1naBoz „Secolo“
V Milane.

' H o V.gig NA ' \"
Pan B. P. 2 Prahy:Chcete,-a5ýc110m _séstupóvali

clo hlubin lidského),nitra. B_údemeseStupovati i Jo
_--'p_ropast1naší 1cly 1 naseho 'v Bohu BohatStví. Přím-"

-'ze_n_č,že nesmíme zůstat1 _napovrchu-. Ale, to jest těž
;včcínašich přate1,al)y' dali pravďamu vzklíčití v 11111?

“_Binachsvých ďuší.J1nak nepomůže sebehlubší pobí' zení spisóvatelů do nitra.
__ N ekolzlcastársím ctenárlcám Baviti někoho neboČ-'
*lame. Komu je nas časo is tuze svatý, nemůžeme _mu
“_omocí.Leč, Proněkolii čtenařůzvyklych na sladké
iialendařnípand-ky" nemůžemeolup ovat1tolik _clychti'
vých čtenařů o hutnou, s11nó__ustravu.“
_ K. Z., Hartíkov.Mnoho- jest Povolanych malo vy"
volených. Mnoho jest povola'n'ch: to jest,.všichni
jsme povolani ke Spase,a kdo _cc_e,toť znamkou, ze
jeSt-též vyvolen. A ze .jestméně v _olených než po"
volaných. ? Pohleďte kolem sebe? olia_1_-_o__r_avc1uzije
_Le'zBoha a bez nejmensimyšlenk na ně a_Takově
'.Bůh Opouští; Jinak však Bůh 115.1100_ne0pouští,neLyv
__prvesam od nas opuštěn; Stačí to ? Ne—li,odevím
'JoPisem.Nej1epsí„a1e jest milovafua_Joufati,Ano,
'vy_munte Býh presvedčena,zejste mezi vyvolenýmil
_ _Dr -B. v B. Že nás ignorují__a to i časopisy, kamž
_jsemdlouho přispwal? Bolelo mneto- Zprvu jako Vas,
,ale teď si řikam: Cui Bono?*—Mame již svůj kruh.

: Alda-vníjestosobníodporučovanícasopisu,A zde tak
malo uposlechlo nasí prosby o sdělení adres znamých,

kteří_By mohlicasopisoJBíratiÍDíky Vam zaně.
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]. R.,_Pra]zá.V_1m,ze]; recensímadrobnostem hodil
lay se lépe petit. Ale, více očních lékařů mnedůrazně

vybízí-, abych neďal “v'menic tisknouti petitem našeho
typu. .statně, ničehotímnezíska'me,protoženašpetit'
_mus11Býti tištěn v Prolozenych řadách, nel) selama-ly"

“Lačky a čarky. v t_1sku “
Rev.Bauer, Bruno, Nebraska. [I'-S. Á. Pemze,

o nichž se zmlňujete, jsmevůbec nedostali.3<1ělují to
zde,kdyby seByl 1můjdopis jako Vas zase ztratil.

DP. J._V.,Kutná Hóra.Díky za povzbuzení.Postup-_V/V/

.něse vzmůžeme a Přílohu rozs1r1me.Vlastně Jsemji
již rozšířil.Ale otazky_z profanní věďy nemůžeme
fotisliovati. Dostal Jsem již za _zclanlivětam spadající
članek o hudbě sfér.-Dostal JsemmnOhoa s různých
stran! Ohledně častějšíhovychazení Jsemrozhodnut

'asPOn.Skrat do roka, t. j. vždy"za 6 nedě1.Vím, ze

ctenan netrpellve cekaJr a ze (1053._2měsmů _'jes_tPřlllS'dlouhá .
M V., DloulzomiZOU.Na uměleckou obauiu _jsme

_sihneď nemohli tróufatí; :Kclybystevěděl,jak Jsme;
_“začaliÍS 1o Kč chudé služky!.Tec]1nické zdokona—"_
.lov'aní půjďe sicevpřed ale poma1e31,poma1e]1než
"zlepsovanlideově. Za J_inerady P. B. zaplať!

E.. -MBrevnov-Stresovzce Nemějte obav; až dojde
___liuzměnětypu, Bude vybran typ takovy, který“By '
'rlovolil zachovati format 1-mnozstvi _.t1s11_ovePloc y. _

Pí- A _M.,;Brno. Chcete míti _větsíužitek z obcoď
vaní mse sv. *.'Snažte se rozuměti, co se kněz modlí;
iuoltareJG.patřte s1český misa1.Kažďýknihkupec vam
jej opatří,nebo obraťte sena nas. S radostí _Vamvy —
hovíme. Až Budete sledovati msi sv. z misalku,itak
smístrněprelozeneho 1Vam znamym P Schaller—em,
poznate, jaké Bohatství modliteb jest v_klínu církve _
svaté; '
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J sme ochotni všechny Zde uvedené knihy ohs'ta-f
rati i p*oraaiti knihy ze všech ohorů, vnitřního 'iduch.

' života. __ *, - ' . Redaktor,., .—
Herder, Freilyurgi. B.: Waltendorf: Sponsa Christi,

1'926,'162'str., 4. MKizo..V dohč' živého zájmu 'o hle.
noty»Kar'me1u Předkládá Karmel v-Pontoise'_vzestup
své jedné _omilostněnédcery, která od klavírní virtu-f
oshy přechází v inoře,tónůhaďzemských, kteřé=po

__slouchá .vheipr.'veďení KristOvě,_vk_terý'z ní učinil
umělkyni' svých'ctností; Čethaistrhující, očisťujícía
.Povznášející _— :.. .. ' ' ' 

. Lippert: _VonÝSeele' zuf Seele: -_1926,19. .vyďání,
278 „stran,5 MKAO. Shírha- čistých,rp1ných„a hlu-r'
hokých s'tuclií'vnitřních stavů-duše snažící se výše,
které 1)le otiskovány v čas.„Seele“ Jesuita Lippert
xná'velmi jemnou, _ohratnou ruku ve'svém zásahu do
palčivých otázek lidskéhonitra. Hodí-se tal: hřásně
doprogřamu naší snahy.: na hluhinu! _*sh—

Reiatzr-jesus C]u'istus,__v;80,596 str;, 1o_MK—5o-.
Nové dílo o Kristu a přecezase nově pojatě! Není to
.život Kristův v hěžném smýslu, ani apologií.;Líčí. o—
sohu Kristovu,f'jeh-o slova a dílo! Dává m-luviti“jeho
dílu. Podává kriteria „vnějšíi'vnitřní- hožskosti Ježí
šovy. Staví kámen na kámen, až stojí vámffřed. očima

-velehná postava Kristova. _"Vzorněvypravena .kniha
hoďígse Za vzácný dar ];Í rimicíni gpód. .. 7

Kůhnel: 'Von denEn elin- Gotteszr 1926,'1'28 str.
v. 80,4 M KGO'.Dnes již-znamývřelý myslitel Kůhnel
podává“několik'myšlenek ]: orientaCi v_náhoženském
umění. K. snaží sePochopiti-uniělée a chce jeho tvůrčí
sílu zťlumočiti těm, kteří tak jasně-nevidí.'Učí__umění
rozuměti a'je milova-til'.Naši čtenáři,'kteří musejí si
zalíhiti čistou krásu, Budou vděčni K., Přečtou-li si
těž tuto knihu. . . . ' . —o-ř

Bohifqtius-Druckere'i, Padal) orn :._Dr. “Eng. Krebs :

“..—Cl“—
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Dogma u, Lebenr'Iý a II., 766 _a490 str. Dílo vyni—
kajícího německého, 'tlieoIOga, Prohírá „celounauku
IkatolicliOu,„u]sazu'e.její životnost, vyvozuje,.jak jí
užíti vnaš'ich potřeňách. S jemným porozuměním vší-'
_mási moďerních' otázek, všeho, co mučí dnešní ďuši;
a snaží“se najíti katol; odpověď. Kniha jest plna Přes-''
nosti, katolická velikost.-pravdy _Se„vní jasně “odráží.
Pokrm silný a' dobrý. Hodí se pro laiky, kteří chtějí
hlouběji vpoznatisvé náboženství; Pro duchovenstvo
jest.kniha Plna látky, sko'rojiž připrávenépro obsažz
ná kázání a pro přednášky. — Hodí sevýtečně jako
krásný primiční'darý Vázané oba svazkystojí asi 'Kč
15of—Í _ '

. Gabalda-Lecoffre. Paris :_Gilson:S.TLomas JJAquin.
3. v dání, str. 580,-cena 12 fr. Nádherné dílo velké-'

_110 rane; znalce sokol. filosofie; Sleduje sv; “TOmáše
poctivě v jeho'dfle'a tak semu podařilo Poďati věrn '
\a sytý-„„Obraz"naukOVÉvýšky and. učitele, který toli
obohatil-.teoretickou morálku. Kniha jest JoBrou “pří-'
ručkou všem,-jkteřf ehtějífpoznati názorY' sv. Tomáše
v. morálce;1-03poručujiýřele. -" , i __

Biarcl :Les vertus théologales &?'aprěs'S. Paul. 11924,
234 st1:.,'jcena-7.fr.,AutOr, který Pronikl do listů sv.
Pav a, náchází v.nich velké?zdůr'azňovánílnutnOsti tří __
Božskýc'lictností.*Stuďuje tuto nutnost, strukturu ale
sir.Pavla. Studuje hlavně víru proti protestant. VÝ-f
klaďům..v1'_ry*alesý._Pavla_.Celá studie jest Protkána'
snahou. proprohloubení duch. “života těmito ctnostmi;
Hodí se-pro zpracování kduch. cvičením.. —"r—

GraSset-quisž- 'A. Baumann: St. Paul., 64'. vydání,
350 str., 1925, iz fr; Kniha silná hodna "silnéhou
mělce a křesťana Baumannaí B.I'jest Oslnčn osobností
sv. Pavla. a ukazuje 110v celé velikosti,.Pavla -- Lo-f
řícího proKi-ista 'a ďuše. 'A přece'jest to kniha vážná,“
řeklvBych, posvátně střízlivá, _protože pravdivá. Ne?"
vím ani jak odpox—učititen spis všem apoštólům, hlavně
mladým, _aby-se učili polu—(lati,sebou a obětovati' se .
zcela, aby se stali-paňvlovskými dušemi; . B.
" Baumann; L'anneau d'or "des grandes mystiques.

—'o
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._12.VÝc1aní,-322str_.,fgr.,'1924.-Řetízek, chcete—11r_er'
tízkovÝ kruh velkÝcghmilovníků Božíeh B se "s_Ýtí
_na žhavě lasce Boží sV.KlarÝ a AngeIÝ, sv._Kater11_1_Ý
.asv. J ana zKříže. Klesa _súdivem řeďRuÝslaroeckem
_aKateřinou Emmerichovou Stušm- jsou sicenestejné
'cenÝ.__J a _samnejVícecením RuÝsBroecka,-' B. jest
křesťan,který Vidí, a to i Včc1_skrÝte„BeznÝm _t.
'Povrclnním katolíkům. Theologem_31_ce_B.ne_nl,Aňa
jestmilujícmlv.a_laska otvíra obzor 1pěší.Bože, kdo
nam,Vda Včestiněobe knlzkÝ? S B

žAscetzque et de Mystique.jTou1ouse,1926
Lettres sPirituvellesau P. J. J. Sufin: 2.0 frcs. VÝ
Javatelě zmíněné revue založili kniLoVnu,ktera VÝ '

davaním krit. tekstůfauch sPiSůma PodPor1t1 duch. _
život. Miluji P..Surina a jsem hluLoCevděčen-.tou
„louskÝmješu1tůmza tento vzaenÝ&ar.Jak BÝISurin
.BELIIVY,stale stafóstliVÝ o své duše! Jak BOhata jest

„"jehonauka! VÝclaníjest vědecke,ale tím jenom čte-'
narziskava, maje spolehlivýtekstautora tak jemného
;a.těžkeho, jako jest Surin__.Patr1 do Ýseehklašterníchknihoven! .- __?Braito '—

Rauch __—WiesĚqclen. Dr. “AntonAnvancler Im

' Hellígtum. SP1_sovat_e1nechce r_íči,žeLÝ Pro že'nÝ LÝlo
„třeba jiného výkladu mse SV.než Pro mu_že.A1_echtěl
BÝ.Právě ženÝ adavkÝ naučiti,ja1)Ý ocenovalÝ _možt'
_nost Přítomností Pří msi sv. a aBÝ ji__:s1eď_ov_a_1ÝV Blu-'

'.bokém usebran1.U_kazuje_liturgické 1mÝsticIiěkloub“
»kÝnejsvětějš1Obětí, že ji Vidíme uzaslÝm zrakem
V její nekonečné grandiosíte. - "four—

P. ]ánuarius Gzewe0. F. M.Řada obrazů zež1vota
'._svatÝ_ch,z jejich mladí; -Vkaždém VÝsz1zena jedna
_jeho ctnost, j1ž jako Příklaclu Použito VÝchovatelskÝ
Knlha je dokladem, jak _ž1VotOP1s,BÝťstručný, ale
vřele a suměnnnPsanÝ, Potvrzuje zkušenost,že Pří
kladÝ tahnou. -'_ou-—'

Revuedes Jeunes:Paris: H: Petitot O P.: sainte
Tllěreze (IeLlsíeux. Une renaissance _sPiritueHe..1o fr.
str. 291.S _dÝclxtivÝmočekaVan'ímotevřel jsem novou

Praci Znamehonabož. PsÝchoIogaPetitot Pochva ne
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Skreslenýobraz moderní světice.Poukazuje na její
PoSIaní,ukazuje, že ,',cestička“sv. Terezie není ani
.kvietismem ani il uminismem, a varuje Prozřetelně' .
Před skreslovamm sv. Terezie na sladičkou, slečinš'"
„kovskou„svet1c1Petltotovasv Tereziejestpravasvět'.
tice veliké, hrdinně ctnosti,ktera mnohoBojujea mno
ho _trPíakťera jest velika Právětím, žetak svědomitě
si hleděla toho, co seříka jinak maličkosti a co za—
_1)_íjívýšší vzlet tolika Juší. * Braito.

Lemmonyer La vie:humaine.Překlaď Summý sv.
iTomaše Regentďom studia Pařížsképrovincie mistrně _
Přeložil z 2. časti 2;.c1í1uSummý otazku 179 '—189,
o různých formaeh lidského života. Jeho nazor na
.kontemPIau jest mi zadostiučiněnímPromě nazorý
ohledně mvýšlenkýsv.Tomase o této věci.-Cela Summa
výjde Péčífranc" dominikanů asi v 15 svazcíchPo
'12 francíeh.Svazký soukapesního formatu,naPaPíře
*„Biblia“ tištěné a oňSaLují dokonalý lat. tekst,1_-)ře-
*klad,výk1a(1a řešení moderníčh otazek ale Sv.To"

maše, .Doporučuji vřele _totolatině a vkusné výdaní .. .
vsem,- kteří Se-zajímají _osv. Tomaše. ' __';

Lael. Kun'ci'r:B_azin:Čtýři malé dítky. Bazinový=
romanýmají stu Pověst.Bazin lící v tomto"díle sílu
křesťanství,které Přemůže i nejsilnější Protivý, které. _
Prósvčcuje hrdou lasku k rodne hroudě. J est to roman l'_ _
silně, křesť.žený a ejího vítězství.. Vřele cloPoručuji“ .
i clo venkovských inihoven. —"Braito _" _

Sv. Terezie]ezzslcova.L1stý Pře1.P Bra1to,dea1'U
_Kuncíř,10 Kč. Doporucuji všem co nejvreleji tuto
jemnou knihu Plnou sv_até,velke síly, ve které 'sezračí
'cela velikost a něha velké světice.-Neohťnemjedno-jf "

ho _čtenařenašeho casoPisu, který BI si neoPatři1__tento
český_Překlad jejích -Listů] - .Meyer,-feasen, Munchen: M. Je Unamuno Abel
Sanchez, _169str.—,Der SPiegel des Todes, 240 Str.,DOI_1'_
Quijote I'.a II., 268 a 506 stran. 3 neobyčejnourekla-'
_mouzavaďěií seIi nam sPisý_“dosudmalo znamého Pa"
_nělaMiguela (leÚnamuno.U. jest mimořaďněnadaný

' sPisovate1.Je samostatným mýslitelem čistě sPaněl, :_
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ského“rázu. Jeho exil- zvyšuje zajem .oň. Někteří :BY
110nejraději nazývali'me'siášem. Přemrštěnošt !U; může
Býti nazýván osv'oBoditeÍemv tom 'smyslu, že "svítí do
hlubin 1ic1skéďuše'aburcuje módefníllo i'člověka ze
spánku materialismu. Povrchním lidem; kterým ma
*terialismbyl již'fclogma, je takový spisovatel. ovšem
hlasatelem úplně nového světa. Ale"pouze jim, .ná'm
nestačí-a slabémate! Unamuno-jgatří do řad spišovaf
telů jako Dostojevskí,Tolstoj, Stríndberg, mužů, kteří
i_nďir'ektněmluví po katolickou víru tím, že:uznávají
a zaručují potřeb-u náboženství a pořád opakují -—
ovšem ne Positivně- —_',nutnost Zjevení, třeba'slovem:
„Nutno Buclíti. vl lidstvu velikou touhu-_ve'clomi'm',že
nikdy nedosáhne,Po čemtouží. ("“(Unamuno,DonQui
jote.) Mluví ovšem jen _těm,kteří doveďóu konsekve'nt—

_ně mysleti.-' _' ' Ý _ "
. Ti, kteří "dělají,Unamunovifreklamu; Zdůrazňují

stále—' a sice úplně 'v intenci'sýisovatele _ mýšlenku :.
Unamuno —-ce_1ý člověk,'jen — člověk.“ — _

Je to_Pravda. U. je ve svých myšlenkách elemen'
tární člověk. _ lověk vzdorovitý, který cÍzčesvoji tra-'
giku. Člověk dědičněhohříchú, zatvrzelý ve své _*še;
_ Chybí mu_pouze to', co lay"ovšemxz něho udEřalo
tak zcela jiného Í_člověka:-WStoúP'ení ze svého vlast-"
ního '„já'ď', radostně; Odvážné, na “sebe“zapomínající—
oclclávání se'Jíněm'n, 'Vyššímu, než—\je-člověk. '

'A nečiní teprve t_očlověka celým člověkem . '. . . ?
\ . . . A; Sq.—fuerza

“Těgui,Paris: Louis. Lajoiez'Transfigurée par laEú
eharistíe et' par“la “lutt'e,třetí vyd.,-str. go,-cena z fr;
Autornašseznamuje s květem svatosti,'s_M'atilďou,
která ve svě'm--mládí'mě'la. Plno špatných vlastností,
které však “odšvěho Prvního _sv.přijímání počala ta

“houževnatě odstraňovati "překážky vlády Ježíšovy
vys—'obě,že stala se, zní neodbytná doBývatelk'a' sva?
tostigZemřelazv r. 1915,/ve věku 24';1et.Nový vzor
“In—onás. Násleďu'me jej. _ ' Tšk

]; Scimitar : šavonarola, “zBJe.Můnehen,-_Rein'
_11art-1925'f3_„oMK _
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Dílo ohromné píle? životní dílo starého „Baďatel'ě».
o _Savonarolovi, Zdá se, že,otážka 0 S. je historici:
řešená. _Ovšem'lposleďnígslovo 'v' této otázce neba e
slovo historie, nýbrž slovo th_eolog_ie.'A1eBude snacl'
možno, -_na_-;základě historického. r'esultátu zbudováti
aspoň hýpothěsii_.theologickěho řešení.-Recense této
_ni Y.„patří do našeho- čásOpisu, neboť Savona'rola ne'-“'“

Byl jen ka'zatelexn'a reformátor—em,:iÝbr—žtakéasketou
a mYstikein.Schnitzer šrěnujeSavonárolovi my'stikovi

_celou kapitolu-: „Der Beter .& Mystikerf'..- _
-.Osobnost:S. kreslí Séh. slovy,: „S Pavlovóu akti

vitou 's ojil S. 'žár' zbožnOsti 'sv.Jana, se silou proroci—
ého sňva__něžnost 'a;vroucnost nejsladší .mYSfikY((;“f

' . i . _ ' AS.

ZVernflteI:Amba et souffrance: 1926,z154 str..Dro'—
\ Bounká, ale milá “knížka, učící *nás velké. ceně utrpení.:

Učí'nás ro'za'ničti obětia krvi “&obé'přinššeti pro Boha
a duše..Bolest:jest práýěznámkou Boží “dobroty,neb
nás chce .křížexnočistitigčím více milujeme, tím lépe
trpíme'a'šríce chceme trpí—ii,.nel) utrpení'očisťuje naši
lásku Ii Bohu-._Vechvílích Bolesti a rozrušení ponořte
se do ..tétotiché knížky. .Naučífvásíhleďěti a (15.vám_
miaj—' ' : . ' _ .s .“

Tyroliážjlniislyruclt:P.. GL.Hoornae'rt S ] . +Stér'
naux: Der—[Kampf-um die Reinheit. TYrOIia-rVerlag', '.
80,34o'str; Kniha Joli—ředoložená, daleka Být“]en mra—
voučným a zclrávotníni .traktíáteml.Toť „rozmlúva př?

' tele ps ekologa?který'ti teple tiskne ruku a odvádí
od hříšiwa neštěstí. ““Taktně-ajemně „dotýká se ran,
ale s.vojenskou rázností vede, ]: uzďrav'ení. -_—-ou—

___Das''Gebet Jer'Gemeinsch'aÍt, 5..vyc1.Latinsko
německévydáníďenních modliteb církevních pro ty,
kteří 'Se chtějí nioďliti s'církví a ne s nasládlými růz
nými“ modlit; knížkámi. Vřele daporuč'uji. ' _b—

Před 'recl. žáve'rlroú došly a v příštím čísle Budou
pos-ouoenytyto knihy; :Kuncíř:]. Durych: Kouzelná
lampa; G. .K. CÍzeSterton: Stromy pýchy. Paul Féval :
Šuánově á 'moďří..Sc]tóningÍt:MUDr. 'Liertz: Seelen"
aufschliessun'g, Lindworslcy.:_Willenschule. Reinhart :
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Forster J. _Člirlstus.Banne: ImKampfum cheIdeale.
Heiler: Sidhen _SunďarSingh. Herder: Fischer:- see-*
lenpflege.F ahsel Gespráche mit einemGóttlosen.
.Momme Nissen O. P.: Der RelnlaranďtvDeutsche.-_

Descleě;Lemmonyer:Notre-Dame Contemplatlons.

'Ojnum n aim llujel __

Kdo m slí na mnev tomto okamnku? Kdo mYslína
.mne v _ceém světě? Ach, snad ani jedina duse.- Snacl

__nemjeď1néllo srdce,které By mnemilovalo.Než, próč
" “se_trapím?-Což nemam Ježlse ve svatostanku? Vždyť

on m1Jostačí. _ '
Ano, Je zde, patřína mne_snebeskouJobrotlvostl,

-vztahuje e mně svou _naruč,ukazuje na.__ranusyeho
._srdce a dí_mi:Mi_1uji tč,(1ítč mě! .

Ježíš mne mlluje! Sbíra ubohé modlitby s mych
rtů, ukrýva _je ve svěm_Sr_c_1ci,kde Je zdokonaluje a

_:Promvěňujev Ohnivé sípy lasky. ' '
Ježís mne miluje, počítavsechny me namahy a_ob"

tíže mého ďenního zaměstnaní a zap1suje je sýóu nej
rsvčtějsíkrví do l;nlhy života-.Dnes večer,. až Budou.
':unavou_vyčerpanym'ěsíly, a;nebudu ničeho schopen,

._póloží svou žehnající _ruku na _.1__nou_hlavu, _a_zasemne
-_ol>čerstvía posilní.

Ježíš mnemiluje! Viclí měslzy, slys1rnévzaechy,
vidí mne trpětil Zda se _mi_často,-že visímna líI'lZl
Ach, nikoliv, toJ ez1smne sevšél(lo sveho namčí.
' Ježíš mne miluje. Tolik mne m11u3e1A ___]_a._n'e-*

_-rnys_1ímna to!

UBOLÉsrdce,kďe-jsi-?Jsi snad mrtve?
_Z_Euchartshclyclz jisker“..



NA HLUBINU
čASOPIS PRO PĚSTOVÁNÍ A PROHLOUBENÍ

DUCHOVNÍHO ŽIVQTA

RočníkprvnfVOlomouczvsrpnu 19-26;Čís lo čtyrteí

" Tř'ilpř'cít" "Svatý. "
P. Em- SoulmP 0_.P.

Usecným zPůsoLemnejpovolanejsdlo učitele zivota
měřil sv. Petr ukol a význam duchovního snažení

vřavěkaz-„Podle toho svatého, jenž vas Povolal, Buďte _
svatí,“ve vsem obcovaní svém, ježto Psano jest:

"'SvatíBuďte, neboťja.svatý jsem.“(1. Petr. 1, 15.)
Není teďý Pochybnostl,že j1ž PriPrvních krocích
Juckovního života musíčIOvěkmíti smysl Pro svatost-'
Boha; tím léPe postupuje ve svém duchovním snažení,
čím hloubejl ehaPe svatost Božíf - —

J e to..ostatně .cesta výelJo duse Bohem samým
provaďčna KclýžBůh zacmšiys1výchovavati lidstvo
a svou milOstíviditelně ucLoPil ízraelský lid, napadne '
stavěl do PoPředí svou svatost, První slovo, které lnu-"
doucí_v'uďcelidu, Mojžíš, slysel od Bbha, Bylo zdů
razňovanísvatosti Boží: „Zuj obuv, neboťsvate je
místo,na kterém Sto ls“ —PosveCenéBlízkostí svatého

Boka.V obraďnýcň PředPiseclloPět Pravi1:„Buďte'
svatí, Protóže ja svatý-_jsem. .

PojemBažísvatostíz emnil Nový zákon a tak ji
zclůrazňuje,až Posledníziniha jeho Prozrazuje, že ani
andělé v nebi nedovedou BOhu nic lepšího a výstiž-j,
něj'"šíhonei na oslavujeho,než1izPívatltříkrat „svatý“,
nejsvětější *Svatost Bez POsIívrný, Lez nížin a stínu"
nesvatosti.: . ,
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Co je _teclyobsaženo ve slově,Tři1u-at Svatým?
Svatým Označovalolidstvo od začatku nedotknutel

fnou, popnpaďe nedotknutou věcaosobu.svatým Bylo
.nazývano, cokoli Bylo vyňato ze všedního užívaní, ať
Bylo obětovano Božstvu,nebo nedotknutelno pro ne
_opravněněruce. Ten prastarý vyměrbyl p_rollluhovan
, odle příkladů, které ž1vot přinašel; a protože při“
ilacly nejneďotlgnutelnejsmh věcí a nejvíce nedotknu—

„_tě krasy neživé i živé poskytovalo nahoženství, spojen
Byl pojem svatosti vylučne s naboženstvím. Ovsem
pak na vrcholu svatosti,jako iďea1,spatřujemeBoha.

Když chcemeznatí obsahjména svatéhoBoha, nej
spíse ]; němu pronikneme onou starou myšlenkou:
nema vseclnostl. 

Nejstarsí učitele křesťanství tak mluví o svatosti
-Boží,ze svatost rovna se naproste dokonalostí. A opět
byl pfohlulaovanten pojem, ažsestanula natrojí složce
svatosti,jak je udava sv.Tómaš; Bezuhonna(loko

„nalostv Bytostl, uzlřě spojen; s__Bohem,upevněnív obojím. .- = —

Ve svetle tohoto rozdelení můžemejiž“ zřetelněji
mluviti o svatémBohu.

Bezuhonna dokonalostBytosti V Bohu není vsed—
nosti. Umíme dobřerozeznavati- mezi všeďním a ne'

"'všednímv živote. A prece i to nejvícenevseďní je tak
fubohé svou všeansu. O Bohu však nejlepe v tomto
'ohledu řeknemeslovostaréhospisovatele,jenž, maje
'lmluviti o svatosti BOží, řekl latinsky „simplicissima
déitás“ :čira, pouha, nesložitaBožskost.Nic vseďního,

.“_omezenedokonalého není v podstateBoha, ani vjeho
vulí,-aan1v jeho rozumu, ani v jeho díle. svaty jest
třikrat.svatý, třeba"nei, Bezestlnu nedokonalosn nebo .
omezeně dokonalosti.

U lidí tato bezukonnost dokonalosti Se.určuje Blíz
f_"kostíBohu, spojení s Bohem laskou nejdokonalejsího
přatelství.Iv Bohujest laska, vlastněLaska, Duch
sva ,.jenž Svýmjménem opět dokazuje tuto druhou

"slož _u_svatosti v.Boku. Sv. J an řekl: „Buh jest las-'
ka“ , a _tímjen v jine obměněřekl: Bůh je svatý. Nie _
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tak nemiluje svatý člověk jako Boha; Bůh “třikrát
svatý miluje toliko sebe, .a'BoLatství této lasky je tak
veliké, že jí může přímo plýtvati _naveškero stvoření,
chtěje' v něm—podatidůkaz svésvatosti Bezúhonné a
nevšední, důkaz, který námpřímoohromuje, a jenž
J emu přece jepouhým' naznačením Jů azu.

Svatý je pevný,-upevněný v dobrém a jaksi nepří
stupný. útokům—všeďnmti,které lay mohl jeho svatost

, změniti, zeslaBiti; Sv; apoštol Jakub s tošoto hlediska
_kážeo Bokutříkrát svatém-: „U něho-není proměny
ani z obratu zastínění“ .—pevnější, je "stálostjeho nežli.
nejjasnějšího slunce.-Nemění seBů ,'neboťnení v něm
žádné z příčin, jež By umožňoval : nebo vyžadovaly
změny.Jeston Bůh silný,“jenžďoíonale vševykoná,.
Bez opravy; jest OnBůh nesmrtelný agvě'čný,žádná
změna nemá lt Němu přístupu. Protože není 'v—Bollu'
všedností, proto není v něm změny,;oďvolávání, opra
_-vování, " rot-ofje třikrát Svatý. . '
. - NCBYĚOBy řečeno všechno, kdybychom neďoďali
se “svatýmiOtci : 'Bůhfje _svatýa proto-je krásný. Bůh

.,je svatošt-sam'aaproto je Krása sama..Nenív' Bohu
'.všeclno'stía proto jest.jen Krása-. J est Netknutý. a.Ne
clotknut'elny a proto-'je'Krásný. Nikoli malou a měl-'
Lou krásou hmoty, r'nýln'ž neobsáhlou a hlubokou
.Iirásou duchov'ou. (_ ' '

Bez obtíží můžemepochopiti celý ďosahrozkazu
„Božího _:Buďte svatí; rotože já svatý'jsem'. ' e zna-'
mená 'vedení'člověka nejvyšší dokonalosti a kráse.
Můžeme „pochopiti-jedinečnosttéhož příkazu v No
vém zákoně :'Buďte svatí, jako váš nebeský'OtecsvatÝ.

_ješt-= e_znamena zabezpečenícesty ]: největší kráse _
„duše'a“života, protože Seshlíží v nejdokonalejším vzo
„ru, protože -je-člověk samým tímto vzorem veden.-.

Pochopíme zcela jednoduchým způsobem, ženení
mravnosti BezBoha,-neBOť-není svatosti ani krásy. ži-f
vota Bez spojení s Bohem,-Svatostí a Krásou,

POCLopíme-nakonec,. že jedinýopravďukrásný'jžif' ;
.vot člověkalje'živOt duchovní, protože-"vedeke sblí- \
žení. s Třikrátsvaty'm, protože'ěiní člověka J emu po?
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idol-mymv tom, C01£C1081nazval „kratkym vyrazem'j.
ivelllxostla.krasy. Boží“, ve svatosti.- .
svatý Bůh asvatý človek,toťslovane odstrasujlcl,

“nePouze Pro mimořaclnéexistence, nyljrž Pro všechny
'_--aProkaždeho.819va jako vůdčí hvězdy a ako hÝčsz"
"Ýhluboke tůní se Zrcaďlícízfsvětlo a ufxasení žízně
' cluse _:_.

+

Bulajest Pravda.
___Cll.V." He'r_ís _O,.P,

V PředešlemčlankujsemPnpomenul žeBůh jest“
_sÝrchovana.dobrota, zdroj a Počatek všeho _JOBraa
“vší ďakonaloSti. A Ý.obdobném. smYS1u_._musíme také
Šuznati, že Bůh jest naPr0sta a nezmen1telna Pravda,..
'z níž Ýšecky._včciPrichazejí; čerPati sÝou hodnotu
Pravdy. J1stezda se snazš1mProhlasiti, __žeÝčcixnají
Pouze. dobrotu relativní, neLOťjest to doSti zřejmé.
_S jakousi obtíží cha eme s.Pocatku, že mimo Boha
v_jestkažda Pravda jaísi nedovršena a vratka. Co“_jest
opravdu absolutnějšího než.klad a zaPor, jimiž nas

_duch vyjadřuje.Pravdu, ktera jest jeho majetkem?
„To jest .nebo „to není;.“*:—nejmenší vaham, _nej..

-,menš1Pochybnost o tomBáře namPravdu, oníž jsme.
'myslili, ze j_i__Chae_e_me__.A Přece _je jisto, že nic není
„Pravda nezve.fun CiPrvé Pravdy a že.jedině v ní se
“fuskutečnuječira a naProsta Pravcla. Několik oka-.r
rmžikůuvahy Postačí, abychom to PochoPili _
. Pravda jest-shodnost rozumu s _včcí.__Taktomu učili
Aristoteles, sv.Augustin a sv.Tomaš,.včrmtlumočníci
všeobecného nazoru inteligentních lidí,-kteří Přemýš-f

'.'_1_e_jí.__Prav<1aPředPoI—xlaďa (lva Póly; ducha a Skuteč-r
nOuvěc,.uskutečňuje se všakv duchu, neboť duch m_a
Pravdu, kďyž si uvědomujeskutečno,když semu Při-'

'Poclpbňuje a je v sebe_Přijíma.Tó samoz'rejmč:Přeaf'
"Poklacla,.'ze věci již svouPova ou mají určitouísc oP
_jno's't]; tomuto. životnému r1zPusoBen1,které: je Pře-r

“-.'tv0ruje__v__myslenku; Ducš, asPon nas duck, netvóří
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vččíýi'hýljrž_"je"'přec1polilíďá.“Jal; 1) _v'š'aksifje 'móhl
přizýůsóbití; deBY nějaký řeďc ózí' __s'oúlaď;jej již ._
zÁSaclnč_"s"ním ne'spoji12'Jakl Y si mohl lidský duch.
ýřižpů_sobiti věcí,'v]it1ybyfjiž „přeďem\nebyly jaksi,:
ablýchftak řekl, myšlenkoú?f " : -' _ ' _ .

".Oýšem_:j_henapaclánám-'Z'Bávóýáti věcifmimotně jmh "
hmotně 'škutečnosti; abýehóm'f'z'niCh učinili neoďřisle'
existující pójnif'y'..Všciř 'squ'ópi—avclu“tím,čím jsou, nia'jí- '
Svou Přiro'zehóstÍ'Jejicň hmotnost od.—nímž.jim všechnu
._inožnostj.-ixiys1itivsebe-a--ayažováti o sobě,;ak činí Bye:
_tosti."ďuchóvé;.Neúkázujeí však'siiádnpst, š jakou se
po švají duchuza-piřeďměát, nálúZI—xýjich'črztahs roz-' 
unií-„m? " _ "' '- __ __ " _

. dil-jsem Právě; že „_náš'duch netvoří věcí, nýbrž;
že je předpókláďáý; .“ . " 7- '

A1e-_ziňíň_'1jsem se též„že'praýďá; jsouc s_óuláďnie'zi
“ÍvĚCí_á'ďúehem, 'úskuťečnúje se použeýlďuchu. Věcí
se nám-však jeví, jakoby již Byly zařízenýk tomuto
šouláďůáce jest to“jiného-,' “než.že-věci s'ámé „též"před-'
pokládají ducha-„od něhož závisejí? Tentoícluch neni
ovše'ňi (luck. ňáš; protože-'věci--nečekaly na 'nás; aby
exiStóřalýLřtT.ímtoJqčhein jest-duch, který'ie _oirláďá,
kterýjemyslía kterýgje'znáýjest- to ďuéhyv'fn'čmž'
věci »nejďřfýefexistujf jako-myšlenka &pravd—a'..

V žávislbšťina-ťomto duchu á 'jím'uv'eďeny'vexi- .
st'enci'stávají se" o věci schopné—Býti znovu prožitý
jiným_'.ďuchem,tššcheni :Stvóřeným, jenž “se-probouzív
Jofýliem: s n'n'ni sije šóbč7přizpůsóbuje; ' "

jBůIll'jestijI-aýďa, =Tol-znamená, že všecky irěci jsou—
v něm p_ójfnóvěÝyjšďřeny ale Svéhopříslušného Bytí;
Všecký věcijsóú'praýďivě v_ešýéiňčasném Bytf,_pro*"
tóže vyjadřují ve—Stvořenéskútečnósti ideu Beží. Věci
stvořené“ níohoix -'míti :vhzt'ah-„snaším' rógúinem' a mohou
vzbúďiti zýl'ňěm._ňiýšlenku-.Iiroťo, 'že- čerpají. v' Bohu.
veškerou" Švó'u'f. oznatelnostL'Ř-eknčme to stručně : naše
pravdafnášus'o'u ad se Skútečnóstí jeSt skromným a ne
patniýiňl'v'ýjáďřením'm'yšlenky„Běží, která jes't "po-'
'.škdn'ínipoďkhďem veškeré'pmvdy a vší jistoty.-

"!
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. Ale to jsxnese jen letmo dotkli _proklěmd'pravďy.
_Pravda není pouze “soulaďem' mezi (lac em a—včcmi;.

.—

nýBi—žjest “též poznáním Íďucha o-v'ěci. Pravda-jako
' , , I . . 'V . o o, , ' ', . |

ppznam hleda povahu vec1 a JCJI' osleclm duvod.;tomto smyslu Jíme, že člóvěk' edí nenasytné
*" i\prav'clu, nemaje pokoje, .polx'ucl' nenalezne "pošleclní

pro'č'. _ v_._.

' : Různé skutečnosti "našeho „vesmíru 'iso'u„ná-jemně,
byťneviďitelně spojeny'a uspořádány. Proto, abychom
.poznalí jednu z _nich dokonale; mušíme—si.všimnoutí
všech a nikdy člověknemůže uzavřítivtomto ohledu"
své pátrání.

Věda má- řísný smysl pro; toto-ustavlčné pátrání.
-Jí nestačí“0 balení některých zákonů řítoďných,
nýbrž chce vysvětliti tyto žákoný "všeo ecnějšími a'
snaží seoclhalitizákon nejvyšší, který-ký jí'poďal vy
'světlenívšechvztahů ve vesmíru. 'Nemenš'ípožaďav ý
má filosofie; Protože však jest. hlubší než vědaŽpří'"
róďní,'ve<1e_dále než ona. 'Filosofíeepožoruj'e každou
věc (Ile její“povahy a _snažíse odkrýt-i tajemné svažky;
které ji Spínají s velkými zákony Bytí. Ví,-žel'liaždá;
věc jes-t.částečným .úka'žeřxxBytí a že, chceme-lí po
znati' její “smysla význam, musíme se na'nlí dívati pod
světlem Bytí všeobecného. Filosofie proto-"snaží se u-4
Úchvatititoto Bytí, které podává poslední výklad všeho.
skutečného, jsouc nejdokOnalejším"výra2e3n pravdy.

' Ovšem, filosofie pršvčftak jako přírodní věda“ne-f''
dospěje-k naprostémuj "spďčinutív (; lnéxn 'asu. Poe
znšvá však; že totobytí. jedno a.je noduéňé, vyjá
dření-naprosté pravdy _nemůže-Býti, nic-jiného- než
'Bůh. Poznávš, že Bůh jest-Bytostínekonečnou, v'níž

.se pojí v dokonalé prostotě veškeré způsolay'a-uskutečnění konečného ýtí. Jeho Bytí úplně-neodvislě 'a
naprosto'nutné “jestposledním důvodem všech zdejších
částečnýcha nedokonalých existencí. Jeho 'By-tnost
naprosto jednoduchá a'jednotná iná veškerá Bohatství
Bytí Lež omezení'v .prostoru a'v čase;Veškeréstvož

„dokonalos'tiťtéto '.řené'skutečnosti isou slabym napodobením naprostéožské LYtnosti.
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Filosofie poznává kmín toho všeho, že v'tčto BY—
“tosti jest oznání totožné,.s vlastním'laytíml J est to
poznání; teré 'se'úplnčproniká, poznání, které ne'
'zná "ani nej-istotyani stínu. _Totopoznání pronikající
se v čistotě svého'bytí poznává veškeré věci, protože
všechny, věci'niajfv Bohu.svůj původ a svůj cíl. Bůh
jest Bytí alezárov'eň též naprosté-světlo a 'as. To-zna
mená, že maje zcela. dokonalépoznání-seše sama, na-'
ráz poznává a ;roniká eeIOuBýtost stvóřenou. V něm
jest tudíž náp ň vší, šavcly. . _ _.

Prvá; částtéto 'těžié ale velmi poučné. stuďíe do"
veďla nás ]: záv_ěru„_že všechny věeířjsou v_ýjáďřeny
v BOLu.Avšak proto není “ještěvBohu množství myš-'
lenekl Veškeré věci--j'soŽu-B01:1uiznámy v jedné, je"
(líné a prostémyšlence svého Bytí. Pravda jest sou-'
laď roZuníufs věcíIV Bóhu pak: skutečnost všechna '
má svůj.vzor; s “nímse musí každáskutečnost shodo
vati. Pravda jest těž 'souhnnýin a Jokoúálýmpozná-Ř
'ním všeho.-"BytíBůh pali 'est Bytí a_Poznání._OBojí
však jest-iv,:nčmtotožné; Tjo znamená,—žeBůh jest nat-_
prostá pravda, pravda dokonalá, -a,'že není; pravdy,
právě tak jako, není Bytí, které-B Tzněho nevydá-_.
zelo.J íma vněm najdelkkký Jací světlo,jím postu-'/
aje ve svémpoznání pravdy; Každý takovýto po: _

Lok-v-požnání pravďyfjestljakýmsi úsekem v.našeni
ďloulxéin vystupování-.lt Páni—ipravil; a;svčt1a..__ -_._.

__ Duše-žalobnťlc.
*" ?B. P.-D“lou1.ía.*

Až půjdu ]: soudu,-přísný SóuJee, Bože,
až pů'jďjsli soudu . -Hrůza myslit.nedá "
“amoje lůžko. —Zá110řOÝ0."10že'i - .
u: něhqž. lítost, „.strach a "Bolest seďá,_'_“

-Až_'půjclu ]: soudu.; '.-'. a ti.-všichni vstanou, _
jimž.,_vÍživotě" jsem. nějak ublížila,
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a' zasýpou nine výčitkami, hanou
a_-kletbami ti, jež jsem pólxoršilal'“

ó svědkové_mýchhříchů, kam se Skryjí!
Kďeh o ájsou, jež pohřbí hanbu mójjgluVšakn clostrašnčjší,__aťjak chci, ruce mýjl,
než vlastní J_ušema, l_nlýžžalovat se strojí!

Ta duše žíznlva, samplamen, jenž sesžíra,
a kterou u všechkalužln jsem napajela '
a _neďbala,ze hyne a že dlouze zmíra -—š *

.než ]: prameniVoě Živýcít pustilaji zcela.,
Ta dusehladová,jež okemvašnímroueím
své sousto hledala, _Býmohlaž ít a_tvořit! -_
Jak mohla jsem ji jen'_om_místo Chlebem skvoueíp
jen Hoskou níc'otou -.—'ne živít, ale moí—it!

, Ma duše zdržovana, zalobmce krutý! __-—
Ma duše mučena řespůl lidského věku!

J e pozďč (lost,vsaí zavorý už odsunutý, ._
()leť, kam toužís, za tebou se v eku. -..» '

A _proradost, žes Chleba Okusíla ..»)
jímž žijí andělé, aťkončí žalob míra! "
Pojď,-horu hříchůs .ch Bychtrochu umenšila,
"chcivolat; Zde je Čvňebl At'-nikdo neumíeá?

Zmilosti Boz: vyvěránaJPrtrozený
' _ži-vot.__'

P. M Habáň O._P.-_

Bůh Pana našeho JežíšeKrista ať_namzjeví _audělí
fmoucerstí, al) chom ho pozna1í,a osvltí očí naší duše,
al) chom ocšoPíli, jak velkou jest naděje v jeho paf
voň'tm,ja velký jest lesk Bohatstvíjeho dědictví,
ktere (_lavasvatým, a jak nesmírna velíkóst jeho _mocí
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'_'sejeví _vnas, kterí jsme uvěřili 1])le slova oštolo "
jen vyšší světlo může člověka ozarítl pada měřím-ti
Boží. Posvecuje dusí a činí i schopnou vyššíšíšm'1utlej- .
šího spojení snejvysšímDoňrem, které ]1'sďčluje prin-ij
cip svého intimního života poznaní a lasky a to tím?;—
způsobem, že člOvčku přínaležl. Onen princ1p jest
vznešeným a pravďivý'mobrazem Božstvía tedy činí
(lus1Bohu podobnou a příbuznou tak Llízlf'o,ze sestava ._'
božskou a žije životem _Božím.Tento princip jest za-l
_roven zdrojem života, jímž se rozvíjí zahrada duse“
a v mrozkošné l_rvčtylaskyplného poznaní a důvěry
]: Bohu, mezi nimiž dětinna oddanost ďítete ]; Otci,'_.
s níž vola ]; Bohu: „Otče nasl“ _

„Cenný dar nam udelíl Pan tím, že.nas pozveoí
k učastenství na své BožSképřirozenosti._“2

V cem Spočívanaše po ení. ]: této vysiBožskýcllf
1m, rozumlidský jasněnÉape, zavrať110jíma a jen.
zjevenímluví o něm.Nové synóvství,jel10žsedostava

znovuzrozeným z Ducha sv.,ma svůj zaklad v nové:
přirozenosti, dl; nížjest člověknarozen zBolaa(Joan.
"I.) a jen patření naBóha ve věčnékontemplaci objasní
neurčité pojmy lidského rozumu, které sřvytvořil
“onadprlrozenemJaru ze zjevení.

Rac1ona11stesnaží se omeziti zjevené pravďy na.
obor lidského rozumu, ].:tery přirozene ma _vsobě síly
a schopnost oznaní, zjevení .a milost rozvlne pouze '
říroz'enéješt) síly, a tedy potřeba zjevení slouží jen
tomu, at) se snaze a Bezpečnčjl ]: ravdam dospělo.

Rozumlídíý jestměřítkemvsípravšy 1nadpřirozené.
Modernistég!zasedospívají Ii poznaní veškeré pravďy .
z imanence plné života, kter—av chazí na varch na—
Bozenskym cítěním.. Lidské věší—„níjest omezeno se
dvousr an,vlďltelným svetem,zakterý rozumnesaha,
a vníthím omezením, jímž jest vědomí. Výse rozum
nesaha,vse vyšsí jest pro nčj_.nepoznate1né.Dusepo
třebujeněčehopožského a to ji privaďí ]: naboženské

;řlphes. 1, 17. ___ "\ 'Petr 1,
sEncýu P..;cena;P;;X
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zkušeností, že cítí Boha vlsolač přítomného, „je.s -n__ím_
spoj(má,a Onpak mluví kďuši; Duše se snažígnejasná
spočátku slova Boží si uvědomovati a 'evýjaclřovatí.
Oďtuď vysvětluje modernismusi _rozďíímeZijpřiroze
nem a naďpřiroženem, () milosti pal: ovšem,-nemožf
noímluviti jako oněčem- vyšším.. .
' ' “Proti těmto směrům .eírkev činí rožclíl mezi pravda-'
mí přirozenými-a nadpřirozenými; které jsou _azůstal-
nou pro liďslc '. rozum tajemstvími a' jinek než-zjeve-
ním'nemohou ýti poznányg Vža ťpatří "dovnitř-ního.
života Božího, clo„vyššího řádu. %am [pozvecua Boží
dobrota lidstvo,:aaBYsem spčlol jakolke svému cíli, a_

“udělila mu k tomu též prostředky. !Milost posvčcující.
jestvlastností, která působí znovuzrozenív'ďuši čipo—
zvedá ji ke stáva &ítekBožích a uděluje"jí účastenství

'Íná'-Boží pi'írozex'líosti.2Tím ovšem jak racionalism tak
módemiSmus .at—všechny'inéasystěmýfkteré- se klanějí
rozumu jako 'eďinému ohu_pravdý,.zavr11ujíce vše,_
co ký 110molafoale jejiehaomnční ' okořiti',dostávají
smrtelňě-ršny "a:nalllubínč prava; se »o jevuj'e zá“
Lvrátnš ' „'šina tajemství'Božích, v nichž-se ukrývá pro
duši Božvíý život.Pozvolnýjestvýstup,_po němžduše
kráčí, než se;.jíotevrou tajné ty taje-„poznání.a-Íásky,
a. vystupuje" knim- jen_- ušeíveuiomýslriá, která. s:
denně řináší v oběť, " '_ _ .

Duc li'JSkýjest přirozeněschopný spo'itise svěc
miÍ„afto Buď přijímaje je _sobě přemýšfením, nebo,
“zasevůle "je o “se ' nim nese-předpokláaájíc _v_nich
dobro a teď)r láskou se s“nimi. jeďnotí, _Hlulíolxo,_až
spodstatou“Bytosti člověka spojena; jest jeho-SCLOpnost
poznávati' 'a. milovati všechny věci', :přeďcvším.však
Boha,—“]:němuž_.má'_zvláštní vztah jako “stvořeníke'
svému Stvořiteli., Celá. hlubina.. "jeho 'Bytí _závisí. od _
Boha jako od první příčiny aproto-vždyčhí' ]: němu.
z celésvéýsíly.. Poznání-Boli; jako “první'příči'ny'a
svéhopravého cíle sít'-dobra,.k němu/ž jest_určen,_1>uc1í
v lidském duchu přirozenou'tou "ula sne _u-po „něm-.

__i Denzingeri1786; 714 atd.
2 Denzin'ger “786,-792, 795 atď.
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Tal: 11:0.miluje puzen přirozeností; Zůstává však ve:
svénekonečnévzdálenosti a ubohosti odvelikostiBoha
našeho, jehož Řodstatou- jest Bytí a poznání, jehož
“dechem“jestílšska. Přirozenost “lidské nepatmosti 'ne—
sahá výše. " ' . \

Proto „rozum-liďský. může chápati Pojmu nadpři
rozena, oněmž _múmluví zjevení a víra, toliko úměrně
ku přirozenosti;již'oclStvořitele obdržel jako základní
princip. všeho lidského jednání, omezeného na Při-'
tažený řád. . „ ' _ .

Přirozeným jest Iírotvora všechno, čeho-vyžaduje
jeho Bytost, a_to aby Byla postavena do jistého druhu,
a pali-vše, eo následúje z její podstatné konstrukce. .
Mezi“ přirozenými poža av y jSou"—sí1)ra schópnosti, '

které Podstatně přináležejí. ]: bytosti, vztah ke všem
říčinám,.__od _"nichžse jí může “dostati zdokonalení,

lpionečnětouhy a snahy přirozenosti, aký dospěla svého.
cíle. Jejím CílemBy Byla přirozená Blaženost;u rozum-"
ného tvora Bylo lay to dokonalé poznání Boha, půvoď
ce přírody a-z poznání pocházející vládu-.O vyšším
'oznání a milování, v němž plesa nejsv; Trojice, neměl

gy ani tušení; '-" '.
Vše, (:o-„jestvýše, jeídarem nesmírnéhoBožílao-milo-"

srdens'tví ař_fjelaodobrotyýPřevyšuje- zcela- přirozeně.
požadavky,'na něžmá přirozenostprávo po svobodném-...
ustanovení věčného úradku.

Z _toho .lze si utvořiti částečný a záýorný' Ěojem
o nadpřirozenostizadan-Boží, jímž pozvedá Bůh-tvora
]: dokonalosti, _převyšnjícívšechno přirozené a je zdo-f
Lonalující. . . — _ _ _ _ _

_Tím'ovšempovstáváv člověka n0vě narození.k-vyš
šíinuživotu, v'nčmžjako syn Boží vchází clodůvěrného-.
obcování s Otcem, účastní se,jeho intimního života a.
Blaženošti 'a““tím-ocitá “se v novém způsobu—:života,
ďle'jehož pravidel musíjeclnati. Nadpřiro'zen ' cí1,1:něž
múž'je povznesen,'-vyžatluje nadpřirozenýc skutků,
abyb la shóďa &souměrnost mezi-činy. a “cílem, . __

Vši; '. zázrak Boží lásky způsobil,žeživota Blaže
nost Bo a přirozeně.stává se přirozenou tvóru; „znovu-'

!
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'zrozenín'rz_Boha clovek dOstavanovouPnrozenost za'“
loženou na; Přirozené'm-podkladu Nova Přirozenbst

__jestrovněž principem všeho jednaní ve vyšším řadě
atak Povstavav duši nový organismusživota. Milóst
Boží jest učaste'nstvímna Přirozenosti Boha a jest tou
vyšší _Přirozenostív duši, _z níž “Pak Pochazejí nové
"schopnostia síly, tři božské ctnOsti a_nadpřirozené
ctnosti mravní. Kažďa znich jest učastenstvímna Božz
ství, takže Celýnový organismusjest božským atedy .
"1jednání lidské, naleza-li sečlověkve stavuPOsvčcující'
milosti, jest BOžským,Duch sv.Pomaha naší slabosti,
;Píše apoštol, a rosí__za nas nevýslovnými vzďec11y.
A týž dava svěgectví naší duši,-"ze jsme syny.Božími,
jest to Duch vývolených, v němž volame ]; Bohu:
„Otčel“ Nový duchovní organismusjestppdroben
zcela řízení BožskéhoVůdce, jenž-_svým jemným a
silným, zaroveň však nenasllnym vedením Privaclí
tvora ]: Plnění svevůle, .v níž sP_očívadokonaIOst.

J est “PoďivůlioďnaPodobnost mezi nadPřirozeno'ští
a Prirozeností'.Bůh Java tvoru nový život duchovní
nejen ve smyslu mravním,ale něhož ten, kdo jineho
.veďe nebo zdokonaluje jeho rozumový živOt,jest též
Příčinounoveho života, Bůh (lavavyšší život ve v ast-_
“ním smyslu, buduje na Přirozeném odkladě novou
»naJPřirozenou'_PrirOzenOst,z níž, Poškně jako _zPri
rozene Přirozeností, Plyne život, síly-, snaha _aschoP
nosti.k cíli.1Skutky, ktere člověkkona, zůstavají
svobodnými a Pochazejí od něho,jsou vskutku lid-'
skými,_ne1>oťcelý, nadpřirozený organismus PřeďPo"
Hada PrirOzeneschopnosti, které ozve _a]: vyššímu
“řadu.Próto cokolivčlověk jako čfověkClnl, ochazí

oďPrirozenostiajejiclischopnostiPovznesenycšknaď'Přirozenému ra u.,
Lidstvo teď dlí »vezvlaštní ochraně dóbšéhoBoha,

nalěza se Blízio Boha a »jestmu Pódobno. V jistem
smyslu každý člověk obdařenmi10stíjest Bohem._Naď
Přirozený raď- není Pro člověka cizí zemí, “.vníž lay se

»munedařilo, naopak laska Boží jej učinila r_ajemroz-'
1 Selleebcn,Fatur unďGamlestr 162.
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koše a V něm-postavlla čIOÝěkaznovu po VÝpuzen1.Í_"
z prvniho ra e', ovšem"skifz'ezasluLÝ.Kristo kterÝ "
"jako milosrínÝ Samaritan oBmÝl lidstvuvšluboké
ranÝ.J eto teďÝřad_laskÝ,kterÝ předpoklada zvlaštní
miloÝaníBoží, Plnící dušiÝÝššímPoznanírn a laskou

a uděluje zvěčné,nesmírně rozkoše samého Boha. Toplatí o celém naďpnrozenem řadě. 
V jakém poměru—se“nalěza milost posvěcujím"k celé-.

mu naďpnrozenemu řadu? Zmínili Jsme se o_.tomvýše.
Milost PosÝ. jest učastenstvím na Boží přirozenosti.
Duše Ji přijíma Ýhloubi SÝélioBÝtí,ve své pódstatě,

takžeJi. celou pOzÝeclacloBožskÝchkončin, kde prouJí novÝpramenživota. =

Předmětem ďalsíllĚOJeclnani BudeteologickéÝÝ.--světlení této podlvuho e učasti na Bož1_př_irozenosti.

Valent Boltem..
___P.S; lv M. _B_raito.

;. _. Literatura: _

_ _ _“ "Finy-Channel,: L abanďon__a'1a
'-»'Í ;:____í' _ , volonté Je Dieu.

'_— " Caussaďe: L abanďon a la Pro" , _ v_iďenccJivine. ' \
Lellocley Le saint abandon.

Toužime vzhuru aJsouce křesťanÝ,napaj enÝmipra-'.
nvověrnou naukou, _Ýíme,že jenom Bo em stou ame,
že jenom k němu-.je _P1'_3_.VÝ__ÝZestupa že tudiž Ěažď'.naskrok mak němusmeřoÝati.K tomuto Bohu Blíží-'
me se láskou. Laska, uÝěclomělalaska nechť říďí celý.!
naš duchoÝnízivot; Pomer duše ]: Bohu mus;Býti po—
měrem'dobreho dítka ]: Otci,tedÝ poměrem sÝnoviné
laskÝ,oddanosti a duverÝ..Tím Jsme.přisli k důleži
tému činiteli Ýduchovním pokroku. Duše snažícíse'
stoupati ]: Bohu, musí _uznati svou nemohoucnost a
slabost anevědomost .a.odclatise měkké ruce Boží,
musi se odevzdati vedení Božímu.

Tato oddanost a __clůveraJÉzcela samozřejma.Bůh
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nás upřímně iniluje-avš'e, co přímo v nás konš,f_smč'
_řuje1:_našemudobru." Jeho vůle .jest svatá a'vch'cejen
--$vatost.-Bů11jestnekohečňě "dobrý a,.chce jen naše
dolu-o.-Proto. musíinesé m'u—oddati jáko děd,-' o'ďclati
jeho vedení. Tu _musímeněco “řídiloďůvěře v Boží
prozřetelnost; -o pokorném, al; radostném a konečně
očekávajícím řijím'ání vše o ž tukouBo-žíeh a učiti —
_rozez'náva'ti. as a vůli Boží oa vlástníí sámolilaostí a

—-varovátiřřeď. zhoubným duchovnímsulajektiv'ismem
_a.svéhlavostí v otázkách Postupuv dokonalosti; ;

Náš život duchovní—'musíBýti hluboce. pronikn'ut.
-.aovládán duchem tříbožských čtnbstívPřeďevšímvíra
-naše musí Býti—živá,čím dále tfmvíce uvědomování
Í'a uvčcÍOmělá. ivot náš inusífoďpovíďati tomu, eo vč
římeýVěříme; pevně Věříme,"že Bůh jest dobrota sama,.

\ že jest všemohoucí a'dle. toho-též musíme s Bohem jeď
n'ati. „Věřímevjeho dobrotu“a'moc aproto mur'nusíme
důvěřováti; Musíme doufati, že nás; přivede ]; sobě,
že nám.Já prostředky,. al) chom došli k němu, Mu.

“símepracovati, “ale—s'Bošem. „Ptáci'řídí vůle. Proto
našeptáce musí kýlu vedena vůlí ovládnutou a_řízenou
vůlí Boží,“ čili naše vůle"se'_musí_sjednotiti-se' “svatou
'vůlí Páně. Proto jsme se zrodili,val)yíchon_1_plnilijeho.
vůli.; To ovšem-'znamená,že musíme 'částoPodříďiti se
jemu.-“Musíme se .obětovati PřeSně sloveněmu Bo

-žímu přání, jehozástupei dle'hierárííických stupňů,
ř'třeb'a' iza.cenu pohřbeňí lesklých 'slov. á. představ.
Když prožij eme plně pravdu,-že Bůh sňán'íiotcovsky
smýšlí, jedna-. jediná“ bázeň _násBude děsiti, -odchýliti
-se totiž od jeho sv. vůle. Plnění [vůlefBoží 'v nutných“
“věcech otvírá nebe, Plněnívů'le Boží, která jest-„vesvé .
všeobecnosti. přáním,-.mďou, obléká nás dokonalostí;
-'A čím“více'á čím“lépe a Přesněji,-g raďostněji Budeme
plniti vůli Boží, tím' víee se Zdokonalujeme. »Krásné
jsou 'o tom řádky;čtih.jP. Rodrigueza a sv.“Františka

.-Saleskěho. * . . , . . .“

. =.V čem Podrobovati segvůli BOží? Při'rOQenč,že nej-„'
'prve'v tom,'c_o_Bůh zřejmě prohlásil, že to jest jeho
vůlí-(Přikázání Božía církevníga'»povínnos'tístávov
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&&.:Nebýlo“ LY t'e'ďý spr'ávnlé"pro zvl. soukromou a'
domnělou zbožnost zaúeďbávati Svých povínnóstí nel)
se prohřešovátílýrótiď pfostém'ů právu přirozenému.
vzpomeňte si,“coKristus"Pán-vytýkal ostře Íarízeům
v tomto ohledu. Jiným názna'čením Bož—ívůle jsou
rady. To ovšem jen pro duše vyvolené. Všem však
Bůh 'zievů'je“svouvůli 'vňukšhím svých-milostí. Jako
Blesk POjeJnou_ozáří sdělení Boží vůle naši duší, uka
zuje .ií ďobro, kte'réxbyBylo krásné vykonati..Po celý
život nás_Bůhtakto' osvěcuje'.Musíme jenbýti pozorní
a*učeliví. Zkušený duch. vůdce vás naučí požnávati
a coz'ezňávaftí-Atyto návštěvy. Světla. _ . ' ' .

A ještě jedním způsobem musímese oďďati vůliBóží. \
Můsíme—seoáďati Bohu'v tom všem, co' chces ňámí '

_,v jednotlivých případech našeho života clůchovního...
“ihmotnéko,řMusím_ese žkrátka oclďati řízení'Božímu.
Nejnižší-stupeň „zdejest; kdy lidé-prchají “sicepřeď
'nepříjemnostmije „jenmo ou,8náše'ízvšakvše hořké
ar.-těžké,je-li toho nezbytně třeba, neň'nechtěií uraziti
dobrého _Bohaf1Dokona1ejšíje'již řijímají ochotně;
i když" po, nich nijak .;vlášť' neclyc tí: A ještět'ďoko-f
"nálejší':p1'7fmojakobýpřeďcházelí vůli Boží. Letí vstříc
křížůmýo f'ímajínzdálli “vůlí'a'Příní Páně. (Viž s_v.
_Bernafďřš"Ž.-'Šermo_I. "Je š -A'n<'1re'a.3ÍNroi 5.) . |

“Přátelé.—',.ak se“zachováme k vůli Boží? Budeme hle-'
satí tvrďolilávěylastní cestičky 1m ais-e,když nám.
jeho vůle-jasně Írýsuje daleko v řež přesnou"_c_estů?
Nepůjdeme _raclč'i cestou jeho přišázáúí, cestoů osvěd-'
čenou,l.]:terá_vycťxovalatolik světců ? Nesmíme se sua-.
žití-bdloučítiu- Světců mímořáďně-oď oné vyšlapaně, ..
úzké,.tvr'clé cestičkýBoží vůle. -- -'
' . A\vjžívothíchiósuďech'By—chom si chtěli-samí Býti.
_určovateli?'—MYbychom'chtěli'hýti moudřejší než sat,„\
ma\1)„_žskáProžřetelhost? Aspoň taková. ať jest-naše

' láska'a: důvěra, abychOm dovedli zašepta'ti/políorně': '
Fiat,"s'taňise! (V příští s_tuďiiýojeďnšme'o ďalšíclrlm
„dech,Llla'vnčo postubuv- oddánosti-a- odevzdánosti)
P. (1. :
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k nlmz mýslenka llds

_ ž ;; V'..O-_i—f.T'.*_,'

0 čteníPísma svateho.
Prof T,_Hudec... "

Čistí Písmosvaté?Jak "a'proc?
Spisovatel Jólm Ruskin“ma ve své.sbírce sezam a_

lilie članek,nac_1_epsan'Královdcepolcladny Pohlaď
nami těmi rozumíkní y trvalé ceny, napsané nevět" '
šímí mysliteli lidstva a ředstavující nejvyšší vre oly,

ia se povznesla.Poklady tam

uloženííjsou vzacnčjsími zlata a_stříbra, protože to
_jsoupo aďy ducha.Poklady Onyjsouplnstupny kažému, mohou se stati majetkem každé 0]

Slova RuSkinovaplatí 'vezvýsené míre o knikaeh
Písma svatého. J sou-11vzaené knih kralovskym po
kladem, pali Plsmo-s'vatéje v polšaclu onom nejza
řivějším démantem, před jehož- cenou-mizí všechna

ostatní veleclíla světových literatur. Pravem sluje Písmo svaté knihou knih! '
Písmo svaté převyšuje nekonecně všechny ostatní

knih hlavně z toho důvodu, ze není pouIiOuknihou
-=-11(1skou,ale kn1hou LOZSIIOÚ,JSOU V'něm vložena slova
saméhoBoha! J e sicepsanolidským pisatelem,vliď'
ské reči,vy adí-uje selidským způsobem: ale za touto
zevnějsíllrfs kou formou tají se a puSoÍJíBoží Duéh,
který svatOpiscepovZLuzoval,řídila ohranil vnukaje
j1m, co mají psati a jak mají psati. Vlastním-autorem
posvatnýclrknih je tedy Bůh sam.To je poďstatana"
uky o inspiraciP1sma svatého, ktera patřr k zaklad-'
ním dogmatum kresťanské víry.

Nesml nas v tomto přesvědčenío Božském půvoclu
PísmaSvatéhomastl lidská stránka asnad llďskéne-f.
dostatky, -Sekterými se tu a tam v posvatnýcli kniž
Lack setkavame, jako na př. nedokonalostve způsobu
vyjadrovam nebo naivní lidové nazory. I svatopisci
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Byh 'Iiřehk'y'mi lidmi a dítkami své doby, která se
v je'icksýisech oBrážíse svými přednostmi i nedo—
stat y. Alef-jali už řečeno,za tímto lidským zevnějš
kem vane Božf'DuCÍl, kterýr „pronikásvaté knihy tak
jako míza Prostupujega oživujestrom. ' .
. Z inspirace jako řirozený důsledek 1 ne, že Pís-f
mo svaté.-“nemůžecísahovatif'žáďnělzo ŽŠ u.. Kolik
om lů Bývá .v'k'nilašch lidských, i v'téch nejlepších !;
Nxšďýsi nejsme 'isti; vededli násautor cestoupravdy
aneboneodchýli ali„se"'-_"—f.sna<1_nevědomk a ne ozo

' rovanč __-—_'-nastezku končící u-propasti 1)uďul - é o
kavyl při .kníhach-Í'Písma “svatého není. Zde'- mluví "
]: jnam__Bůhsam,“který je“absolutní, naprostou Pravá
clou-a-kterýteďy nemůže ani Blouditi sam ani klamati
jiných.-Když tato—“nejvyššíPravJamluv-í,tu člověku
nezbývá než říci s pokorou a s_důvěrou: '-M1uv,Pane,"
neboť "slyší služebník tvůj'. , .“! — ",

VPísmč svatém jsou uloženy náboženské a mravní
.pravdý,_'literé-_Bůh ve své *lásce e);—milosrdenstvíchtěl
pokolenífliďskému zjevíti, protože lidský rozum, _za-,

. temněný dědičným" hříchem, není s -to.oněch pravd
poStihnouti anebo asISoňnemůžek nimí's jistótou do
spěti. A'jsou to pravdy„ po "nichž lidskésrdce právě i.
nejlvícetóuží a jež jsou nám ]: (losáženínašeho. Věčné
ho cíle. nějpotřebnějšímíl Pramenem oněch zjevenýqlz,.
pravď'je'na Prvním"místě, vedle (ústního podání,“Písmo
svaté. _. . , _ “. _ . '

.. Bůh svěřil.svaté knihy, církvi; aby z nich ž'evenOu .
nauku čerpala avěříCímjako životoclárný chléťírozdá-'
vala. Úkol ten také—církevod počátku'hneď plnila.
Svatí Otcové ve svých spisecho to především se'snaží,
aký-“studiem"„á,výkladem Písma svatého učení Kris-r
tovo lépepoznávali,osvětlovalifa Próhlubovali. Také
pro všechny. požďéjšíícírkevní spisovatele Písmo svaté
bylo é Bude'fnevýsýchajícím a népřelaraným prame“
nem-poznání nejvyšších pravd, "ježnašemu smrtelnému
zraku odhalují tajemství “Bohaa věčnosti;Pravdy ony '

jsou tak vznešené'á n'eola'sáhlé, že clle-slov sv. __Petra
.samifanclělé'touží do nich nahlédnouti (I. Petr. 1,-712).
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Kďyž andělé si"přejí v ony pravdy lépe'vniknouti,
čím_více má míti člověk-křesťan touhu ,pohřížiti se

"svým umem do oněch nauk, jež nám Bůh fv'Písmč
svatém zjevil! '— _ ,- , . _i ' . .

Kažclá čeťbamá vliv na utváření povahy člověka
a-to často větší vliv, než sami tušíme. Známé přísloví
dí:_.Povčzmi, s kým olacuješ,'a já ti povím, jaký jsi.
Podobně lze právem říci; Pověz mi, 'co čteš, a_já ti
povím; jaký jsi! Dobra knihaje dobrým__přítel_ema
ušlechtilá četba „také zušlechťuje naše srclce „anašeho
ducha. Lze'li to-říci o každé “dolni-éknize-, češi tím
více o PíSmč svatém. Horlivé—čtení Písma svatfšao je
nej lepšísvlcolouctností a křesťanské dólzonalosti,/Viďíme
.tam, jak Bůh řídíosudy 1ic1stvá,_aučíme se z toho poz
_suzovat vše 'pozemské sub „specie aeternitatis;, Učíme
se tam poznávati sebe, přemáliat svénáklonnosti, Bo
jovat sesvými vašnčmi'a kráčeti tak za svým věčným
cílemf __ . , ' " ,

'Kolils je v Písmě svatém uchvacujících příkladů
heroickýcla ctností, jež nás nabádajík následování —'
a_kolik' příkladů přísné Božské spravedlnosti, které
nás zase.od zlého odvracejí! Kolik je tam krásných
„povzbuzenía napomenutí, jež se nevyhlaďitelnč vtis
kují do mýsli' čtenářovy! Ve škole Písma svatého
naučíme s'e nadpřirozené křesťanské -moucl_rosti,'kte?

"rouž „kdo nalezne, nalezne život a dojde požehnání
od Hospodina“. (Přísl. 8, SS.) . ,- _

kolouďokonalosti jejPísmo sv.-ipróťoý'pončvaďž
--po<1statakřesťanské. dokonalosti záleží v tom, že se
stáváme více a více,podobnými ideálu _všídokonalosti:
Ježíši 'Kristu. A rávč v Písmč'svatém,i'v_evangeliích
totiž, jestideál . oÍconalostiztělesnčný v osobě Kris'

' .tove'vylíčenltak živč-a názorně, že Jej vidíme před
“seboujako ve skutečnosti. Prostých a veleBn 'clí slov
našich evangelií nedostihne a nenahradí ža ný sebe
J_ucliaplnčji sepsaný život Kristův. .Postava Ježíše

ista., jež je-v evangeliích vykreslena—scelou svojí
Božskóu velebností a dolu—ctou,září odtucl jako maják
dovšeclx „časůa (101),osvčcujíca přitahujíc ]; sobě
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-srdcekaždého'člověka, v jehož nitru není ještěpotla-'
čena veškerá-touha po mravní ušlechtilosti a doko

„nalostil—M— " ." ', ' .
Připadla nám snad někdy myšlenka, jak šťastnými'

hýli apoštolé a učedníci _Páně,jimž hýlo popřán'oviděti
a' slyšeti Božského Mistra, když sjeho rtů se linula
slova neheské LmOudrostiI'Než nemáme důvodu “příliš'
jim závidčti.—Vž_dýťmáme _v,Písmě svatém autentic'

. ké a'nefalšované znění Kristových'fslov, která až do
'dnes.s lnou 'a neztenčenouísilou zvučí z řádků našich
„evangeIíiÍ-Í _ _ _ ' . . , .- *

Aneho kdohý sipřálposlechnouti největšího.řeč
níka všech doh, sv; Pavla, ať čte jeho listy, kde po
:učuje, napomíná, hárá a těší'SVéčtenáře: m]uví—hrzý
'slový Otcovskélásky, hrzý s autoritou vůdce, jemuž
je svěřeno-Kristovo stádo, hrz'ý Opět jako _orelvzlétá
do nejzávratnějších mystických-výšin. '—A právě tak
můžeme slyšeti v Písmě svatém 'sv;Jana, Isaiáše, Je
remiáše a všechny onir velké'muže Starého i.Nového
zákona, kteří„nadchnuti Duchem svatým m1uvi1i“.
-(2.'Petr. 1,'2'1.) , _ \

Tak-je Písmo svaté opravdovou „královskou po“
kladnou; ' , kde; najdeme -posilu v“pokušeních, útěchu
.ve strasteÍ'c',pomoc a “oporuv hojích pozemského žití!
J en je třeha 'sáhnouti _ponadpřirozených pokladech,
„ježjsou'tam nahromaděnýa' jež jsou každému pří-f
stupný.—_ ' ' , ' '

Nechceme zde mluvit o tom, jakou cenumáPísmo
.svaté takéls hlediska přirozeného, na př. jako pramen
'staré historie-neho jako zdroj, z něhož hrali náměty
uměleckého tvoření malíř—iasochařiatd. Procházíme-li
.galeriemi starých mistrů, pozorujeme, že 'většina jejich
'—výtvorů jsou tákořka ilustracemi k jednotlivým strán
„kám Hísma svatého. Jé“ to. dokladem, „jaký význam
;měloPí'smo svaté proumění v dohách' jeho největšího
rozkvětu. „ . . __ i ' '

O mm,/jal; třeha či's'tidohré' knih “, napsal Ruskin
v uvedeném článku tato případná sřova':„Kov, jejž
„hledáte,jest spisovatelův duch „nehnázor a jeho slova
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jsou jako skvala,kterou musíte-rozdrtit. _a_roztavit, a'?
byste sek němu dostali A motyky jsou vasevlastní“

Píle, důvtiP a učenost.] entak sestane zlato uloženekralovskych Poklaclnách“ naším.v1astnictv1m.l.„,.
nelze ríčitotéž Plným Pravexntaké očetběPísma

svatého?Není tolehka zabava, ktera _nasna okamžik
uPouta anakterou vnejlxližšíchxll zapomeneme,ný

'brž čteníPísma svatého je važna Prace: ovšem_iPro?
-sPěch,který tam Pro duši svou a Pro.vecnost nalez'
neme, je o to větší. Prace ona zaleží v tom,že nejen
hledíme vniknOuti (l_o-smys1u slov--v Písmě svatém,
ale Přeoevšíxnže se Přičiňujeme osvojiti s1_ducha jeho,
neboť „litera zabíjí, ale duch oživuje . _“

Protoje racionalismustak suchý a nePloďný. řes
celou svoji exegetickou učenost a PřesBezPočetné oli'
anty, které ovýkladu Písma svatého naPsal.Zůstava
.totlž tkvěti na zevnčjsxliteře Písma, ale jeho duch, to
jest Duch BOžíPísmo svate oživující, zůstava Pro něj-nedostupným tajemstvím. _

Tomaš KemPemsI—týhned v rvnxhlav; sveho Na
'sledovaní Píše, že x_nnozxzčet y evangelia jen nePa'
„trnýProspěch mají, Protože „nemajxducha Kristova“ .
Duch Kristův jest duch lasky ke Kristu 'aduch“ Po"
kory sPojený sesnahou vlaStnxživot PřiPocIanit Kris-'
tu J en ten, kdo ma tohoto ducha, Bude čístiszxno

svate soPravďovýxn__užitkexxxanalezne všnčm „x_nanuskrytou. (Zjev.2, 17..) ' '
Důvocíy, ktere jSouv Předchozímuvedene ajež nas

__mají _naďchnouti Pro horlivou čétBu Písma Svateho,
__nejsouničím novým, Již svatí Otčóve na ně Pouka"
' zují a Při tom takořlia nenalezajx (losti slov, aby četbu
svatých knih conejtluraznejx _namvložili na srdce.
_Sý.Jeronym, „nejvčtsí učitel v Písmč svatexn', v lis-'
tech ke svým Přatelum oPet aoPět PřiPomíxxajim toto

-_n_aPomenutí.„Písmo svate čti“často,Ba nikdy neodlož
z rukou svých svatého čtení „Uč se tam, čemu maš

.učití.„Ať jePísmo svate neustalevrukou tvýcha
Buaiž stálým Předmětem tvého rozpmanx „Kdyz
_sen_kto_bčse Blíží, 'aťje svata Kniha v rukou __tvých,
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a když _klesneš _do-spšnku, aťhlava tvoje se skloní na
P08vátn'ér'stránkyfl " . _ .

_Z'aneďbšvání'četby Pís'ma svatého je známkou ná
Božensk—ého'iípaďkujv.-naší;clob'ě;Bible Bývala kdysi
u katolíků rodinnou-knihou.“Děďila se z pokolení na
ýokolení akaždé' z těchto pokolení nalezalo tam po
učení “aupevnění v křesťanském životě. MÉFIi ]) ' i
náboženskýjživot unás opravdu -anoven,_tu'tře a
'znovaprobudíti lásku Ii Písmu svatému a zal-ibuvjeho.
čtení. To'lj'est jeden zřúlsol—ůvkatolických kněží i laiků,
jímž _leží-na srdci rozkvět katolicismu u nas.-_"

Tajemství clu-řámově-Anděl).
Otto Albert Tichý.

Hudba jest umění, a proto v naší hmotařské a stro
jař'skě_&ol)ějest pro ní'tak málo porozumění; Tím "měně
'jestlidí, kteří“cha ou hloubku církevních zpěvů a
'dóveďou .jimi'pi-om uvití ]: duši posluchačově.

Na pohled bý se zdálo, že není _nicprostšího, než
učiniti 'žaďost oficielnímlářík'azům:o chrámové hudbě,
když jde-jen o “v'ěy'cftak'snadnoujako'chorálinebo žá
„ďáélí se ..Ova:—Laníku,aby-jeho hra-odpovídala slóhu
.církevním .-žpěvu-_..Vě skutečnosti. jest. tomu „tak-jako“
s křesťanem,který-LY na přiznal nazpaměť všecky-
dogmatiky,ia “se"světcem, který i bezsoustav'něho stu-'
dia theologie ďóspívá —na; vrcholky. nazírání. _\. '

Tím-nechci říci,“žeBýli církevní huďhě Jostačílo
uměti _zažýívatěijzahrát'několík ' 'ísničekíneljo zko
molitiwnějaký snadnější _..introit.r (leptům chrámové
hudby. jest-,třeba'klásti podmínky “conejpřísnější,po-- '
něvaclž' idea příšnóu. službu.-Boží,“ čili, _aByc se výš
jáďřil moderně"i, =okoncert přeJ-VMajestátem všec
majestátíL'.p'ředJAutorem- všechautoi—ů, Před samým
Stvořitelem. _Kďosimyslí, že do kostela dostačí ledacos,
jest horší :pOJlého rouhače; ale ani největšímu umělci
není dovoleno zapomenouti, žecírkevní hudba jest jen
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vzrušenější -módlit1)ouanže jen tím Bude dokónalejší,
čím okornčji, Pozornějí a zbožnějir se jí Luciepovzná—
šeti Panu.. ' '

Tři slůvka: _pokornč, Pozorně <ažBožně obsahují.
základní znaky ďoBrétchrámo-véhudby, ale nerozumí

. s_etím-nějaké sentimentální výlev;r rozb olavělého srdce.
'Ctnosti ty Buďtež “vprvé řadě,mužnými' činy. *

Pokorné'huďeme zpívati nebo hráti. _zapom'eneme-li
na "sebe_a-Budeme-li míti na mysli jen Hospodina, lite-'
rěmu pějemě chval ; Nemůžeme" však Opravdu po'

orně Zpívati, není-ří všecfeknáš život jediným aktem.
pokory. V tom právě tkví-rozdílehoršlúzpívaného
někde v Solesmes a slavnostní mše Zpívané-v Bohaté
farnosti-'některého velkoměsta. Pravá "pokora jest Sou-'
čtem všech aktů-.pokory' za“celý život a—jen'v tom
smyslu může přispěti'vk JthBšímuf pojetí chrámové
„hudby. _ '
“ Pozorně zpívati může jen ten,_kdoví, nač-'má-míti
pozar,.či1i kdo zpívati umí. Jest'v tom zahrnuta poň
vinnost 'studóvati a nabyté-vědomosti pozorně“apli—
kovati.. _ i . ' 3 '

_ -Kolik z“našich ředitelůkůrů- věnovalo'náležitou
Éozornosthistorické a vědecké stránce gregoriánského
chorálu? Ofíeielní církevní Zpěv.jest skoro všude pou-'.
hop, 'trpěno'u přítěží,skterá_se osazuje “podle měřítka
Bachraté'německé huďby více lasé'ýKclosev.něm snaží
uviďčti ekvivalent_cl'osuďnepřelconanětvorby archi'í
tekturílní, jakíse námuďoehovala v nádherných 'Iu-"
tedrálách “_stře'tlověkých?Kdo "seíjej snaží zpívati,
s takovou pružností,—alaý se“"poďobaližanícené;.četlaě
Posvátnéko textu; jak se rozléhal .tmavými kobkami

'římSkýcL katakomb?- Kdo 'se přičiňuje proniknout;
“smysl i_pívaných'slov a postihnouti neskonalou výr.
r'aznost gregoriánského chorálu, který často až do nej—_
.menšíclrPodrobnosti, takřka dramaticky 'interpretuje

_,žpívanývýňatek z Písma,?f - , "i' '
' Pohřícllu'nesetkávšme SC.jCI_1_'Snepožorností neu-š.

vědoměnou, zhusta to Bývá.nepozorno'st'věďomá, lé (:
řečeno-'Lez'taktnOSt.Jak jest možno,-aby se na mateji.,

- /
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kde jest v disposici“slušný pěveck ' sbor, zpívalo o ve“
liké mši Svaté česky, bez zřeteleie všemu tomu, co
Otom vyřkl _ím ? - .

.Kousněme'vďo._tollokyselého jablka. Mají nějaký
smysltym-sveřepě novely k papežským;'dekretům?
Nemluvě o tučnéďávce lenosti, lze vážně vzíti v (V _
vahu toc11vi1kově vlastenecké vzplanutí,“ jež s dila-"
peckýmgestemškrtš.skoro tisíciletou tradici latinského
ritu po našich-'vlastecll? eské kultura jest kulturou
západní, v níž od.věků byla latina jedinou obcovací
řečí.Zavaděti cloobřadů řečlidovou“jest náležel: pro-'
testantských rozumařů;ProtoKongregace Ritův mou-'
dřerózťala gordický'uzel v ten smysl, že vzpomínkou
na' doby'svatéko Cyrila alMetoďěje “dovolilaliturgii
staroslovanskou,a tojen na určité svátky a na určitých
místech,“abynebyla tím zlehčena staletí tradice ritu
latinského.. ' _.

Dokud nebude vypleněn“naš liturgický model.-nir
mus, marno Bude mluviti o-krase katolických obřadů,
neboťony „národní“ či spíševulgární. přím'ěsky-je'

' Budou hyzditi'jafko netvorný poly '. ' . .
Zbo'ž'nef'zpívati .jest'stěžejní požašavek clolné'chrá

mové hudby. Neživí-li: se můj Zpěv anebo moje hra
klubokoůfvěrou, na ě'í a láskou, jest to "enměď znějící-'
a zvonec zvučící._Nikdy nezapómenu lubokýchďo—
jmů, jichž se.-mi“dostalo ři Zpěvu starých p_outníků._
Zděclěný poklad víry,-ošohacený vítězstvími “doby.-'

" tými ve "znamení“kříže, nezdolná "naděje v řisp'ění
Boží _a-věčnou“'oďplatu,rhoroucí láska ke pasiteli
prolivšímu krev za naše viny, trestajíeímu nás za Bří-'.
chy, ale zas odměňujícím'u stonasoÍ)všecky ty,kďož.
si z lásky k-Němu'něčeho odepřeli: vše to se obrazilo.
v jejichchvějícím' se.hlase, Poznal jsem, že všecko
uměnÚ—jestneskonal'e"nízko pod tímto.-naivním sice,:
ale -'vžnešeným projevem miluj ících .srd cí.

Hodlámevli pěti chvály Hospodinu, třeba _Honať"
přecl'm-ilovati, třeba však'.milovati i posvátnou hudbu
samu.- Třeba se'llaýčkati 's každou neumou, sýkažclóu—
notečkou, Brousíce ji jako nejďrahocen'nějšíf kámen.-'
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Všimněme si“otců Ben'ecliktiiiů. _'Nel)ýti--jcjich včelí
píle, neměli Bychom ani žďání 'ochorálu, který až clo
nedávna Byl _námznám jen'v Okleštěné versi z 16.-_stol.
nebo v místních“'diecésních vydáních, znetvóřených
často až kincpoznání (vzpomínám si na Libera _—pot-'. ovl . ', v.;" -' '1'. ..
pourn, Jez Jsem po cely mesmlistopad:; řchal v_Ha'liči) Právě“pro tuto oBětavost „šeline tak _íbeznávůně
' l '; l o, v/ ) - ' l

z Prvmch “opravených gradualu, hcmzicm —setlSlCC'
rÝmi' interpretačn'ími ,zn'aménJiYýježipřipojila ruka
nikdy neuspokojeněhodomPothiera. Krása chorálu
tak jakojmouďrost Písma vzďává se jenom-těm,kďož'.. ' *; v; ; '-"o v" '; 1 1'- -/ . v
Je) mlluJI, a Clm v1ce Je) m11u31,_t1m_vice kras v ncm
nalézají, poznávajíce zároveň, že_zněho vyvěrá všecka
středověká'i novodobá'hudba „(viz o _tomvelmi “zají-'
mavouJiapitolu "ve.Vincenta JÍndY ,;Naúcc 'o lau—
(lební kómposicilť). ' ' __ '. .
". Jižjsem se zmínil 'o_obětavostifranéoužských—Bene-'

diktinů.__Nikdy se JOSťinenazdůrazňuji nezbytnosti

“tétoctnosti,.ježvedle libovonného kvítku pokcšy Bý'
vá nejušlechtilef'ší ozďolaoukůruichrámovéhoL - ejeď'nou jsem slyše , a sám jsem se o.tom_.přes'věclčil;že
nejkrásnější a nejvi'ou'Cnějšíbývají ty obřad ,přinichž
Zpívají dobrovolní"pěvéové; ne zpěváci „paccní. Lze
si to vysvětliti: jenztím, že ono 'plus, které Přinesli o

.__'íústivšc “útulné domovy, hry a zábavy; dodalo jeňich' _udbčÍ'toho čehosi tajemnéhoy'co' Bych nazval nc _es
kým _rubem Bolesti. _Coínásinejvícc "Blaží »vfdomově,

_jest “otcovskéa matéřskílšska, jíž-l) l'aroďinný důmV " , V I ' "v.l (: '-- -'-'
svcďkem. Prave tak“sebezapor apova u-Lalzamujc Jc
„jich-výkony“ čímsi tak _rajs Ým, že toho nelze closíci
„nija ou v_i,:tuositoduměleckoo. . _

'Při.o1)ětavostizmizí všecky ty racionální'iiri—aciď

nclní záminky, .Pro "něžobíčejně ztroskotávájvšeckoI'; " ;" ..; ; z . v' -- '"
usdi ozaveďem pijaveho 'cu—evmho zpevu,-]a]1;31toho,

Eřeje sv. Otec Pius X ve svém„Motu'f1Propriog.04v _,- v' v_ *“1' v -"-.'-'- _ lvl/
ctavy: pevcc chute_.se=pust1-.dostuďla' _at_1_ny,_clysic1

starobylou po_svátnOstí;tak jako se;Butle—Ióilněgh'rOužiti
vtajc staroslovanskéliturgie. Nebuď: litovati dvou
neb-tří'v'ečc'rů v,.týďnuq; jež Přinese v oBět chrámové
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hudbě, nebude se bati, aby jeho talent nezanikl ve'
sboru, poněvadž ani sebevětsí Jar semu nebude jeviti
dosti důstojným- (lomu Paně. Při obětavosti zmizí
osobní třenice a nedorozumění, a zůstane jen ideal a
vzor nejvznesenějsíOběti, Beranka tichého a pokor
nebo _srdcem._

""Zla .to',
F. OJvalll

„ó zlato, zlato, zlat67 . ,
Co stalo se __stebou, tý obraze světla,ze jsital: (Šlou

bojiž nastroemtemnot?
] si jako žfuta, těžbaa cblaďnakrevNetvoranoci!

Nemas 11býti, však zďassejibýt tak přílisa cele!
Neboťjako oběhemvody zije zelena zeměa obě

bemkrve růžový člověk,tak oběhemtvým, zlato,zijeprokletí. _
V tebe sevtělil první oďpaJ od zakonaPaně (ří

'ltaji tele neb býček, jak komu se líbí). _
Za tebou sel zmatený, gigantický Babylon řes

slavu Nebukaďnezara do ozralé svatokra'cležeBa ta
sal-ový.. —

Za tebe prodavali Jucba- sofistéa povinnost .muži'
a srdce sva zeny a vlast svou občane.

Pro tebe zničena řise Inku, vvylidněný země a vý
bubeni naroďově, když ty jsi špinavou-vlnou se_přeť_
levalo na starou Evropu.

A ejhle, kdyz ona Pal: zmítana sílenstvlmsmrti_na
kusy se krvavě rvala,-tys odběblo zaso&ní, nemocné,
za ocean obludnou vlnou _miliarcl,nulami nakaďeře—
ných a z bývalé-paní své učinilo jsi otrokýni tělemÍaucilem..
ó- zlato,.zlato,zlato-l
_Co_ciníšz těch, kteří tě mají! Co cinís z těch,kteří

potobě touží! Co,-*ciníš z těch,kteří tě ztratili.
Co všecko jestě způsobí vlný__t_ve,tali tězcese pre-'

*_lévaJlCl! — .
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A ja dnes,když poznal jsem hroznou tvou .prací,jsem raď, že 11 jsem na sólaě neměl nic z tebe,-&
Bůhae„ bych„ídy nic neměl! ...

žlato, zlato, zlato! Připomínačmi andělů Paadl
Jak roklel tebe.a51Tvůrce tvůj kdysi, hned od počat-í
ku, fdysí, v.clenprvní víny tvé, ty Tvore tak stkvoucíl

Vždyť 1Pan J ez1spobral tebou a ani proďan ne'
chtěl Být za tebe, zvoliv si méně prokleté stříbro.

A vyhýbal se i jménu tvemu,vysloviv je jen ďva'
krat, a to vždy v zakaze;Nec]1t_ějte míti zlata! Ne—
přisahejte ani na zlato chramově!

J en tehdy, když ako dítě milostneusmalsena svět,
dovolil těm, ]ítčřl 1311pravými mudrci, ve vanoční

'době položit tebe kilosým svymnožkam.
, jake proudy Krve svatostnepřetecí musíPotobě

v kalichu mesním,než Budesvykoupeno! .

Ale jak velke Budoupak musetBýti skutky tvéhopokaní! '
Toť vse, co povědět může můj žalm o tobě!

V Z..0 M

FrantzseJcmuževangelchy
P.jan Ev. _UrLon0. F. M

„Proč ty? Pro?: ty? PrOčpravě ty? ptal se dy
chtivě jednou Bratr Masseus svateho otce Františka.

„Co tím chcešrící, Masseó?“
:CLci _setazati, roč pravě za tebou Běží celý svět,.

a proč Slkaždý žatřějen tebe vidět, tebe slyšet, a tebe
poslouchat?Nejsi p_řeceúani krasný, nejsi učený aniurozený? Proč tedy ty?“ -—-—'l

V. nejrůznějsích charakterech světců,jichž ma c_ír'.

lev, křesťanství_desítítísíce,a kteřínjsou výkvěty své.l_Actus l).,Franc. c._10. _
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Johy, svého okolí a- společnosti, “jsousnad v křišťá':
lové čistotězastoupeny všechny možné povahy čloz
Věka: od strohé, kruté 'ashesesv. Jeronýma do pros-'
tičké,'c1ěts]ié“svatosti sv. Terezie od Ježíška, oď sat
motařskéko života sv. Pavla,“ Antonína a jiných. e-_

-'gyptských Otců 11činnostiplnému, rušnému na vene
životu sv. -'Dominiha aivšechnyz stupnice a odstín ,.
které leží mezi “těmitoextrémy, .ukazujíce, že haž a

ipovaha jest vhodným základem-pro působení milosti.
Ale právě v tomto hojí mezi nižší častí lidské Bytosti.
a milostí jeví se charakteristické rozdíly-' mezi světci
a o řešenítohoto poměru, 'ak daleko jest-šetřití při
rozenosti,aby to ne' řekážefomilostia jak dalece nutno
zapírati' onu,-ahy. _viÍcHatato,.spočívásvéráznost a pů—
vodnost toho “kteréhosvětce. Vliv pak na toto řešení
rozhóclujícímájeho názor neho chápání Boha a z něho
plynoucí ehépání zjevení, hližního a sehe. . , '
' otom také -sjgočíva svéráz, původnost a význam
svatého Otce Františka;.f— . ' ; ' '

1._ Základním znakem “Františkovy osobnosti- je
' smysl'pro Skutečný žiíJot. Tento rýsfskutečnosti (slova.-_

konkretnos'ta ' raktičnost'hy to vystihla lépe) je asi '
právě to,j—f'cotá “necel 'Ísvět ještě dnes 1: němu, Isa-
tolickýgduchovní i laiciý., ale právě tak -—snad mno-'
hcle ještě více -.—"i kruhy nekatolické. Neboť jestjisto,
že většina svatÝCh,-Právěproto, že „zůstalivždyliclmi,
v. jakési. ohavě, aby hmota “(čímž'myslím .vše, co pře-'.
káží v přihlížení Bohu) 'nenahyla ani hezďěčného,
nechtěného vlivu na'duchovní. živót, odcizovali-sePři-'
rozenému životu, umrtvovali vše, co mělo nádech při-1
rozenoSti, třebasna tom někdy nebylo _ani'stínu'ne-r.
dokonalosti (láska k;přírodě,. spoléčnoSt, činný život,
veselost, úsměv), a tím seodcizovali skutečnému životu
prost „hokřesťana-,který; je viděl v nedozírné v 'šce
nad sebou —.—-.-aneměl- přirozeně ani'o'ďvah ani c uti.
jich.následo,vat.Š.—iAčŠi sv'i...Otec Frantíše „nezůstal
ušetřen to_hotostrachu,'pře_<íe'celkemnejvíce .sepřihlížil..
zlaté střední cestě mezi přirozenóstí a milostí a tím zů-É-_
stal blízkým. lidskému l_srclciv. jeho slabosti, nehe;při-_f"_
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Blížil zemi,._úkaza1křesťanství,s jeho přiroženě' krásné
stranky, nezaďav při tom své'vlastní svatosti. Pro tento
_praktieký,'_uněho základní 'rys, pro tota-sblížení ide
šlúa skutečnosti, ;říkají„muumělec'života. _. Odtud
jeho přitažlivost,- že neOJstranil liší.—ikon"přirozenost
z'clílaspásy jako pósitivního spOIúčinitele,aleprozáříl
aÍposvětil' ji milostí a-ládmu; -'—- ' . '
Z tóhóto základního rysu jeho povahy.“ růstají
další lišňě znaky: jest to předně—jehopomčrřž Bohú—

““a .zvlášťč ke Kristu Pánu; . _ .- , _ . “
_ '2. Do výprav „křížových zůstávala osoba "Krista
Pána západníňau _křesťanstvu více „vznešenou předsta
vouvtěleného Boha, nežlisýne'm'člcivěka,podroben 'm
1íďskés1abosti;AvšaIipohled na-místa,-kde Pán ch'ošil,
učil, trpěl, vyvo al v jinýslícli žápaďiňeh' křesťanů
živýobraz trpícílm Spasitele a tohoto onio'v'eného, kon
kfetního nazíi'ání cho'il s_elsjceIOuJuší'Ftanúšéka
vdechl je do svého řácňi'a jímpi—olaudilv duchovním
životě zapsala nový sín-čra—poměr]lieKrístu'; Kristus
Pán Byl-emuhejen'Vykupitelem “od_viný,nýbržhlav- \
ně předobraze/mideálního lidského'živOta; nejvyšším
„vzorem,—ale.Zároveň. jako hmatatelnýl-pxoj'ýe'v Boží
dobroty také. nejžádou'cnějším. předmětem nejohni
vější lásky. A'z'tohóto „chá ání Božského-Spasitele

._'“výš,-bálydalší chafakíeristícšé známky. jeho osobnosti,
“které můžeme n'azvatí „skoro vášňěmi Čeho-života: :e“
vangelium'fa -z .Ínělloplynoucí apoštožá't,j-diuk105á a
kříž-.. _ " " '“ 
' >„3."Evangelium':-_P_o-Ícelýstarověk kval. dochovní
a .tajemný výklad Písma “sv.a'li'včťš'inaysvětlc'ůprvního
tisíeiletí _ .ač'všichni ;_—ňás]eďova1i-Kristal' .-- chápala
„ev-angeliúmjvíce Júchóvně a své následování Páně-—
utvářela'dletoho: 'jakeháp'ali jeho řečí,-jakjim'při
padaly-"důležité růzňě výroky“ a—přikázání; tak zdů'
razňovali buď. iózjíni'ávý, "ski-ytý-život. "nebo'evange'
'Iickě lraďya-živót s ole'čný v coenobííeh; -—.-.-Avšak
Fiahťiškovi Bylo "Bell;-evangelium—"pÍ—íkazem-šSlyšet,
co řekl Pán; jak jeďnalzgahneď 'to' konaťýbylo' mu“
jedno a_i-totéž; neuvažoval, 'zda jest ,to„rada, zda příkaz, ,
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nesýekulovaloltom; zda se-tofhodí dojeho okolí; nebo 
"zdato Bylo řečenojen současníkůmKrista Pána, nýbrž
okamžitě -jednal" _oďvlivem_ a intuicí své lásky-ke
Spasiteli. Evangeřiumýcelě evangelium bylo jeho ře
110113a touhou jeho Býlo přivést “všech-n _liďi'k (lo-"
konalému zaehovávání evangelia. A _ře ole františé
kánská'začíná těmi lapidárními slovy: „ 'elnole&život:
Bratřímenšíchjestften, svaté evangelium Pána našeho
Ježíše-'Krista “zaeliovávati životem v poslušnosti, Bez
vlastnictví-,'a'v čistotě.“>To-Bylajediná a původní ře-'
hole; ostatní hlavy jsou jen i'ozvedením tohoto evan'ř
.gelickéhozákladu (takřka se zdá, jako ký je František
psa1,_jen aby; měl 'co papeži 'Předložit'ke schválení,
'ne _oťIjol'všemjfv“pasleďní větě řehóle vrací se iopět '
k svédrahé mýšlenee :.„.“.-.„Valný-chom“svatéevangelium,
které jsme pevně slíbi1i5'upřímněpo katolicku zacha-' '
vávalíf“ '. _ _

. "42Z tétóýróuCí-lásky ]: evangeliu “snačlno-Poch04
píme“ Pak—„jeho'důslednost, až :žšrlivou, v _přoveďení
iďeálu'.c11'ú'dobý.Nikdo ne'směl “Být chudší než, on,

_žádný“[žebrák netouží takpolaohatství, jako František
toužil jg'onaprosté'čhuc1013_ě,již 'jjříznačně nazýval svou
pání, šyoú nevěstow ' '“ , .. ';. ..

5. " 'Í-Šli'ovněž z. “touhy-,-po“ naprostém—„zachovávání
evangelia zvolil-způsob-života'tehďy neslýchaný.: (ne

-1361:“řeholníkům' nehýlo človo eno zabývati se duchovní
spišá'vou,nýbrž'úaopak;stále ]) ly obnovovány. 'pří—
kažýklau_sury)*—1_z_život aposvto s]cý; jen k „odpočinku, _
jen ]: načei—ý'ánínových duch0vních zásob ak občer—
stvení mezihratrý 'měli'seBratříscházeti v klášteříc —.'
ne v klášteříclí, ale, v "chudičkýclh nepatrných _eremi—
toriích, o'haloupkáchýkteré jim“darovala lidská láska.
.' 6. A vreholeml'jeho-nazírání na Spasitele byla jeho
zvláštní- úcta k_.U]cřiž'Ovaně'11-zu,který. mu nebyl koru
novanÝmI'llu—áleni'nát-kříži,.jak Ho obyčejně maloval
Byzantský- *Staifověk,nýbrž skutečným „mužem 130—
lestifl.'Dokonáním. pak tohoto Ýkónkretního Pojímání'
Krista Byla stigmatisace,'svatěrány Mistra,-otis1šnutě,
jahlnovleně.na “těle učedníkověii _ '
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7LřNutným důsledkem*tohoto skutečného a živého
názoru na Božskou OsobuJežíše Krista je Ovšem—zvlášť"
ní, _osolmi'Poměr 1: 301111,který-u"'Františka„ silně vy“
stupuje. , ._ ' - _

, Ač vžďy Byl věrným ;synem'církve, ač Přesně„za-'
.chovával'jistě všechny její předpisy ohledně BoBo-'
služby, přece jeho zbóžnost Byla úplně osobní, ano,
subjektivní. Ač se modlil též církevní hodinky, Přece
'seneróz'pakoval (lati Í řednost chudobě .a darovati jeď-'
nouijeclinou liturgic _ouknihufchuďé ženě. A ač se
Bratřítéž'moďlili společněv chóru,-přece táhla jak
Františka tak i Brat [více sladká; samota a' příroda,
v níž se CítilFrantišéšjako dítko usvého Otce nebes-'
kého. A nevahám- říci, že právě —tato určitá' subjelr
tivnost v "poměruk-Bohu'získáva sv.-Františkovi dnes
3mnohéz řřátel, stojících 'mimocírkev -—*avšaksprávně
chápána, s jeho Jětin nou oddaností a poslušností15cír'

vi, je právě-normounašeho osobníhopoměru k Bohu
a' přírodě. —' — ' " ' __

V těchto asi hodech —'-—vpojímání Krista Skuteč-"
__ného, vrnekompromisním_zachovávání celého .evanf'

_.gelia,h1avně v chudóbě a_a oštolatu, osOLnímpoměru
]: Bohu, kterého cítil„viďělřivpřírodě '_—'_'záleží Fran
tiškůvlďějinný význam a původnost(origina1ita)= “Jeho
objevení Bylo úplným převratem v “názorech jak na

uchovní život-mnoha a mnoha jedino'tlivCů,tak i na
_K'ristaPána, na evangelium a život řeholní; František
byl více mužem vůle a-citu,ne'žrozumóvého flilouiaání
a jak prostě a jednoduše chápal-'Boha- a evangelium,
tak prostiěcea bez dlouhých "řečíje hlásala žil. A touto
nenuCenou, přirozenou"samozřejmostí, s jakou se cítil
dítětem dólárotivého' Otce - přii—oženou,nenucenou
láskou,'jakou 'Objímal celou, přírodu, každého _tvo

;rečka a hlavně ovšembratry a_sestry' lidi, v níž ne
Bylo nic tvrdého, nic odpuzujícílio a nepřirozeného,
táhl za sebou svět. 4—Síla jeho osobnosti “přetrvala
věky, a_no,snad je'chápán, oceňován, milován stále
hlouběji, čím citelnější je “nám.potřeba'jeiioďucha
proti ýohanství, potřeba zdravé "lidské přirozenosti a



lask A proto praktický význam jeho úcty pro nás
lze sírnout. v_evroucí vyzšm: Zpět ' prostému, při
r'ozeněmu životu, zpět k evangeliu—ak ckuďému,'čis-' ,
„tému Ukřižóvaněmu Spasiteli! '

Kjíívažzpe, ..

7Syrgovsltáíláslcaf _ _
\Požehnání iOtců staví “domy.Věďomi této pravdy

—-;prosi1ijsme před zápóěetím dílao 'požehnánísvé Ju
chovnípas ,'ře. Uclělil “námje nejdp. arcibiskup olo-'
_mucký.Sta eBudou mnepro'vázeti jeho otcovsky měk
ká, teplá“slova povzbuzení a požehnání; ekl jsemmu
tehdy, že'Budeme vychovávati lid k ďětinně úctěa las"
ce'k Bi'skupům.Jest-v tom:-ohledu tolik nezdravého
mezi námi katolíky. e_knuto přímo: íNáš episko at '
musí-Lýtivšem katolíkům "úžasněvysoko. Kato ík,
dolu—Ý.katOIík neďovolí si'mluvfiti neu'c'tivěo své 111.4—
vě.'Ten jeho _BiSkup'jest obětovaný, jest sluhou všech, _
ímátolik odpověclnosti a starostí. On prvýr vystupuje
na popraviště\v_(1ol)ac11,'kclyse—Pánuzalíbí očísťovati'
v lázni krve a pronásledování svou církev. A jdou
tiše a klidně. Oni-neokróženě říkají ravďu i'lJlavšm
států, i'kďyžjsejim to vůbec “nelíbí. ni Bdí nad statí-'
síci'duší, Vidí dalea lépe než nejle ší politikové. Je
jich názory se teclynemusíyžcly :sioclovatis'názory
politiků. Ale'katolík nikdy. za to nehodí kamenempo.
svém pastýři. .Onřjej vroucně miluje. Denně se kněz,
tedy. za liď a s,lidem, modlí v kánonu: a za předsta
venéko našeho: Leopolda (Františka, .Karla, Šimona
fetc;_.. .). S něžnou oddaností opakujme's knězem tu
upřímnou prosbu; Dejme svým'pastýřům lasku za lás—
.ku.D1žes svět trpí \krisí „autority, Nebuďou-Íi yěřící'
ctíti, a přesně.cllaatiautority hierarchické, utonou ve
zmatku protestantského svoboďářství.Katolík nikdy
nekritisuj'e nelaskayě sýých'hiskupů, nýbrž je miluje,
'je poslouchá a ctí.-To jsempovažoval'za nutně,ikc1yž
se to snad někomu nebude líbitil- Redaktor.
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Kristus Přeclpovčclčl. své „církvi Boje 'a “pronásledo—
vání. Aftak když všichni 'mají Pokoj a názory nejýý"

* sfřeďnčjší požívají v_eřejné ochrany, “Kristův kříž příliš
palčiýěišlehá svou-Láskou do.o_čítěch, kteří sefscházejí
ve tmě,"'tmu milujífa rozšiřují; “Znáte .je; pomocníky
ďábla?riNevěsta 'Kristova jest ódčnajpurpnrem _ r_ve,
svých dítek. Právě si Pan vyvolil-Mexikákcle se clo"
stalo katolíkům tohó sladkého “štěstíthě'ti _za:KKista.
Sýatě duše v “slzáchříkají:. e tam nejsem! Ale vedle
siln 'ch isou; tam i'slaloí a kOlísajícíý'A za _tYmusíme-se

' mo lití; Včřírne v obcování sýatých, máme'prOto o"
,vínnóst'poskytnouti svým Bratřím—almúžnu'moďlitllšy,
aby je Pán sílil, Byse stali „hoanýminástupci'Petraa
.Pavla,'Lina, Kleťa, Xystaatcl; Vroucně, vroucně se,
moďlein'e'ík_Pánu__2a;.nča za církev; alayse krví pře'
Broďila ]: míru, jehož potřebuje'k řádnému svému-vý"

voj'i.Však nám splatí tu' služhú, kdybychomjí snad ně-1: y pótřebobali.

Pronásledovaná a "pro'to.K1ist0va.; .

KK KKKKK

Umučé_nvť-svdtýc11'v—_Zecscíli; __

_.'S;Cilí: místo. v“"býíalč římské. Éčáti'llN-ium'íx'clíe'ia-sev,
? " '- Afrika.-_ ' ' " '

Roku 18o za konsulátq Klaudiangj'aňef 17. červen-'
ce pravil 'prokOnsul Saturninu's' v, úřední-“síni.1; před
7v01aněmuSperatoví, .Nartzaloviza' Cifňnoví, DOnatě,
Sekundě a'Vestii': „Můžete zasloužiťisi milosti našeho.
vladaře, vrátíte—lí se ke “Správným naz'orůmff

Na to SP-erátus—lz'„Nikďy jsme zla nepácLali, Lež:
„Božnosti'jsmenepo pofovali, “nikomujsme nikdy ne
_z__ořečili,..nýbrž-hrulšě přijati 'ďíký' jsme „splácen F.
*proto-žejpanovníka ct'ímeff- . 'l'V '
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Sata-ruinusťprpkónsúl pravil: „I my jsme'_zbcžhí a
naše nábóženstvíje jednoduché, a přísa íme Pří moci
píná- našehofvladaře' _a'v próšújeme. mu zdraví, cóž
i_vyčiniti jste ovinníí“ Sšeratus pravil: „Jestli mne
pokojně-výslec neš,povím ti taj emstvíjeďnoďuchosti._“

Saturninus .odpověďčlzíýNc—chcíslyšeti tvých řečí
ó našich' osvátných-včcech, ale iaďčji přisahejte:na
„mšichašcšo'vladařea“ ' '
' Spada-pravil: „Já."néúznávámnáďvlácl'utohoto
světa;.nýBrž'sPíše sl'oužímao'nomuBohu, jehož nikdo

* z líčí nevidí; aniž"může sp'ajtříti-ltělesnýmaočímá;Krš“
(leže jsem—nespáchalýkoupím'ělico, inlatímclo, protože
uznávám Pána svého &Vládce lux—álůa_všech nárOclů.“

Sa'tútníiíus"prckcns_úlProhlásil ostatním: „Vzdej
te.,se Vtohotfó'Pí-Íe'svěďčeníf _Sperátuš odvětil:. „ pat.“
ným přesvč'ďčením„je .zábíjeti" lidí, mluviti křivé svě-'
deétvíf“ ' _, "
_.Saturňinu's prókonsuIOPĚt: „Za-nechte této početí-' —

lóstifŽCiffinus'řekI: '„Není, koho Bychom se Báli, leč
Pán hášij'enžljestv'nebesíchf'Donáta ravila: „ est
Cesatovi-"áko Césároviýalepovinnou ázeň Bohu.“
veštiá řeňla ,',Jsem křesťankaíu-Sekunďá prohlásila:
„Co-_j'ls-enýj'rtífrnÍCIlci—2fts_táti;“' ' , .
_ Satuňíiřňlúsf' _šóko'nsul*'otÁZál'se.'Sperata: „Zůstaneš

křešťaneiň?_“f peratus“ odpověděl: „'Křesťan jsem;“ a
s _ním všichni souhlasili; . _ . ' _

' Satůrnintis gfdkohsul tázal _se:='-„C1:1c_etelhůtu xia
roziňýšleňou ?'_.Sperattts oďŘovčďěl'z'„Tak spravedli?
vá“věc nepřipouští r_0zmýš1e'ní..“

"Saturninús'ptokonsul pravil: „CO máte _veschrán—
_ce?“'z__3peratús;pravil :_;,KnihY5-a--1isty Pavla, „muže

spravedlivého; ' . " . " .
' 'Sátufrnihus'Tpquonsul'“px-01115551:;,Třicet dní vám
dávám Alfamgmýšlenou.“* .. _ ._

Spexítušrópět- 'p'xfavilš.;Kře'sťáhjsem;“ s ním všichni
so'uhlas11.._ " _ _ _ - .

Satúrnínqší'p'rokonsul Přečetl“rozsudek :: tabulky:
„Buďtež mečempopraveni: Speiatus, Nartzalus, Cif-'
finus, Donatá, Vestia,„_Siell_'-únc1'az_áostatnífliteří se při-'
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Znali,zevyznáva'í křesťanství;neboťzůstali zatvrze
lÝmi,ačkóli ]im Ěyló umožněno vratití se ]: nakažen'

:ství římského narodag“
SPeratus zvolal: „Díky Bohu vzďavamef' Nartza

Ius Pravil: „Dnes“Jsmesvědky (mučedníky) v nebe"
sícL;Bol1u díky.
' saturninus Prokonsulnařídilhlasateli, aby oznamil:
„RozkazalJsem,aby Byli PopraveníSperatus, Nart'
zálus,Cíffinus,veturius, Felix, Akvílinus, L'efancius,

Januanus, Generosa,Vestia, Donata, Sekunda“
Všlchnl zvolali:„B011u díky!“.A ihnecl sťatiByli,

Pro jméno Kristovo:

Poznámka.Za ProkonsulaSatůrmna vypuklo PrvnívníronásIe-.Jování křesťanův severníAfrice, jak ďosvčďčuje e1tu an. Při

nášíme líčení, 13,1:je zapsalo úřecínfPero křesťanské obce.

Bůll aj'cí.
Card. Newmann. -—Přcl. Prokop Holý.

(

"_ I'.

Bůjí -' Stůořzitel,

1 .

Bůh učinilvse a viďe1,žeje to dobréavše žeje
stvořeno]: svémuBlahu.A1e co je dobré tomuto, není
již davno dolu-ěonomu; co činí sťastnÝmtoho,"cíní ne

šťastným onoho.Bůh však stanovil, abych dosahl Pra-'
vého dobra, ačlí neporuším svou vau jeho Plana
sam. Viďl mne, jak jsem -—vola mne mÝmjménem;
zna mírů mÝclasil a ví, jakého stupně dokonalosti moť
Lu dosíci; vidí Předsebou mé Pravé stěstí a jest ocho'
ten mi ho ďoPřan. Bůh v1, 'coje mým Pravým stěstím
_ nevímtoho vsak ]a.Není všeobecnéhoPravidla, co
je (loktem a Blahem; co selíbí jeďnómů, nelíbí se dru
hemu. A tak jsou cesty, vedoucí k dokonalosti, roz'
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Jílné 'a prostřeďký k spásejsoupro každou duší vytče
ny zvlášť.Próto vodí nás—Bůhvždycky po svých ces
tách vlastních. _ . ' -. '

Víme, žechce'naše právé štěstí, \aleneznáme, ani
včem záleží ani kteí'ými cestámi ho dosíci-MY jsme
slepí ; kdybychom Byli pOnechán'i sami sobě, jistě BY"
chom se cílemin—ulít-Proto musíme-se svěřiti zcela ve—
dení jeho.-.- _„ . __ , ' '

Jsouce paliv jeho rukou, nesmíme s_elekati &ochaz .
Lovatí ani'tehdy, vecle-linás'cestami cizími -—.'via mi
rabilis,1cestou„podivnom'jakož-Jí církev. On nás po“
vede bezpečně a dovede nás k tomu, co:je'vpravďě pro
nás nejlepší, nikoli ]; tomu, co jsme my za nejlepší PC".
vážov'ali,'áni' k tomu,.co se hodí pro jiné,_nýbrž, co;se
hodí právě aje-n pro nás._ '

Modlitba. Bože, svěžímse zcela a Bezvýhrady ruce
tvé! BOhátství nebo chudoba, rádost nebo zármutek,
Přátelství či osamělost,čestnebo ponížení, sláva nebo
pohrdání, příjemnost nebo 'soužení,tvá“přítomnostne
Bo skrýtost .-—\všeje dobré, pochází-Ji od Tebe; neboť
-Tys moudro-stá láska.. eho lze si více přáti? “Veďls
mne podle svých'úrádků, přijal-jsi mne se slávou. Co
jepro mnena nebi možno.mimoTebe, čeho mohusi'
přáti na zemi mimo Tebe? Tělo _m_éstárne,'můj vzlet
ochálauje —_'ale. ;,Tys Bůh srdce mého a podíl můj na
vškf'; —- * '

2.'

Bůh'BYIfsám v sobě dakonalý a Blážený '—a přece
ráčil stvořiti svět ]se svému oslavení. J est všemohoucí
a. BÝI LY mohl učiniti sám všecky věci, 'ale jeho „vůlí
Bylo, ab jeho plány kýly uvedeny ve skutek skrze
Bytosti! terč—stvořilgNašímcílem jestjeho oslava, na
plnění-jeho_úraďků. Jsem'proto stvořen, abych Byl
i činil to,—'courčil 'en mně; v úmyslech &na světě Bo
žím mám; "místo, Řterého nezaujím-á nikdo. _Ať jsem
chad ěiLOhat,vážený nebo pohrclaný u lidí, Bůh mne

; - 1; . ,“ ' z . .zna. a V0 a mne mym jmenem.
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Stvořil mne, abych. mu prokazal zcela zvlaštní, ur—
čitou službu; svěřil mi to i ono dílo,--jehož nesvěril ni"
komu jinému. Mam své vlastní poslaní; snad ho zde
na zemi nechapu a nepoznavam, ale navěčnosti,v ji
něm živote Bude mí odhaleno. Potřebuje mne nějak
];vykonavanísvýchplanůpravetak, jako každýz ar
chanclělů ma své místo ve světovémplanu; proto ne
smím chybiti, jinak povola někóho jiného; může vzlau—'
(lití syny Abrahamovy1 z kamene!

-Mam tedy učastapodíl na velkém díle Božím,jsem
jedním kroužkem v řetězu,jeanou nitkou v poutu,

' 'spojujícímoliči vespolek. Buh mne nestvořil nadarmo.*
splním svuj ukol, sečjen jsem.Budu andělem pokoje
a míru, hlasatelem prax/(ly v kruhu svého působení,

" třebažetoho nezamýšlím—jenzachovaní-lí jeho při-'
kazaní a BuJu-li Mu sloužiti ve shodě sesvým posla
ním. Proto Buďu mu žcela důvěřovati, ať se se mnou
stanecokoliv,aťmnevede ma draha kamkoliv: nikdy
nedopustím,abych byl ZIVmarně! _

Budu—li st1sněn,nechť Mu holduje mě utrpení, lou—"
dufli v soužení či Lídě,ať mne Bída priblíží ]: Němul .
Nemoc, zarmutek1Bíďa jsousnad nutněprostředky
k velikému cíli, přesahujícímu nas obzor. Bůh nečiní
n1čehonadarmo: ať muj ž1vot procuouží nebo zkratíz.
ví, co je dobré. Ať mi.odejme přatele a_posle mne clo
*;cízi'ny,ať m1 seslc pohar trpkostl a stísněností-ducha,
aťpředemnou zastře.Budoucnost:-ví vždy avždy, co
je dob—re._

OL, Adonai —Pane,; který_říchsIzraele a vedla
Josefa! Emanueli, Mouclrosti neVyStižna:Tobě zcela
.seodďavam, Tobě svěřujíse s tělem 1dusí! Tys moucl'
“řejšínež ja; miluješ mne více než ja sam sebe:Napln
_namně své _umysl aťjsou jakékoli! Jeďnej ve mně a
skrze mne, jak sejší líbí! J semstvořena zrozentohko

--ke tvé službě,abych naležel jen Tobě a'Byl tvým sle'
pým nastrojem!Nuže, učiň, abych tvým slepým na"
strojem i byl! Nežadam s1věděti, nežaďam s1vzděti ""
prósím toliko: užij mne podle svéhonekonečného mi"
losrďenství! 
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' Ktefýliďsky (luck dovede si učiniti Obrazo lásce,\
kteróu lne vččňý Otec ke syému'jeďnor'ozenémuSynu!
J est tato“láska věčná a nekonečná; je tak velká, že the-'
ologov'édávají.jméno tétolásky Duchu svatému, aby
vyj šdřili její nekoňečnošt' "adokonalost. "

U_wnžuiytey, duše má„oltomto hrozném tajemství,
Llulaoce se mu klanějíc. Neboťjalso miluje Oťec svého _'
Syna,-takmilúje Syn tebe,—náležíš-li]; jeho vyvole
ny'má—_eklťvýslovně: Č„Jalio njiloval-OteC'Mne, tak
Já miluji řas; :z'ůsťaňte_-te<1y.v Ia.-seemě!“ “Kterěže ta?
j'emství v celém'okruhu zjevených ipravď.je“včfší než
toto? Láska,-kterou miluje Syn tebe,“Bytost stvořenou,
jest. jgociolma lásce Otce “kjeho Synu nestv'ořeněma.
Jak. poďiv'uhoďné 'to tajemství! Ty jedině vysvětluješ.
vče'hepochopitelňou; že'v'zal nase métělo _aza mne

"_ze'mřel!Ono tajemství plyne z. tajemství tohoto,-“ale
také-.sezneho teprvedokonává. Kdyby mneByl ne
miloval „láskou nevyšlovnou, nebyl Byríz'ajm'netr'pěL
N ní chá. 'u5'pročse “zamne dal na smrt: miluje mne
taňjakočtec _milůjesvéhogna'ě xietoliko tak, jak 
milují pozemští-otcové,hýbrž jako miluje věčný Otec
svého'ýěčňěllolSynalNyní chápu poněkud smyslo
noho _n_eochopitelněhó, jako propast hlubokého Po?
ničení., Ltčl ňme raději ýykoupítí; než stvořiti'světy
nové! _... . ,! . , _

-A'kterakvytrva1y' jeve své lásce! Miloval nás již
„zadnů Adamových. NaPOČzÍťku již řekl:-_„Nepustím
'od tebýani'se tě"nevz&ám.““Nezavrhl ňás v'našichhříě
ších, nikoho, ani mne. Vž'ďy avžcly z-nova.mne nalezl
až mne __. koupil syou-KrvíýByl rozhodnut již dávno.
'a iryká Hmi—fmíst—ove_.švém_svatěm království; ačkoli
jsem s_eítak„tvrdošíjhě yzpírauA'n 'ní,'];<_1yžmi pro-'
jevilsšrou láska věčno'u5čeho-žeošámrie žádá? Nie
čeho jiného; než abych “Jej"také miloval, 1) !!toliko
„svounepatr_nou'—měrou,“jakouje schópe'n' tvor že svémú.
TvůrCí. '—'.- _ . _ > , _ , . _

011, ťaje'mství všech taj emsťví! Jak nevýslovně vel—'
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ká je láska věčnéhoOtce ]: Synu, tak nepochopitelná
jest láska BožskéhoSýna ]: nám'lidem; Proč to, Pane
můj? Cos-nalezl dobrého "namně,-úkolům kříšníku?
Proč jsi shléďl'na mne dlouhým, hlubokým pohledem
lásky? „Co-je člověk, že si_na něj vzpomínáš, eo syn
země,že jej 'navštěvuješ?“-Věnovals nekonečnou lás
kú svou tomuto Bídnému tělu 'a mé slabáýinnéduši,
jež mají“život toliko z tvé milosti! _Dokonej na mně,

' 'Pane, své dílo, a jakos _mnemiló'ýal od počátku las"
kou věčnou,dej, abých i'jáTeBe milóvalaždo-koncel'

I .

'_Hf'0'V URN-"A '

TSI.M._H., _Nově-Benátky. Díky za _verše.J sou tech-r
nicky dokonalé i obsahem'kršsnéé Jenže do rámce
“časopisuhodí se spíše verše meďitatívníínež čistě ly"
ricky-popisné, 'Těším se na.aalšízvtómt'o směru, Díky
z'aa resYÍ ' . " _ (

1%). Fr. K. Ptáte sepo'vkusných, laciných oBrázť
cích. J sme ve spojení s pařížským „L'art catholique“, _
které nám již-pro více .spoluhratří dodalo s_"velkými
..zvl'ýyýhoďamidobré obrázky. Dostanete 'e již od 7—8
"haléřů v krásném,-Ijemněm sepiověm tis ufJen se na
“nás,jakokažďý- druhý, s Jůvěroú obraťte/"- '

„M; B., Smíchov; Děkuji za. slova uznání. Ani si
'nezaslu'liujemetolik chtěly. JSme jen,rozsevačí. Plo'
dům dává zršti Pán! Ale Buďte“ujiště'nffžedávajícc
se vám, dáváme se celí. "T_o'sna'clfozlévá' tu. radost
v" čtenářích! ' . “ _ ' .
_ K. N. v Praze, 'Které' knih]:upeétví' B “chom _vám

' odpal—učili?Obraťte se se vší důvěrou-na. nihkupec
"tví L. Kuncíře; Pl.-„ahaII., Voršílslíá'Š; Svědomitě a
odkórně vás obslouží; . _ ' '. _ .

_Všem. Dávno jsme za polo'vicí r0čníku;_Přineslí
-jsmekrvavé finanční oběti, aby časopis Byl rvotříďní
i poteclínické' stránce. 'Tisltárna Sif-(lalaza ežeti s ne'
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»všeďní pečlivostí. Musíme ]í však platiti. N školil: set'
/však dosud 'n'ezaplatilo ! .Drazí, neubíjejte nás svým
Otáleníml zaplaťte nám,.,jste'Ii-_dlužni. Přikládáme \
složenky-_k zaplaeení._-'Kdo.nezaplatí do 5; čísla, od
toho'si peníze vybéřexne'pošt.příkazkou a ani potom
nezaplativším zastavíme zasílání aÍjfsvoupohledávku
za 5 čísel postoupíme právnímu zástu ci. '_

„N epořádelc.“ Ten _nepořáďekneďč áme my, nýbrž
čtenáři,kteří si odjeďou na letní Byt a neuďa'í adresy,

íslo potom přijde zpět. Sděluji vám'všafs a všem,
kteří neobdrží nějaké číslo,'aby je řeklamovali. Re,-'
klamaeel se nezalepují a _neftankují. Poznačte “jenna
lístku: „Reklamace“ . '

"2 E. s-_'1'_T'É

Co-se děje v Řím-ěČP'2Pro'ednavají se právě Leatifi..
'kační záležitostietih. Noefa Pinot z Angerslcé diecěse;_
dále mučedníků; arcibiskupa“z Arles, J . M. clu"Lau,
BiskupaižjBeauvais:F r. I. Jela Rochefoucault a P.
Louis de Rochefoucault',Bisku _azeSaintestteřílbyli
umučení v září 17922; —"Sv. íongregace ob_řaďů'ra—f
(lila se nedávnofveisvémpvalném sezení, aby sv. _Janu
'z Kříže byl přisouzen titul: cloctořmysticus l-i—íučitel

'-“m _stick'ý.Vroucnč si toho všichni přejeme! V téže
s'cžůzi jednala \o zahájení jeďnšní o svatořečení 131.P.
J . Ey'mar'ďlaý _'- -.
. Vella _IrisŘup;Biskup Zarate v Mexiku „nalezena
byl t o (Iny „mrtev“ ve vězení,kde trpělocl iS, květ-f“
na. šiiskuji jeho posl. pastýřský list, chloubu-to Ina-"
toliekč mužnosti a _oclhoďlanosti:„Nechť žije Kristus
Králi Snad _seněkdo “domnívá, že'se nerozumnč vy
dávám hnčvivým 'výLuchům tyranů. Ale lépe jest
_vyvolatinepřátelství vůči lidem'než vůči Bohu. Ne
Bojíme se vězení,_avtažeďnýčh zbraní. Vopovržení'
mame a slavnostně odsuzujeme všecky a' každý jeď-'
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nótlívýzutoků,které Býlýspachanýodmeiiéké vlady .
proticírkvi. Pan president nechťví, že žije v této "zemí
muž, který ma s pomocí Boží odvahu vytrpěti, je.-li

nutno,1mučednictví-.J enfeďnoho žadamodjakobínJství, aký mne nezavražďí 1ukladnělu Tušil, žeBude
jednou „nalezen mrtev“ .Drazí, pomoďlemese.zaň či
spíšek němu a — pojďme za ním!

Katolicism v Japonsku. —VJaponsku j_estteprve 150.
__tišíckatolíků.“ Jej1c1i moralní vellkost však dóvedla
_japonskou vlaďu k_VY(13r_llZVLzakona, který zarucuje.
církvi zakonitou existenci. Kostel katolické Budou
osvobozenýod daní, jejich majetešjest nedotknutel

' ný a nezaBavltelný.V1aJa při'znavakatolicismu _tataž
prava jako dvěma _ofícielnímnabozenstvlm statním.Horko srovnavat“

jsme vsichnidelnílcy .Tak pravil Joslovnesvatý
-Otec Plus XI. ke shromážděnýmkol něho dělníkům.
clne 51. července 1926. „Jsme vsichni a musíme Býti '
dělníky nějaké věci a Bědatomu, kdo není dělníkem“
nějaké dobré, svaté, užitečne věci! To BY Lýl-tv-Or
n'eužiteč'n príživník. Stvořitel sam jest prvním děl"—
níjiem, ješož viditelným &1'1emjest celý.svět, vesmír,
jejž denně obdivujeme v usměvuslunečním, ve uku“
kouří, v květech země_anadherach moře.A kďýž se
Chtěl St'vóřitelstati dělníkem ještě vznesenejsdlo díla,
díla výkou ení,chtěl Býti dělníkemv nejvlastnějsím
slovasmysf . . . .místo, ktere zaujímalJežís, když

' "prlselvmen 1131,1)qu Pr3Vě;postavem dělnlka. I JCZIS
ýl dělníkem a prot0'_secírkev vždy stakovou _žvlaštní

1as]_i_o_uolaírala s postavením dělníka

L I' T ERATU. RÍ'Á

Upozornení:Redakce jest Ochotnaobstaratl vsechna“
__z_'ďeuvedena dí la.

Hel—Jez,F r in Br. Brentano, _Wíe _Gottmich rief;
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(2. a 3. vydání.) „540 sti-., 6 M11 50. Dílo vzácnýeh
liter.:vlastností,"psanéf z'poslnšnOStia líčíčf konversi.
Hrdinka líčí nenuceně'Své Boje .o pravdu, své_hrůzy._
a-úzkóstí; jimiž-se..Probila ]: míní "aždo kláštera. Jest.
to kniha, velrn'i.poučná ' 'ro všeckn 'hledající. B.

—Pius_XI.-'-_Runďschi—eiíeniiBer (žn 111.Franziskus.
60 s'tr.',—_1'8_oMk. Latinský text a německý překlad.
Herder výdává'pa'pežské“encykliky-Jsme mu vděčni
za to,-nel) Bývá"dosti těžko dopátrati se jich. Sv. Otec
staví tu' „zestárlélmu'světa“ 'v20r čistého následovníka

“Kristova a přeje. si,_aby; světec volal „svět ]: návratu
]: církví; alij- tak obnovil svět.. _. _ _ _,

' Rauuhgaé “Grunďriss “der-_Baťrologie,500 str.; 8'60
Mk. 8_.a__9.*vyc1ání.Kniha“ jest výtečnou theologiclsou
pomůckou pro vyučování. Podává—těžposlední arche—
ologické výzkumy.„Knize-'této seopravďu podařilo
podaťí_vnhejkxatší,p_ř_ijťoin však úplný a vědecký nástin
'patrologie. .Oďporučúji- hlavně Bohoslovcům a mlad
ším kněžím. - _ j „ _ _ _ _ _- S. B.

Kaplan F altsel:Gespráche mit einefnGottlósen, 214
stran-,.4 20 Mk. .Zvláštní „vý—znam.této 'kňihý. spločfvá,
,v-tom;ž'e'vzní zastán'cemoďerní skepse kříží zBrane 's .u-r
_v'ěďomělýnivěřícím.Dialogická forma dává knize ná!
dedi drárxiátíčnósti. Dovede vnéstívsvč'tlo(10mnohého.
_rožbouřeněho,kolísajíc'ího'siiclc'ea'zase rozbouřiti mno;
Lou mrtvoú hladinu zdánlivě spokojeného nevěřícího. .
Pro každého kněze; i laika! " 7 4-40-—

Krebs Engelbeít :.Die sieLenl'GaBen des 111.Geistes.
506,str.-,7Mk) Prof—„Krebsvydal tato róstinká, ale
zároveňbohatá hloubkou rózjímání Mífosrďně sestry
S, _Isidory. Prostá sestra, mající-jen „vzděláníobecné
školy,“poteruje, žejest směšnýblud 'ointeligenci,jako
By_sevlévalařaďoadekretů'a ďi' lomů...Tato kniha
jest důHazem; že__'Dúc_11vane,'k<1e cšce a že jeho Moud
rosť zahanbuje feelo'u'“naši „chytl—on“; _ s .

»Joseph Fischer á'_'Seelénpflége.Str; .XI + 228. z. a
5. výďu Móderním „způ-sobemmltívYÍpoclaná' "nauka
o ctnosteeh's pastoračními poznámkami a poukazy. na
p'říslušnádílavy'claná firmouHerďef & Co. :—es—

__217



Těqui:Paris. ' Duplessy Retraite Je I. communion,
9 frcs. Kanovník Duplessy, znamý odbornik kate-'

.cheta ve Francii, který napsal mnoho oďl). knih, vý
znamenava __seve svém ďíle čistou, lahodnou jasnosti,
ktera vsak přecekrasně se snašísJogm.přesností.Do
vede hlavně Pal! děti rozehřati.Katec11etům Odporu

"čujl.
Garriguet: Les deux granďesJevotions . . .6 50 fr.

Kniha popularně Jógmaticka o vzniku, vývoji,Listo
rii a významu pobožnosti ]: Srdci Paně a Srdci P.
Marie. Kniha poučiíopravclu vsechn)r ctitele posv.Srdci. --r

Gibezt S. J.: Les petitschinOis, 25o fr. Roztomilé
vypravovaní z misií o malých, pokřtěných dětech.
'Horlitelě pro rozšíření misijní myšlenky mezi dětminajdou v mzCehodně zajímavého materialu. o.

Pichenót: L ěvangileet lEucharistie, 12 fr. Jedna
se o soubor nedělních prOmluv, v nichž jest sťastně

probrana cela křest. nauka v_zaklaď.rýsec11.Kn_ilaaprosta, ale hutna.. '
Lepidi O.P.:Exp_1ication' clogmatiquesur le Culte

du Coeur Eucharistique de Jésus. 2 '50 fr. Nedavno
zesnulý Mistr sv. Palace vpodavadogm.podklad poLožnostieuchar; Srdce Ježíšova. Uvadí, cím se lisí oď

pobožnosti podobnýCLša dokazuje,ja_]1tato pobožnost
rozohňuje zbožnost věřícím.

Anonym:Le féteetla MesseJej. Chr.Roi.7fr.Díl-'
o seznamuje nas s textem svatlsu Krista-Krale a o'

"světluje naukově tento triumeristov—ýoslavY na zemi.
Výklad ďogm. jest velmi metodický a solidní a přece
11031se výborně ke kazanim a kurozj1man1. Vrele
oclporučuji. - B.

Koenig: Nouveau mOiscleSácié Coeur, cena neu-'

dana, 244 stran, druhé _výcl.Krasný cyklus kazaní
„o Nejsv. Srdci, zpestření příklacly' ze života posl.světců a velk cla franc. řesťanů.Velmi praktické
jestpřidaní sbírky modliteb k Nejsv. Srdci. Sloh jest
ZIVÝ, zaZCLuJICl ohně.—

Marcltancl Les faits (leLourdes, 15 _fr.Nastupce
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dr. Je Boissaríe rozhírá jednotlivá uzclravenív-Lur?
(lech od r.“1923 dor. 1.925..Kníha' jest velmi klidně,
střízlivě, ale. řr'ávě .proto"s hluhokým přesvědčením
psaní.; Oclporučujeme_ctitelům:hílé Madony Pyre
nejské., __ -' _ . ff-o—

ScÍzó'ningÍt,Paderb om : Lindworslcy :“Willensschule. .
1zo _str._1'80'M]i-.'Vposlední clohěnahízejí sesvelkou
reklamou různě školy vůle. Linclworsky podává svou
školu)huďovanou na dlouholeté zkušenosti. Dle něho
u normálních lidí jest stejně silná vůle, na kterou pů
sohí &ůvocly. Dle něho umění silných důvodů jest
uměním ovládnutí vůle. . ' -_ . B—o.

Zajati; Einfůhrung in Jie christlicheMystik,'1922,
posl. ' (lání 664 str., 1.2 Mk. Vydavatelství této
vzácněrínihy poslalo ji, ač dávno již vyšlou, redakci.
Nejedná. se o liter. novinku, ale „používámetéto pří
ležitosti, ahychom upózornilí na tuto knihu, jednu
z nejlepších pro každého, kdo chce najíti spolehlivého
vůdce v duchOvním životě „vlastním i ve spletitých
otázkách"myštiky. Přísně se vypořádává s falšóvanou
ps'euďomystikou a “_pantheisujícím sněním; Ukazuje
pojem mystiky,“církevníraz pravě mystiky, zdroj její
v milost-jejcha svátostech. Nato studuje modlithua 'ejí
formy—_imystickě.Nakonec poučuje o mystických a
podohny'ch zjevech. _Zajímava jest stu ie o spiritis'mu
a ti. ;zv.'_'<1emonic1:é.'mystice.Tato kniha patří Bezpod
mínečně'do každé klášterní-knihovnya (lo knihóvny
každého snaživěho a-intelígentního auch. vůdce.

' ' _ Braíto. _,
Liertz: Seelenaufschliessung.-178 str. Kniha spadá

do Ohor'ujďnes tak rozšířené duševní analyse. Autor
jes'tlělx'aí'em-psycholo em a psychiatrem, tedy odbor-'

níkem. Jeho studie'vz "učily zájem a živou polemiku
i" š -_\atolické' strany. Pósleclní slovo však o těchto
otázkách-nehylo dosud řečenoa tak vítáme přítom
nóu stu'clii jako“ paprsek v termínu.Celá práce se _točí
kolemstudia osohností; jejích tajemných zákoutí a
vlivů. Chce tak próhaďati duši, .porOzumětijí a léčiti
jí. Kniha 'zajímava, hlavně pro zpověďníky' a lékaře.
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V. Zapletal O. P.: Mase, derVolksfůhrer. Stran
560, cena 7 Mk.-— žasna erucli'ce se tu Pojí 3 La—
snickou delikatností a s vyPravovatelslrou rafinova-j

_nostívyskolených romanopisců. tu_knihu a budu ]1
zasečísti. Romany Zapletalovy By měl mítikaždÝ
katecheta v ruce, 1kdyby se třebaJen k vůli nim'měl_
naučiti německy. ny By„honaučil-yPro vyučovaní
více než deset odbornÝcllknih, _jsoucevědou aplikovanou. -_es—.'

Kosel(Oratoriumsverlag), Przyvara:Gott., 188str..,
4 50 Mk. OBratnÝstylista ahlubokÝ "PsychologPrzy
vara ukazuje, jak stale_Jižod Starovčkuvtíra se člo
věku myšlenka na Boha. Slyšíme v této knizePřímo

' symfonie touhy Po Bohu. I v omylech nachazíP
tento stesk Po Věčném. Všem odporučuji! —'Í)—

Steffes:ReligionsPhilosoPhie; 280.str.N mwegen'
“skÝProfesor—„Steffes Padava jeden :: Prvníc katolic

kÝch Pokusil o filosofii naboženství. Filosofie nabo-'.
ženstvíodezíra bd apologetiky.Kni11a Pak chce Býti

říručkou, vědeckou Příručka; a'uvodem do filosofie
naboženské. Zkoumá, Působení nahoženství a osPra-'

=vecl1nu3eje se stanoviska rozumu, chraníc _sevšeho

racionalismu.__-' C_ďporučujijen odbornikoviš _B"
Volksverems-VerlagJM Gladbach. Deuster.:Men

schengůte. 236“str., 3 M1: Autor chce konečnězPívati
hymnus o-JoBrÝcii lidech.Vi<1í_v lidech vše (lokte

___coje v nich. Dokazuje ohnivě 1nešťastným, že jest
mnoho dobroty ..nasvětě,.jen třeba Ji umět;hledati.
Kniha čisteho, svatého optimismu. -—'r.—'

Rademačlter.:Gnade unď Natur. 155 str. 2 M11.
znamÝ aPologetickÝs isovatel Podava nauku církve
o milosti. Očisťuje]1035Bluďu a Preďsuďků.U1íazuje,
_žemilostPřirozenostineničí, nÝbrž Ji jen zdokonaluje.
-M1u_vío milosti včlověku a o vÝznamu vlivu milosti
na Přirózenóstv životěCivilním,v kulture a vsocial'
ním snažení.Končí Ponekuď oďlelllou, dle meho, stu-'
_.Jiío vlastenectví a naboženství. Jako stvorene k red-'
“naškaml- __ f—f_
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Tyrolia, Innsbřuc'lg:Schenz, sonntagsglocken. 385
str., 5'5o-Mk. Spisovatel _se'snaží *nelíčenými slo
naučiti čtenáře vyssáti dueLOvně-cose (lá z nedělnííš
pokladů „liturgie. Jest" to_výBorná' nedělní četba pro
laik __,kterým kniha-od oručujeme. -—'r—
_Fg Borgmeyer, Hildesžeim. Vólmeclcé:Die Gottes

-'idee“_imBewustsein „JervMenschheit 151 .str. „Studie
přišla hliniýhod' _v-nynčjšídobě, kdy se jeví tal-nový
zájem o gnosticism, okultism, kabalism a B_uďhism.
Vypořáďává “sensevšemi t.-.zv.tajnými naukami oBohu,
přechází“na's-p'iritismus'a svobodně zednářství. Přeji
knížce hodně čtenářů unás. _ . ri—o;

oGi'aLinsÍci: Neuere Mystik. 495 stran, 750“ Mk.
Známy. odborník podává další výsledky svých badání _
o otázcesnů, telepatie, sti'gmat, strašidel. SnesI-„tížasně
mnoho “materiálu,J enom patřilo 'By jej teď kriticky
ízpraýcovati.„Nelíbí_semi užívání slova „Mystik“ o tom
všem, eo'píše; “Jinak jest-,kniha velrni zajímavá 'a pro '
liči silných nervů velmi.po_učn_á._'0<11)orníkůmvřele
voďpofučuji... '. ». , _. _ R,

_Malfatti: Menschenseele- und Okkultism; 219 sti-„
'Spis jedná o'všeeh žáhaďách duše a.její činnosti. Kríž
ticky'řejš'í -otázku»_t_e1epatie,'-snůa “tušení. Tím se liší
jeho pvralšeefodGraBinskilio, která jest jakousi snůškou
materiálu.- -Nesmírně zajímavé jsou stránky o- som-.
_narnBuIiSmuadvojnictví. "Ijasnozření tu nalézá svou
kritiku.. Kliďněpropracovává otázku strašidel a spirit.
zjevů. ] est to četba těžká, ale vděčná pro odborníky.
i'vzclělanější laiky.-Pro děti to ovšem četba není. B.

Prager: Die Weltanschauung _Dostojewskis. 215.,
.str., 6'50 Mk. Dostojevskiho prozařuje osobitý svě-'
tový..názor.„S isovatel líčí. jeho osobní rysy, snaží se
zajmouti-všecllšna jeho.-díla v řetěz jedné myšlenky;
JeSt ::nuvíce než. Básník.. Učí 'rozumčti 'DOstojew—
skimu. ; _ :" _ ' .

VH.vBaAr:Liebe (ler Lebenden, 5 “sv.408, 516, 344
sti-.Deníky od 1921 —1925ýBa11r podává na výsost
zajímavě doklady o duchovní-Iirisi let poválečných.
“Spisovateljest Bystrým pozorovatelem ve vykládání
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říčin zjevů oněch 1et.Ce1é pak clílo jest prozařeno

Šlubokou laskou k Bloudícíma nešťastným,ktereB_yrad přivedl k světlu.
Gabalda: Paris, Riviěre St. Basil, 320 str.., 10fr

Poďavame další svazek ze _sbírky:Les moralistes chré
tienS.ZnamÝ štrasbursk' profesor Riviěre nastiňuje
randiosní postavu vel eho moralisty, sv. Basila.

Ž_jeho spisů líčí jeho nazor na moralní život. _Ocl
poručuji vsem pratelům těchystaryícli,važnÝch, prís
ných a proto tak velkÝcll sv. Otců. --o —

Perrin, Paris; Cherel: Andre Michel Ramsay..
Autor snaži se studovati otazku tolerance. Připouští
jako církev možnost politicke tolerance pro zamezení
většíhozla Zavrlluje s ní tolerantismus plynoucí
iz Lluďu kladoucího všecka naBoženství sobě naroveň.
Ukazuje na svém hrdinovi _ nabo-ž.dobrodruhu
_18.sto1et1,typ apoštola tolerance. Líčí jej, muže pro
středního, ale činného a"vasnivěho, měnícího se jako /
luna, ďospěvsího až k cirěmu racionalismu. Teď se
nedivíme, ze tolik volal po toleranci. _

Descleě, Lille: Lemonyer: Notre Dame. 192 str.
Jemna duše LemonyerOva rozlila se cela v těchto
rozjímanich o přesv.Panně. Cítíme přímo jeho lasku
k ní a jsme strhovani jíti za vůněmi jejích ctností.
V těchto rozjímaních takřka vidíme před sebou čistÝ

květ sv.Panny. Co nejvřelejiodporučuji prochvílesamoty.
Spittler,Basel,Ha1)_e1—1inzElternu.Kinďern,74str

Bystry' pedops cholog líčí konflikt generací. Vy
Hada, jak přicša'zí k přelomu mezi stary'mi'a mla?
.ďy'mi,omlouva mlade :!výtky 'nevděkua vysvětluje
tento zjev. Vyklaďa, jak ztracejí děti uctu a lasku

“předroďíči, důvody vzatými u rodičů 1dětí, Zajímavě
pro vyéhovatele. ' _-—'r—''

Reinharďt, Můnďten: Bonne: "Im Kampf um die
“Ideale, str. 372; Bonne, věřícíoprotestant, ne vždy
dobře rozumějící církvi, líčí svůj Boj za umravnění
liďu, Boj proti alkoholu, nemravnosti,vyliáňovaní
“venkova.Kni11a zajímava, ač. z ní č_isivěčný protes—!
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tantský shon za dneškem, snad ze slabé víry ve vyšší
' život.Kniha jest zajímavá pro ty, kteřípracují v kata-.
lickém sm 3111-na ozdravění lidu.“ _ Braito.—_

Aschenc'lšrf;Můnster: 'Pósta Die Rath. wahrheit,
str. 224,-4'Mk.-Spis_0vate1poďává laikům Krásn ' sou-'
lirn dogmatických pravd O*Bohu,stvoření,a zac ová
vání věcí:!Post'upuje přesněpodle šv. Tomáše a jasn 'm
hutným slohemprobírá jednuvpravďuzadruhou. gd
poručuji všem lai ů'm'ý- . _' . X; \

Oldenbourg':Berlin : Handbuch der Philosophie. I.
Hówalcl: Ethik desjAlte'rt'ums': 64 str; lex. 80.-V úplně
novém zpracování pódává curyšský odborník etiku
staré filosofie. Vychází od skrovných pramenů přeci-'.
historické doby. Přechází ]; Sokratovi, jejž líčí jako
duchovně spřízněného s prvními skeptiky, které však.
v soběvítězně přemohl;Dle něho Sokrates nezanechal
školy. Jeho nejv.dílem jest pry'vliv naPlatona, oněmž
pak dále pojeďnává.Ul"P1atonahlavně zdůrazňuje proti
sofistůmpřesvědčení'sóciálního souručenství. Celá sbír
ka, jejíž' jeďnotlivěsva'zky.. poštupně zde probereme; ,
patří do'všeclivětšíchknihoven. Sbírka jest redigována
Bacumlerem. Z katolíků. jest v reďakci více zástupců.
. Universita cattoliča del Sacra Cuore :Milan : Olgiati : _

L'icl ealisijťni'odi Giorgio Berkeley, 2ao str. 15 lir. Olgiati; .
průkopníli'obrození schol.filosofievItalii vypořádává
své "účty s Bojovníkem idealismu; Podává obšírně a
“spravedlivějeho nauku, ukazrt'ejeliozliouimý vliv
a jeho význam _vdějinách filosofie.Z jeho studie římo
cítíme vďěčnostrozumw církvi za to, že nás osvoťoclila
stu filosofií z pout idealismu.- 5—1-—
_ Gemelli O'.-F . M..: Il mio contributo alla f_ilosofía
neoscolastica,'8_4str.-',51ir.Rektor milánské university,
geniální františkán líčí svou cestu ]; thomismu, svéboje .
'proň a své 11sfěchngončí úvahouýjakě vyhlídky má
scholastická glosofíevlaoji proti současn'míilosofiím,
líčí též svéstanoviskoÍk pokroku neosclio astiliy Oproti
nejstarší filosofii.-' -. _ ' . '

L. Kuncíř.'f.'_Duryc11: 'KOuzelná lampa. .-—'Řada
čistých, jemných visí. D. \má-ďaropravďové kouzelné
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lampy. _Viclíneviditelné -_i7vnejvšeclhějšíclldcnpích
ďrohnostech. Jak jsem mu 'vděčxiýza'jeho teplý-tón

-v takové Skizzeš“'Tanečnice.'O&poručujivšefn, kteří
rádi myslí při'čethě an'esPókOjí se rozžvýkánou litera—
tu'rou. '_ V _, _ ' _. -'- _ .

Družstevní knihkupectví v Králoůě“Hráclci :_B. Pe
čínka—vá; eny, 5 “Ka'stránky jgmnéýněžnějženské
ps ekologie čisté láskyfmučeclnidví matky., vřelé
o (lenosti. Cítím-étakřka z knihyfprótest protiřoďs'u
zování řený. Spisovatelka ukazuje slohem'fbarvitým
'á hcvtírávým velikost; 'aývnitřňí krásu ženy;„Kniha
BYneměla.'Chýběti v_žádnésóúkióméani veřejné kni
ihovně. _. _ .i ;

_ Húmana: LetOvice: Legeňďa'tří' citu—1113120Kč. P.
Brejcha “potěšil'nás'všechny touto“ krásnou knížkou
]: františkánskěmu jubileuQCÍtítnejiný, krásnější dech
z “těchřádek a.ta'kvrouoně “Prosíme,aby-nás šv..Fran
tišek Ěřiblížíl ke své prostotě. &'spokojc'nosti, j'íž stačí
Kristus, ktérě'netouží'po kletěm zlatě, jež-_násíroge
štvává;v , .. '_ i——r,—Ý.

Češkosloú,alcc.tisky. Praze: Beaupin: “Na výboj:
212 str., 12'56 Kč.-'I .u násrznániý organisštorá: řečňík

"Bea'upin"píše o nutnosti vnésti hluboký něhož-.život
do hašéhoveřejného; spolkového života; Zvláště'dnes
nel-zp.dosti zdůrazniti' toto volání..Jsmeívaěčxii JP.
I'.Mč11šoví,řže'nám-_tuto idolu—ouknihu přeložil.. . '._

__Přeď-redakční z'íwřčrkóu přišly '—tyto .knihy;,xkteré
Budou-v“příštím čísle posouzeny: Kunči'č: C]:ešter'tón :
Stromy pýchy'j-Pa i_niéHotový človčkš Fellalz Šua
nově "a")hoďří; 'Miíín: La. 'mortálitá dei M'iššionari,
L'annuarío, Reinh'arďt :Sádhn) Sun-(lar'SinghiH erc'ler:
Der “RerularáncltšDeutsohe, (českost, _akc. tiskárňa :
Kuďmovsltý:.Záhaďy spiritismu; N _eúmann': Katolic—

i'l'tví&naše nár.. OsvobozeníjBlatenskýá Víra :; kultura,
Tisltově'Družst'vo: Hradec _Králove': N o'votriý: Sýiritíš'
mus, AschenďorÍĚ'Schelérs 'Konform'itšts'sYS—tém,Kant-.
u. Katholicismus; Der Neue “Geišt-VerlagáScheler:
Vom ewígc-ní'im*Mcnsčhen. .

' .
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N H LUBINU
ČASOPIS ERO PĚSTOVÁNÍ A PBQHLQÚBBNÍ

DUCHOVNÍHOŽIVOTA

Ročníkprvnť VOlomouc: _uříjnu 192,6. Číslopd_te'_._

ZÁSADYA ZIVOT

POUQILCL BOZ!
" P. Em Soukup O._P

Duše věřící rada vidí BQha v Qnomslově "Písma
„Bů'hJe laskaq.Duse milující chcejíti hlouběji.Pro“ .
to_žemiluje, chce.zn'ati deranQsti QBohu milovaf

_něm, chce prondinoutl do jeLQ _povaký, aBý_uvědoff
..měle,a tím věčněmíle_a1a.K tQmunestačí.jenlev'Q
ví-„laska-qL.NeBQť laska sama nema svérazu a nemůže.
samaBýtl zakladem hluLQkéa trvalé vzájemněladný;

-Lasku c1nímalQunebo hlubokou akraan'u a strLua
fjící teprve povaha toho, v němžjest._A tak 1lev'Q'._
"„Bůh jest laska-(€neBQ_„Bůhjest otec a mý dětí ani-',
'lean_e“',teprve tehdy strhne duši k uvědoměle,Llu—
“5le a krasně a trva1é_1asce,.chape-líduše va'alau

ÍtthtQ _BQÍía,p_erQže:samo _levo „laska“ j1_nevyslo-“_'vuje
_ Ohniva Quse_sv.Augustina kýla Boží milostí při'.
veďena na cestu-„'laský neBeske.1_3ýldosud na cestě
laskýJen'_szemské adušestrženalastu k Bohuhle—
dala ppznam _póvahý Boha; _Býl"příis filosofický

vzdělan, než aký nevěděl, že Bude ještě Blaženějsí
v této lasce, až szna; póvahu Boha. '
D'O-svých „Význam napsal modlitbu,ktera pro-'

_zrazuje, jak__hledal a nalezl povahu Bo.-ha Jeho duše“-;

=začína se mleiti: „Tý _Nejvýšsí a_Nejle__p_ší“_a probíra
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v řečnické vyškolenosti Vše, co .zná'křesťan o Bohu,
až “nakonci utkvíva „nadvou slovech: _Spra'veďlivý. a
_mílosrclný.„Proto nech mne mluviti, Pane, přecitvým
_milosrďenstvím,.mne,_jenžjsem r_acha popel. Nech
“mnepřece m1uvíti,.vžďyť nejsi č ověk, který LY se mi
smálff _ _ ' '

Láska našla povahu a pevně—zakotvila.v tom nej-'
hlubším 'a nejólaďívuhoďnějším pro lásku: Bůh spra-f
veďlivý a milosrďný _? oBójív Božskéďokonalostia
souměrnosti.. , ' . ' ., > _ _ "

' Kďo chce Bezpečně zakot'vitifv Bohu láskou sku-"
tečně věčno'u,.musítak chápati a znátií povahu Boha
vlásky. Pojďme do školyke sv.TomášiAkvinskěmu.

. e SestaveníOtázek v první'částí summY 30 a násl.
_;ješ-zřějmo,'želtsv.Tomáš je si vědom, jak povaha roz-'
umové Bytosti se'ukazuj e ve způsobu (lila. Dílo „Boží

_nejvše01>ecnější_a :— smíme-li říci —' nejobsáhlejší a
_nejvíce „rózumóvé'l'je pořádání věcí._stvořenýc11,ur.
čóvá'ní cílů a vedení 1: nim, ani svobodného člověka
nevyjímajíc. V něm seteď'y ukáže Boží ovaha, Boží .
Svéráz; Mluví tedy Učitel' na řeč o Bo u 7—Lásce;
ale hneď přecháZí ke spraveďlpn'ostia milosrdenství a
na prahuoazek o prozřetelnostia předurčováníkončí
větou; Ve "všechdílech “Božích seuk'azuje spraveďl-f
nostja milosrdenství. . ' _ ' " ,

Toť'svérázBoha- našeho; jeho povaha. A zároveň
_pevný základ obdivu, nezlomné důvěrý' a věčné lásky

v duši člověka, i před záhatlami-prOZřetelnošti i před
tajemstvími předurčení, '

Je ovšemtřebaprOniknoutí poněkuďfhlouběji, aby'
se ij evil tento důsledek, aby se setřeljaksílpo—pulární
názor, jemuž s,'raveďlnost-l_znamená'motivhrůzy, mi
losrdenství “pa 'motiv změklosti,lna kterou lze třebas
i hřešiti'. _ .

“Pravďa a-láska vždy. a ve všech podróbnostech
.každé myšlenky a_lsažďého činu Be'zvaďněxdokOnale'
a=v nejdokonalejší úměrnosti uplatněné ?—toť ideál,
který. člověk hledí-kolem sebe,“a jemuž „domněle na
lezeněmu se Zrovna klaní. 'Z, této Zkušenosti a z'této
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podmínky Bezpoclmínečnéhodůvěřovaní vysvětluje
sv.Tomaš povahu Boha, nejvyšší autority, povahu
soulacluspravedlnosh a mllosrclenství.

Nauka jeho 0 spravedlností Boží vrcholíve větě._
Spravedlnost Boží jest pravda. Neboť nejdokonalejší
moudrostvytvořila plan rovnovahy ve tvorstvu, a
tuto rovnovahuudržuje,aažypravďou Bylo,coPravďa
věčna uznala za spravné.Jak to vyjaaril Diviš ve
knize o jménech Božích: Všem dava, co jim patrí po"
(Ilehodnoty každého a každého udržuje _vjemu pa—trícím řádu a zasluze. (Summa 1.31).

A ještě sv. Tomaš ]: tomu přidava myšlenku 0 1-0-
(líně vzorně řízené,čímž opět vynika Otec Bůh a
zdanlivě tvrdé slovo spravecllnosti se stava. milým.

Spraveďllvy Bůh! Hříchy neoplakavanymi mimo
pořadel; a mimo zasluhy se Octnuvší člověk tu ovšem
pocítíhrůzu.A1e jen tehdy, nechcefli oplakavatia
vratiti se do řadua zasluhy. Jakmile však to vykona,
razemsezměmJoj emdosavadní. J menoSpravedlnosh
se stane největší,-.vlastně jedinou pevnou oporou na"._

_dějearaďOstné ďůvěr.
Spravedlivý Bída!,Co vyroste v duši dobré vůle,

od clojmemtoho slova? Vzpomínka na krupěj vody,
iterou Spravedllvy nenecha Bezpovšimnutí a Bez za"
razemdo „clavanípodle hodnoty a zasluhyll.Člověku.
dobré vůlepomyšlení na Spravedlivého znamena ra—
Jostnou pracive slepéoddanOStivedeníSpravedlivého. .
A což,.když tento SpravecuivÝje zarovenMilo-f

. srdenství?
MilosranÝ člověkcastoproveáe 1osuďnÝnerozum,

chtěje LÝU milosrdnÝ, způsOBí škodu. To proto, že
lidské milosrdenství je spojeno _svašní.Se smutkem
totiž naclLíďou druhého. A ve smutku senaděla nej-'
více ch

V Bohu není vašně.Proto není v Bohu smutku nad
Bíďou-tvora. Ale je v něm všemohoucílaska a proto
všemohoucí vůle pomoCi.Vyp1ní každou mezeru, na—
hradí každou ztratu, odstraní každou Líau u těch, -
kteří jsou jeho. ovšem -—-nec1ě1achyt), protože není



. .v.1 .
\“

v něm smutku. Ale je milého srdce, nejinteligentnějsí
laska je,všemohoucílaska je.Ví o každé Bíďě,po—
maha tak, aby opravclupomohl, aby neuskoďi1;třeba
jinak, než čeka tvor ve své Bíclě.

Něžně milosrdenství —'„]1ažclý nedostatek odstra—.
ní“,praví o něm-.s rozhodnostísamozřeijsti sv. Tó—
maš.(Tamt. a.3. ) A v posleďním članku.učí, že v kaž—
dem (_IíleBožím je spojena spravedlnost -smilosrden—
stvím, zvlaště u cloveka, a _žetak je-proto; že BůhChcestěstí člověka. '

„Srdce hořelo.v n'as,když namvykladal Píma,“
řekliučednícivEmauzích.Kam až muslprchnouti níz
ký pojem_o Bohu tvrdém, jaksi panskem, panovitěm?

Kam sepřed_touto pravdou poďčje nedůvěra, vahaní,
(opovazhve spolehaní?

TOťpoVallaBoha: spravedlivý a m1losrďný. Srdce
_semusírozboretiv klidném zaru láskv k němu,.vna"
prostém a Bezomeďněma neopatrnickem odevzdaní.
Co žaďa, .jespravedliveavyvčra z milosrdenství,tou
žícím po stčstí člověka. Co učiní s člověkem,jenž se
jehozakonu podrobí? Milosrdenstvía spravedanst.

eho potřebuje člověk nejvíce ke svemuštěstí?
Spravedanst a milosrdenství.J echce od lidí, nikdo
mu .je neda čistě, leč jediný Bůh.- Jeho spravedlnost
a milosrclenstvíje zarukou stěStíčlověka Božího.
Roth; se, srdce,.rozbor.selaskou večnoul:

“lDo zemevza'slílaen'é.
' ' 31:1„a'p'zag1uíg'

Altrtuclo manussúas levavit ..
Hlulnna ruce své zdvihá;

(Habakuk 5,-„s.)

Od hrncůegyptských, kde smyslumnachystano,
už na poc od se dejme]: zaslíbene zemí!

:Má cluse,výr—kmtvrdě rozhodne své, ,Anol“
' .a napiskrví znamenínad verejeml
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J e strašliva ta pout, však vzhůru srdce,vzhůru!
J e naše meta hodna všeho utrpení.
Ať všechny schOpnostitvé pějí žalmy v kůru,
Ly _věrnyzůstaly až do c_lnevykoupení.

Teď nutno přejít mořemrudé krve vlastní.
ech propasti s_vevzkřiknout k Bohu v této chvíli. .

On obetoval stu '—zna sílu krve zvlaštní,
On učiní, Bý žďmi s_evlny postavily,

by tvoje touha žhava, smutnÝpoutník BílÝ
po suchu přešla středem, pomůže; On tOLě,__
jen strže, skaly- na dně By se obnažlly, 
aťLlouBkÝtvoje ]: Nemu zvednou ruce obě!

Vím, potOmpřijde poušť,kde budeš hladem zmírat
-a-krutou zízní-šílet, hÝnout innOu Lada.
Však Jívů zakusíš,ze třebana křížzírat,

-cOžrany vyléčí, že skala _vydarada
svůj pramenpoutníku, když modlitbou v._niBije,
žeMana nasytí vždy šrcÍcelasky chtivé ._..
A trebaae v tu poušťse ještě moře_lije. 't

a stiha patu tvou, když___unik1amu dřlvež
ty ďOjJeš, poutníče,.vstu zaslíbenoužemil—
Jali kratka _Bylapout7 Teď večne _přeLÝvaní..

„Ach mOcivratit se a znOvu jíti s všemi, —
1:30těžcev dum ten-deu, kde Otec ]; svymsesklaní.7"

Zítlp příto mn'oštifBoží.
_\ ' _.P Vilím Sci! ló'ss ing e'r..

D1e-šv._TOmšše-Áquinskěho jest snaha žíti-stále ve
vedomí přlrítomnosti Boží jedním_z nejlepšlch prOstřeJť"
'ku p_Ostupovati]: _clokonaloStí..Pravem! Neboť žíti
v pritomnosti Boží_není nic jineho než žíti ve.stalem
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spojení s Bohem, nejenom tak, jak jsmespojeni s ním
milostí, ani ne sílou jednou uvědomělé a vzbuzené
myšlenky o Boží přítomnosti.Toto spojení &ušezi"
jící..v presvěďčení a ve vědomí přítomnostiBoží jest
spojení stale vědomé a uskuteěnované, íti vpřítom"

/

\ nosti Boží znamena vědoměmysliti na Boha, kteražto
myšlenka naplní duši jakousi posvatnounalaďou, cí" '
těnépřítomnostiPaněl Tato nalada jest předchutí oné
“slastičište a duchovní, kterou zakoušejí svatí v nebi
ze své Llízkosti ]; Panu!

Chapete +;de vyznam_této snahy žíti stale v pří-'
tomnosti Boží? Nemůžeme ani dosti oceniti cenu a
vyznam této přítomnosti Boží. Především totiž duše,
ktera si stale Představuje,ze jest ve přítomnostinej
vyššího Pana, uchraní se snazevelkych hříchů.Ne?
iBóťkdo By seodvažil Lřešitiv přítomnosti toho, oněmž

„víme, že nas upřímněmiluje, že jest nejsvětější,nej:
_.mocnější,ktery By nas moh okamžitě casně i věčnězničiti? Takto překona člověkskoro hravě 1nejhorší

pokušení, buďeeli si stale představovati sveho B_oha,Boha blížkěko. . \
A címživějiBuďe Jušeproniknuta myšlenkou,ze

Pan s ní dlí, tím více se uvaruje .i sebelehčího hříchu,
neboť se Lucie]aroziti, posvatnou, dětinnou Bazní ura

.ziti dobrého Bol-la,ktery j1stale provazí a ve všemvi"

dí. Várovati se ]iříchu,Lleílprvní krok na ceste]; (io-'konalosti! Poznavate již _ve ou cenu tohoto cvičení?.
Jaěme (lalel Snaha žíti stale v.myšlence na Boží"

„přítomnostIponese nas obřími kroky ve směru všechctností. Ne ot'zmíněny ukon žada Celouradu jinych
ještě ctnostnych ukonů, jako víry, duvěry, lasky, lí"
tOsti, vděčnosti a oddanosti. Čím více a čím lépe opa
'kujeme tyto ukony, tím víCe se zakorenují v duši.
Vice však ještě! Tím, žeduše zije stale v myšlence,
že Bůh ji pozoruje, že s ní žije, cítí se stále pobízena
neustale a neustale se snažiti vzrůstati ]: Bohu, stou-'
pati ve ctnostech. Neboť ]; tomuto cvičení jsou skoro
nutně ukony v1ry, lítosti a lasky. Duše, ktera často

na Boha___mys_1_í,chce těž poclati Bohu clůkaz své lasky,
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chcemu Přinašeti líbezné oBěti! Stale a stale se snaží
Přiblížit se ctnostmi 11tomu, v jehož Přítomností tak
rada dlí a jehož svatost a velikost Próto tak dobře
.zna. Duše žijící takto delší dobu vychovava se ke“
zvláštní, třeba 1 Pro mimostojící Předčasnězralosti.

Život uvědomovaný a uvědomělý “vBoží. Přítom
nosti uscLoPnuje nas též ]: utrPení. Bolest nas nikoho
neušetří.A1e_,jak malo lidí dovede vytěžiti z bolesti,
co se z ní vytěžiti (la a ma. Duše, ktera stale se olaíra

svým Bohem,hneď vycítí,_že to jiPan Posíla vzacný
“demantPro její korunu, jen že musí jej Přihrousiti
v krvi vlastního srdce! Duše žijící s Bohem začne(lo-:
konce sradostí vítati bolesti, které ji mají Přivěstiještě
Blíže ]; Bohu, v:jehož Blízkosti se snaží žíti.

Utrpení dobře Pro Boha snašena obohacují duši
množstvím zasluh. _

Nuže, když nas život v PřltomnostiBoží učí'trP'ěti,
Prokazuje nam tím tež onu služku, ze nas obohacue
Pro o'nen slavný den odplaty. Vše to uznavavm,žeň-'
neš mi snaď na to, ale jak to Provaďěti,mně, který
od rana. do večera jsem v ustavičném s]_1onuPrace a
Povinností?

Měj t_uPokOru, začíti v tomto ohledu jako dítě.
Urči si ne'j rve, kOlikrate za clen chceš se rozPome
nouti na Bo a, kolikrate aspoň nejmeně chceš si Před-'

staviti, žežiješ v jeho Přítomnosti._Neboť n'ačnechce
"člověk zapomenouti, nezaPomene.1Po nějakém čase
"hneď zpozorujete; jak se ta myšlenka .na Boha sama

vybavuje v oněchurčených okamžicíchci Priříležitosti.
Pak nechť duše Pokročí dale, nechť si stanoví, ještě
častějimysliti na Bóha a vmýšleti se ještě častěji
Boží Pr1tomnost1,trel)akaždou hodinu, nel)Pulkoďínu.
Tak se stane duši tato myšlenka druhou Přirozeností,
PřeďPoklaclaje ovšem, že se neda odstrašiti nějakými
Počatečními neusPěchy. lověk se všemu naučí, chce"
li, a Proto _senaučí i stalému živOtu v Boží Přítom'
_nosti.K(1yž to nejde ještě ani dnes ani zítra ani za
týden nebo měšíc, Pak to Půjde třelaaza dva měsíce
nebo _1Pozďěji.Bude-1i__<1uše_chtíti a za to Boha Pro-'
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13-55,Osvojísi Přecejeďnou tento.krasny zvyk,sta1e se' '
.obírati sv mBohem. Až Bude človekt_akdalekó, Pal;
bude mys iti nasvého Pana 1PřiPraci i Přinejvětž
šímruchu, v Bolestech,1 v radostech, Člověk Lucie_se_

.-stale vraceti ]; této myšlence a Bude v nihleěati svou
'__utěchu, svou sílu _asvou radóst. __ "
' Tato myslenka Boží Přítomnostístane setím oir
vyklejší "duši,címlě'Pe sečlověk naučí uvésti jakousi
_změnudovyjadřovaní snahy oBoží Prítomnost.Nec11ť
“sesnažíduše jeánou sePovznesti kBohu ukonem vír -
který.ji vynesevysokoaž ]; samévelikosti Boží.Jaga

Ý'slastzalije duši,kc1yž oPětuje_Panu svou žhavou las-'
Íku! NéóclolateinousílunačerPaduch naš.-.v&ůvěry
Plném oclevzclanis_e-Bo11u,který to s nami nejlépe.

_-n_1ys1ía otcovsky nas veciel Pocit vděčnosti Pomaha
.mnoho ke vzbuzení této důvěry Velmi mnoho třeba

_oclPoi—učitivracet se k Bohu tak zvaným vzbuzova_.níma Obnovovanímdobreho umyslu.
Když duse takto zaměň__uje_a' _stríclasvé.myslenky

___naBoží Prítomnost, nemůže naStáti omrzelost nel).
__.jeclnotvarnostanebo nuďa.

A ještějednu myslenku uvedu.PochaZ1 &&sv._Vin'
'Cence-Feri-.,velkého aPošt01a_:a_učitele Juchovního- _
_'Ě._života_.Radí, aby se člověk 111de tak nePonorovaI
filo Prace,.aby se v ní uplněztratll aby si ani ne'.
vzpomněl na Boha. Radí Pretrhnouti na chvíli Praci,

"_Povzněsti se ke Tvurci a Otci nasemu a Potom_zase
dale Pracovati, Uvidíte, že Pal—:ta Pracevase bude
vam sladší a 1eHčí._Tímzíska Prace a 1duse vase, ktera

_nezPovrchní, což jest velmi neBezPecne Při Praci u"
morné _avysilující. '. ' __

Nuže, c'o nejčastěji a nejlepe jak dovedeme _sPo"
jujme se s_Bohem, dleme racli v_jeho PřítOmnosti &.
uvidíme,jak PřímoPóletíme vzhůru k Bohu, neboť
“jestnemožné Priblvižovati_sečastěji]: ohni-a nenačer
Pati od něho asPoň-Poněkud tepla!
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-Mušfme's_'edáti-véstiodďati se Bohu- a jeho—veďení.
Rozveďu teoretický i Praktieký, co jsem minule na
Zň'a'čil v'širokýehl'obryseelip _ _\ -_ .

Bůh jest nejlepším vůdcem aproto, chceme-lí'gychle
_postupovati, svěřm'e se .mu oďdan'ě! Duše se 0335. tek-"
Idy “Bohu,-fkďyž si 110žamiluje,\a-ta]i\- se mu 0335., jak ,
vřelá' jest její láska'k_1íěmu_.__-Nejm'ěhěvšak žárlí se po,

-_všéel_1,'abyíljej .-'ajeho vůliijýyjádřenou .přikázánímí',
.mí ořrali ýíce'než sebe;5'než_okolía lesklý svět. Nej—
'méně žádá; s'ej'p'o_.vvše_e11',aby'-Bez reýtání se podrobili
Božímu řízeňí-_?životních“okolnostech. _Abychom se
oddali heh aspoňÍÝoclevzdálir-čťinejméně,přijali vůli
“Boží,-_musíme-“Boha .miIOvati. Neboť- láska znťamená
spojení a cojiného-j est poslušnost neb odevzdanost net>
ódďánífnež spojení s'Boží Ýůlí, tedy s Bohem sámým,

—neboť spoj eňí rogumOVÝchbytostí není'možné Bezspo-'
jeíaí-vůlífLálská dává nejnižší stupně =-spojení s vůlí
'Božífa připfgýuje kóčdánosti &]: oddání tím', že činí
víru"adůvěru žíýější&peýňější.-Dokonalá láska plodí
JokonálěÍo'glďání.Láska Budí živou víru a důvěru. O-f

'Bojího jesti—nutnětře/ba ]; _tomu, “abychom klesli do ním-_
ručí Božího 'á—ďáti'sePánemvésti; lověk jest velmi
podčžřívávýfaf Bojíse—cízíi—uky,“jedná-"Iise o celé jeho

"BýtígProto,- abych-om"'se-.zcela'oddali Bohu, musíme '
Býti Éroniknuti n'esmírnouydůvčrou v 'eho vedení.

A tuto-důvěru Býchóm'Pánu' nedaří?Bůh má za?
lihu.-ve svém.titulu dobrého Boha,- OtceÍ Chce jen
ňaše štěstí_a'„'1š;tomu vše _p—óřádá.Dítě se _slepč foddává,
kámje'; nese-matička;a mýhychóm'chtěli míti.stále
oď BOLL;vj-stětlovánoiproč' to“či ono?

Přátelé, jaksežachováňle n'ařříště?Dáme sejBolau'.
'Zámilujeíne si'ho :;Půjdexňeza-ním. Musíme sepřetvo- "
řiti tak, aby senaše duše stala pro Boha živým „Ano! “
'Kažďý nššízclech 'nechť-xjest„'An—íe'n“]; vůlí Boží. Í

Nebudu'ýíc'e. inluýiti -oposlušnoSti 11vůli Boží. pro-' '
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jeveně _zákoný.Chci říci jen několik-slov o'našem cho
váník vůli Boží pro 'eveně událostmi, živOtnímiosudy.

Jak _sebuďeme'cůovati k tomu, co chce na nás Bůh
seslat'i?Především nutno se dobřepřipraviti. Duše naše

" nechť jest stále “jako by v Očekáváníýnechť jest stále
připravena přijmoutilvše z ruky Boží.'-A'Í']i'dyžpřijde
to,. co Bůh chtěl, přijměme'to aspoň se skloněnou 1113"
vou a 'zašeptejme:Buď'vůle tvá. Ukáži na životních po
drobnostech, jak se zachovati »vrůzných okolnostech.

-MámeBýti připraveni na všezruký Boží. Ale tato
příprava nás nikterak .neosvoLoďí'íod' _raviclelSvaté
moudrosti a opatrnosti.'Bů1i sipřeje, aiychom se ří
ďili "ctnostmi ve svém. jednání "aropatrnost'ělšř'esůjest
těž ctností a ,to“základní! Nutno konati- vše','c_o.jest

„_vnášípmoci. Tedy, student „nebuďe nerozumně přepí"
__-nati svého zdraví, neboť tak BY-hřešil prot-i ctnosti o—

patr—ností..Nemoc musí člověk přijmoutí z ruky-Boží,
"alesám ji nerozumností přivolávátijest trestuhodně.

__Představený'musí sespolehnouti na Boha,učinívšak
vše, co jest v jeho moci, neboť ilto si přeje Bůh. Bůh

, nás nebude zkoušeti nad-naše síly,"ďobře, ale ty'se-těž
nesmíš zbytečně vydávati v_neBezpečí a _“mu'síšBojo
vatí a modliti se! Odevzdánost, oďďanost a oďď'ání ne';

.vylučujítecly, opatrnost, starost; vylučují jen starost—
livost, úzkostlivé pečování o to,...co přijde. ne _může
přijít nebo LYsnad.mohlo-přijítilMy semusíme odíti
svatou lhostejností Ictomu, co na nás Bůh sešle !íLllo“
stejnóst není cynickou Bezcitností,naše'lhostejnost jest
uvědomělým úkonem __vůle,která se chce soustřediti

_ na Boha. __Cítí—Bolest—áhořkost; ale protože tak chce
"Bůh; přijímá to,vaprotože přijímá to“tiše _aklidně, jest
_jí to tak milé jako. slasti,'totiž stejně milá jest jí vůle
Boží proj evovaná zkouškami nebo něžnostmi.Toto oB
jetí vůleBoží jako vůle. Boží jest kladným prvkem
oddání se a teprve ve vlastnímÍoddání dostupuje vr
cholu. ' ' __ . i - -- . .

K tomu jest ale otřelaí,aby seBůh stal uvědoměl 'm
středem'celěnaší EýtostiÍ'Naše vůleseneoďďá Bo u,
je-li příliš-:všzána k'pozemSIiým věcem.-Musíme se
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zřeknouti'všeho, áhychom, ažBůh nás skutečněvšeho
|zBaví, 'neoďvrátili' se-ocl něho a'nešli s pláčem hledatí
ty ztracené hračky," net) aspoň “plakati _useďavě'ajako
lidé neimající “víryna hroBY svých zamilovaných věcí
alloďnot. Bůh může nás ve všem navštíviti a proto jest
velmi potřebné všeho 'se zřeknouti a Býti připravenu.
na “Ztrátu všeho'í ,__.'nejdražšího! Ovšem, rázem toho
nenabuďeme. Lze se však k tomu pozvolna vycvičiti.
'Denně si mysleme, kďýlay mi-Pán vzal to čiono štěstí,
co Bych dělal, “a'-přeďcházejme Boha sami říkajíce:
Pane, ďávám Ti to, ne!; jest to tvé! Víš, srdce Bude
síce trochu'vkrváceti, to Idou“ ě, měkké lidské srdce,
ale má vůle chce zvítězitina ním,“aby-získala Tebe!

Všeho „semáme zříci, Teďy, jest nes rávné něco si
přáti? Ne, toho. netvrďím. Sv. Františe Saleský sice
razil heslo-: Po ničem netoužit, nic nechtíti &nic ne?
odmítati. Ale pozor nan-léčkykvietismů! Vy musíte"si
přátivmiIOStí, sil, pomoci Boží, ctností křesťanských..
Ověci nutné ke spáse prosití'můsíme denně. A i ojiné
věci smíte prosíti, ovšem vždy doďati: Je—lito tvá vůleÍ:
Když cítíte, ževaše utrpení vám „škodíduchovně, pros
te Ježíše, ať vám Buď útrpeníf'oďejme nebo „vámsešle
ještěvícšasíly. Límí'metedy'žádati o časně věci' jsoucí
v_evztahů-s naší spásou, Bylo lay ale zvráceností pro-'
siti o pozemské hodnoty'proně samé,prositi oně, vy
máhatí si je! Duše naše jest jako hluboká nádotia.Bůh
ji náplňuje'jsvými'milostmi. To ale tám musí Býti mís-'
to pro jeho lásku. ím 'víCev něm svět a jeho zájmy,
zaujímá místo, tím-měně tam Bůh rozlévá svůj oheň. —
Vyprázdniíďuši svou. od všeho. světa, ocl očekávání
pozemského štěstí, _oď-čistě hmotných přání a udělej
tak v'ní hodně,.hodně mnoho místa a Bůhtě naplní.

7až po vrchí. .. . . . _
. Tědyf, jak semáme chovati li jednotlivým okolnos—

tem, věcem__audálostem &stavům v životě? _
.Přeďevším, jak sezachováme k časným věcem,chce

me—1i_13ýtispojeni s vůlí Boží? asné věcí nejsou nej-j
vyšším"dobrem, jsou ale prostředkem k dosažení to"
hoto dobra,“Smíjne -o ně prositi, jako o'prostředky.“
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Prosmeo něskromnea nethave Prosmeo ně,irglyž
cítíme, žeLez nich Byl.by Brzačn našpokrok k nebi._
.A můžeme též prositi za odvracení časného zla, aby

neškóďilo nasemu dobru duchovn1mu(cf.: _Modlitba„1.11 N. po D. svn)
_ Jak sezachovame-]: životu ak smrti.?

Dříve nel) později všichni skoname.K(_1yale a jak ?,
-Životjest jen pozvolnou_smrtí; Tolik věcí nam život
zkracuje! Nemoci, starosti,prace! Lidé samijako By
neveďěli, jak lépe senavzajem otravovati a ubíjeti!

Naš život jest stalým Bojem sJablem, s nepřítelem

ollržatným,zar tým. Teď jsme, doufejme, v milostiLAIC Budy tak dale?_J;_Ne1)y1oBy“ lépe žemříti?aktlo?

Taužíme p_onebi z lasky k Bohu. Svět nas __neu'
spokojuje a tak žíznímepoNěm, studnici-voďy živé.
,I prvý 1druhý důvod omlouva t_óuhupo-smrti.A oba
'ďůvoďy nas opravňují ]: praní delšího života.Život
"'jestBoj a my mi ujeme Boha _apravě proto chceme
„hodnědlouho Bojovati, abychom hodně dokazali Bor
hu svoulasku. Tedy obojí jest přípustne,ale protože
nevíme, jaké plany ma s nami Bůh, ješte lepším jest
nechtíti a_niďlouhého života ani erke smrti._Nejlepší
jest přijmouti dlouhý živOtjako prostrannOu arénu

vítězstvím pro Boha -.anevolati smrt vysvoboditele
„lnu.Nejlepší jest stale tak žíti, abychom mohli v oka-'
*mžikuvydechnouti duši, aby se rozletla za svym Bo"
hem. Rozhodně však nesmímestalenaříkati nad dlou

' kým životem, že jest hořky, a prositi o smrt.Nesmíme
“též tak prilnouti ]; životu pózemskěmu, aby—_se nam
_oďtuďnechtělo!

Utrpení jest naším denním chlebem._Nevyhneme
se mu.-V _němnejlepe se osvědčí,jak jsmeBožími, jak
jsmeposlušni jeho vůle,“ktera nam totoutrpení poslala.
Uvědomte si, že Bolestposíla nam milující ruka Paně.
Chce nas míti zcelapro sebea tak nam odníma vše,
co By nas vzdalovalo od něho Chce nas míti čisté a
svaté a proto nas spaluje oknem Bolesti, aby z žaru

horkosti v_yš1_o__ciste zlato ducha plného Boha. Utrpení
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'i'-seneVÝhnetea_proto —'nepokonte—ll se a nepodraží"
Lítevli se vůli BOžía nepřijme'teutrpení v.tom umÝslu, 'i'
s jakÝm vam je posí1_a,nejen že si nezmenšíte B_olesti,_f
nÝÍn—žještěrozhněvate Si Pana. Kdo se vzpěčuje v uf-jj
trpe'n'í,dava na jevo, že opouští .Bóha, který zkouší?

“sítem utrpení, zejest p evou určenou pro peklo. —
Utrpení žadá vírÝv Pfožřetelnost a v dolu-ÝumÝsI'

Boha. Víra nam musíhlasati, ze Bůh na nás nezapo—lf;
míná, že o nas ví a že nas vede,- lověk milující oprav-.A—

(hl Boha rad půjde ohněm žkoušek, chce-._lítak _jehoi'Í\Laska jej k soběužejí přitahnoutl. _. ' ';"
To musí BÝtinaším cílem: tak BÝtioďďan Bohu,- '_

že s radostí,-neřrikam Citovou, uchopíme žhavé železo“
jeho Očišťovaní.Nejsme-lí tak daleko, alespoň, třeba?:
vslzác__1_1,řekněme-: Pane, __TÝChceš, TÝ víš, proč taIiÝ_-_

chceš a.proto seTi pódrobuji. J enom mne neopouštěj, "
—-a-1:c1ÝžZVÝšuješ utrapÝ, zvÝš těž 'svou milost. NíkílÝíl 
' však a nikdy. nesvírejme křečovitě dlaň svou 5vÝčit—-

Imu ahrozbou k nebi? Není cLÝBoudětinně _ajemně
naříkati SiPanu, jenom ale ke všemu vžďÝ-dodejme:
.Ne gma; ale _t_vavůle se staňÍ Buďme pamětlivi kras-j.;
nÝChslov sv. Terezie od Jezulatka (List 3. a 4. ), že
utrpení jest Zlatoďolem,ktereho vmusíme užíti.

Utrpem našejsou někdÝstu ňovanavgkÝml po“
romamí pro církev nel)vlast ne ještěužš1spolecnost.

Katolíl: tu nilnlÝ nesmí zapomenouti, že jest jeho po-á
vinností dívati sei napo romu o emvěčnosti.Podrobí

"seBožím uraakům a -—nebude zoufatif Bůh LÝ ne'-'
dopustil zla, kdÝBÝ neBÝl tak mocnÝ, aBÝ1.ze zla, Í
učinil Jóbro, praví sv. TOmaš Aq._NemalomÝslňme ;
nad prónasleďóváním církve, neríkejte uzkostlívě: Co
B_ÝBÝIo,kdÝLÝ začalo u nas pronasleďovanl, ? To BÝ'
.BÝlo,co BÝchtěl Pan, kterÝ dovede clati sílu dětem
&kterÝ držel u kříže „slabé“ ženÝ, kJÝž mužove se“—poschovavall ". -, _

A jak se mame Jívati na nemoc a zclraví?Zdraví-“
můžeme použítí pro službu Boží a můžeme110zneuť '

' žíti v Boji-proti němu.Můžeme. prositi o ně z_prv_ě110
důvodu, ale,když nam jePan Odníma,mÝslemesi, že
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to proto, abychom je=ne'zneuži1i, nebo "proto, že'nás
chce očistiti nebo,nám'ďáti Získatizásluh. Nebudeme
tedy mrhati hříšně zdravím, ale též nebudeme věčně
se o .ně choulostivě Báti &_un'avovati celě'okolí s 'm
naříkáním.: Zdraví jest “potudužitečné; pokud c ce

»“Pán.Duše jemná-' to__pochopí &přijme obojí "z \'eho
ruky, 'souc'sivěďomaf'tolamcoohnivých'Božích ]ásek
vzpláfo ve výhni nemocí, _clovelkých věcí „vykonali—
lidé-slabí a .churaví! _ - - .. _

" _ Z téhož důvodu Bude nám ILOStejnéLóhátstvíi chu
ďoka; smíme pqositi Pána, aby nám dal to*nejnutnější,._
'n'eBsh0n za denním. chlebem překáží v rozletu ]: nebi; 
Z tohoďůvoďu církevse stará ozmírněnínejhoršíbíďy',
z té říčiny'mají nesvědomítí žámčs'tn'avatelě;\odírající
svél'lřiďihvinunaje'jich neďokonalém', Lříšněm životě.
Proto boháči, než odsoudí"různě chudáky pi*oj1c11
chyby a hříchy, nechť"zpytují nejpr'veÍvlastnísvěďo'“
.mí, z'ďa nejsou jspoluvinni! Ale Bohatství nenítřelaa'

.--1:esvatosti. _Naopak, szďí' její rozvoj. A jen „tehdy jest
požehnáné, dáme—li'je cele 'veislužbu Boží, vel-“službu
společnosti. , , _ _ '_ " _- " _

Nesmíme tak Přilnouti-k Bohatství, abychom _„ne
snesli'ť'pohí—omý, která BYnšs-o _ně'Připi—ávi&, ne'
smíme Býti-zbožnýmí Proto-a jen pro'toýžegnám Bůh
žehná. _ ", ., _ '

Po majetku, přijďe__]s1íďa odpočinek. Potřebujeme
ho. 'Smím'e si ho _mífn'ědopřáti; AIe' člověk poslušný

_vůle-Boží, chtějící sedát'í jím vésti, nebude ták sobec
-_]iým,ja1_)yse ponořil do svého klidu,—“Mý venku. zuří
_Bouřea'on Bymělstát na pálulaě. Tojestilwezcitnost
ja tajeho zbožnost jest jen _přetvářkou._To nemiluje
“B011a,nýlírž své uspokojení,-své pohodlí. Člověk-od
daný Bohu?-musí„B'Ýcí'ochoten'řidiči odpočinek, za
sloužený třeba, obětovati, ];clýž “Bůh velí! 'Vím; že
klid usnadňuje sblížení s' Bohem &'í—ozml'uvus _ním.
Sv. Tomáš však praví, ,žeto'není známkou pravé lásky
k příteli, kdo _senechce od něho, odloučiti, i když ho
"přítel„posíláněco mu udělat 1:„vůli.Nemilujeďdío'
' nale Boha; kdo chce u'něllo- dlíti v rozjímání,;Izatím



c0'110Pán posílána pomoc klesajícím a potřebujícím.
Výsloýně_'zdůrazňujiz „Kďýž 116Pán posílá“

Bůh'nahraďí-stokráte, co clušetakto ztratila. M
musímetnásleďovati sv. Kateřinu, která si vystaýěš
v s_rďciÝnitřní celičku, ve které dlelaí v tolika staros
tech o' církev 'aďuše ]; ní 'se slétající _. \_

. Zkrátka„áni“ 'život ani smrt, _aniutrpení ani Lo'e, __
aniBohatství ani chudoba"nesmí násodloučiti odLásíy

. Boží. “Jen-po ní se Budeme snažití.-—Láskaseiárojevuje
spojením.Spoj ení zdena zemi,“nedokonalé věrou vroz
umu, dokonalejší vůlí? lásce musí še projevovati čím
dále tím' všeoBeCnějším,hbitějším a raďostně'ším pří
Inutím-k Bohu, 'příjímáním-ýšeho. z jeho Joži—éruký'
a odevzdaností, pak oddaností-a kónečnč o'ďďáním se
_v“náručí nejměkčí— a nejsvětější; ' ' (Příště dále.) —

'Pr-ivilegíum zpovědi.
Jaroslav Duryčlz.

Kdyby—„na—'ně]iterěPlanetě žili-lidé a'někďo z nich
yl ýřeneSenna naší zemi alpovrchně:pozorovalnaše

zvyky,moh1 Bysi utvořititaké to_tomínění:
„Katolíci jsOu z'vláštnítříďa _vyvrlaelů,kteří sev'še'-'

oBecně dopouštějí- těžkých“ zločinů a zločinnost jest _
téměř jejičh základním“ rysem; 'i'-itom trpí duševním
rozclvojením, cítí sami nesnesiteůou hnusnost své zlo-'
činnosti a. snaží se jistouformou zbavit se jejich ná
sleďků ; této formě říkají Zpověď-'Nekatolíci nejsou
tak zvrhlí; ti sespravujíplatnými zákony, nakterých
se usnesli; porušíelin-ěkdo tyto zákony, jepoďle ních
trestán; tím sírouvinu odpýká; vina'se; trestá veřejně
a tím seliďěirozďělují na-spravedlivě a nespravecllivé';
mimo to se tito „lidéspravují ještě některými_2ásaďami,
které v.;ákonech důsledně“provedeny nejsou; kdo _se

,províní'f r_oti.těmto zásadám, je trestán špatnbu po
věstí; o činí radost zákonům i zásadám,jest spravzv'
veďlivý a nemá pnclny ]: lítosti a nejistotě svědomí.



_Alekatol1c1jsoulidé. toho druhu, ze..konajl zlocmÝ
proti zakonům 1zasadam,_tÝ,kterej .tresta-zakon, 1ty,
.které tresta špatna pověst,a1e\téžrůzné zločinÝtemně,
na kteréjim nestačínazvos10vípravnlcke,které _na
zý_v_ají_hříchy. TÝto hříchý- jsou- těžší. než zločinÝ
.proti zakonům,-ne1)oť zločinÝ se trestají vězenímj-a
'v'nejzazším;případě smrtítělesnou Katolíci sevšak
přiznávají,“ze konají zločinÝmnohem _horší,jakých
ani smrtí tělesnou oďpÝkati nelze;Dopoust1-I1Sevšak
vetšina těžkÝckzločinců svých nejtezsich zločinů,
jako na _příkladj_vražďÝ.a zvrhlosti jen malo kdÝ_a
ve většině řípadůjen jednou za__celýsvůjživót, jest
zločinnost ažděho katolíka téměřnepretržita a to jest
skutečnósttak všeobecněznama, že církev katolicka.
samanařizuje pod trestem klatLÝkaždemu_jetln'otlivci
zpověď aspoň jedenkrát za roli. .ABÝ_j1m__to_usnadn11a,—
_učinilazpověď tajnou. Odpouští .jim _v_ní i utajene
zločinÝ, kterě,kdÝ1)Ý ÝešlÝ .veznamost,LÝ1Ý LÝ
trestanÝmnOhaetÝmžalarem a třebas1smrtí. Nenutí
ani vraha, aBÝšel ]: světskému soudu a řiznal se
k vraždě, neBÝl-linahodou vypatran. A oJŠOuš_tíjim,
hríchÝ,ktere i samým katolíkům se zdají hnusnější
než vražda. Jest __-vtom něco zvraceneho, neBóť ne
katolíci, kteří jsou jati lítostí nad utajenÝmi zloči-.
nÝ, chodívají prímo k soudům, verejně-Se udávají
zvraždÝ„poc1voďu_ajiných zločinů a veřejněse pod-
robují soudu a trestu. Katolíci se SPOkOJuJIt_1m_že
ÝÝFonajízpověď,pri které se jim nedostaneani trestu
ani zle pověsti a-jsou už takov1, že ani církev sama
nedoufav jejich napravu a proto je nutí,aBÝzpoÝěď'
konali _kažďýrok aspoň jednou a to aždo svesmrti.“
J sou si sami vědomi sve Bídnosti,neboťzačínají svou
zpověď slovÝ:Ja Líclnýhříšní11.Ani zločinec pred
soudem není nucen takto o soběmluvit, ponevadz jeho“
svědomínenitak zatíženo. Ale katolíci _setímto slovem _
označujívšeobecně. Tím _uznvavajívsami,žejejich zvrh
lost jest větší a-mravní uroven nižšínež _unekatolíkůf'
Toto však není nazor _fantastickehooBÝvateleně?)

ktere planetÝ, nýbrž_ nazor skutečnÝch lidí _tóhotoř
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světa-.To "est forma 'Bo'e proti zpovědi, proti svátosti,
kterou círřxve_odpaďlé,ia »inevěrci, trpce závidí církvi
katolické. '" ' . _

Namítá se, 'že v ušní zpovědi několika slovy lze se
zbavíti následků nejtěžších hřÍChů; že to je snadné a
pohodlné a že-tó zn'emravňuje, Ostatní slova 0 po
krytectvfpřicházejí pal; sama's'e'lao'ua zpověď se pro-'
hlasuje za hloupóst ne-li podvod. '

To jsou teďyj nážoiyfliclí, kteří'jsou',mimo- církev.
Církevmanadpřirozenou a zázračnou moc'odpouš-á_

těti hřích „„Moc tato' šestúžasná. Představí—lisi ne
_.věrec,žeňLuinežný vrah přijde ke knězí,_yyzpovíďá
se, dostane »absoluci,není nucen oď cír ve, aby Setřy—
dal do rukou světskému-řsokuďufale zůstává nadále

-řádným členem_církve. a. požíýá její ochrany, ač LY—
podl'e"světského!právajpatřil na šibenici,_nejďe mu to
f'najro"zum.'Círliev i takoýý zločin jako vraždu může
úplně vyřídit ušní zpovědí. To se mu zďá pohodlné
a'laciné. Ale není to tak jeclnocluché.

"Zpovědní formule "zní:Vyznévám se Bohu jvšer
mohoucímu, Blahoslavené-PanněMarii, svatému Miě
_c'ha'elu'"aerLanclělu,svatémuPetru a Pavlu, 'svatému
J anu Kčtiteli,-ýšem-svatým a tobě, Otče.:

Zpověď jest teďy netoliko rozmluva _s:knězemnebo
nepřímá-'roz'm mm“ s Bohem rostřeclnictvím kněze; \
který'fja—kolaý mě1;._vyříc1it'Ěříšníkův-vzkaz Bohu,
nýbrž jest to sóud a'prosba o milost pře<1_c_'e1ýmdvor-r
stvem-nebeským.-Při zpovědi'jest přítomen nejen Lřfš- '
ník a'-]iněz,'a1e.ifsš.mBůh 'a to nikoli? jen prostřed
nictvím “kněze,—nýbrž„přím'o, osobně skrze moc'svou
knězi danou, Mimo, tojsou při ní přítomni-všichni.
svatí, totiž-všechnybytósti zrozené nebo stvořenéna
zemí, které žily tr lidském těle,:počítajíc v to_fKrá
lovnu andělů. Z dvorstva nebeského-,které nežila
v' lidském těle, totižz andělů, jest tu jako zástupce
jehovítězný vůdce archanděl Michael. Ostatním and
dělům-se nezpovíďáme a našimi soudci mimo jediného
svatého'Michaela -jsou tedy Bytostí, které nosily lid-;
ské tělo, ]goznal)rjeho Bříměa smrt, čítajícvto IiBoha

441



(_SYnaýjkteí-ý "jest.'s_oudcem nejvýššíní. '„Totof “složení—
' 'soa u zaručuje jeho“ slávu, špřaveďlnost—arlj'ehoťnad-'
“přirozená „práva. Celý Ít'ento sond jest při“ _kpóvěcli
přítomen;rKatolík v to. věří a'nemůže. tedy..:pochýL-o

-'váti o tom, že LYtento soud nezněl _rnociodpustiti mu
"hřích ruďěijako šarlatm , _ „. _ '.

(Pošstatoú svátostné žpověcli jest víra, že tento_'soúd-*
.ní dvůr skutečně "přiZpověďi jest Éřítomen a'kněz že
jest nástrojem a ýřeďstavitelernztoho, “Soudníhofdvora.

_ Z ověďiteďýneníjsýmbol, nýbrž-"?řírné obcování
__'sBoiem a s' nebem-.Jest' to jediná -_svátost;1ýqřikteré

' -_„člověk sám svolávádvorstvo n_ebeské;_7mluví]: němu,
dvorstvo net>eské a kněz ve zpovědnici jen naslouchají

..“=-a'uvažujídokuď člověk nedornlúví.Jest'to konfron
_tace člověka s eelýlni nebesy. " _. .

Dělají-se těž roždílýmezi-ďobrými zpovědníký &
iné-nědobrými; Z ověclník má Býti pomocníkem hájíc—
níkovým; ale“r'ozíoclně nesrní Být-jeho 'olahájcem;j'jest'

*-_vyšetřujícím soudcem, Obháj če "vjeho osoBě'lkajícník
nepotřebuje “avchtítiňésmí. Dobrý z ovědník jest ta“ *
hový, lite *uiní rožeznati nejistotu ajícníkovu'a po—
hnouti ho 'to' ú,!aby vyjevil i_tývěci, o kterých je
na Pochybáchnčasto se stává'iže. se lidéjnezýovídají
,z věcí,"okterých _se_Jomnívájí,.že to hříchý nejsou,.
ač-=,to.jsou'hříchý smrtelné. Někdyto bývá nevědo
mos't',někdy 'otulíělos't.,Mezi zpověďníky. bývaj í:ďobří
'ználci, kteří z věcí,"které BYjinéínuruniklá,vycítí,že
„vevyznání hříchů něco-vázne; že obrazu Juše “něco.
chybí. Neboť kajícník-má výkreslít-Pravý obraz.své

'.Íďuše"ai když je; to dle stupně „jeho„nadání. obraznef
Íumělý, nesmí Postrádá-určitého stupně jasnosti; Proto *
dobrý 'á zkušený-. Zpovědník- jest výborným .pomoc-'
níkem kajíCníkovým. Dle vlastností aíschopností zplo
vědníkovýchnesmí se však _osazovatjakost Zpověďi,
Poněvadž zpověď máLýti ďífemkájícníkovým; spolu-'
práce zpovědníková ři vyznáníjest v astnějjenvyý.,
.raz'em dobrotya m. osrdenstvím; církve.-_Ařnájde-li
kajícnílš náhodouzpovědníkafměně znalého—či (Haa—
lého, 'mnsígmýtsliti na vlastní podstatu ZPOvěďi;-.„„
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f—„T-o.nutno n'iíti stále nat-“mysli. Zvláště kátolící to .
"musí věďět'fMlíLví-mefli ]: Boha v modlitbě, účastní—\
me-Ii se- Bohoslužby nebo Obřadů, tu" také voláme
Boha a; tov'lcuesílý' či.slabosti své zbožnosti a víry.

."Svým '-_volá_nímvupozorňujeme Boha „na sebe. Předď
stavnjeme si; že mezi “námi a_Bohem jest. jakási vzdá-' '
lenost; Bůh jest-vysoko'náď námi; clle toho, v 'akěm;
stavu-myslí“ _afmilostiHo voláme, že přichází nám
Blíže ; „'je—lifmilost “v:nás"-slabá, tu nepřichází- Blíže,

_nýbrž pouze naslouchá se své výsosti našemuhlasug
působí-lí. milost" silněji;_'_"přic]1ází]: nám Blíže a_ ři.
působení milost—i,nadpřirozené vstupuje až do našeío
srdce..Podobně sennŠm-ífířibližnjí'aíndělée 'svatí.Někďy
"se.nám.ani nepřibližují; jako Bykzůstávali na svých
_místecli ajen'k_nám_s111íže1i. Ale—při „zpovědi svolá-'.
:vám'e veškeréd'vorstvo' nebeské jaksi ná, dosah ruky;
Jo své hmotné Blížkostí, 'zveme je ]; rozmluvě a proto .
zpov'ěďjest'obzvláště vzácná a' “zázračnásvátost pro.
každéhoěčlóvěkd; 'Ěři ní“mázsám právo svolati nebesa
do své Blízkosti, veškeré to nesčíslné množství svatých
a. přesvatých_.-1)Ytostí, a toto .mn'ožství přichází, &“po'- '
rslouchá .řeě'tvorá lidského. "Při ostatních svátostech.
zěIOvěk"siiíše._poslo_úc11á,'odpovídá—jenna dané, otázký'
&koní id;—-'co'obřád předpisuje. Tím se svátost pokání. '
liší oď'ostátních'svítostí. , . __ . .

_ ,Zýoýědník jest tedy lidským-,smrtelným zástupcem
Božím; 'z' milosrdenství Božího jest těž :pomocníkem
_kajícníkovým; ,ovšem:žemu pomáhá ale milosti Boží
a dle svého.,lidského nadání a. dle svých lidských
“vlastností. AleíÝv-tom'se jěvíínnóhclý velmi“zřejmě
.řízení Boží; Jest velmí těžko “posuzovat zpověďníka
dle “jeho aw, “Na “příklad Zpověaník- k řadě.Lříéhů
dosti ošklivých neřekne 'ani slovavýtky; vlastně ne—
musí-,promlúvít ;vůlqecani jedné větynějákého po"
"vzb'uzení;činaučení ;může vyslechnout zpověďaihneď
.semodliti latinskOú modlitbu a udělit absoluci. Někdy.
.sekajícníkovi'zďá,žel)y kněz měl mu říciněcojiného,
.co se Zdá důležitějším-"nebo vhoďn_ějším.„A1ekajícník
„nesmížapomínatL že“zpověď jest'svátost-a že. člověk
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“neví, mluv1-1iustY zpovědníkovými člověk, kněz, ci
samBůh. Próto kritika jest opovažliva.Vytýka se

_mezilidemuv,ze zpovědnici se jic výptavají na věci,
které prý jim dosud třebas ani na mýs_nepřiš1ý,a
posuzují to jako všetečnost.K<1ýbýmýslili při tom
_na to,že zpověď jako ukon svatostný jest děj nad"
vpřlrozenýazazračný, pochopili bý, ze takova otazka

' zpovědníkova může býti prorockou výstrahou do _bu-_
doucna a výzvaní k opatrnósti. Zpověď přecenení
vjemnouspolečenskou zábavou-,nýbrž soudem; jest to
jpokani za břícbý, za ktere __jetřeba utrpení; člověk
jest dílem svěbo Stvořitele a Stvořitel _mapravo se bo“
'ptat a zkouset bo svými otazkami a ten, kdo Seuraží,
ukazuje jaksi, ze za omína, co je to zpověď, že za

. pomína na svou po danost vůči Bobu a že si myslí,
_žezpověď jest skutečně jen pouba diskretní porada

_ sknězem, se smrtelnou a slabou lidskou bytost1.Bobu.-'
- žel jest toto mínění dosti rozšířeno a tím se stava,_že
. nejen nazor na zpověď, ale 1zpóvěď sama zpovrcbní

a liclépal; říkají: Ten a ten břešícelý rok ci celý
život, pak jde k panacliov1, řekne mu par slov, do.-'
stane rozbřesení a už je všecko v pořaďku. Anebo:
ten kněz zpoviďa tak, ten zas onak, jděte tam_a tam,
ten Zpovíďa slušně _

To jsoutedy .těžkeomýlý.
Přijde třebaskajícník svelmi těžkýmia choulosti

vými bříebý, které mu jcÍOustrašnětěžko z ust. Vý
počte je a čeka. Očekavajestě těžký_s1ecb,trpke
výčitky, těžképokaní. Able, iknězsego zepta,zda
je to všecko,pak řekne laskavě jednu nebo dvěvětý,
určí za pokaní třebasjeden jediný .Qtčenas a .Zďravas
a udělí absoluci.A jindy zasepřijde člověk,který se
častěji zpov1c1aa ma pravě na svědomí jen lehké,
vseclní,menšíbřícbý; a zpovědník bo_st1ýcba,vý
.Íptavase.na odrobnosti, výčíta mu i ta nejmensí pro'
_vinění,.ďlou o a ďůtklivě bo napomína a varuje a
poručí _mupOIxaní mnobem větsí a někďý 1>obt1zne
Anebo: někdo se zpovíďa z různ 'cb břícbů, z těch
některe považuje za- hrozne, tře as nasilí,vi1_nost,_
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ůtlak, podvod, jiné. zase za všední, třebas nedbalou.
modlitbu; a tu žpověďník setěch těžkých hříchů třebas
ani slovem nedotkne, ale chytí .seněkterého toho hří
chu malého, o kterém si kajícník myslí, že se z něho
ani' nemusil zpovídat, a pro ten Lříchího nyní souží
výčitkami a. za ten—.mu poručí dat dostiuěinění. Právě
“ztoho jest'viďět moudrost Boží. Bůh jest tak-mocný
a pokladu-—Vykoupení jest tak nekonečný, že Bůh
může nejstřašnější hřích odpustit takřka se shovíva
vým úsměvem-na _rtech. Vždyť lotru naípravíCi od?
pustil za celý, život, “Beze slova výčitky a' řekl jen:
J eště'.dnes:Budeš semnOuv ráji._A nemocným říkal
dobrotivěí-O<1po_uštějí se ti hříchové tvoji._-'AByl By
odpustil _i;'Jíďášovi, kďyBy' si Byl Jidáš- na Něho
vzpomněl. Milosrclenství Boží seposmívá zlosti lidské
alnaznačuje: Myslíte, že sebe větší zlost vaše.může
milosrdenství Boží převrátit? V všichni vespolek
_sinemůžete ani [vymyslit-takovýířích, který By ne" -'
mohl Bůh .oďpuStit,pakli By hříšník o:odpuštění stál. .

Ale malýÁ-všeďní hřích-“jest,někďy- nebezpečnější
než hřích zločinný; za'žloěinyačlověktotiž sámtrpí ve
svémnitru."Trpí strachem, lítostí a zoufalstvím. Malý-'
mihříchy,sevšak hanobí klíaně. Hovění tělesnélenosti
třebas 'm'ůžeiliýtíněkďy člověku větší překážkou než „'
páchané, násilí; nedbalá, ospalé.fmoďlitba může snad
více škodit nežsvatokráďež ; jí-li člověka píje-li o něco
více než*třeBa,i když se ještě nedopouští'obžerství a
opilství, může 'upaclati .ve veliké nebezPečí. Neboť
odvahy,;- je. třeba překonat hrůzu, přestáti Bolest,“od—
.nepoctivosti,-'Ktěžkému hříchu jestaspoň třebajakési.
malé “hříchy-jsou hříchy zbabělé;.jsou —.toúskok _a

"vážiti se přím'éhoí.nel)ezpeěí, odhodlat se čeliti nás ea“ .
kům světským, osudovým; to vše .paclánaváhu. Na
těžký "hřích člověk nežapomíná, i_tensevpaluje do
srdce jako. žhavě „železo a.Bolí jako krutá vášeň, jako,

' neštěští a_hrůza;.A1e_-tak' zvaný-lehký. hřích se často
ničím takovým neodpykávš. a proto z'akaluje svědomí,“
podlamuj ečestnostaupřímnostL'epší jestněkdy oprav

.Jový'zloěínec, který má“v sobě stálou hlubokou krů-„
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zu, nežčlovek, který vseclmmlkuchy pozbyl citu a -,
“hloubky a stal sevlažným. Poněvadž nejs1__a_n1studený: "
\ani horký," ale vlažný, vyvrhnvu..t_ěz uSt svých.

Takto se tedy jeví ve zpově i moudrost církve a,
. _mouďro'st-Boží. ] ev1 se_v_-ní nekonečne milosraenstvít
_a tež nekonečna spravedlnost a to tak,že jeáno druhé-'
:munení na ujmu. Oďpaďlíci nechtějí uznati tuto har-' »
'moni1Božských vlastnoStía proto zavrkli zpoveď z lid" .
ske pýchy, kterou nazývají rozumem, ač nepravem,
„neboťza rozum považuj1upaďek rozumu, o'ďvr'acenélío
od Boha. Rath Ly prijall milosrdenství,ale-nechtějí

_.konati spraveďlnostr .Oďmítají ušní zpověď;ne_c11tějí
mluviti s Bohem osobním;— Ovíďají se hromadně;

nemají tolik pOctlvOStik B_ou,-aby každý sam za"
__sebe přisel k s_oucÍ_u;anebo nevěrí.

_ Církev póvažujevšecky žijícíliči zakrlsmky Ti
Jruzí se snaď nepovažují zaLríšníky; leďa pr1poustej1,
že snad někďy chybují a že jejic_rozum na 'vsec o
nestačí a že _za_to.nemohou, r_kiíyž.se jim nekdy něco .

__nezďarí.
Těmto llďem sepoďoBajíkatolíci, kteřísepovažují

za liďi ďobré.Slýc11am_e“někdymuže a ženy říkat;
J a nejsemzlý, ale neco takového nesnesu.Ane1>o:Ja\

__jsem dohra, ale mam tuze měkke srdce.- —Í-fTo jsou
zla slova. Chce—likatolík r1ci,jaký jest, ma ríci: ja _
.Bíďný hřísník.A člověk, který rekne: ja nejsem zlý,

-vydava tím o soběBezděkysvědectví,ze je nasilník,
zlostník a cokorsíko, ze jepokrytec A zeny, ktere :_j
osobě říkají, že. jsou dobré, zapomínají,_že-takové

."slovo lze sotva promínouti ženam vyvrženym, Kato-'_,líci nesmějí takto o sobě m1uvit.'
Jsouještězo ověďinesvatostné.Lidé někdy sesvěrují -

ze svých kríc ů svýmpřatelům. J est to věc zvracena. .
_a_marna.Nejec1na-li se o utčcku, kterou může poskyt
noutllékar, pravník nebo člověk,který může svým-

_"Jobroďiním, raďou, almužnou ci jinou pomocí změniti
'Žtruchlivý sta'v takového člověka, jest spravno vždy '
jej Odkazati k zpověďníku. Zbytečno je svěřovatise
lidem Ten, kdo posloucha,ztrací uctu'k tomu, koho
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.poslouehá,7“a ten,;t kdo .se vyznáýá, “xiejefnénábude

.,jútěchý,„ale;u-paďne;Pakv ještě větší rozpaky" a ' of
zná, “že“udělal “velmi ipochybnou VĚCÍKdo ublížil;
má she-povinnost::_Pr'ositi za odpuštění a smír, ale jen“
tóho, 'kohoíse "\tojskutečně'týká. Všecko ostatní je
Blouděnínebo í-ješítnost. A hrozná _jestješitnost pod
maskou -1ítosti'.—" . . j' ' _ _ '

Kdyby-lidem, kdyby-“katolíkům bylo jasno, co je _.
to,zpověď, Bylby život ,na _sťrÍětěýřeée o_něco lepší.
S duší-'thpí i.itělo; „vůle—jalidské konání; Je—líduše '
'uzďravenaž i_tělu se—lée daří. Neuzďravuje—li Zpověď _
*tělo,pak _muÍaspoňuĚLčuje..Zpověď Očisťujerozum
a smyslýl'NeBoť jest to styksBoLemUa ten nežůStáÝá

_.nikdy Bez.nadýřirozenýehnásleďků duševních ihmot-á
ných; -Komu—s_e„net1aříJobře; kao trpí čímkoliv, ne-Í

'-mOcí5'.cLuďoB-ou',žárm_utkem, starostí, může vždy aspoň,
"něcóžískati 'zpověďí; aspoň jasnější mysl a trochu
naděje. KJYBYÍživot"Imtoličlsých společenstev kýl
víee'-Í>roní_knutl--lpůsol)e'níín .zjgovědi, “jistě LY se; jevil

_odraz-toho "v"kultuře, "v:politice, v rodině-, v Blaho"
"qutug'_To,*žeJnešní. "sledky- Práce katolíků a' jejich"
organisací jsou takíslá éja hledá,-má svou Příčinutaké.
v torn,'*:kžesvátost. ýokšní není přijímána -ta1£,ja'k LY
přijírňáňá_laýti,mělá, -'Nepronilila (10qu víra v to,“.žeg
Bůhje Bytost osobní,která-s každým člověkemosobně
zvláště jedná ujížl'e tato činnOst Boží jest stálá aJne-f
ýřetržítá, ikdyž člověk na Boha nemýslíJA neproň
nilsl'o (10qu vědomí, žé=2povčď není jen rožmlutra
kajíčxjiíkova'..s rknězem; ale že to je: svolání celého
Jvorstvai-nebeskěho. „„Kdýbytomu Lýlo jinak, po"
_máhá1i-Byqďnes “katolíci“.jřinýni-vVÉCem,než jakým 'po"
mákájí,f'a_lp'ožehnání Boží .Býse jevilo všeobecněji a
skvěleji.-_ ' " '

V řříéí__'i'nefvěřící,_zd_ravíi nemocní-, Bohatí i chudí,-'
.-i_-vý,'oďpaďlící; nevě'r'ei a'Pýšní ýochýkóvači, přijďte '
-v'šíc_h'nia zpovídejte se! Bude vám pak lépe, Bude vám
pakmožná žcelá dobře.
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Pro “stotr'a.

'=_1);—.“1_r_r.Namir;

Jednoduehost, prostot'a, přímost, kde. je. nalézti?
V nás samých jí 03 Přirozeností není; 03 Přiroze-

n'osti-jsme složení : "tělaa z ďušeá'tělo ak žádá pfótí
duchu a'Juéh proti tělu (Gálat. 5, 17).PToje počátek

' 'a hlavní jgramen“všech-nesrovnaIOstí,dvojákostí, zá" '
PletekÁmjů' a hříčku v nás, jichž “nikdo není prost,

„na něž i sv.,Pavel si naříkalgjá devšťastúýčlověk, kdo
mne vysvobodí z tělasmrti této (Rím. 7, 24), a jinde:
dán mi byl Ostenpro tělo,?mďěl to' satanův,.al)y mne.
poličkoval (z. Kor. 12, 7).< _' '.

Není jí .proto .ani v našich snahácha podnicích,
-_prýštících právě z oné _rožpoltěné naší“přitózenosti.
Ono slovo Písma sv.: že všelíký člověk lhář jest,(žalm '
'115, '1_1),není jen o rOZP'oi—ech'_jazýka,_ný1)rž i 0 ne'-"
ďůsleďnostech, protivnýeh směrech, destáIOstech&pře-'
vrácenostech našeho chtěnígákonání, našeho,životní-"
ho dílá vůbec. Předlóžil tobě vodu-"ioheň. Kěem'u.
chceš,vztáhni'stu ruku. Před člověkemjest život“
i'smrt, dobré i-zlé, co [se_muBude líBití, dáno bude
jemu,-praví mouďrý Sirách (15, '17.-18). Tato možnost
a svoboda Blouďiti, hřešiti,volitiv mezi životem a.sinití
není Předností, nýbržtrestem za.hříeh,zuvážíme-li, co..
jinde'praví-Bůll o srdci'liďském, že smysl fámYšlení
jeho ke 'zlému'ňakloněpajsou oďmlaďosti (Gen. 8, 21).
' -A nejméně té jednoduchosti á prostotylze' nalézti
vtoin,eo nás obklopuje odkolébky ažpoLrola,v lidech,
ve společnosti, v"onom.světě vůkol nás, jehož-_jsme nef
rozdílnou částkou oifgánickou;Téměřbez .koňce je ve
sv. Písmeeh počet míst, kde'Bůh zříká se světa, staví \
se roti světu,-Lavyslovuje. svě-Bědanaď světem'.Ni!
koři'proto, že lay ten svět Bylo 'soBěĚpatn'ý'ma*zlým,
vždyť i on vysel ; rukou Božích..AIe právě Pro tu“
jeho povrchnost, rozervanost, oBojákost, 'ochot'u-spojiti:
„ses'každou proraclou &lží proti 'právclě a ctnosti, Ba
proti svému_'Tvů1—cisamému. .- '
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Proto je tak vzacna a řídka ona ctnost jednoďu
chosti, prostotý a přímost1.Pravím ctnost. Teďý něco,
eo nam'není dano od přlroďý, co nic nemaspolečného
s Juševní omezeností nel) zaostalostí (jak někteří lidé
Lluďně se domn1vaj1). NÝLI'ZVCOJe výsleclkem 130513a
obětí, jako kažďa ctnost, a k cemuBůh musíďati mi“lost svou a sílu.

Kde tolik je na světěcest a cestiček ohoďlných a
skrýtýcll,vý11ýl)avých a obchazejlcíclň,širokých a
(llažďěnýcla, stinných a t1c11ých,není malou věcí 'ž_i-'.
votně vo1iti a zachovavatl ceStu'jednu, tu, jež jest ces-'
ta přikazaní Paně (žalm ._118,52), tvrfla (žalm 16, 4), , .
uzka, takže jen“malo je těch,_kteř1ji nalézají (Mat. _
7, 1ii)-=

Kclýž mezi 11ďm1ňetolik různých učení,nazorů,tvrzení; mínění, knl
každý mohl_vý1_)rat,jakse mu to nejlépe hodí, jak to
lichOtí jeho vasnlm, zakrýva nahotu jeho hříchů . . .
není vseJností _zaďatiživót svůj jedné pravdě, a to 
tě, ktera *senemění jako plašťpo větru, nýbrž trva na
věký (žalm 116,-2), ktera je Kristus sam a jeho sv.“
Duch (J an14, 6 a 16,13),1:tera vedek světlu(Jan.
5, 201)a_ktera nas čmí svóboďnými svobodou slavý '
sýnů Božích (Jan 8, 32. Řím. 8, _21).__- _
' Kde každý sevýnasí nad to, cojest, každý zakrý'

'va svě chyb: .—vtom marném a marnivém zavoďění,_.'
honění a pac těm za stínem st1nu_není maličkostí spo
kojiti se před světem tím, co opravdu jsme, stati na
sobě, _znati_seke svým chýbam a slabostem a snad 10.14
mítnouti tý marníve _carý,jimiž.nas _“chtějíokvěsiti azmaskariti

A podobně, kdýž lež a-klam nabýlý občanského

prava ve společnostitím nápopíratelnějitvicím„kultur
nější je ta společnost,Lu e vžclýcký vecím velikým*

.-vývarova'ti se lži v každé formě,nepřetvařovatise,ne'
pochlebovati,nýbrž Bílénaz vati Bílým,cernéčer-'
ným, a to nejvíce tam,když ] coBoha aony posleaní
věci, které neznají, nesměj1znati komprOmisu.

Td je ta ctnost prostoďušností,prímosti a jeďnoclu
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_Í—chostlA Potkatl se s clovekem který -j_1_V0111za druž— " '
čku'svělgožlvota: sčlověkem jěďne vírý, jedné velké
:_životníPravdý,_jeďno11o jazýka, jednoho životního :
snažení,jednoho chovaní navenek 1dovnitř, Přecisvě-'
item1Bezněho,je svatekduše.J evěcríďka. Tak říčka,
že již Kristus sam se neudržel, aBý__neProjev1_1__s_veho.
Ýu'cÍi'vu,kclýž v Nathanaeloví nasel duší Próstou_ a _Prí-j-'
1mou:_Aj,PravýIzraelita, v němzlsti- nem(J an, 1,47).

*

Z okna sveho Býtu_Patřím na jaB_1_on__oBsýPanou
zlatým POJzimním ovocem _adívam se na romaďu
kamení složeného Podle cestý.Q1)ojí mi ukazuje Pod-1
„statua cenu Čusevní zcelenosti, Prostotý a mravní roz-'
__-1)_ě1110stvselijake dvojakosti a nedůslednosti. '

__-Z miliontých Buněk_ skla'ďa s_eStrOm.A1e_vsecký_

t_ýBuňk jSou co nej'ďokonaleji'nspjatý jedním, velí-"-kým zašonem organickým, tvoří svévlastní, sebou
r_trvajícíustrojí. A to ustrojné sePětí, značí život. Značí,
"vzrůst Značí květ a ovoce.značí krasu a PoeSii,sílu:
a trvaní, to všecko,co nas v Prírodě tak uchvacuje a,.

_Povznaší ?— - 'ím je Prot1tomu všemu takova hromada kamenl?
.Nezije sobě.Neróste. Nekvete eka __nacizí r_uce,na
vnějšímoc,ktera j1m,tím kamením,PosýPecestý,aký
_'_c_11c>d&iPo něm šlapalí.NeLo_1_ite1—a jím VýP1n1 Zdl, aký '
jiní v___nichBýdlilí_ — *

-Buď n1trným Organlsmem a nebuď hromadou Isa-*:“
umení.

Žij v dusi svéBohem svým,Ponevaďz nem1t1Boha
je mrtvým Bt *

ZaPouštějžluboko kořenýsvéduše,snallsvých, do
všeho, co opravdu velikeho, krasněho, užitečneho vů"
1101tebe ehova ž1_vot,dolja a _1iďstvo,_sta1e,dokud ti
dechu a sílý na tomto světě.“Aletak, jak zaPoustí strom—
sve kožený. (Io Půdý, v níž roste: a_Býsneztratil Sebe"

_*_samaa neProďal za nic _vesvém okolí, alpýsvžaýcký
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kýl celý svůj a—celý Boží, kdyz jedno Bez.druheho
neobstojí,když to druhé ručí za zdravía sílu Prvmho. ._ le, to je ta Prava jednoduchost, Přímost,Prostota
'a Prostóďu'chost,To je, stále s milostí Boží, cesta,"jak
k níďPsPěti. *

_Z-milosn' Boží vyvéru na JPrzrozeny
_život. '_

P._ M. "Habáň O.- P,.

Jako ocIvecnost1Buh jest Otcem VěčnéhoSlova,
sděluje mu svou'celouPrírozenost, svůj život, celé Bož'
ství, tak v časestava se Otcem-člověka v nekonečne
sve lasce, kdýž mu svo-umilostí sděluje učastenství na
“svePřúózenosti.,_,NaP1ňuje ho Plností Boha“ (Efes.
5 20). „Jako ja žijiProOtce,“Prav1Knstus (JanVI,“
'58), „,tak 1ten, kdo mne Požívá,Bude žíti Pro mne.
_Týž životPronikající BýtímKristovým kane 1Jo &uší
s ním sPojenýcll _v_mystickém těle, jako ratolestem se
dostava života;.od kmene. - -Í

Který lidský rozum se odvážil kaý sníti o nadpři-f
rozenem?životě Božím Plýnoucím cloJuší lidských-?

ehoLý sePeoďvažlla an1největs1lidska Jomýšlivost,
'o tom VýPravu'jí vsechný stranký Písma sv.,Ba cela
_Raďostna;zvěst sP0číva ve znovuzrozeníz Boha Pro
smrt-avzkříšení Kristovo.

Mladost liclskeho Pokolení se tím_obnovila, Býtí
jeho Býlo utvořenodle Boha (Efes. IV. 24).Duše ne
žije, nýbrž Kristus _ž1jev ní, tOťvrchol mystických

'.Poklaďů, onichž kazal sva „Pavel. Vznikl nový Poá'
měrznovuzrozenýchlidí k ýnuBožímu Pojehosmrti,ktero otev'řel světu Bránu sveho srďce. Zvěst o něm

-'za1eha až do nejzazších konců Světa.Člóvěk uzdra'
ven z _ranhr_íchu výstouPil na vrchol sýnovství Bo"žího. 

Vcem spocívánaSePodobnost s Kristem a ucastenství
naPrirozenósti Boží? '
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Míti učast na něčemznamena napodobovatl nel)
míti vpoďobě nebo ve skutečnostidokonalost vyššího,
av_ša1£Odměřenou a omezenou. ' ,

častpak můžeBýtiobraznanebo skutečna.Prvým
způsobem stava se někdo účasten něčeho z vůle vyš—
šího, jako na Př.vyslanec z vůle vlaaařovy zastupuje

.vladaře, stava se ucastnymijeho _mooi,koyž jedna jehojménem.
Skutečna učast přínaleží věciy_oďpřirozenosti bez

ohledu na vůll, ako na Iiř.Obraz ma přirozeně učast
' na poďoBčtoho, fsohopředstavuje.-Aby pali přlrozena
_učastByla v ravém slova smyslu, jest třeba, aby clo-'

konalost u Oůu majitelů Byla skutecnea od Pli_rozer
nosti.

Všechny stvořenévěci jsoujiž učastenstvímnado"
konalosti a krase Božl, však jejích účast jest jen od
vozena, neboťdokonalosti, ktere mají tvorové, jsou s"
ším způsobem v Bohu. častnití setoho, co r1na eží
Bohu v pravém slova smyslu, patříclo vyšším řadu,

-do nadpřir0zeně oblastí.
Smysl slov a oštolaPetra (II 111.1) „Úcastnym1

nas učinil (Buh na své přirozenosti“jest nesmírně.
hluboky. Sv Tomas (I. II. (1.110. a.4.) póukazu e,
kam saka vyznam jeho slov: Tak: jako rózum liďsfxy '
se učastní na Božím poznaní ctností víry, vůle se učast-t
nlmilOvaní Božího Ctnostílasky, podólane přirózenost

líďskě duše se účastní znovuzrozením milostíBožské
přirozeností., ' V

Slova nestačí, aby vyjadřila velikost daru Božího;
Avsals za nčmymi u_sty čase v nazíraní vola o jeho-_
vznesenosti,vypravuje o nesmírné lasCeBoha.našeho,

_chutna něžneobj etí zuzkého spojení, a cítí radost zpo—
ďanosti, kterou jí vtisklaBožídobrota smilostípo.-'
svčcující.Jak malichernymi sej1objeví různe pokusy
vyjadřiti podstatu tajemneho daru Božího, zvlastě po.-'

usy snažící sezmensití jehovelikost.Nesmí1—noukřiv"
du Boží dobrote půsóbí rozumařska snaha zmensiti vše,.
_copřesahuje rozum a jeho Síly, a onen krózny mini

\mismusv nadlfřirozenu, snažící seuzavříti Boha, jehož ._
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podstatou“jest Bytí a dobro, určití mu hranice, jak ďa
le o se může a má :sďíleti. Naopak rostá __slova'“Písma
mluví 'opokládali-Boží dobroty a'Šohatství Boží ais-f
ký, Ba,známo-jesto-svatěmPavlu, že nenalézá ve svých
listeCLvLOJněh-ovýrazu, aby výj ídřil mořeBoží dol)
roty jevící “sev.miIOs'ti.znovuzrození z_.Bolía,q(Jan I.)

výššímu řádu, o jehož pojmu jsme se zmínili-,'se ďěje
. (He“jakési podobnosti s.přirozeným zrozením, v němž
noválbýtost obdrží vskutku—celou přirozenost lidskou,
„takžejest Stejně-,člověkemjako„jeho rodiče; .

Písmo s_v.užívá výslovně slova znovuzrození z vody
a .zDucha svatého., Proto“musí Býti podobnost'mezi'
obojím“zrozením.-Avšak ve znovuzrození z milosti se
jedná o'výšší řácLa proto erzení přirozenéfjestjen
póďobenstvím; .čast na.-“přirozenostiBoží “musíBýti
skutečnáve “znovuzrozeníz Boha, jinak není možno
pomýšleti na nějakou podobnost. Není však účastí na'
podstatě; (v čemž'By 'se skrýval pantheismus), jest.

" sdělením "skutečným sýnov'ství Božího, ale způsobem\
přiměřený-míomezené schopnosti tvora-člověka, Tím
se jeví'vznešenost miIOsti,která jest odrazem Boží dob-j_
'rotý “(I.II.“ no.“a. 2. ad a.)rrozlěvající se jako účinek"

_-zvláštní „_rláský„a.činí. člověka „hohe-m'a '
-»Nelío'n'ečnávýše povstává _vnesmírné propasti stvo-'

řeného Býtí,"stávš.-seskute'čným dítkem Božím, nel)
dostává fBOží;přirozenost uvedeným-způsobem. Duše
toužícíípo-poznání- sebe, “zkrušená svou nicotou, po
zoruje-li jen„se1)'e,se'pozveďá na- křídlech po úvaze
o'své důstojnosti dítka'Božího. “Proniká clonejzazší-"
Lo konce-'významu slov: „Otče naše, “která opakuje:

's rozkoší dítěte;- ' _ . ' _
Hlubší. vysvětlení toho, 'co působí milost v duši, .

otevře 'ieště více Bránu upřímné zbožnosti ]: -Bohu,
Ot'cigšj ' j _. „ . ;- "

Přirozenou Boží obdobně“k lidské přirozenosti (než
boťkaždá dokonalosthohu je nekonečněvyššímzpů-r'
sobem) jest základem života. a činnosti, tedy poznání
a_milování Božího..-ABY teďý-milost Byla účastí na;
'. -1Salmáticenses, Disp. IV . De necessitate»gratiae,'ďul>.III.
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“jehopnrozenost1, musí vst1p1t1(lo cluseBozský zaklad-(Il;
ní __prvek-života a činnOsti, kterÝ. spočív'a;v' poznani a'.".
'1asce_,._nevšak totožn s_BožskÝm principem, aký“ne"
povstalo antheisticšé Blouznění, nÝBrž-dostava se
duši Výššíío, nadpřirozenéhoprincipu, jenž mav sobě
opravdu něco,v čemse shoďuje sBožskÝnr prmcipem,

__totižto, že jes_t_zakladním r_1ncipen1cinnosti, poznani-a_1aský..téhožArubu a řagu ja150je pOZnaní a laSka
Bohu. Účastní se teďý plnósti Boha a jeho života—._

Že pak přirozenostBoží jest Zakladním..principem
po_znan_íalasky, víme z toho, ze přirozenost .jeStprv
“nímprincipem činnosti p_oďstatý. Pro. Boží podstatu
-nejpriro'zenějš_1'činnostíz'jest poznavati a: milovati sebe..
Tím si znazorňujemetajemství nejsvětějsíTrojice, ze
“Syn a Duch svatÝ-_rozeznavajíse od OtCe podobne

jakO—vlidské Juši se rozeznava _mýslenka.a i_rnpulsvůle od poďstatý duše. . . 
M1lostBon vštěpuje do duše zakladní r_inciphož-ť

ské cinnosti.Tak (11Zjevení. Všechnýl CivaIOZpevY
;sv. Pavla na tri 'Božské _ctnosti,v1ru,naději a lasku,
které jsou vlastně ustrojím; jehož užíva omilostněna
cause,aký projevi a svůjVýssíživot, to dokazují

:.„Laska ník-dý nezanikne,“ prav1 na př.- 0 1asce,__1_zu—Ý
'stjaneteďý taž i ve věčnémnazíraní na Boha,-a prOto
jest téhož druhu jako laska v neBesích,ktera matÝž
.pred'mět]: milovaní jako Bůh sam,totižBožskou pod"
statu,ďostavateďý laska svéhozvlastnlho určeníod
preďmětu Božské laský a proto jest téhož druhu jako' 'laskaBož1._—

R0vnež poznaní _zvírý ma tÝž preaxn'ět,totiž první;
-Pravďu_,_pontatu: Boží, jak na ni zíra nebesťana jak
..jividí sam Bůh v nesmírné BlaženostiRozdíl mezi
poznaním z vírý anazíraním není jako ďvouružnÝch
vecí rozďí1.POuz_ežpůSoBvideni jeSt rozdílnÝ. Víra
poznava jakobý v mlže,nejasne,neďokonale,patřenl
na Boha nema hustého Zavoje v1rý a proto víra ři '
jasném"patření na Boha v nebesích nebude více, nešoť
jasnoa tma sevýlučují. '

1._._I._cor __1_3_.8. . . „."-—
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“Příštíýóje'diiánífukáže Í'tenpramen žiýota prýštíc ;L' "
1. .

“zmilost1,-jenž__vystupt_ije' až do věčného- žlvota;
. — \ _ -. n.\ ' .

v A»"&'Círlce'vřní'r'oJc;

\ .. _-P.:Mo1m'ia„ri_ Séltaletf, 1.0 S. B.

Ježíš Křístus, Syn—Boží;přišel na:"svět,aby nás VY'Í' ,
koupil d.,-qsmfířil.opětfse svým rozhňěvanýfn Otcem...
S těmi, kdožlviNčho úv_čřili,'sp'oji1—Sfe>v-mystické tělo,)
jehož jest Bláýoú,j_Již-mrtěň-dává ná křížiiotevřenýmí
Bokem život '.novému,pokolení f—církvi,..kteroú 'lobff
myl; Svou 'Křví;á“ýřeďstavil ji tak-ne oskvtnčnou své-17
mu Otci; Pori—sýém'_zinftvýchýstání— & el ještě chvíli . o
Boku-:těto_v.8ié'.nevěst',potofm však odešel kOtci, aťy
v Jeho domě?řipravšvšecko najejí ýříchoď.Neodešel
oď "nínayěk ,l'neB-o'ťsšmjí ravil, žemaličko a opět J ej *
Spatří.Posla jí' zatím'Ducša-Utěšitele. Ten ji učí vše-'
mu; čím ÍseÍ.níol_11a.zá1íbiti*sšrémúnebeskému Ženichu.

; „_ v'v "') - ; ""-' 'v' 1 z ' ;
_Laskov, a vďecnostl-nesmlrnou .jata,_.P;1pom1nas1sta

le, c_oVšecko-Krištuš líto hi'uči'nil.Duchem' dlí už v ne- _
Bi,alej estjjí(10qu putovati po zemi.vedena všakDir"
c em"sýátfýmg“přeměňujesvůj pozemský život v ne—
BeSký,tůň; že zfnčj-činí mystické putování za Kristem._
Jejíž'ivot není" obýčejxýýa'všeclnf; celá—.doba jejího
trvání jest slaýnostní přípravou navččný. životv-nebi..
J ejí 'postupováňí__<1ějinárňijest-Ýelkole ý'průvod líčí,
kteří-“sebesámyv'ža'přeli,opovrhli vše ností a oččlí na
sebe Krista'ýJest tokrálovskě pokolení, kňěžsky'„lid,
jsou to dítky: Boží, kteří Mu za-ustávirčného(lékové-"
'ní obětují'_hq-„oltářích-“J(311053ear-lotozenéhodenž sám.
'je k tomi; jgřeclsvýmuínučením vyzval.

Ro !.cof'rok ýrožšý'
lísky.—Boha ]: nám tvorůrň'. Spočátliu Byla všecká její

eírkeíž znovu všecky. Jůkazyí

-,m'í'sl'zaujata :yz—pomínkemivelikonočnímihkďy se „o-'_de 'ršlone'h'roznější 'ázhejdojemnější drama —'ukři
žování B_oňa,*-'jenž"přišel-š'myšlenkami pokoje ; Isis-'.
ky &obdržel za to_ráný, _he'návist&smrt. Jak BYtedy ._
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nejásala,kďýž oveli—kónočníneďěli'ako vítěz nad smrtí
a peklem zesvéhohrobu vztall ;Nikďo neměltak slav
ný'a velkolep '.LroblBýlo to teďý “nejprve"umučení
Kristovo a ďoíonaněŠvýkoupení, kterým- cír ev ve
vzpomínkách sezaměstnávala; a nejen velikonoční,
ale “každá neděle měla býti ra'clostnrouvzpomínkou
vzkříšení „]Tím-_způsobem se st'alý—nejprve velikono-.

' ce počátkem“ církevního roku. ' ' _ ' ' . .
Církev sivšak připomínalacelý život'Výliupitele;

Bylo tedy přirozeno, že Brzy zvykla si klásti póčátek
'-ro u na připomínku: Narození Páně-'a rozvinula ptali;_
Běhemcelého ročníhoobdobí vzpomínkýna .vykupi
telské Jíloysvého Božského Spasitele Římský seznam.

' "svátků přínáší už 13354den 25. prosineejaliožto při-'
„-pomínku jNarození Páněivazároveň první svát'ekcír

'kevního roku. _ . _ V_, ' “_
Stejně jako doba postní Byla přípravoupro veli

'konóce,'tak'„pozc1ějistala Sedoba aclventní přípravou
pro slavnost Narození Páně a tím Byl opět posunut
.Počáteli"_cír]$evníhoroku. 2" >..“ "

T kto upravený "I:lendář seustálil a'první neděle
adventní jest teď prvním dnem v církevním—roce.“vněm
církev sv. žije vzpomínkami a'touhou po svém_ e

,nichovizježíší Kristu.- Jejívvěrou, nadějí,_1ás110u,vděč'
ností,—touhou,isóucítem,řraclostí a vítězstvím v 'Krístu
jest“-roniknutofkažclěslovomoďlítbý, jež z vnuknutí"

(Duclína svatého pronáší, a každý BohOsluželmý čin"
(liturgie), jejž z\vnu]5nutí téhož Ducha svatého Iso-"'
ná. Jelikož tento Božský Učitel jest 'ste'ně;podstaty
sneStvořenou krásou. a pravdou, jest vš'ecfiogčemuzCír-"
kev učí, půvabnéfa'velebné, něžně alohromující, raj' 
dostné a. pokorné, očistné" a' spasné. 'UspOřáJání cír'.
kevního, roku jest v souladu takésceloupříroclo'u.
" ' Křtem sv. stali jsme 'se dítkami, údy “církve sv. a
Byli jsme včleněni'v mystické její tělo."Nechme tedý
svou .clušia-svým srdcem proc11ázeti její mízu, jež.nás
všecky pojílv. 'ednotajem'ně těloa jež'není' ničím 'i'.
.ným', nežli „lás 'ou, kterou jsme zasnoubení Bohoč o
.věku Kristu a prohlášení za c_IítIiýBoží! ijme jejím
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životem a zamestnavejme svoje duše tím, čím se“ona
vesvých vaomínlxach oBíraTModlete sejejími slovy
a Přivlastneme si její obřady; tím dosahneme Pokoje
a míru, který. JeJítkam Božím vlastním! Ona nejlé" —
Pe ví, čeho se lidska srclce Jesí, Po čem touží a co je

, může uPlnč nasytitll
Ona dostala rozkaz vychovavati nasPro nebe;

Proto-Působí svými modlitbami a obřady na všeckyf
_našesmys y a učí nas žíti Před Bohem a v Bohu! Roz—
'jímejme tedy, za conam dava ve s ch nadherných
modlitbach ProSiti,jake myšlenli gcc v nas Probu—
Jiti čtením statí z Písma sv._Starešoc'i Nového zako—
na a jakým způsobemsvýmitklivými avznesenými
obřaďy zušlechťujevsechny nase smysly, aby Přinae“
“selaBohu důstojné oběti nej en nase duse, ale take nase _tělo.

VZ O R.Y

Apostol Eucltartstte.
\ . Prof. 'A.Malka. \

VČ. SVém SPISC„0 sv. Pr131man1“1 m1uv1 131.Petr
Julian Eymarď mezijiným.též o „vůdčí mllosti zivo“
ta R.ozu_mí Jí mimořaJnOumilost,odlisnou od milostí
obecných Poskytovaných vsem Jusím, milost,ktera ' '
řídí VÝVOJduchovního zivota a veďe obyčejne ]: zvlast
nímu Povolaní; U nektere ďúse na Př. jest touto mi—
lostí velika laska ]; utrpení Panč;jej1_mysl zaujíma.
stala a takřka jedina myslenka na utrpení Panč —'a;
Proto\její ctnosti,laska 1žlvot BudouProvanuty de'"
c _emutrpení _SPasítelovaf'

VVIJ maduse ma.vůdčí milostíkajícnostatcl.FNej vyssl.

„O Sv.Přijímáníu,,výňatky ze sPisů 1:1.Petra Jul. Eymarďa, ._Podle 15.vy dání franc. řeloži Ant'. Menza. Zasílá kongregace
nejsv.Svátosti v Brně(št antíškánská2)
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__an'e'vzácněj ší mezi růanými milostmi jest zvláštní lás—
' ]:a nejsvětější“svátosti. To- proto, že její předmět

jest nejdokonalejší 'a že nám jej přibližuje více nežli
jiná tajemství.1 _ _- _, , , ' . .
_ Ani nechtěje podal Bl.“Petr'Julian Eymarď těmito
slovy vysvětlení celého svého života. Synek'nezámož-.
ného“živnostníka2 (měl lis na olej) ssál již tuto "milost
téměř _zezbožného srdce —matěina,'která jej už jako
nemluvňátko nOsívalaÉo -koste1a.f* .Kay—žse naučil
Běhati, mohli Býti jeho domácí jisti,'není-1i1io doma,
že je .v kostele. „Co tu &ěláš. “'ptala se jeanu starší
sestra, kďyž ho “našlaza oltářem s ručkama sepjatýma
a očima upřenýmaqna svatostánek.-„-—'„] sem tu u Je"
šiška a poslouchám, co mi ýóvíďá.“—Hoch5_:jenž. ne-_

. _chodil ještě—Joškoly, měli oa sivátostného "Pána tolik-\.
L'osvícení; žeprosil svou sestru, aby _zaňobětovala sv.

Přijímání na ten úmyslu,“aby zůstal povžcly čistý a stal
se knězem. _ " _ ,. . ' , '

Atento tím sl nespouští se zřetele a provádí jej ko
neěně "Pomno Ých „amnóhých obtížích-121834 Ale
ivůďčí milost,jeho živOta,totiž jeho neobyčejná láska

' ' a oďaanost ]: nejsv.,_Svátos/ti, vystupuje vždy—zřetel-'
něji a zřetelněji.Již jako výpomocnýkněz v Chatte
(1835 -'- 1857) podpisuje' svou,krví přeci,nejsv, Svá- 
tostí__svěpevně"před'sev'zetí, že.-chceSpasiteli 'hraďně

_-náležeti. Potom jako, farář v Montenayřduýř'1837—
11859)uskutečňuje své řeďsevzetí a vstupuje Jo kon-'.
gregace maristů, která fo po noviciátě poslala'za-spi'
rituála Jo, Belleý, (1840) “a_pak(1844) za provinciála
do Lyonu. Popi-úvodu Božítělovém-(1845) rozhoďl
se,vže.se dá ještě více vésti svou vůďčí „milostí,-a že
Ježíš svátostný bude-stálým předmětem jeho kážání
a cestou,'po níž . Oveďe svěřené-Juš'eýKonečněvpout
ním chráměblaióslavené Panny ve Fou'rviěreuzrála
v neobyčejných paprscích *milostí,kterých se mu Jo"
stalo.od Róďičky Boží,.mvšlenka Založiti řád-,jenž LY
se věnóval výhradně úctě nejsv. svátosti; tak jako

1 1. c. 148; \ _ - . .

2 Narozen4. února 1811"v-—LaMureďIsěre; —_
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se.jiné “řády věnují úctě některého tajemství ze života
Páně, a za dvě léta potom (18. dubna 1853) měl již
hotovou i' forinu “svéhořáďu: řadu adorátorů. _

. Milost, která jej -ve<11a,iby1a'takmocná, 'že-LYIo
choten, jak sam napsal, jiprovčsti, Byťměl i kamení
jísti a někde v-chučobinci umývati. Kďýž papež Pi-r
us IX. nazval zamýšlený-podnik jeho dílem Božím a
ka ž' komise tří biskupů jej-prohlásila za vůli Boží,
přišročil ]: založení ..ustavičně aclorace. Na'zclen síra-'
tých Tří kralů6 . ledna "1857zřídilfv'kapličce, _vníž
proměnil svůj 1) _t,aďoraění trůn"Božskěmu-Sp'asiteli.
Pro-nedostatek; _lanitelů Bylo. konáno klanění s plo-'

'čátku jen"třikxattýdně. Křest Bolesti a utrpení,- jejž
,musí po\JStoup'iti=kažďa navě'zrozenajkong'regace, oě
stavil se Brz .iDům,'v němž' 1) 1a kaple, se próďaval
a zbožný-zaílaclatel musil sloě at celou Paříž, nežli
našel BožskémuPánu nov'ěpřístřeší na předměstí sv'.
Jakuba-68. B., 1858 měla již kongregace .osm členů.
ROk-p'ožtlějimohl Býti již zřízen adorační dům v Mar-'
seilli. Současně založil P. Eymarcl-i kongregací „slu
žeBnie'nejsv. Svátosti“,gkter_ápal: zmateřského Jo
mupařížskéhosei—ožšířila do Angers,-Binche, Chi
contimíQQuebec, Rio (le„Janeiro a San Paoloil

' "JomY svými spojil-LI; "zakladateli kongregaci.
laickou ]; stálému-'klanění nejsv, Svatosti. a spolek
kněží.-_faďo'ratorů. ' ; _ _ _ ' ._

'-My_š1enkaadoraěnínebyla sicev církvinikdy'nova; _
nova je však forma,kterouljí ďal P. 'Eymarď',atěžjejí
organisace. Pokažďých ;osmihodinách—„dnemi-nocí '.

. - dostavují se střídaírěřeholníci kongregaceEýmar
(1on přeďPána dnem_i“nocívystaveného na vyzďo'
Leněm trůně sv'átos'tném'a'tr'vají zďe celóu hodinu ? a? .

'oraCi,na. niž se'mají náležitě připravovati. ABY se
řádně konala, vyučil je 131.zaklaclatel zýláštní metodě
modlitby-*ioz'jímav'ě,totiž meditaci podlečtverěho ú" . .
_čelnobětního (klanění, díkučinění, Smír,prosby). Sám
více světec než učenec ýeďl své druhy neodolatelným
příkladem svého života-póliorněho a'stravujícího se
? adoí—aoi.Jeho oblíbena myšlenka a modlitba zněla:
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„Byt jen mrvou pod strom eucharistickéhohnůtíl“
Jeho zjev, kďyž dlel na klekatku všecek Pohřížen
v"modlitbu a zrakem uPřenna sv.Hóstií, Plnil divaky
úžasem-a dojmem nesmazatelnym.Z rečí a Promluv
a ze skrovnych jeho Poznamek sestavili jeho synOvé—
eucharistini čtyři svazky a několik duchovních (lo-f

ÍPisů. První ze 4 svazků (Skutečna Přitomnost) vysel
' “v českém řeklaďu v Občanske knihtiskarně vBrně.

Druhy,j eiož Prvnívydaní tamtéžBylo jižrozebra—
no, vydala svym nakladem v druhém vydaní (Podle.
Patnactého francouzskeho) kongregace nejsv. Svatosti
v Brně (Frant1skanskaz). SPisek tento „0 sv.Přijí
maní“ je Překrasnou příručkou duším Jenně Přijíma-t

.jícím.01)sahuje téměřcelou včrouku _sv.Příjimaní,
vzacne a Praktické navody ]: němu, ale Přesahuje dg
leko svůj nadpis, Poněvadž Poďava oBsírnouasketiku
Pro. dusi, ktera častym_a denním sv.Přijímaním ma—
'ďosPívati' až ]: vrcholkům mystického sPojení s Bo—hem.Vezmiačti!

VyčerPan Pracemi-a adoraci, zkoušen _1zklamamm..
nejedním zesnul zakladatel kongregace nejsv. Sva-f
tosti vesvém rodišti, kam onemocněv cestouseuchýlil “'
-' daleko ociSvéhoadoračního trůnu asvych sPolu
Bratří smrtí-světCů 1. srPna 1868 v57. roce věku své-'
1103“er Po 9 letech mohl BytíPřevezendo.Paříže .
]: sv'yma uložen za Podnoží svatostného trůnu Spasite

-_lova v chr-amu své kongregace. Dne _12.července _1925
Prohlasil jej sv.Otec Pius XI. za Blahoslaveného.

Klůvaze;

Co seLójíte malověrní?
Bůh ma svéPlany a jeho cesty nejsou cestami 'nasí

sebelasky. Užíva Prostřeďků,které maji ukazati, že
On jest Posledním Panem a Pořadatelemvšeho. On
nepotřebuje lidí, on nepotřebuje, aby 1:10lidé. zachra—
ňovali J emu nikdo nedela milostí a dobrodiní, On__
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“se obejdeíi Bez y_šnýck, pouze v sebe clůvěřujícíčhf'
, stád; lidský lidsíých organisacíf'Ki—istusumírá, sám
:''aŠv'fpotupě; Peklofjako LYtriumfovala a zatím to tri."
umfuje Láska! 'Vl'té—liatastrofěto „vítězíBůh! Bůh si

zvolí Slabě “al.nepatrně světa, aký zahanbil j eho pýchu
spoléhající na-inasý a na hrubou sílu. Dopouští, aby
secír'kevpo _třilstoletí očistovala krví svýchriejlep"
ších ďítekLDocInes --]x1:váeí“z tisíce ran, ale to jí ne
z'ničí.Z hve“-vyrůstajíírůže a ty růže omamují celý
svět.Až k nebi'se 'vaíná chytráctví filosofůa kacíře
ské polu-ívání si s “logikóú,*v1ác_liýa národy se zvedají
:proti Hospodina a _pijotiKristu jeho, ale tesař galilej
ský má pro _ÝšecilnýPřichystánýra ve, všem str ne.
jednim masku; Pod níž 'sezjeví ubohá piytkóst, pýcha,
krutost-,.jnečistota, “které ufážela —moudrost,čistotu a
tichost „JežíšeKrista. Stret žmítá'se v křečích revolucí,
avšakínad nimi-naaejvšemi, nad troskami říší a kul-'
túr ainároďů. nepohnutě-stojíkřížl Proto, neboj se,.
stáďečko Boží; V.r'množstvínení sýásal To. se jenďáf'
Bel—jmenuje ;),-moci“.a „'Iegieťa . “ \

-' -.Víra živá; , * ' _ ». _

_.Víra'naše innsí proniknoutifďo všech žilek, musí
říditikaždý činjináša_každýináš krok—Víra katolí
kova není jen záležitostí-jehosoukromí; Protokato"
_lík,který jest žurnalistou, nesmí napodobovati metoď
těch, kteří neznají svaté, "nadpřirozenélásky-kibliž'
nímu. Nebudou svých "protivníků.čenichati jen zlé,
nebúae'je'poďeZř—ívati,.jSasivěďom, žei protivník má
ýiaýo na své Join-ějméno. Ve své Ěolemice se nikdy
.nesníží Ž.Ii ňadávkám, Vneb nadavati jest ošklivé a

říční „ .:. _ , " .

.-"..PuBIiCista',který chce Býti katolíkem, nebuďe vy

hdávatĚ slaďkýdm*.'rOmánkovýcn'voďiček, které jsou“po ítáný na .clrážďění smyslnosti. Jemu není 'oir'
[godní vedenípoclnikutak důležitáabý pro ně zae
'kopával nevinnost-tolika'mladých duší; Takový pu,—
Llicista (lá dobrý pozor na kalendářní p_ovíclk., aby
sev nich neýřínioneschvalovala, co musíkatolíšvžaý
_avšude zavrhnoutiiŠA_1—ozho&nějiž musí přestati uve.

2.61
,— .



řejňování inserátů, které i obrázkem urážejí stydli
'vost-Í Ajestli tohle-neStačí, uveřejníme seznam těc .
kalendářů, kterých se to týká a které přeceZaplavují
naše-“katolické rocíinyf ' ', ' ' "

vKatolík, hraje'li ochotnicky divadlo, .musínechati
všech oBLrouBlýc'hvtipů _a'katolík,__kterýněčemu po
dobnému-jestpříto'men, nebuďe-se tomu smáti'ani to"
mu tleskat, nechce—liBýti vinen cizím ]iříChem!

Reďakto'rf .
,!.

' ZE sr TĚ ;
'ižou—Já. Jr., ]. *Kr'lfh._

Své laskavě čtenáře PrOSíme, aby nezapomínali .po
modliti se Ícažclělzodne-žá obrodu :]catolicismu v.našem
;ncíroclě'lOtčenáš-a Zdrávas a obevtova'tina ten úmysl
jednou róčhe'svatě přijímání. Je třeba.v této-těžké době

modliteb soustředěných a v'roúcíclz.Projevíme jimi nej.-''le'pe svoji láska ]: v asti &]: bližnímu. \ ' . "
Konversc.Svět potírárvšemisilami pravduKristovu

a ona.—zářístále jasněji. A čím více jest. ve světě *mYš
lenkové anarchie, tím krásnější a spasnčjšísejeví vZne-j
šená' jednota katolicismuj A liďě, "kteří okusili růz.-'
“ných systémů :filosofických, neukojeni „jimivracejí se
“dolůna církve a v ní na'cháZejíklid a lný dosah ži-f
vata.—Jakoznamuje ,;Osservatorell, Býšpřijato v. íd
.mě P. Zachi'm, dominikánem, někólik amerických

rotesta'ntských Bohoslovců,kteří při studiu různých
?orem'křesťanství (logiku přesvědčení, _žejen jediná
církev katolická jest opravdu—„apos'tolskáPravda o
svobozuje; _ '! , . . .

Láska'lc Eucharistii. Meži katolíci: 'mi akademiky—
francouzskými roste stále více láska % Ježíši eucha
ristickému. Střediskem toho hnutí jest Bordeaux. Stu-'
dující se shromažďují ]; nočním adoracím,.]sterě za"
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čínají promluvou,.p0kračují meclitací,ponichž nát
sleduje píseň eucharistická. O půlnoci jest sloužena —
mše sv.; při které přistupují studující ke stolu Páně;
Naši stuďující LY měli napodoBiti “francouzské přád

-te1e. ' _ ' ' ' '

_Církev všeobecná; . . "
V' konsistoři 21; června jmenoval sv.-Otec čtyři

čínské Biskupy. J est to po dlouhé době “zaseprvé jme
nování domorodých biskupů v misijním území. Po
těchtočtyřech-jmenovalsv. Otec ďalší dva.'Všecky
pak posvětí sám na Biskupý ve'velechámu 'sv._'Petra'
dne" 24.'října. _ . V \_ , '

V “tilcán'protiMezinárodnímulmngresu morální vý.
C]LOUY;I * ._ \; ' _ ..

V Římě pořááá se pod"patronancí-vláďy IV; mezi-' —
národní sjezd-promorální výchovu. „Osservatore Ro
mano“prohlašuje, žekongres svolávají 'pičtí zástupci
protestantského "azednářskěho hnutí; teré sdružuje
v soběBizarní míchaninu Rabíndranátha Tagore, vy"
'znavačůMohamejďov'ých,Buddhových, apoštolůfranc
.couz'skýchýitalských a jiných apoštolů neoďvislé mo:
rálky. '„Os'serv'atOrefc'protestuje proti“ svolání tohoto "
kóngresuprotikřesťanskéhoa protikatolického ďověč—
něho M_ěštajak-oproti provokaci a urážce. ' .

_Kongres "pro asketilcu_a.mýsti]cú. 'KOnc—emtohoto ro- '
ku Lucie se'pořáďatixv.Maďri<1č kongres pro .asketilíu
a mystikuíKongres “Budespojen soslavou zoo. výróčí

_;svatořečeníSv. J ana : Kříže.“Podávám program- čtyř
"odborůtohoto kongresu: 1. Studie'o životě,díle a vlivu
sv; Jana z Kříže. 2. _Baclánío celém problému mysti—
ký. Pramenyduch. Obzorusv.Jana, M stická škola
karmelitskáa španělská věda. 32Asketiša a' mystika.
Různ' studie o duch.“životě dle sv. J ana, o nazírání;
o nociíraočišťováníduše. 4.Kázání a vedení duší. Vlast
nosti'kazýatele a vůdce duší clle svatého J ana.

Katolická obroda v Portugalsku.—Pod Skalou,—(lepe
tající skalou, vyrůstajíčerStvé lístky nového, jarěho
života. Inteligence, ta pravá, vnitřní inteligence jest
vždy zaražena Brutálním ;pronásledováním církve 'a

_;
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ptá se ím příčině; Nšsíeaelítoko jestnáérát ]; Matce—.“.:
XI.-Portu alsliu; cítít'mla'clá e_nerace—hlaď' o ořácllm,__g s . P P _. __ _ _

po jištotě ap'ra'vclčkMladíliterátí Začínají.se vracetl
.ke Kristu..-Nág universitě v CóimLře sďružujekřesť;
šáružení již na 600 nadšenýth;h'oříeíeh'lhochůQKle'rus

.dohání; coBylo Zanedbáno. Misie a exerciqíe-zkypřújí
á "žálévajípů'clu Juší. Mohutně vzkvétající-_soeiální“
hnutí křesťanskýchkruhůdává tušíti.životnosteelého
hnutí.-'Velký úspěch dlužno spatřoxřatíjtěž\?tom, že
katol. církev kýla-konečně uznánárírláclním-dekretem _
“Právní osobou. Jest to sícesnlntně, .máme—Iijnazývatí'

--úšpčc11emněco, co jest tak samozřeť'lmé;Ale'v' danýchokolnostech to v očíeh světa úspěe em'rozh'oclně Šjest.
N db; život v Holandsku."V Holandsku jest jen: 2-a

půl milí katolíků, zato 'ále clvolarýchtahorlivých Ita-'
tolíkůJ Holanďští katolíci neznají nedostatků kněží.
Mají; asij5;ooo kněžía to ještěŽza-ními 'stojí. reserva
5.000 chovanců chlap. seniinářů_,_a2.600“ B_ohoslovcůý
Chlapecké-semináředodávájí třetinu svýchšvěřeňců
Jo Bohosloví.Radostný jest rožvoj úcty knejsv. "Svá"

"tostiý Euch. svaz má _1oo.ooo členů i? 165 odděleních.
Sv. přijímání rozdělují sepo.milionech-iročněveýšech
diecésích. Primát má:diecése harlemské. s 20 miliony“

_:,'ročních svatých přijímání; Velká»jestobětavost'iholý
-katolíkůlpro .xnísie: Holandsko" má v. misiích: "1500'
kněžíQISoo bohoslovců a-Bratří—gáf1-400sester. _

Belgie pro dílo sjednocení ] Belgie Ěo-p'říklgclu-šžé- '
711_0velkého—kardinála Mercíěra- živě 'se Zajímá o—clílo,
siednocení.5..V Bruselu, Liege—_(Luttielm),'v. Lovani &
ve Verviers “pořádaly secelé studiiní týdny—pro otěž-f.

'.ÝlnuUnie; V Belgii existují—již:.zvlldomY_Bened.\řáJuI,'
které se speeielně věnují._otá2ce sjednoeeníL--Existují
již 2 takové kláštery. První,-jestíre _Veí—viers'Iaďi-uhý
u.Anvers (Antvetpý); ..Opátsty'í'vervieiskě “speciali
sujesepí—ovýc od, antverpské 'Sezajíín'á'o'sevefJByl
těž založen obdobný'klášter ženský; ' 3 '

Sv. Otec a-_]carclinálL'.- Anďrieux 'proti. paganisžnu
' .]mutí-LJaction- franmise; '

'vVeFrancií existuje rozvětvené hnutí nionárchisticlšé _
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a-nacionalistickébvané' Ifaction franQaiseLHnutí- jest
velmi rozšířenéfmezi studentstvem, hlavně - 'ařížským.

_Pokudhnutíi drželo se:pěstění lásky. k -v asti,"kterš.i
jest.křesťanskoiitllct'ností,a pokud své monarchistické“
názory nežtotožňovalo js katolici_smem,'-13yloto hnutí
velmi _sympaticlié,_15rotožesdružovalo Bystré a na
dš'enéhochy;Va<_10ujest, _žehnutíveďe Maurras, který,
jeSt've svých názorech čistý pohan 'a-kterému jest lia
tolicišmus pouze' pomůckou ]: národní francouzské

\ velikosti.-fHnutí se JóStávalo stále více do vedení ta'
. kó' 'cht'ojpohansky naladěných vůďců. a to přimělo

„kagnáIá-Andrieax 1; protestu. sv; otec., odpovídá
'na tento dopis.—_Otiskuji tento (lapis sv-..Otce' v jeho
hlavních.myš1enkach.- __' . _ _“ . ' '
_ Váše Eminence_"poukažújé'na nebezpečí-tím; větší,
že"se “dotýká katolické víry a' katolické morálky,
aniž By to Bylo.vždy zjevno'. NebezPečí to By.mohlo

- odkloniti nenápadně katolického duchayhorlivost a
_zbožnost mládeže a'-písmem či'slovem dotknouti se její
citlivosti„vf-čistotě.,ízrkrátka' uvolniti dokonalost křes—f
ťanského života aiješ'těs 'íšesapoštolát pravé katolické
činnosti, k níž jsou všic ni,- Především“však mlaďež,

ozváni,iaby pracovali Pro“rozšíření a upevnění krá
fovství “Ježíše-Krista v jednotlivcích, v rodinách a ve
společnosti .“*... ;-. . Vaše'Eminence vypočítává a ne
Bezďůvoďně-zavrhuje projevy nového systému,-.name
ženského,. sociálního a mravního, co se týče na příkl.
"Boha, vtělení, církve a—vůbec-katolické 'dogmatiky
a"morálky, hlavně v nutných vztazích k olitice, která
jest logicky podřízena“morálce; V těc to projevech.

“jsou-_-stopyobrození. pohanství,;ke kterému se řipína _
naturalismus, “jejž-“titoautoři čerpali (nevěšomky,
myslíme) _takjako mnozí z jejich-'vrstevníků z veřej"

' inéholvyuč0vání onéímoclernía laické školy, travičky
mláďeže„a„kteroii:oni sami tak-horečně potírají. _

Jsme.stá1e plni obav _otuto cirahouÍmláďež vůči
všem,-neBezečím, všade vyvolavaných, hlavně tako-'

"výmií neblaiými směry _ikdyž se to ďčje ve spojení
s-takovým-dobrem, jakými-jest chvílyhodná láska
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k vlastí'a proto jsine 'se'zaraďováli, když i mimo Fran-?
cii ozvály'se poslední dobou hlasy, al) upozoi—nílýVa
varovaly. Ne o'chylauje'metéž, že všic xiimladí úpoť ..
slechnou vaše o-.h1asu-,.Í)iskupaa Církevního knížete.
Vněm a s ním uposlechnou'těž hlasu společného „Otce
všech věřítích . . . . " _ “'
='Dáno v Římě-u sv.'Petra', 5. září '1926, v pátém

roce“ našeho pontifikátu. __ \ ._
Naj list, kardinála Andrieux odpovědělikatolíci,

sch—oženív ,“,IÍ—ActionFrancaise“ a-žapřisahají se,-"že
ňejsou po aňY, že věří všemu, co hlásá katolieká cí'r-f
Lev, a že ch By jednotlivCOVY"nesmějíBýti vytýkáný
všem, Mlášež vřelou,áclresou “];—sv.Pia XL slibuje

„věrnost a Poslušnost Svaté Stolici.a.-z<1_ůražňuje,' že
;chce vždy jen pracovati pro, rozšířeníkrálovství; Bo?
žího “na zemi. Mautí—as se'též hájil, ale (losti slaBěL'
Zdá se, že hlas církevního, knížete “Já. podnět—11air!
'ketě, která Bude jen prospěšná.

KRÚPÉJEÝ
Sv. Bernard: o'„vnitřním Joma-“.

II., 0 mlilosrclenstvíapravcle' a_oPoliL/Írumíru
' apolilólzu spravedlnosti.

.Šťastněsvědomí, v němž si vyšlyvstřícmílosrďend
ství azpravďá, políbily s'e'spravedlnost a „mír.Pravďě
vyznávajícího se vyšlo naprotimilosgdenství "Smilová"
vajícího se, oněvaďž se'nemůže neďostávati miloSrcÍe'n-e
ství tomu,. “do se poznává-vpravdě., Políbení sprave-'
dlnosti jestmílovati nepřátele,opustiti rodičea jakeho-'
liv vlastnictví ro Boha, BezPráví trpělivě snášetj,slávě
sevšude vyhýlňati; Polílaení pokóje je zváti-kmfru ne'
návistníkyivolati ]: svornostirozdvojené, protivníky;
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lol . ".. _ , . . ' . . ' ' n _ . .klidně snašet1,—Llouďícílaskavě a dohrotlvě poučovati,
zarmoucené. 'miIOstivě těšiti a -se všemi' míti mír; “

XIII.-lR—o-žumnádusveje zrcadlem, v němž, lze
"vidal-36114..

Význačné a Llavní'zrcadlo ]; nazírání na Boha jest.- .! v"'—/.—// '» 'v '
rozumna cluse nalezajici sama sebe. J estl1ze tedy ne—
viďitelné věci Boží _Spatřujemea poznáváme pomocí .
těch, jež jsou učiněny—,'kde,__táži se, „nežv jejím obraze '
nalézáme hlouběji _vry—tyStopy,jeho poznání? Nechť

. _utřeted)r své zrcadlo, očistí svou'duší, kdokoliv žízní
[po-patření na-Boha."BÍaLoslaven'i čistého srdce, neboť
Budou Boha viděti. Pravýlrajícníkkažďoclenně po

,Llíží. na toto zrcadlo; 'je'.čis_tí,drží, chrání. Zkoumá,
zďa nen_a1_ě_zá;Sena něm něco, co se'nelíBí BohuýStírá
nejen hříšné skutky, nýbrž i myšlenky, aby na něm

_, o. "„ ' ' IV) v) ' - .
nezustalo- n1c_,-co _uraz1 Boha—_Drz1_ je, aby nepadlo a
neutkvělo láskou na zemi a se nepošpinilo prachem

! , .v ; I ) - ' ' v l !
prazdn ch myslenek. Clu—anije, aby ten, jenz ma sta-'
nek v ušíCh, jehož rozkoší jest Býti „sesyn)r lidský-f

' o v .; v; 'Vv— '. ' ,v' ;. ; _
m1,l_jen_z__st0j1u ďven a'tluce,-al)Y nalezl ciste misto
kpřebývaní, kteroukoliv hodinu se mu zachce vstou—

řiti, neboťBůh, jenž je milovník čistoty, nemůže přeývati v srdci nečistěm.

XVIILOěozďvižení'-srdce'a co 'vtomtoPozdvie—
v » z --v (dv ._zenpmozno UI etl.,

K&osěneustále těší vlásce- Boží a zakóuší častový"
. tržení mysli, Pozdviženjsa oclevšeCh věcí časných a
pozemských“ objeví.-se před“Bohem, a když uvažuje
o 'eh kráse, ohromen-nesmírností jeho-krásy, cele se
o ďáĚejímu obdivování. Poďivuje se slávě Krále, o—
kázalostifkrálovství, vznešenosti nadzemskéko městaa
štěstíobčanů; nazírá rovněž na nesmírnou slávu; Boží
dobrotu, sladkost vnitřní líla'eznostia klid věčného po—
kojeýRozjímáo Ot'cově moci,Synově moudrosti, Joli-'

/ rotivosti Ducha sv'., Blaženosti andělské přirozenosti..

267



.—Těsí se zBoha proBoha, Jívě se Jeho laskavostl _a„..-..
_.važuje.o jeho velebě.O jak Je to líbezné; kéžBYnež
Bylo pozďvížení tak ]:ratkéT J e uchvacovan; zatím co
nazíra jen na nebeské věci a v nazíraní si libuje. A".
„všakkdyž se snaží zde zůstati déle nahle se šine a
Přichazeje ]: sobě nemůže se nikomu svěřiti s tím, co
viděl nad sebe,ale vaben JsaPoznanou rozkoší diví .

' se .usebe rozkoší chutnane sladkosti a oné nebeské,
.inte duchovní radosti. Rozvinuje také ve svem-srďci,
když ztichla mYslv těle, ]as světla.achut vnitřního
"nasycen1a' ono u_stranívnltřního Pokoje a tajemství
nejvysšího klidu. Uvažovaním o tOma sladkostí 11011"
templace seduse naplnuje radostí a podivuhoďně plesa.-"'

' Chtěla laytedy a neustavala by.Chtě1a Ly, dokud BY
nepřišla před Krale, aBY_zcleplakala a vzlykala, aby:
seobětovala vslzach, žaďala oďpustění a prosí a o "mi-1

'lost,abyodsudneodehazela,Jokůďby necítila,žeBůh,
jehož Přllišuražela, Je usmířen,a-dokud BYse jí ne'-„'
dostalo od něho utěcllý.

__Neznámý(lapis sv.Terezie odjezulatlza.

J“, M, J . T.“ Na Karmelu vProslncl 1888.

.D;.gL'á" vychovatelko !"

J semvelmídojata vaší milou-pozorností.S žadostí'
z.ljsernpřijala drahý oběžník marianske Jružiny. Samo-f
zřejmě,že Budu v duchu přítomna Vaší krasne slav-h
nosti._Vžďyťv te krasne (Jružinske) kapli „přijalamne
svata Panna za své dítě v_krásný den mého Prvého sv.
Přijímaní a v den mého přijetí do marianSkédružiny;
-Nemoku- zapor'nenouti, (Iz-ahaučitelko, ják jste byla
dobra pro mne v.těchchvílích oněchvelkýCh dol)pro
mne. Nepoéh kuji tež“o tom', že i ona velka_-milost

' povolaní rehošrmhovzesla, vzklíčila onoho šťastneho
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dne,Ígclyobklopena ďoBrym1učitelkami zasvet11ajsem '

. -seMarii u stupňů jejího.oltařea kdy jsemsij1výsllovně'“zvolilaza matku, tehdy, kďy jsempo rvěpřijala Je? " '
číše!J sempřesvědčena,zenepatřda te ay na mou než
hotlnost a že ve své velké Jobrotě shlížela pouze na'_ _
ctnostiiných učitelek, které tak pečlivě připravovaly '
mě srdce, aby dustojně Přijalo jejího vvSyna!Věřím _
též, ze proto též Chtěla mne učiniti ještě dokonaleji. Ž;
svým dítětem,“když mne řiveďla do Karmelu. _. ,'.:

Myslím, draha pěstoun o, že jstevěděla o nemocl.
'lmehovřele milovaného otce. OBavam se, že jej Pan
odejme me něžnělasce! J ez1sm1však uďělll tu milost,
že zasetatíčka uzdravil k mé oblačce.Měla jsemstale
v umysluVam psati, abych Vam sdělila,.ze semByla
ypřijatavkapitule! Nevěděla jsemvšak clen, terý určí.
jeho Biskupska milost, a proto jsem výčkavala. Dán-.
fam, (lz-ahaPěstounko, ze jste si nevyložila jako ne—Í

,všímavostměotalen1I_Ach,nikoliv! Mé srdcejest stale
totež! Ba, mysllm, ze od mého _vstoupemna Karmel
ještě se __žněžnilo,ze se naučilo ještě větší lasce. _MYST'“___
l_ímčastona svédobré pěstounky a rada je jeďnotlivě.
vyjmenovavam Přlpožehnaných hodinach, ktere tra-.f—
vím u je _onohou. Prosím Vas, ďraha vycÍlovateHco,

_al) ste By1a'_mou tlumočníci u_všech Bývalých pěstouf-__.
než 3.abyste mne _oďporučilajich naBožným vao—
mínkam, hlavně paní převorce, které vždy zachoval-'..--.

'_vam dětinnou a vděčnou př1chy1nost. Nezapomeňte—__"

též na mne u mých šťastnýCLďruž'ek,jic11ž.zůstavamsestříčkou'vMarii.
S Bohem, draha pěstounko,Doufam, zenezapome-f_

nete ve SVÝCIIsvatých modlitbach te, ktera jest a vždy
Bude vaší _vďěčnouďcerkóu

“* * S. Terezie od Jezulatka,
l-_"gnehoc1.čekatelka karmelitska,

N _B.Otisk nikomu nedovolují!Braito '—\
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Nákrobní nápis ;Aberkiův.

Vyvoleněho města jsa občanemtoto.-_jsem'zříďil
za života svého,.abych, ažpřij (leichvíle, měl schránku

' _ . V , zďejpro své. tělo.
.*Jínénomě: Aberkíos — jsem žákem pastýře.čistěho,l.
_jenž vodí roveček rodinu po horŠCL,_po nivách,
jenž „očima velkýmatvšucleQzír'á. " “'
Mne vyyčil .". . umění “vět—nému, ,. .
jenž do Ríma mne poslal, Bych ,shlěďl "království _
a královnu spatřil zlatitým oděnouhávem a "ve-zlatě

. ' ' chodící;2 '
tam'uzřel'jsexn lid nosící zářící oďžnaký' '
I syrské kraje jsem-viděl á'města všechna prošel, ,.
Eufrat jsem-překročil ; všude pak našel jsem "přátele,
provázen Pavlem. Víra4 všuďe mne vodila ..
a za pokrmskýtala všude-'mi'rybu z pramene
velikou,- neporušenou, již čistá;chytila Panna;
'a (l_alaji Přátelům požívatrnavždy , ' i
s nejlepším vínem, jež smíšené podává s chlebemŘ - .
Tato slova BY Byla sem vryta, Jíktvoval-jsem-zďe já

.- Berkíos,- "
jenž .seďmďesátý druhý 1:01!věkusvého jsem_-vpravďč'

" _*- 'ďovršil._ ' _
Kao jim roZumí sistejně smýšlí',za Arbekia. sepomodlí.
'Ať nikdo nej_jonřlaíJo in_ého'hr'olannikoho-jiného;
pakli však“ano, zaplatífřímskéfPoklaďněgďiřa tisíce

. , ' _. zlatých '
3.tisíc zlatých nejlepší vlasťi mě -Hieroýolís._ .

Poznámka. R.1881__11_á.1885 nalezl anglický učenec Ramsa'y

-1většina učenců vykládá oKristu,
' 2 opis Církve sv. -, , . . ,

_ 3 v řeckémznění „sfragisfl —»_' rastarý název křtu. sv. Alperkios
zde mluví obrazně o křtu,-lvíře' _esťanské a-římské cír vi.

4 slovo „Pavel, víra“ Poukazují zase na křesťana. ' ,
5nejlépe vykládá toto místoDólg'er :Kristus jest rybou.;kterou

ytá čistá panna, to jesi církev,“když byl Ježíš Pokřtěn v_Jorďá—
nu a 1141' koli 'sou jednotlivci luštění »_-'a-Ittelféllo (108mlskýtávč—
řícímjašo pošt-in a nápoj. "
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kusY slóupového ňállrobku křesťanaAberkia, Blakaměsta Hic
ropolis ve nygii; nyní nalézá'se 'v lateránSlaém'museu v ímč.

Reels; n'ápispa náhrobku 'je Psán šestíniěremaž na jeden Pětimčra je ohledem fvzďělaného:; nábožného ducha Aberkiova. ALer-f
kios lay-1Liet-opolský bolle křesťan; nápis si složil a (13.1vyrý—ti
koncem 2_.století, jak so'uh asně tvrdí učenci- Je to “jeďna: nej
ďůležitějších a_nejstaršíohpamátek křesťanských.Fotografii sloupu
'uireřejni'liMarucclúla Vilperta \

HQ VOR 'N A.,

„ N emoftu dále,“yProbůh, cluše, z'asťav,vžd . 13.to není
'praýďa,-co<1íš. Bůh tě řece nezkouší načl vé síly.
Zase—seroztrhnou _mrafy a zase Bude v nitru teplo.
Kristus šelpro Tebe od Petrová zapření,Jidášovy zra
(ly, potu'p a'hořkostí “ažna kříž, 'ažive smrt v osamo
cení-_aopuštěnosti a TY ' TY Lys, &aše,mohlawříci:Ne"
mohu dále; Ano/Fy nemůžeš dále, ále sPánem půjdeš
ještěhlouběji dopropasti Bolesti.Jenpříýiň sek němu,
jen ,'se ho nešpouštěj. v.-Uvic1íš! _' . . '

0. K. 11.T . PSal jsem. Nedostal jste 'JoPisu-?_J en '
“řeďl Ta'-jste pohřížen v zklamání a zármutek! To

Vás chCefBůhmíti zeela pro sebe a'očisťujeVás v lázni
kršre. _Láz'eň-tazjesthorkáduše však po té koupeli ne—
obyčejně zkrásní. _ \ _-' _ _ . ,

Dp. V; v B. Odpověděl jsem.dopisem na Vaše ná
Ívrhy, které" nadšeně-vítám. _Znám sám dobře otázku
._vo"._._služ1)„franc.-kněží atak By se ďalo leccos iu nás,
z Igrane. : učeností “uplatnit. ' . _

Sl.-"H.Díky za verše. Uveřejn'íni v_příštímročníku,!
nel) letos --mámlátky .až nad hlav'uýBlaLoPř-ejil, .

p. *:V.šv_.:Dčkujiza ďopis. Výtečná jestVaš'e myš"lenkarě y náš. časopis Y rodinnoufčetbou na místě“
různýcL rozbředlých historek. Radujeme se'z dobra,
které'Vám naše články" duchovně působí.

Více-dofiSovatelům.. Diskretnost _jest přísně zaruče-f
na.,Redaktor-"kněží"musíznát požadavky přirozeného
zákona o svěřeném tajemství. IDopisY'jsou ničenY'a
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ty, které Seuchovajx,jsou učiněny nezneuzxtelnevy"
mazaním Podpisu, místa a (lata.

Sl. uc. T. v.P. Soustavně studie o nabož.vedení
dětí zabralo By letos jižmnoho casu.Sdělte mi, které =

otázky 1) ste hlavně chtěly mítivysvětleny, a PaleseVam _vyšóví.
„Zbytecnostif Hartusíte na našeposudky knih __že

Vam do nasich knih nic není. Tedy 1'.-Větsině čte-'.
„_nařů zas do posledních nahožen. novinek cizxch jest
velice. 2. Nam pak musí ještě více zaležeti, aBy_ref
'Jakce byla Bohatě zas'olaenavším, co nového osvětluje
cestu k BOhu.Posuď11ov_evytis y nam ali to jedině
umožňují při zname_ďrahotěcizích _kni. A ze české

niky neposuzujeme, za to nemůžeme, kď'yž nam ni-r__
kdo nic nepošle. Cizí.naklad. nas znaji, česka asi onas'

ještě. stale nechtějí věděti. Poanopíte, že __sex_xxkomu“nebudeme vnucovati.
I. K. v Z. 1VY muzete a mus1tese snažiti vyse.

Vsem Bylo nam řečeno, Buďte dokonalí jako Otecí'
"“v nebesíclx dokonaly jest, Co By Vas mělo sražeti

3 tohoto rozletu ZaBohem? Vase denni, odpovědna
prace Vam buď jen prostredkem, jal; Byste dokazal
Bohu svou lasku. Denně mu obětujte sebecelého, své
namalxya rcete mu:Pane, ten pOta tu praci a starosti
davam Tobě, Jej, _ať_jsou mi stupni.. na žebři,kterym —'

Bychjvystoupil vyš, hodněvy'š, ]; Tobě!Vsechny
stavy Jaly světce.Vy, zeleznxcarx,Budetemíti conej
dřívesvého druha naoltaři.Vůbec, mezivami jest
hodně materialu, zektereho se tesají světci.__Buďte.jxm'
těž! Mocllí1mse! _

A_]. Nenaříkejte, přiteli..Nemuzete-'11v neděli-
f_namši.sv., jděte v jiny, volny (len. Bůh Vas tak ov:
silní jako v neděli.Společnostlidska maPravo tu oíět:
od Vas žadati. Dejte ji v lasce své věčnéLasc_.e-Duše

__síllobětmi, a cele okolí, 1kdyby třeba Peklem ]) 10,_
Vas nebude mociodtrhnouti od Boha. Naopak,
(lete—_li]enBoha milovati, oheň seBudeod Vas rozlevati'
kolem a rozehřeje chladne.A1e nejlépe se živxtento za“—

_'žehující.._o__1_xeňkrví-, odříkaníxn a slzami a Bolesti..

272.



\.

Jeronym 811

..OBětaV Stl.Hrůza ve V&SPůSOLl 11cen1 SOUJOBÉ

UckoPte tyto čtyři růže; aťrozkvetou Panu a zalijí
okolí svou vůní.

L M. v'Brne. Ptate se na výklad značek u někte'
rých PřisPívatelů. 0.- 8.13 znamena řadu sv. Bene-'“
dlkta, 0. E. M. znamena řadu mensích bratrí, neboll

] frantískanťuS. J nebo T. J. znamena členařaduJe—
suitského, O. P. znamena: ordinis Praeďicatorum, t.
j. řadukazatelského neboli dominikanského, C. SS.
R; říka:kongregacenejsv.VykuPitele. To Jsounej
důležitější značky, které se unas v časopisechakni

hack objevují.

“LI :* „E-R „ U'R A.
/

Jsme ochotni oBstaratí-všechna zcle uvedená Číla
.s m četnařům

GRASSET'. Baumann“ Le Slgnesur 163malns, 12.
fr. 22. vydanl B. 11C1jeden Z cetných &neSÍIICllfran-1
couzských z evů, cluš1,ktera se ObětujeBohu. Hrclma —

ňuje Prítell, zeza něhoPůjde do sem1nare._
Laska ]; s'entimentalnídívce ho sraží, konečně Po_krav
tém Boji,-Plném tragiky, obětujestu lasku,Bohatství,

arleru a .j e zaPlniti místodruha z fronty, který se
chystal na kněžství akterý Přecitusenou smrtí zava—

'-zuje Jeronýma, aby ho nahradil. Největsí cenu malí— '
čenícelého hrůzného zaPaSu mezí vOIající milóstí a
mezisvětema krví
PLON, Paris, Dérmenghen:La vie admirableet

'les révélations (le Marie des vauées.1926, 526 stran
cena neudana. Kaihá Plna- hrůzy, laSkY a cloemnéfm
rodějnictví,Kniha mamnoho mteresuProdemonology
a hlavně Pro hledající velké vzory hrdinného, křesťan
ského obětovaníBohu.Marie desVallée, Přítelkyně,
inspiratorka P J ana Euda, tolik Pomlouvaného,lom
Pak kanonisovaného,vrba se jako oBětmeziPana a
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mezičetnécarodejea Satan'ýsvédoby Trpí mukapří-'
souzenav pekle těm, kteří.pracují. s dahlem, trpí jeho

' posedlosta prece při tóm pracuje stalena obrózen'í
' křesťa'nstva.Horuje pro úctu k nejsvětějšímu Srdci,

__trpí mnoho pro ni a konečně umíra schvace'na ohněm,který ji celýž1votstravova1.'
„BLOUD ET GAY,_Ca11iersJe 1.4nouvelle jourf'
nee, Nro 3, Qu estzceque l_amýstique? 10 fr.-.,225.
stran. Sborník p0jeclnavaj1C1ootazcemýs'tikýn vodní"
"stuďil odava Blonde1,kt_grý p_oclavanejprve pr_íči__ný

_'_'dnesníío probuzeneho “zajmuo mystiku. Kritisuje růz
. _ne_metoďý studia mýstiký a mýstických stavů'._Hají

pravo rozumu studóvati myst1]__iu,__hleďa„vztahmezi Ě"
__losoficliýmobsahema intelektualním majetkem mýs

—'[tiký v jich kontemplaci. Snaží se o_definici vztahu
"mezizískanýma vlitým vmýstice;Končí svoustudii;
"heslem, znějícím para oxně pouze na_poh_1e<_1,ž_etotiž
mýstlk jest nejrozumnějším člověkem na světe _

XX_Xpodava krasnou srovnávací studii kresťanskě
mystiky a.pohanského mysticismu. Dellaós píse o ně.-'
mecké mýst1cea doklaďa, ze__Eckehartovskamýstlka

' připravOVala rotestant1smus,Karrer, jehožnejnovějsí
_ ílo 0 M, Ecíehartovi posoudíme příště, tvrclí něco
[,'jíného; _ABBÉWebrlě rozepisuje _sevěcně a krasně

' o_životě a:o mýstíCe sv.Jana z Kríže. Odbormk najde __v_-knize mnoho. noveho materialu. . '
_ L' ART CATHOLIQUÍE,Paris Imelda LŽml..
.Bertini, _viergeJominicaine par Renee Zeller. i_vOt
Bl.“Imeldý z řadu dominlkanskeho je jedním z nej

___Ískvělejšíchzazraku lasky .vzajemné: duše kEucharistii
'a Krista ]; dusi.R;.Ze11erovapodlvuhoďne zmocnila se:

'ÍSujetutak Subtílního duchovně a umělecký-,jako je
_ psychologie dítěteumírajícího laskou k Hostii. Kníž' '

avola po tom,Býtiprelozena,neboťje s_tovýkonati
poslaní.v ďolaě,kdy snad jen časnasv. ríjímanídětí
mohou pohnOuti nebem spravedlivě roz něvaným. ___. _ou.__j.
_ARS SACRA, Muller,Munc]tenFederer.Der heir

' Hakenlclmts, 3; stran, 3 mědirýtiný,_o_1)all_ias offsetem,
\
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„cena080 Mk. Jem'na,nčzna líanka V'luxusnl uPra—
vč.ZPčvný Feďerer sklaclaSvůjhold ]; nohamsv.Ne,-'
,maníc a touží. .Po tom, aby jeho sv'.Prostota, oPravdo—
»va chudoba duchem _3LOIOUCI13811315.BOIIU zahrala
"dnešnídobu, ktera senaPaclnč utíka 1; sv. Františku, _.
jako By tuši1a3,v.zeu něho najde Pomoci. .

Karrer:Dermyst1sc11e Strom. 4 50 str.,offsety a mě"
dirytiny z hloubky,. _vaz.6'86 Mk. Karrer dobyl si,
vůdčíhoPostavení v otazkach dějin mýstiky. Mni

._chovský Muller vydava..Pravějeho vellsolepóu trilo
gii dějin mystiky Přítomný svazek jeStdějinami (iu-"'
chovního rozpětí a snahy PoProžitíBoha, jakdefinuje

fKarrer mystiku-, od křesťanského starověku až do roz—__
květu scholastiky Kari—erzačal jako historik a Proto
ma_tuvýhodu Předobyčejným teoretikem, ze dovede
uvéstisvéhrdiny do ramcesvéJohy a tak ciníje lépe
"PochoPitelné Z místí—něholíčení tohoto díla Kari—ero—
va _takořkavidíme vlastníma očimatryskati zdroj živé
vody ze skaly Kristova učení._Vidíme,jak horí Prvot-'
.nékřesťanství dokazati své spojení sKristem 1mučedz. _
;nickou smrtí, jal; nutí tato laska řady nejlePsích Prchati' —'' "
na P'Quště.M1strnymPerem líčí nam vliv Íilósofie na..
formulace kresťanskézbožnosti.Uc11vacue eho líčení,] ]

“jak tato zhoznost zcivilisovala barbar-Sky?s_včt,Boliu
oddanými klaštery, _v_niCLž-Bóřela velka laska-11Bohu, _
ktera Pripravovala tu Průbojnoutouhu scholastilcůco
nejvíCeProniknouti do hlubin BOžíc11.Ztoho důvodu
již v linii studií Karrerových ohradil Bych seProti

jeho thesi o Převladající_intelektualnosti sv.Tomase
-Ac_1u.Tato thesejest dnesjlž zastaralou,když jest Prece
jasnoz tolika moralníc'h, asketických a zcela mystic'ň
l_iYCIlstatí a děl sv.Tomaše, že And. učitel Byl vel-'
kým mystlkem v Pravěm slovasmyslua- že ta jeho
touha a_Prace Provnilxnoutico možna-.nejvíce sv. Prav
dy byly dany a Pripravovan'yvroucí mystikoujeho a
celé Předchazejícl 0_y'. —Braito _

DER NE_UE GEIST,Vé_1—lagLap—Zig,Max sebelí
let."Vonr evigemumMenschen. 10 Mk, vaz. 20 Lili. .

„l.

“Dnes moderni SCIŽICIICIPOdaYÁ zde CCStlL-nemocným- a_'
z i

2.75"



__zraněnÝm,kterak mozáol'closlpěti'knovému'životu (HeupOžaďavků moderního člově a a to _zpřirozenosti lid->
ského ducha.-.Špatný pojem o věčnostiLy mělten, kdo
[) ho kladl en do o osices časema nenechal seovívatiY ] P

_ltichÝmvankem věčnosti i v tom nejincllvuluelnejsim
_—'zaměstnaní.Prvním krokem nel) cinem na obnově člo

- věka jest lítost, o níž jedna pr_v_n1_zde uvedený svazek:Religičse Erneuerun'g. ' , M. H.
_REINHARDT, Můnclnen,Heiler: Das Gebet, VÝCI-.

5.,622 str., 8 Mk. Reinhardtovo nakladatelství zaslalo '
nam tento spis o modlitbě. J est psan znamÝm Heike-"
rem, BÝva-IÝmkatol.11nězem, který se s církví rozesel
v dobach ery modernismu.Tó znamená,že nutno líní-'
hu Heilerovu Brati opatrně.Skutečnějsou tež vespise
chyby a nedostatky. Spis podava studii dějepisnou a;
lnaboženskopsychologickou o moďlitBě. Pójeclnavai
nejprve o modlitbě primitivního člověka, jeho způsob
modlitby, literarní cenu její, přechazí k modlitbě Lez 
lenskěho- kulturního okruhu.Doc11az1_kOnečně]: moci"
litBě mystické, kamž nechutně zařazuje i moďlitBu
Budhistickou. Studii uzavíra pojednaním o modlitbě.

velkých _muzů,o modlitbě proroků a naBoženskÝch
. vuďců a studií o podstatě modlitby.Kni_11asnaší užas
,inouspoustu materialu, kterÝ vsak katolík si musí sam
“zpracovati.Vce1'1_iu není' spisovatel v této knize zau"

jatšr,naopak cítíme, jak. se ozÝvaz jeho stylu tajnÝvz ech a stesk po své staré církvi, se kterou se rozesel,
ale jejíz mystiku nepřestalobdivovati. Knihu.uzavíra
nesmírněBohata literatura a.proto odborník rad po ní .

sahne a opraví si sam nesp'ravnosti a nedokonalBosti.
OLDENBURG MůnJLenu.Be1_lin.HGNCJLUCILder

'PLilosópĚie.:.2.Lieferung. Metafysilc der Natur vonPr
_Dr. Hans Driesch._„Děj1_nyfilosofie se stanoviska syste
matiky“ výstižněkarakterlsujeautorsvuj přehled.Díl
ko vynika “hutnýma prehlednÝmpodaním. Všíma si
sťastněvÝhradně otazek metafysiky prírody. S velí—''
kou pečlivostí vybíra autor vse z dějin filosofie, coby

' neslo souwslost s otazkou. Nikde celkově neodsuzuje,



nÝBržostřevypracovava hranici mezi stanovisliem ci
.zím a vlastním.Příjemně překvapuje polius o vystiž
_nouterminologii bez pomoc1cizích slov,třebažeje po-.
' chopitelně tčžl'iópacln'a.Ke konci podava svou vlastní

nauku. Posuzujeme-Iise stejnoulaskou aopravdovou
snahou autora —.'jali sam to činí vůči jinÝm '—pali mii-'

.žemesměleprohlasiti, ze i místy nezcela jednoznačnÝ
Způsobvyjadřovaní namnezabraní konstatovati,zesta

novislio jeho _je_do velké míry uplněshoďňě s naším;, Artur Pavelka.
„ VOLKSVEREINS VERLAG, Munchen-Glad
Bach.A Heinen:Der wert (lesGlaubens,Jsouto ja
liési pokračovacíhocliny z naBoženstvípro dívky. po
školních letech;je<1en z prostředku, jali předejíti na-'._'_
BoženSIiěmčuiosti Budoucích matek a žen vůbec a
* roto zvlaště u nas nutno vřele dopOručiti. f—ou—

KOSEL: OttoSaltílling„Die Christlichen Soz1a1-
"-1ehren“:Dílo mavíce raz polemickÝ potírajíc Troelt
schovy „Die Soziallehren. der christlichen Kirchen
und Gruppen“avyvracejíc jeho tvrzení o „žalostnÝch
a_konfusních teoriích církevních Otců. “ Autor roze-f'

xBírasocialní znaky“ křesťanství, dokazuje původnost.
tohotojeho poslaní, počínaje přímÝmučením Kristo
vÝm, jeho apoštolů, učením církevních Otců až 110"
nečněvybudovaní celého socialního programu křes
ťansliého ve filosofii thomistickě. Spis velmi dobře se—
znamuje čt'enařes nejzaklaďnejmmi socialními tiiesemi

' křesťanským : . —Íf—
UNIVERSITA GATT. DI MILANO. Annu-.._

ario della Universita cattolica del Sacro Cuore : Uni—__
versita Božskeho Srdce v Milaně oslavujetakto sve
oficielní potvrzení. Mimo zajímavéinformace o stavu
university přinasí kniha cenne članky vědecké, které .

_.„_majín dchnouti studenty ]irasou _v_čďya Otevříti zapo—
menutou hranu jakési rozliose do krajů vedecké cin.

nosti .ve všech oborech, neboť člověkjest rozumným \tvorem a tedy vyžaduje zíti dle rozumu. M.
SESTRY N, _.PP. M. v Přerově:Faber: Dohrota.

__Poďnil'iavesestry přerovské, "kterévydaly již nejednu “
\
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knihu obohacujícínašrckuďíčkou duchovní literaturu-,'.
'výdaly tutoPerlu čistéhoa milujícíhoPera Faberova.

J est to chvalozPěv na dobrotu, Parafrase: A 'nazemi
Pokoj lidem dobré vůle. Přejeme.knížce hoďně roz?

, _šířebnía všemčtenařům mnoho svaté .tíche radosti Přičet e

HLASYSVATOHOSTYNSKELepk; s. _J
Sv. Alois. Drobna knížka, vydana ]: juBileu tohoto _

světce. Obsahuje Poučení o ctnostech, životě a_zPůsoBu"
nasledovanr sv. Aloise. DoPoručuji vuďců'nr inladežeř.
Pro Přednašky a Pro zpovědnic'n.—. _ B S '

KUNCÍŘ,Pra11a,PaP1n1 Hotový člověk.Knih;
Plna Bolestnychvzlýků, z'Povědmoď'er'nídoky vzhůru!
toužící a ;rnítající se v Bludech PaPini Poďava vlastní _

krví Psanou ilustraci ]: věkoPamatnýr'nslovům sv.
Augustina o_neklidnern:lidském srdci,které naléza jen
vBohu své sPocrnut1PaP_in_ichtěl vYStouPiti až 1:nebi,.chtěl sestáti Bohem a zatím musízakoušeti jak jest
hořké, kayž jest;člověk_snlžen]; zvířetl.Tento tvrdý

BOj-mladé ohnivě duše vysvětluje nain dostatečně, Proč
tento Bouřlivak došel až ke Kristu,-ke Kristu kato

lickěrnu, Próč klesl ustvansvětem_asebou u jeho no
hou. .

MATICE cyril.v _Olomouci.Dr. B Vasek, Zpro
blémůdnesni spolecnosti.Kniha znameho Pracovníka
dra Vaška jest_důležita.Učí nas, jak mamePatritina"

_sPolečnost,třídní Bój, revoluCí,jake stanovisko mame
zaujmouti k otazkarnnaroďnírn, dotýka seProBlému
autority, socialního významu křesťanství-atd.H_1eďí-.

vžďy věcněvystrhnoutiPodstatuotazky auvěsúřaďu
důkazů. Jeho Sečtělost-jest velíka.Kni1_1ulze kažďénru
doporučiti, hlavně nasi veřejní Pracovníci 131745.měli“čísti. "— —'i*

AKCIOVÁTISKÁRNA, Praha Blatensk)r
Víra a kultura, cena 28 Kč, 242 stran, SP1sovate1ro—
zebíra jednotlivě historické udolaí,snaží se je hodno-'
titi,aby vyniklo kulturní Poslaní církve. SP'is oPíra

_se o četnéPrameny a vykona své Poslaní, -G.

Kudrnovsky__Za1na_clY sPiritiSmu, cena -_450 _Kč,
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“.Autor podava stručnÝ prehled o__spiritisrnu,o tom, co
„chce BÝti, a co; je. -Ukaz_uje na různé ÝÝklaclÝspiri
\tistickÝclijeÝů,na naboženslnénazor spiritismua
ma je o __ÝiÝ _nazbožnost a rnraÝnOst. témž těmatč
. píšekratičkÝ spisek zvěčnčlého profesora olomouc—
kého 'clr.Novotného, ÝÝclanÝBiskupskou tiskarnou
ÝHraďci KraloÝé, liter—Ý.stručně si všíma spiritistic-n

,kÝch. zjeÝů _ajeho zasahoÝaní do naBoženství a .mo

_r_a_1_kÝ.Oka _spisÝse hodí pro rÝclilou informaci._" orrn: Sv. Františeka Čechově, stran 166 _1n4'0ce
,na “20Kč.Pamatníkem letošního františkánského roku
u nasBuae BohatÝsborník, uspořádanÝA. ormem.
Přední spisoÝatelésnesli.tu"spoustupříspěvků o vlivu
sv. Františka, o dějinach Írantiskanskě uctÝ,o histo

'rii českÝch klaštei—ůsv. Františka," o oBrazech a me—
_fďailíchjéhq, 1ostatníeh SÝčtcůřadových. ivé slóvo '
uÝalla prehledů, snímků a dřeÝorÝtů.Pietní učel pu—

.-"'131_i]raeeurčoval 1 cenu knihÝ, kterou co nejÝřeleji do"—
__poručujemer; - -- " ' K, H
_ RABER, LuzernMeyenbergLeben JesuWerk.
V olarovskemdíle probíra duCLaplnÝspiSoÝatel

.MeÝenlaerg ÝseckÝ nazorÝ naKrista oclprÝÝe_hdol).
ZačínasoucasnÝmi nazorÝna Krista, znichž zajímaÝč

Ě'stucluje__nazorÝTolstOjoÝÝ, polemisuje s Lutherem a
celou protest._.školou a jde nazpět do (IaÝno'Ýčlaé
historie Celsů a prÝníchkaeírů.Ve1mi pečliva a
smeroďatnajest studieM. o naucesv.TomaseoKristu.

“.V druhém díle Ýsí'ma_si-modernírh protestantů Ýjich
,Ýztahuke Kristu. Dílo ma __pres14oo stran a stojí
Gos_ÝÝcfranků '
P ístěposouclzme _tytodos-lé_IcniÍtÝ:

Doporučujeme Ýrele čtenařum .aďoratorskÝcli član—
ků krasnouknihuó sÝ.prijímamod 1).EÝmarda,kterou
přeložilnašhorhÝÝ adorator P.Me1ka.Kni11u dosta-'

"inete _uvsech-knihkupců -snaboženskou literaturou.
„Manic citelnÝnedoStátekpríručekk sv.přijímanípro
zacatecnikÝ 1_pokroc11e ámÝslim,ze tato klasicka



knílaasvětce,který.celý život zasi'větilchhafistii, jest

jedxllím _z.ríejlepších _p'růvocleů lie .._sši'r'átostnému.Spa—''siteílz.-"— *. ' .. '
*Heiler': Saclhu Sundai—Singh, 'Keyserling'f Das Ehe'- ..

, Buch, 'CÍzeStertOn'ť—Strom _pýehy, P."Stoi—Íc: Z duel-1.
života, P. Jaroš : ivot pódle “B.Srdce“Páně,. orm : .
Sv.-František a Čechov-é, Plan :-_C1_1roniquesz,.Ze—ll'er:f
L.B. Henti'Suso, Tá'urisano.' Lesfioretti-Je' St,.Ca-f
therine de Sienne, -Nísse1_t:Der Rembranďtďeut's-che,

, 'farrer: Franz von;Sales. “'Kalrre'r;Dei—Meister Ecke\'_ art. ' ' -Í

D esiclera tus:'-.Sve"tlo.*

Pane,'jc_1u]; Tobě! Rude se Chvě'jíá třpytí slzou, "jež
kanes očí pláčem Bolavvých.rB_olžne,ach, Bože, liďejé

.Tvé"Světlo ?.Hledám" je v pustinách—srdce-i_v žahraďách _
kýětů a-všechno jed ýláče a řolá'tm. světle Tvém.
A "' , kde jsi? Neřiďíš, Pane, muka \má? Či ťěšíšse
z REO, jak svíjí se v Bolesti tvůj 'Bíďnýčerv, tvůj 'čeir

\ "víček'Ž Slyšíš, jak Pij'oPasti _nítra-volají— o'něč'em, co:'
Býjevýplnilq ? , sešli, Pane,.šešli'svěSgětlo, a'svÝm.

"jasným pláštěm přlki—yjsvé dítě, jež stena a třese Íse'
xptemnotách . ' e, čekám) .*. _ _- ' , _.

.A Bělostný _ůsměv,jak 'Balzám .B'ó'žských slov jde
tiše imimo' mne . ._._Již-„cítím,jak vroucně Še sklání“
n & iným č'elem'a polibek 'Sšrěthtigknš & inoú líc “.-.
&Svatý, ne'semvhocl'en'. . .“1ečjenom slóvo rc'ina'budu

„ uzď/raveha adu číst ay-Sýětle ut.onu._ _ \ " '
O Pane, jénomjslóvo rci a_Lúdesvětlé!
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NA HLUBINU
.ČASOPIS PRO PĚSTOVÁNÍ A PROHLOUBENÍ

DUCHOVNÍHO ŽIVOTA

““Řočntk Prvnú- ' V..-_Olomouei .v.'ÍistoPaJu 1926. Číslo _šeste'.

Ke LONG!Prvnllio rocniku.

S nemalými oiwavamia zároveň seslePou duverou
.v Boží Prozřetelnost posílali jSme do sveta Prvé sesity
nasefio casoPisu'.Dnes dílo se žacliytilo a .Proto treba
úctovati.Co jsme dosud vykonali?Duše le' eznajíc:Bo
]za vícejej může milovati. Proto jsme řefšvsímukazali
na bohatství Božího zivota, na-jeho vťzstnosti.Roznítili

'jsme touhu Po nem a ukázali cestu, kterou se blížíme
]:Pánu, _tojest cestu dokonalé lásÍcýa oddanosti. Udá
vali jsme tež vhodne Prostredlty ]cpzo'Ízloulwenívnitrníluo

zivota, církevní liturgiolcou modlitbu, klanení a sv. sva-' \
tosti.Osvetlili jsme i Otazlmzrídla vzrůstu,.t. j. .milosti.
Soustavnějsme Podávali Perly, ]rtere vytzyslclyz hlubo—
kehó života svetc'ůa dusí Bohu oddanýluc -:';

Koncíme Prvý rok, Lohatsí o radostnou zkusenost a
odhadlanejsí jíti dále.za vytc'enýmcílem.Zůstaňte.nám
verni a Privecfte.nám i své známé clo nas'í rodiny. De
]tujeme vsem za lásku a obětavost, která nám umožnila >
PreÍwnati tvrďěfinancní oLtíze.DeglzujemePrispivatelum '
(: zveme vsechny scÍio ně ]: sPoluPráci. A nesmíme za-:
Pomenoutijeste“jednoío, skromného ciniteie,na ]cterelio
vydavatele rádi zapomínajz, t.j. tiskarnu.De1:uje_metě
nas'í za to, že s takovou láskou a Pěa'tiskla nás casoPis..
UPlne' se shodujeme s jejím nazorem, že ]crasně, svaté
slovo si zaslouží vkusnělzozevnejsku.

S Bohem a — na shledanou v novémroce!
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Na J_P r o_PÍ_'á'stí,;
.P.Em.. Soulcup O_.P _ _

Propast1jsouvýsadouvellkostl V dobrem_1vezlem.
Malý člověk miluje hladkou p1o_e11ost,o<1Propastí u"

-Ítíka. Bůh chtěl mít1člóvěkavellkym aproto jejpřiblí
r _žil1:propastným 1110111313111poznaní a laský, POstavil

řeď člověka.tajemství víry. .Ani. nejpropastn ějšl111_11
ginu nezastře1,jeclnoďuc11ym1prímkamí naznačil nej 
'1nt1mnejs1život Božství, tajemství nejsv. -T;ójic'e.
ProPaSt nejhlubšr—'.-a-ma1ý.-_člově]s_oclní, utíkal,

_-heuměje_pochoP1-_ti,ze_je:mu_.hlavm stuclmm zivé v_oclý'
k velikosti. ' - ,

_ t_uotiskprastarello erŠamenu,v něm:;Mlstr R51;
, *bertž Melunu (+ 1167%líčí, jak utíkal ma ý člóvějcf
,12. století:„Ohledne _TrojieeBýva otazka, jaký uši-';?
Štek přinasí.vírav ni a procBez této:.víry'-nikdo nemůže,
Být; spasen-.Zdaž liy._]:Bazni amilOvaní Bók'a—naae'vš'e'.

„nepostacdo věřiti, že.je vsemohoum,nejmouďrejsx.a
nejvyšší-dobro, anižLy sevěřilo, že jest Otec,.Syn,.
:D'uchsvatý? Mnozí.Praví, že věřív.Boha vsěmohou'“
l_cího,nejmouclrejmho, _nejv _ss1dobro, oďm1taj1ceůzn'ati
_the, Syna, Ducha svaté ' "
.Kr.-dy-Byto psal m1Strdnes,nememl oy asi nic,leda

„“žeLy přidal slůvko ()věřících, :kteří si nevědí.rady

s tajemstvím nejsvetefmTrojice, nechapou, jaký ma
“význampro _vysmy uchovnílio života. 'ajemstvíTrój1cezcelajasněoznamilJ ez1sKrlstus.
jAnam tu :platítóliko _slon sv.Augustma. „Ver1m,
“abych rozuměl-.“ , 

___Tajemství-. nejsvětější Tr0j1ce samo clovek poutnlk' n'e ronikne mika. ťBy se mu vysvětlení poďavalo
taf zdanlivěprů letšinějako třeba toto:_1'-

\ J.Kůl_1n'ě1,Vo_n Gott uncl-v_on'uns. Str. 11. .
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„MÝslenlsa, laclÝzBůh sebe mÝslí,slovo, které Bůh ".
: mluví,_kdÝž sebe ÝÝÍslovuje,to_je cel obsah _Bolia,
“_tojest on sam. Tato s ovo nazÝvame „ lovem“ Boha,

;

' lvedouce, ze nelze rozumu Poůtrtíka VYSVCtlltl

"_SÝnemBožím A tento SÝn ]e Bohem—,Protoze Bůh
*„vse o sobě ÝÝsloÝí,kdÝž _vÝsloÝujesebe. Vše o Bohů.
_jest ovsem zase Bůh. A svata laska mezi ÝÝslovu31c1m

fía vÝsloÝenÝmBohem, radost ,Otce _zeSÝna, to jest
_zesebe,radost SÝna z Otče, to jest oPet cela laska a
radostBoha,to jestoPetBuh MÝ PraÝíme„Duch

Klaukove theologle ovšemmluviliznačněoPÉtrnejt,r_OJlCC
Kilo:LÝ seodvažil lldskÝtnj slovÝ,líčiti 1nt1mníživot

—Bohá, __kclÝzčasto čloÝčku nestačí lidska reč,_a_1)Ýmluj __;
Ýil o svém žiÝótč dušel..„Věřím, aBÝclt rozuměl“ ned .

' naznačuje PoeLoPenítajemství, nÝLržPochopení dů
sleďků tajemství. ABÝ tajemství-nejsvětější „Trojlce
_mohloÝ_Jůši_vÝkonati,co chce, kÝnoůe c_lušivzhůru,
vÝše]; Bohatství rozÝínutéhoživota, není třeba zna-'
losti odstínůtheologlckÝch jemností.Postačí znalost
_několika .Jmen',obsazenych v_ezjevenem tajemství. ,

se JmenemOtce sPojílnahozenskÝhlouba"lcíduel)

_jmena;Pr1c1na, Moc, DtvotÝorce,ze jmena šÝna v_Ý
v'ozeno: Qbraz, MOuďrost, Pan círlttvle;__DůehSÝatÝ.senazýval:Dar, Laska,PosÝčtítel

K tomu si_Přidam'esv.Bernarda slovo.Pocllvuhoclne
Violasaznostl,šířkÝahloubky „J eTrójice tvůrčí: Otec,
;,SÝn,Duch svatý,J e trojice Padla: rozum,Pamět,vůle. .
"“Je tro]1ce, do kt'erě tato _uPaclla:slabost, nevědomost,
*'zaďostlvostA Jetrojice, skrze kterou Padla trojice
---sezdůha ke Tropm, od které oďPaďla ___Ýíra,_naděje,-_la5ká; “ '7'" '

_lrclÝBÝ nezna
_Íumel _aPromkl do nejzazsích tajů zivota (íuse. Pro-'

-"'M6 ]laÝBernarď na satí toto slovo,ktere zní jako“"

sÝatÝchora1,1ja]io.sÝmoníe tragikÝ, Prace a triumfu,Trojiče? Věřil, aBÝrozuměl, a Poroz

nikl tamjako lekařa učitel a.těšitelzarOÝeň.
* srovnejme si obsah theologie -Tro,jicea slova Ber-"

*-nar_(_lova.Čte se to Lezmala jako okultisticke schema,

. . ;283



Ovšems tím rozdílem,ze je Plno světlaavedeoPravďn
_kesPojení s Bohem:- '. '

__Otec(Příčina, Moc, vaotvorce). c'love'k-(PadlÝ
--rozum, slabost, vír-a)."_Syn (Chraz, Moudrost, Pan
--církve_):clóvek (Pacua Paxn'ět, nevědomOst, naděje).

„Duelusvatý(Dar, Laska, Posvětitel): clovek (Paďla
„vůle, žaclostivost, laska),' 

Bojím sePsati dale, nevím, kdo Luc!e sledovati roz.
l'vxnutí tohoto vzorce. Ale doufam, ze Přece někdo. _

A m s_lím,že, kdo Pozorně dočte do kOnce,Bude Pak-_“
“"Ich—ví1Stati se široce rozevřenÝm zrakem; ' .

MnolxÝ nazor se již snažil vysvětliti smutné sku-"
tečnosti v lidském životě, jež lze. olxsalxnoutijedním
slovem; rozervanOst. Rozervanost rozumova, *roz'erva
nostmravní. A jenjeďinÝ nazort_Ýsmutne skutečnosti:,

'VÝsvětlí BezmezerÝ. Ten, Intex—Ýna otazku o Příčině
“rozervanosti odpovíďa slovem „lxřích“. '

Z PovaIxÝnasleďku se Poznava.'Pova1xa__-PříčinÝ
Nasleďek (smutne skutečnosti životá) je rozervanost, 
Příčina musí rovněž Býti rožervanost, Odtržení, roz-r:
t_rž_en_í_.A to je Podstatna složka hříchu-: odtržení a"
roztržení. Z něho ovšem musela Povstatx „rožerva-__
nostÍ'.Tec1ÝPříčinouveškere a každé lidské bětlÝ',

_ hlavně LědÝ duše, Protože roste na' rozervanostx, je,

' "jina rózervanost,odtržení člověka odPrxcxnÝjednotÝ, od Boha —'hřích. ' »
_Lékema cestoukvylěčení je navrat ]: jednotě,sPo

_jenís PříčxnoujednotÝ, s Bohem.RozervanÝ, roztr
__lxanÝčlověk nemohl sxJati vÝsvoBozujícíjednotÝ

Bůh v tajemstvíTroije ukazuje zazrak BožskÝ
velikelxo slitovaní:Příčina jednotÝje rozdělena, aby
roztrženÝ člověk (1083111jednotÝ. Rozďělila se nikoliv.
na trojí Božstva, nÝFxržna třx osoBÝv jednotě Bož
*ství.A člOvěl:vidí jasně Cestu,kterou se mabrati ke

_svému sje'clnocení, _1_:navratu míru, světla a__sí1_Ý_do zi—“ vota sve 'clušef
KJÝBÝ člověk mělvÝhovětxrozkazu „J (11]: Bohu“

ťjali .bÝvaha1,taPa1 v nejistotě,kde začíti,kam _se
_oBratxti.Z tajemství nejsvětějšíTrojice zní duši: „vrať
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seja jdi lil-Otců“ O.n_,>Pří'čina,Moc, DivotvOrce,'_pravá
osobnost,-obnoví “světlo've'tvém zatemnělěm rozu'mú,

-Mo'c.01)ň_oví7sílý po'slabosti -.-.'vrať se;]: Otci _vír'ou;
_jeho'mocgotc'ovský. Bude pů'solaiti' divy.._ _ . .

_._Spolělxej na Syna.—Dokonalost Boha má napodobit-i
člověk ISŠ—i.svém- návratu,Syn jestÍOBi—azem Otce. a'
zároveň“Moúďijost, která padlé paměti vrátí vědomí
povinnosti; ukáže nevědomosti,kde je cesta;Páň církve
ďá'všechnu pomoc obsaženou vmaj etku církvi.—„vsedě,—
čeho třeba 1m ,práči v _ňe'zďolnémdoufání, _ .
_ D'uehsvatý jeizárúkou zdaru-a dosaženívýšin. Na?
děje BY snadno“ zklamala Při měkkost-iwpadlé. vůle a“
'poď útoky. žáJOstivostí.»Lšskaje'zárukou zdaru, láska
vssrclci “lids'kěmvia.láska“Boží. Láska tak silná,-ryzí,
klúboká, aby zasloužila'jména svatělásky, neporušené
žádnou nízkostí. VBožství jest osólmost- Láska -.—'
“Dart “sklání se ]: člověku, aby vyplnila prázdnota
vůle;- aký žáďostivosti vzxíešeriými,„svařýmidary ode '
vrátila—.jod porušení a_nízkosti. 'Sklání se“]: Juši“Láska
'— osobnost,„a]_;_iýani strachy,—zesmrti'nezloníilýohuti
]: _doImnalému„'návšatú.,Duše Bude posvěcena, naBuďe .
smyslu; p_ro\'vš'e;co jest Boží a'božskyvznešené'; Bude
po_zBývati>.eLati"oro—lahoďý .zemč. " " _ ' '

'Požehňšúabúď sva'tá'Trojiee! Věř?duše,..aLYsrozž \
šuměla,__žečím.-uvěglomělejizvěříš v ní;_tím větším tě
učiní Bohatství této propastí. A požehnej těBůh Otec,

' Syn aDucL svatý. Amenf '

Za slávu,-slova“."'
"_B,PLÍDlouhá. " _

;Dořnií'ie, oe síleas.
Hospodině, neoďmlčoj se;

Mariah-. celá ;chtivč-na otoci; ulpívala ..
všech mluvících,"již zdálise, že měli cosi'říci.
() _slovazázmkg! Járaďa mlčívala, _ _ __
jak mlčí _v“úchvatu.,_ k<_10__čeká-:tě, zář v oku, touhu.: '

? lie?
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. 7To dlouhé čekaní! Jak casemzbazllveloT .. _
_KCIÝslova dóčkam se, BÝ smÝslžití Pro mne melo?
Ci Jsemtu cizinkou? Proč mnou p_řecnezachvělo
ni_jedno dosud proc mi_Jako _v_cízířeči-znelo

. T__Tomlcem mě vlastm mění se už v muku _
“Jsemslova neschopna, t_ozakleh Je“B_růzÝ,Jesu
.;Mí mluva němlJsoubmmvícetropí hluku! _
' Snad Ja te_ž_nema jsem,_že_m1čení_s_w_rětrpne nesu?

|

Iiomu Jsem(lala těžkezrnosvého slova--<
jak rozsevackaProsta“zbožněv_jarnl sije roh?
"_Kďosejím POtčSlI?K'ďózeje v srdcichova?
" ;, __nen__10umez1nemÝmlBÝÚBože, Jak to bolí!

Tak z propasu méLrůzÝ_Bolest]: nebi trÝska __
—VšakBolest p_lpavěLlaBohva “prave detska slova.
Slovo marnost,hluchota kJÝžsrdce uzcestlska,

' ma_%1_uše_3_1ja_wréslovo „C)tceT nacham si znova.

Mňč z propastl s'e věčnaLaska odevzdala , ____.
Hnecl život smÝsI měl.-651on Otce! Sllo Slova _I__:'-_

:.Ach, neodmlcujsevíc,Bože! Jsemtak malíl'
___;V1m,__ze___jen1_:o__jéslovo __z1_v_e,__IsteréBob?. chova,**

f— _ _ _..M

V té smutně vlastl náší, zeminemych hluku, _
__ó,POJdte, Lratrí, na hlubinu posvatneho ticha __
Pb vřavě marnÝcLslov. teď zvólme Sladkoumuka-'

mlčení :;uchvatu, 1_1_(1_Ý(luše život Slova vďÝcLa

_' Bůh „EffetaT“ svévyrkne nad němoto'uJavu
-_'_a neroď českÝ vÝďa svaté, ž_1_va__Slova Boží! _
_.J sme zastup_ín1č_ícíc11,.všák na __tt_LSlóva Slava "' "

i sýou J_i_rýe(l_a'n a'_É__1_<až(1Ýž1i_a__věpo, krupepch složí
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BOJ OBóLa Unás.“_
__.P_Si lv :_ŠMBrutto

\_ _ ._ '_/

Bratrí, Buďte střízlivia Bdete, protožedabe1,vaš'
protivmli obchazí jak rvOuc11ev,h1edaje,koho Býpo“ —
thil, jemužoclporujtesilni ve víře.

Z krve výlité a pošlapané, z nevinnostizneuctěně,
zBíďý—a _slzvdov asirotků denně _s1ýš1teto řvaní, které

_pronikaažclo hloubi_c1uše.0pravďu, pozorujete?li,
_-___'jak-se ten svět točí, pozorujete, že se točí v pekelném
“„cliarlestonu,ze to jest. opravdu Gabel, __kterývecle rej; _
Anquetil měl pravdu, J_iďýžnedavno nadepsal svou
knihu oveřejnešpatnostikrvavym heslem:_Satancon
"duit le Lal ___-'satan vede rejÍ
_ V'zepřel se jednou, ___řek1,ne])u_ďusloužit a.c11tě1_si '
__uč'initi;kralóvStví pro sebe. __Rouhase a stahuje ve.sva

_.__t_enatakoho jen může, aký žaliclnilwnši svou. Staví svou
černou říšizaporu-,vzdoru, staví _jistale a kažďa Juse,
ktera -se_definitivně odkloní od Boha apříklon: seke
tvoru, jest.článkem jeho přísišerneho řetězu,-__kterým"
c_lournaLezmocne od,veku proti Bohu. f - Stale a'stale laka duseksoběa tomulakaníříka-.
me pokusem Měl jsempokračovati ve studii o odda—

"nosti]: Bohu vauch. životě a přišeljsem k tomu,jak
_sechóvati v pokušení. Za studie se mi téma takrka
rozrostlo podrukama a Býl jsemnucen zvlastniuvahu
v_enovati_tétootazce, ktera tolik chce ohroziti naš vý *?

stup _1:Bohu, ktera nas chce strhnout __svýšin Božíchdo propastipekelných
Co tojest pokušení? Sv.TomašclíiTentare estpro-' _

.-pr_ieexperimentum sumere &&aliquo (_I-.q._114'.art. 2.v). _„Pokoušetiznamena ďělati na někom své po usý.
_"Bonavjenturaaoklaďa: Tentare, prokare est. Pokoue
šet1.zn'_amen_azkouseti ĚaBel pokouší, aký totiž zjísti1,_ _

__jaLýjest_vnitrni stavčloveka. Ěalxel nevidí do nase-' " _
_ oducha, jemu jest přístupna jen fantasie z vnitrnich -'

s_mýslů.Pokušenim výsíla pokusné Balonky, aby ve-_
'"_děl,jaka jestnaševůle, jak jest siln'aci slaba,kde jsou
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nase slabiny _Jeliopokušení odivajl vždy formu po—
" nóulianí, __Bůlinas jen zkouší, ale nepokouší. On o-'

kušen'ípouze &op0ustí. lověk pokousí-jako .ďal)uv
nastroj.(Et si homo aliquanďo sie tentet lioc agiť,in
quantum e_stinstrumentum diaboli. —__'_.1.c.)Tělo pak
a_světnepokoušejl ve vlastním slova smÝslu, nÝ_1_)rž_clavají příležitost.k pokusením.

.Pokuseníjestteďš ukon Jabluv Pročtai: jedna.?PI'OCSC811321nam S Odltl, proč ma 2311511V rozsévaní
zla? Svaďífnas, protože jestzlÝ. Tvor rozléva kolem
seBe, co ma. abel ma zlobu a-to v takovem stupni,

__že Vůbcc neni schopen dobrého;Zav1(11 nam ICPSIOSU—d,

protože se nestal Bohema v jeho nitru to hrozně vře,
' nosí peklo již v_sobě. A hlavně, ďaliel jest '—pÝclia,
vCIlCCm1t1SVO“řls181atak se 8118.21urvat1 Panu COmožna

nejvice. !.To jsou ty dva _taBórÝ,ktere .sestaví proti“
' soběa ktere vidíme j1žzcleoddělene _ňasvětě.Ani. není
třeba, aby .sekdo oddal zvracenemu kultu satana.
Dabel se spOijí, když Odvratí Jušl od Boha.Staě1,:
]iďÝžpříklom “dusike stvoření,když ji k němu prx

,Iiova a když zase o jednu duši v1cevola: Nebudu.sloužiti.
abel nežaďa, aby se mu všichni maněli. K to'níu

s1vyhradí jen několik zvlast?s11nÝcha svůdnÝcLje—
?;clmcu,jiné necha klaněti se věc1nižšího řaďu.Mi_1ionÝ=_
nečIiatančit kólem zlatého telete a jenom. jim k tomu —

_píslnapekelný &oprovod nelaskÝ, sobeckosti-a nasilí'-a kradeže. '

ňabel sespokojí,kďyž lidstvomístoBoliu klaní se
světu. Te&Y_SVěttaké pokous1? Pokouseti může _jen
rozumnÝ tvor. Svět _hmotnÝnepokouší, ale laka a ale
způsobuužívanljeho ďakelvuli,jakÝmaIi němuvztah
nase.nitro, svět potlava tedy příležitost ]: pokusení,
.A tu se musíme míti napozoru. Muslme spravně'ocef
ňovat1_svět._Světjest jen mostemk Bohu. Nezaměňuj

.,me prostředek s cílem! Nezůstavejme na moStěstatí!
Hleďme na svět klidně astřízlivě,ocenujme jeho hoď-.
noty. Francouz ř1ka zaduměivě .o světě: Tout passe,
t__out_lasse,Vše _mizía unavuje. Svět ma hodnotu, ale
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jen; 051130113a jen pro-Boha. Tolik má věc hodnotý, "
kolik do ní Pán vložilýa každý ten stupeň má zaúčel
jen výstupňovatinaš -pokrokke Tvůrci; Dokonalým
všaknaprOSto ten svět není. Není vším. “Buďmevšak
“nenasytni-ainokoúce míti vše; nesbífejme droBty. 'a"
_Belfkďyž víclí, že duše přilňúla ke světu',dávájí drobí-Y

. čím ďál'tím'odpornější,'po_žvoln'a pakduší přímo te?
rófisúje. Ten, coivyšélsbohatým otcovskýin'poďílem,

" přál si pak jísti inláto. ' __'
vAle jeden svět pokouší též sšm._Jest“to svět„který

_oďsuzuje_j8pasíte1.—Jestto totiž soubor lidí, kteří při-'
llnuli ]; tOmu-světu viditelnému, jenŽza ním se Íi-achtí

.a uplatňují 'záSaďY,_ve"kterýc11Převládájedina snaha,
„“conejvíceté země:pozříti, co nejvíce toho pračku se
inaI—okati.“J"sou to lidé. sezasaďami', ze kterých čpí nír
kost'a _níalostsvěta odkloněného (oilZříďla velikosti.
Ten .svět přímoepokouší'jako nástroj ďáblův. Pokouší
_světženami necudně'se strojíCími, lňuži 'chtivýn'xi'av'y'
zývavými, pokouší'posměchema potupou a pronáslý
Jovaním věrně víře otců, pokouší 'slibování'm._výho<1
těm, kteří řadnou-a kadol; s_nimise klanět'těm rů'z

-iným _Bůlžkům,kterýmí- zcela 'nesljravedlivě- přezdívají
pokrok a „kultura atdf _ _ " ' .

' Jinou Příležitost k _ýokúšenífdáváme konečně mY
saniijsvou porušenou'přírózen'o'stí,= Naše žáclostivost 
hledajíc“ odmítající'dává sat'a'nudosti příležitosti. -Co__
-'Příležitostí mučí naše SmýslňOStfhi-abivostapýcha! "
_Jak jsou zvláště nebezpečná,-“protože nedosti vším'aná
poku'šení 'z pých . Jak jerřmě'ipod rouškourozletú

, kÍBola'ujdoveďese ďábel výlížitiďo Juše, jak dovča-e
svádětirk hříšné'oýovažlivosti',když seduševtírá do
svatyně kněžství; mystiky nel) zasnoubení “se“-vslibech..
Mdsíme'se sta-ratio svou čest,'a1e nika nesmíme ji .

_ stavěti „zacíl,-kterému Býchom-i Boha ošětovalí; Pý—
cha strhuje kn'asiln'ostem, _sváďí-í'kneřeStem;Tali často
Pře' jatí v pýše Bývají nemravy.' '
“" šmyslnost ďáblu.podívá nejslibnějšímaterial.V člo
áčku dřířne-zvíře;V každém,“a Běda,kdo neumí Bdíti!
Těžkose člověk dostává : cnoho-špínavého “víru.“ 'e
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ÍSesmyslnostinem že'rtů', ukazují ta umrtven1svetcu,
které člověk s'věta-stavído nápadně Bllzkostl Llaznu,

„-_-aby jich neínusil naSleaovat .
Hrabivost dovedepalečlOvěkatak zaslep1t1,že (16

slovně “Jabluduši _zaplšea za ten sustivÝ_'c1neszvuk
"peněž obětuje vse, _ctn'ost,idealy, přatelstín,pnbuzne,
naroď 1stat.. ._Což neBÝh světóví Lanken, l_iterí_BÝ.

_š-Lýlihotovi 1stat finančnězničíti ' ' .
Zde jest "Jablovasíla.Vnas. 7_Sam',jestsicevyskolen

_staletou-zkuseností, ma 1nte11genc1anděla, hlavním
všakspolupracovmkemjsmemy..aI)e1 jesttehďy sil:
_nÝ,.1_t'dyž__1nÝ_Loučinnne silným sv0u slabost1_Či1i,i
“jakse-cllovati v pokušení.? Prvním pravidlem jest, i_tu
zachovejmesvouoddanoStk Bohu I v nejhorsíchpon

\;kušeníctlvězme,že Bdí ten,kter-ÝOstříhaIzraele Ne
__maloxnyslňnie.bábel jest jen _teh'dÝsiInÝ,-_když seho
Bojíme.Věř1_me,ze __P-an_jest-rvseveďoucl aďolarotlvy

--T_ec1Ýodde'jme se mu, vždyt on ví, kolik sneseme,f_a_
nenecha nas.-zkóuseti nacl naše síly. V pokušenl Pak
se___pokorrne,uznejmeSvou slabósta volejme:"Pane, zachraňnas.Tedy, vyhněme-sepÝšelNevy
_zÝvejmePokušení. Nemysleme,_—ženěco sami ze sebe.“.
dovedení. Pokoříineáli se, Pan Eudes _namia nami Bo"_'

_jovatí_._Prchejme prostě přeci pokusenlml ža'clostívosti
.“řočí1 těla 1PÝchÝ. -Bí_t_ise Budeme jen s _Pokuseními
' hněvu a to jestě svyloucenlm pokusen1_kpomste, Precinímž též jest-nejlepsíutěk.

At senikdonemÝlípredchommlclanky ooclclanostn
O&danostk vedení Božímu nežakazujenam touhu

'LÝti zbavenu nebezpecnych pokušení. J e<11nese lnu-'
s1mepři této sna'ze po VÝsvoBozenízprostiti neklidu.,—

_Buvnví o—nas a-neopoustí nas. Myslerne více na Boha
než na Ěokusení aBoj hned jest lekcí. Neklídem BÝ-f
gchomprozrazovali jakousl neďuvěru ]; Bohu_Svatý
\Frant1sekSal praví _vesvém listě (397) sv._Frant1sce..
“.Neleltejmese (Tal-slovahřmotu Ví, ze nam nemuže
uškoďítnProto naxn'chce aspoňnahnati strachu,stra'

'"Chemnas chce Znepokojiti a nekllďem unav1t1. . J est 

to jehoprastarametodalovit;vkalnychvodach,Vr1r
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"němese clonaručíB021110,ja1co Jítlco seslu—Ývavlnouří
nahrudi otčOvě,azůstanmeklíční; Uznejníe svou sla-'.
host a prosme Boha v pokoře, ať Bojuje za nas, aťnas

' chraní a vecle.Oďc1anost nevvlucuje těž Opatrnosti,
_Lnaopakjlpukazuje Nesmíme sevydávati do nebez—
'"pečí_ToBÝ Ýlo zahravam si s ohněm nad dóskovou
střechou,ktera“hneď chyta pří slabě jiskře._A jako
slama _.jestchytlava nase přirozen0st. Musíme .bÝti0—
patrní.Vyl1nout1 se ríležitosti ]; pokušení, nezaplétati

__.sesami slepě do léčeiřlMusíme užíti všech prostředků,
abychom pokusem _conejvíceomezili a jim ulomili
"hrót přípravou na ně; Tak nam pokusení neuškodí,
__nýbrž prospej'e. Pokusení “jestBleskemnad dusevní
*hladin0u,0svět1í_a ukaže, kde naseslabost,více nas
“přivíne ]; Bohu, "nasísíle. _

Každé pák vítězstvíposílí naši ctnostCtnost seze?
slluje větším zakorenemm v dusi a-Opak0vaním._Boje.

'upevňují ctnost a jedlnÝ ukon ctnostl,;wjímžpřemaha-j
Íme pokusem, jest dle jeho síly mocnejslm prostřed—

_.zkem kumocnění ctnosti _vcluši,mocnějším než obycejne _

[opakovany ukon. Vítězstvím načlpokušením zoceluje'
__se"naše"sehopnost odporu, jako lidé pracující v žaru a
"sžarem, stalÝm s_tÝkems ním __zvylínousi na oheň a_'-'.jšousch0pn1jej snaze snaseti.
' ivot našma BÝtistalou snahou vyplnem nas1_LY"
tosti Bohem.Bů11"ma zvladnoun _nascele, Čím více

"*pronlknemedo jeho okruhu,-cím více se s ním s o í
-me a všeho jmeho v něm a pro něho a ale jeho vůle"
_Buďemeužívat-i a ne se tomu klaněti, tím více se obo-'
"žíme. A to jest_._naším Cílem,_.B'Ýti zcela Boží, dobro-'

ýólně a c11eveďome, prOtOže mu patříme.
Jlnych hoďnót, menšíchBoha ajen zněhomajících"

; isvé Býtí, Budeme užívati ve smyslucíle daného jim _

'-Bohem, epovyslme je vsak _nacíl poslední, neddo-'"'"nímesepřed nimi,k (ly-žOn jsou nam dan ke službě.
' Neuposlechneme jejích lašavěho zevnějšíu, za nímž
Se;_šklebí pitvorna tvař" dablova. A l_iClYž-podnikne o_-.'-_
tevreny boj, neulekneme se 110,protože mame na své.

7.straně Boha. Hned při pivnímžakyvu- duse posplsíme "
_\.. „91



]: Bohu, v _.znamemu svou slabost, zaprosíme lm o sílu"
a o vysvo oz___ení._spěch pak přičteme tomu, který:
Bojoval pro nas.Nepřačme však a nenan'kejme při
“pokušeních,neboťjimi Bůh zkouší našivěrnost, jimi
Java nam příležitost,abychom mu dokazali svou las
ku. V- pokusení poznavame Boží _moca naši slabost,
učí.nas pokoře, ktera vomhořkou mÝrhou, a1__ejíž se

„léčí duševní zrak, kterÝ a_kvidí spravnč věci, vidí
duši a Boha v jící; prav1ivosti.Z toho poznani vÝ
plÝne pak velmi zrychlenÝ a oclstupňovanÝpostup
tluče, nezdržované. halucmacemi sebelaskÝ,_kte1-ajest
“__nejvčtsípřekažkou postupu, ktera zavadí jako blu
(líčka. Pokuse'ní chcen_asodvésti od Boha,s omocí
Božíučiňme,abyna,pumila Llífe k němu,Šla, až
_najeho Srdce. _

r

_Bůli fest _Pidžfetýlnoú.

Profštlogmlqtilzkylcjlí Hie'ijis'l-QÝP,

_ Bůh,kte1_-Ýjest nutně Dobrotou a pravdou, jest tež
Prozřetelností;A-nemůže anlBÝti.Všec11nÝ veci jsou"
]u—upejemlrozlévajím se Boží dobrotÝ._a. není tu na
zemi 'nicdobrého, čehoBÝáebyl příčinouBůh,dobrota.
nejvÝssí.Avsak nejen věci samy. jsou dobre, nÝLrž
1jejich v_zajemnevztahÝ _JSQUskutečným dolarem._Bůh.__
pak musí Ýti příčinou 1tohoto řaďu 1těchto vztahů. "

Mimo to _“Bůl)jest. nejvÝssl intellgenc1, v ní jsou.,
—clokona1ěv_zorÝvsech věcí, _stvořitelska' mÝslenjsa,
kteraje učinila,kterajlmdala ich pravdua ktera j1m_
Java stalé-LÝtí-a jich pokrofs.Tak jest .vBohu téz
„lea onoho řadu stvořeneho a onoho vztahu-a touto
ideou ten řad a-tÝ vztah stvořil.

To stačl,aBÝchompocšopilí, žeBuh jest Prozřeteld
..nost1ProzřetelnÝ jest ten, kdo ve své1ntellgenc1se
staví “plansvé činnosti,-kterÝ s1určí,jak séstaviti_složlsÝ'
svého tlíla a kterÝ dle toho též onÝs]ožkÝ tak se"

stavuje, _aBÝ_dosahlsvého určitého cíle. __Ulidí__přeď-fj
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„pokládá.pfozřetelnost'c'elý .so-“úbor'zku'šenostíz minu-r_
.lojsti,"žádá c_ílevělďoíňěfá—'ro/zx'h'ýslněupotřebení všech
' Íýrosťřeďků,“předpokládá.to'též lmoudré-tušen'í všech
okolností, které 'LY moklýl překážeti “zaňiýšlenéhiu

f-plánu'gTo-vš'e není Bez—in'ámahý'a Bezi—Práče.Každé
vítěžstýí'stojí _řaďuhodin-á dní a to řadubolestné a ,
'ÚsÍilující práce, stálé Bdělošti a' vytrvalé; eriergíe; '

V Bohu; nekonečně moudrosti, se to—vševelmi;
'zj'eďnodušuje.'Bůhznáfďokonale svůj plánlájest air" '
solútním Íš'áxíem"-všečh"r_ostřeclkůku Provedení tohoto

fplínuležívá pák-'t 'oýýeh 'rostředků,'-kťerě*jsou'
'úmčrnéíjekof cílůmý-Cíleni'jeťo vefvšecll podnicích"
jesti-táákjedině '\„z'jev'eníjeho dobrót'ý nekonečné; Jest

_“Dobro-“ato Dolaro se _rozl'é'vájící 21„ses'ďčlující', které .
dává ze—své-plnosti'a ke kterému se. záse “vševrací '
z toho, to dává;meo návratu pak "kBohu“jest
dokóňalošt tvorů &.věcí, jím 'pčjf tvorové hymnus

. o_HobroťčBoží. A “ZaseBůh sám pořádá tentovýstup
t'v'o'růjk sobě,“t'otoivzďonánívlh vesmíru ke své pro-—
pasti'tvůfčřía—Mápak k tomu Bůh všechny prostředky-.,
ABůh výBfrá svoboďně .vplném světle “své„inteligence.-'
Tentový čjr'se uďá1"'oc1-věčnosti, jestfoďevhly'ja'kc)
Bůh'sámlí—„ý " " -. .. "_ '.

_.Od věčnosti-určil Bůh,-če" Bude svět“ 'a že Bude
_-takový-;.-jaký“ jest. dnes. Tento“ prozřetelnosmí úkon
“vy onaný'vj na rosté'm i_zvlá'ďriutí-B tí *_ňezanechává''
' nikde "stínu.Ješin'ým prostým poh edem“patří Bůh
__xfacelýpostu'p'- Bytí-á věcí; Tentďvččný pořádek _jest
_ýr'in'cipenLstvoře'xiív čase tčelgto zvěcí; Svět jďe'řřés
;lstaletí. cestou-"vyměřenou ma „Pánem v Božské 'mouďě
rosti'.f'Zce'1a nesprávně se někteří snaží odníči Pánů
stál-ost o tak-ZV. 'nižšírlaýtosti'aziebo "oměně'vZnešen'é'

čás't'i'veswnír'u,Bůh .'jest Éříčiimu všehotvorst'vavšeho
Bytí-I- hejmenší Bytostiínejnepati-pěj'šího našim očím
výžnanílú'Závisí-(absolutně od něho. ' ' ' '

' 'Mohli býchom pronésti uřšžku,'ževPánfstvoříl 'istěf
věcí-jen 'pro'to, ábýje'h'echal luští-"vstříc 'zšhu 'č &'
svéňíq- osu u' jako: oběti jejich ;Lěclné' ex'ís'tence a
op'dštěn'í .Bo'žího? Mý “.ne'closáhneme' často ve svých
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Poďnxcxclxsvéhocíle, protože různícxnxtele,nakteré
-_nemamelevů, zmarxlxnaše Plan. My jsme často
zcela Besz—anníProtxzaniku svýc snů a snah Leč,
kdo by 'móhlPřekazxtinějakého zameruBotho7Kclo

--1)ýse mohl Postavitx Proti jeho umýslum7 Všeeko“
.tvox—stvojest xxx-ůPoclrxzeno ._a_Poclclano On jde ne.-!

__ůx'íavněza svým..cílemPřesveký a Přes všechny
udalostxve světě Žadxx'audalost nemůže Prekazxtx
.BožíxxoPlanů. Bůh ,všePredzveďel a vše ůrěxlve svém
Plana, ci lépe řečeno,“Bůh všePrávě.vidí --.vesvem_

"vvěěxxemrozhoclxxůtí. Tak řídí a_Porada vše _s'naProstou
“'svrclxovanostx a; nic neůnxkxxe, .Px—otoženemůže unik—
'.noůti jeho otcovske Jóbrotě a--starosti, jeho Prožřeteld

__nostx.HosPoď1ne,tý x_xxxxezkóumaš a znaš, P_ěj_e_zalmxsta'J en siPročtětePozorněžalm i38! ' - .
Teďý, je-Ii ten .světtak JokOnalesPoradan,není“

„v,něm—xnístaPro nahoclu? Pro Bó'lxa není h_ahódy!
Nahoďa jest_neočekavane střetnutí (Ivou.Příčin,ktere

.jcloů za svým cílem ve vzajemxxě:nezavxslostx Ani
'-_jeďxxaani druha nemohla Preďvxaatx _t_oto'střetnutí,

Protožejejxrozhled jestomezený.Toto střetnutxmohla
L'ý zameziti Příčinavýššx,od níž Bý oBojíPříčina za?

_.»_vise1_a.TaknaPříklacl.dva sluzx Přičítají náhodě, ze
_se setkalxgejxclxsetkaní však býlo Předzvěclěnoa Před-:.
jurceno a PřiPraveno_jejich Panem;i_Bůhjest nejvyšší
Příčinou, e_xnujsou Poddaný všechny Příěxxxýostatní
,'.Bůlxurčit-zía- zna Běh všech kosmxckých bytostí, zna
Příliv aodliv ůclal'ostíve- světě.Pro Pana neexxstujeÍ-l

Jneocekavanea nePreďvxclane,Pron není nahoďý
Tedy, dle toho jest on'avněxxýturecký fatalxsmus?

"Vž'clýť vše, co se stane, jeSt již ůrěeno _amý nemůžeme _—
-"_na tom nxěelxoměnitil Neboť roč s_esnažitx.vyhnoůti'
"seneunxknutelnemuůrěexxí! o jest Psano, jest Psaxxo?
Nic nemůže ani tečký znxěnxtina Božíeh P anech.-_

Ne, fatalismusneplyne z našíůvalxýlBůh užíva
_fv.Pořaďaní věcí a vProvaďěxxísvýclxPodrobných Planů
".nassvých tvorů. Užíva- naší ěxnněa svobodné sPolů-r"
Prace.Tato činnostnení PřekažkoůPro Provedení

Božích __Planů._-_J est naopak Pouze Pomůekoxx Pro Pro—Í
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vletlem tohóto 13021110u_i—čení.I tato činnost jest Bohu
Ýžnamaaurčena. Nemuze Bohu zabraníti v Provedení
_jeho Planů, Protože Bůh ZůstavasvrčhovanÝm Panem ,
a ůvoďcem.1 samé svobody-_naš1._ 
Ia.-rudu, když (lime,ževše,Cosestava,jest neomylně;
Sestavajlcl, to znamena, že vsese zde na zemiděje dle
Planu a v.Planu Boží Prozretelnosu, nesPravné vsak-=

;_jest že my-nemamePrazaďneho místa v.onom Plana
"_a-_zenemůžeme. dll—,Boží-ho Planu sPOIuPracovati na'. '
zamezenínejake udalosti, _kteranas ohrožuje. _

Vnn, zůstava Staleještě ona.Pa1c1vaotazka smíření
_Boží-všemoCiajeho všeobecné Příčinnosti_snaš1svobo
dou, snámičinností. autonomnl a svobodnou_A1_ekdyž
“nkame autonomn1,to znamena,že .naše.činnost-jest :
"svePravnavůčiji'nÝIntvorům, nlkďyvšak vůči Bohu.

Jsme _stBotlnl Proto, že žadnÝ' tvOr nemůže zna-_
*silnitinasivůli, našechtění. Bůh však jest Původcem"
_.aPrOto i"Panem naseho chtění, nasí vůle. Tedy, když
nas takto stvOři1,kďyžnas stvořilsvobodně,chcejistě,
abychom tež svobodne jednak, abychom jednali __clle

'_n__asíPrlrozenostl “ “
ZůstavanamzahaďnatatovladaBonnadnas1vůlí,

ale kdo můžePronlknoutl tajemstvíBožl? Především
Pal! 's1uvč'clomme,zenejenom Božl month—Ost,n Brž »
i_Boží cloBrotajest Principem cele činnosti Boží, tera_

_dalasvět, dobpóta, ktera Plní světdobrem, jímžPřef'
"kypuje .a__takje PI“1t&11LlJC_SVÝ__InvěčnÝm vyzařovaním

as . __ . _.

Ten, káó vede naši cmnost jestI)" ostíživou,milu-'
_.jícía_-svoBodnouVede jl Proto,aFy ji clržela Po"
zvedal; a vedl ]: dolaru..Není--mOžné,aby tato, Bytost

„_zwotna,svobodna a m11u31c1nesdělila nam tento žlvot,
Ý-tut'osvobodu a túto 1asku.Bů_h Pořada -_všesilně a
—jemně, _íPísmo. "Jedním _zorganismů ve světě, jak je
-=_'c_htč1míti Bůh, jestg-svoboda tvora jím mi10vane11o._.
Tento.organismus.nebude nikdy zničen Všemo ouc

nOstí _alaskou, které stvořlly svět a vsechny Bytosti,ktereje zachovavajl a__ve'ďon]: cíli. ' ' '
-_LeSaulcljoir.Belgie
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Tezjcý]zrtclt
"' D__r.Fr,X Novák

Ve stalém Prihližovaní a PnPoďohnovani s_eBohu,
zdroji duchovníhovzrůstu, sPočíva nas-POstuP,nase
'zďokónalovaní.Nejzaklaďnejsí,Prvni'PodmínkouPak
jest neodloučiti se _asPoňod Boha, nePřetrhnouti s ním
“své_sPojení. ekněme to zkratka: Prvním hiokem
]; Bohu jest držeti se ho, neoPustiti.jej těžkým hří
chem TěžkÝ hřích zbavuje nasmilosti P0svčcující,
'vjejížlinii sevyvíjívnitřnínadpřirozenýzivot.TčžkÝ
hřích jestvrahem Juše.Zah1eďi_ne Se cločernÝch jeho
P__r_oP_astí,ahychom se ho snaze vyvarovali?

J esthřích.Není hříčhvýmyslem uzliÝch,neradost
_nÝch,životu_nePrej1c1chdusí. Není hřích strasitel
_nÝm fantómem žijícím svůj rmutnÝ, vylhanÝ íživot

. jen v asketických knihach, v hlavach PřemrstčnÝch
fanatiků a mnichů, v srdcích nescho nÝch neB ohme-r
zenÝch slahochů 1hah. Ani není551120ono černé maf
nichejskébožství,od Boha neodvislÝPrincipzla, Pod“

:_—__'___m_aňují_c1sohč lidstvo 1Proti jeho vůli a hez jeho viny,

'Š_Ekletl'i)a__neumknutelna ve svém _Pí-íchoilu', neoiivratii 
telna ve s 'ch nasleďcích '.—_— ' - '
J esthřííí jakovelka negaceživOta;
J esthřích jako nejhluhší kořen n'estčstí,nejhohatsí '

„Pramen hanhy a Lídy, nejmocnější sPOjenec_zahuhy__tčlesné1 duševní. 
J esthřích jakožto PrOrok nešťastnésmrti,. jakožto

PředchůdceBožího oclsouzení,jakožto jistaPoukazhana věčné tres
'—J est hřích vukol nas a nam samÝm' nehezPecny a
„141zkÝ_ 

*."

J estvelka _negaceživota hřích ;—
Jmenujte život_sílu.Rozumčjte'jim ctnost.Myslete
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si jím povinnost,. vyšší -mravnost, celkovou věrnost. .
k Bohu, k soBě1_]: lidem —se všemi jimi stojí hřích
v nesmiřitelněmrozporu, s každým těch velkých a

_pravýclipojmů života vede valku na Bytí nel)nebytí,
_Pozvete clo-srdée sveho zvířecísmýslnost a s plaz-'čemloučíse s nímandělskačistota. _
Popřejte slu'cliu tajným hlasům nezřízeně_ctižaďosti, __.

nadute PÍCLÍ a_hl'e, milač'elc1301131lidí, pokóra, ze-f_QÍ
"platí to životem, vaším živófcem. .

Odevzclejte sePodle &ponlquICI lenosti,-neplodné; .
&Bezcharakterni nečinnosti aťv živóte soukromém, áť
v u_řaďěveřejném, azhanOBili jste _vsobe vsecko, co;
v_as (__lrželonad smrdutými močály." světa, vyšsí r_ac_l_ost_'_._
&Praci, __čest_a_po_1ufoli,požehnaní a modlit u. _ _

tak se ma'“věc skažclým hříchem. Próti lasce stojí'. '
Zašť.Proti věr'n'óstizraďá;Proti spravedlnosti kraďež'
(jsou kradeže statLů idealníek— ále—malo kdo se z nich
zpowďa) Proti víře nevěrá.Proti modlitbě světactví.
_Pifotiudatnosti zbabělost. Proti moucirostiBoha Blazf
novstv1 tohoto světa “_ '-—" _

„*

Nemuzeme sejimvyhnouti, těm propastnýmPro-'
tivam ctnósti &liríčlriii.Nedosahneme toho nikdy, aby
mohl v srdci našemstati vedle s_ebé.Nikdy nebuae, "
abýcšom mohli žíti jen daleko vlivu-.á narokujich
obou;Ale mamevolLuJen mezinái'oký, vladou,dary, '
pozelinanim neli zatracením jedné nebo (11_'_u_11é,ctnosti_'
n ?B_0_lirICIIU—

Tak musímepatijiti na hřích-.Jako kdyz otecčetné
rodiny l_i'ý"1a nesmyslně utija'cí těžce vydělený haleř“
a doma l_iýnouhladem,.zimou a Lídoo zena a-dítky,
jeho zena a jeho dítky; _ — 
-J_a]_iokdýž manželka se oddavá nemravnostem &

_c_estnýmuž t_op_lati svým postavením, ano, zničeným
životnim štěstím, jej; muž.-*Jako když syn výhaní &

bije _madiu,aby udrželJevku



Coz nejsouctnost povxnnost,vernostlaska ony
J_svatěsvazky, ]ixnižpřipoutanjest:_človek k člověku,
]: otciďxtko,k manželcemanzel k bratru bratr? ano,
.31mmvůbec sevyjadrujx, jimiž trvajx a;jsOuvšecky
...liďskéstyky apomery?_anenujte, conejvyssxhozna
'-lxďstvo,myslete o_pomereclx nejneznejsxclxa nerrouc-f
"iv—nejsxchnejtuzsxch 1nejsvetejsxch _tovsecko nějali souž
“_“visís ctnostx, to_.__vse_c11otak neb onak jest ctnost, po:-',
ivinnOSt,ve1—nostcxstota,laska A _tovsecko ma'
agcďnohospolecneho, neu rosneho _a.casem vse mcr-_
"c_ílxonepntele, a ten jest mch .
__Tal: dlažrios1_-zvykatxpatrxtlnaBuch Aby nestal
.L__pouzev kateclnsmu a v ](mhacll “apajeďnamch aske-ň
f_txckychale aby Stal-'-_1_vzxvotenasem Aby stal"—v.ži
*_votěnašem_nejako smutná skutecnost, ale jako hrozna
_:Jmoznostjako Jesna otazka“vlaďy_slabostl, tmy, nej
"štěstxnevery, pomzemnejhlubsxho, nejbolestnej sxlao-—'Í

_Kazďym anhem utrpelJ_sexnmravnxporazku. Snaď'
„nikdoo.-toxnnevxAle ví to mojesvedomxa zna.to
__:Bůh;snad Jsemzxskal.vočích svetakua Llupcu, _snaď
':mi hrichem přibylo slavy -a_vaznostxdusí plytkych
_neborovne-ztracenych Ale pred 1nstanc1nejposleďž
ilnějšía"nejrozlxoclnejm,neomylnou a.konecne vxtcz-.
;fnoupro a jsempřisvou '

Kažďýxnanhem ztratilJsemkus mravmpuďy potl
-nohama. snad Jsemjíxnzískal x_nístop_rosvetacke plany,
í'aprovysnene(1qu marnosti,-_provyhledane poklady
W-lakotyazxskuclxtxvostxAvsak ztratil JSein.pudu iluse
_ě'své,půdu, na níž stala, _.znížrostla, J_ížsílila akvetla;
“.;-'afahaduše _maý, ,_Jak Jsem zchuďl "kdesnad ne'—vč?
fidomydav mne Blahoslavxpro nnézdanlxve, hrxsnebo—
"llatstvx " " .- : - - ___.'_'.„:

_ Kazďym hrxclxem ztencxlJsem mravms11u svou."
'Oslepil Jsemo_c1duše své,ochromxlJsempaževýssxc
snaL,Os1a1_J'i1Jse'xnkříďla nebeskych povzletu Tvar
dusemeO&vracenajest Iczapadu, oko ničnavyklo s_1

:_patntxdo tmy, rucexneBajovatxpro nerest Snaď
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jsem zesilil preď svetem,ale masíla jest _sí'lakamene,
klesajicdio prekotnou,_sta1e r_óstoucí__rydilostí cloBer .:
zedne propasti -.- -Í- ,

Nejvýšší posice izlivotanazyva s_ectnost. —
_e'jvy'ššíobecna negace životní jmenuje sehřích. __

Kay-B chomjen tojediné vědělio hríchu,Stačilo
Ly, abycšom t_oužintensitOu,opravdovosti, důmyslern,"
_terými jsmepovinni hledati a zachovatictnost, p_o-Ý

tirali, nenavicleli, daleko od hranic tluče__svěudržovali _—LIICL.

Prvni 11.1“1C11spaciian pod devisi Budete 33150Bohové-"
3'—'eritis sicutdii, v ocekavani aroztoužení po nadlid- ,.
ském zrsku, který v té mířea velikosti, tak lehce a
plne, tak Bezpecnea sladce, tak vpravdě „Božsky'“'
.zdanlivč ennedbaním Boha a jeho příkazu,jen hří-r.
cliern mofilBýti.c1osaž_en.Aco po hříchu nasledóvalo,
Byl upaďelacloveka přirozený i nadprirozeny Ztra—'_
cena jest vnejší Bezpecnost“predutrpením, raj. Vzatars
cloveku—rovnovahavnitřní, neporušenOst a vzajemna'

poďnzenost sil c_lusevníclia tělesných,Kažďé vnitřní"
_i vnější utrpeni nalezlo po prvním hříchu přístup“
l_r člověku, 1sanialcralovna Bólestí -—smrt.

Vina a trest,-utrpeni ahr_íél;narodil)r se v jeďnu_
nesťastnou ehvíli __nasvět. Jenže vina ve chvíli, Lily"
se narodila, Byla již i naplnena. Kdežto trest rozvi—
noval se _a.rostl a_množi1,__s_e_zjevova1zvolna, časem,: ._
staletimi, veky.-llďslíyml -.-' —"Kdýby nas Bůh o tom __
vyslovne nepoucovalkdo zlidí; B_Ydnesjestevěděl
ano, jen opOuhé rnOžnosti_rnyslil,žeony-hrozné rany, '_
“jimižkrvacr lidstvo na Bojištích,v nemocnicích,v ža'. .
larich v Brlozrchhladu a “moru,že nesčetnaneštěstí-;
nepratelstvi a pomsty, nevĚJOmostía Bluďu, neinocí
*?umirani, adousstvi avrazaem, ze to vsecko přišlo“I,
na svet';jedPohokletěhopramene,zhříchu?Ai kďž 
to sv.viraucr,zustavaprecetajemstv1m,jehoz„adr



nlkclynepromknul rozumhasky, Mystenum maltu-" '
tá_tis. _

._-/'

C981z oněchpodstatnýchtahů prvního Lucku ;ma
___-(10sebe dosud každý llrícl'l .
_ Každý hřích se udavá nějak poclLeSlemBohorov
;T'n'osti,co do osOBníhosebevědomí vechvíli hrušně, c'o

"'clo cílů- hříchem hledaných codo Způsoriu ]; _t_ěm.Cl'ť'lům sepřibhžitr. . '
A přecekaždý dokonaný hřích značí nejak upa—"

_;_Jeli člověka. Predevsim úpadek vnitřní, porušem, na—
' kazu,_oslal)en1,otravu naš1ch haskych sil á stránek,
„.ij výše“řečeno.Pak 1.uPaďek„vnější,Jakesr v):-dam

se na_milost 1ňemilost světu vůkol na—s,stoj1címuqv odd-'"
jgoru's_nasim člověkem vnitřmm.A kdyby ten svět .

=ve chvíli hříchu setvařil jáko našspojenec a příte1,'
loadejďou chvíle, snad pozdě ále jistě, kdy se _zněho?

klube naš u_hlavní,ne.-lijediný oápůrce a nepřltel.
jf'Akdykychom ve chvíli hříšňé Obohatili s_ekea své
_;011011tretkaml slibujréími ňarn pozemský raj, vpř'avaě
"lochuďlli Jsmesebe, pustili Jsmev tomto určitém pří-,'
'páclu, co clotéto určité stranky našehoživota slabos-Í'

í_':Ís1_iy_0_těžč_z_rukou. A odevzdali ].šme-v té Jed'ne, více-_
' měně snaclgrozhodné zaležitosti našich dnů Budoucích,
_vlaclu _mócinam cizí a vnější, odporně &nepratelske, . "_

jslepea neuprosné, Vydali Jsmess_ehříchem. . .Zasiliř. jsmehřích doživota svého. jali jsmeBudouc-fi
fl'nostsvou'shříchem. Avsak BOží„111,an meIOu zvolna,-*'
ale melouJistěajemně, Mošna, zeléta ubeknou, mož—
na, že jaro živóta zatlm's_eposmulo ]: podzimku, mladí-.“

„Ilses_ta_ř_í,až vzejde símě zasetě hříchem A tehda paf—"
._znamepravou Podstatu hříchu, a snad obklopeni vsemi) _
_Bohatstvímisvěta Zplácerne krvavě nad svou chuďo- "V

];.L'ou,Bíďou, nácl životem otravenym a,_zrnařeným (l_av—'

:-___ným hříchem. ' *

_"“:Š'qóí



Z mllOStlBoz; vyverc'ínaclprlrozený
život.

P. __M._Habáň O. P.

Milost posvccuj1c1dava _človekunovou, vyšší při-:
_roz'enošt,č1_n1ho znovužrOZenýr'n synem Božím.

Z přirozenóstivyplývají nutněschopnosti,jimiž se
'jeví její raz. SchopnOstmi,Plynoucími z milosti, jsou

. nadpřirozené ctnosti a dary Ducha sv. Tvoří v duši
-—-na<1pr1rozenyorganismus, plný Božského života. Dle
ctností žije člověkdokonale, však neměnísejeho lid-:
ský raz činnosti, činy jeho zůstavají Přiměřenýxnilid-'
ským silam 1pod vlivemnadpřirozených ctností.Te" “.
„prvevlivemdarů Ducha sv. sevzmahí síla dušetak

„vysoko, že přesahuje lidské síly. Duše _vnejvětších
zkouškách života, v_největší anejbolestnější tísni na
lě'za__c1ostisíly a statečnosti, aby snesla vše pro Boha
"živíc sejeho láskou. V nesnaží, Indy rozum lidský
'marně hleda světla, r_ááý,prichaží-_znenahla světlo_vli- '
švem daru rady, takže duševidí jasně,jak nejlépeLy
„mohla věcvykonati. Dary Ducha sv.činídušipovol-r
'nym nastifojemv rukou Božích, na cestě k ďokona-f
IOsti,ke spojení sBohem. A ježto čaštolidské sílynesta-f

_-_'čí,jsou potrebnyďaryDucha sv.., přinašejícivyšší sílu.
' ovy_.organismus nadprirozenych ctností a darů
"Ducha sv'.sí1ívzrustemlasky k Bohu. Tě lascePan
svým přikazaním.,' ',Milovati Budeš.PanaBoha svého _
z celého srďcc svého, z celé duše své, ze vší mysli své“_,> 

"teclyze všech lidských schopností, nepoložil meze. .
Proto- se musívzmahati Bez omezovaní ažk míře,již '
u_rčilkaždému Buh Pro krev Kristovu, každému znas

jestJana milost(Ilemíi'yštědróšti Kristovy (Efes.IV,7) raví]appštol. '.
šv. Tomaš (II ILq . 184 a._3)udava důvod,Proc

“laska nema mezí. Nikdo neomezuje velikosti cíle, _ne-f
klade míry vdosažení cíle; na př.1ék_a_řneklade mí-q

_r'yzdraví, chce celé zdraví; omezuje a měříjen Pio-_:
.streďky k cíli, l_eIiy, aby dosahl zd_ra_v1.'
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Laska nasPojí sBohem,Posleďmmedemvsehotvor-_.
jstva.TeclÝčlověk nemůže nikdÝ Př1_lišmdovat1Boha,;
naopak vsechna je_1__1_o_snaha mus1_-smerovat1 lí __lasoestale:

i-„._ve_tší.-- . „ — “> '

„Pod vhvem Jaru Ducha sv c1nnost llďska _s_estava _
„činností.-Ducl_1_a_sv.-,jenz znenahla Pronlka duší jako;
Joke—ňdrevo, _vÝPuzu'je-_z_nívsechnu vlhkost ruznÝmÍ

:utrPenlmDuše slzí sPocatku Pod naPoremBozskeho';
„okně, _kďÝžPalí vše neznzene, než _jiuvede _na-vÝšinÝ_._
-__s_Po'j'ené_s Bohem.Á1e tam duše Pažba, že u_trPení ne'-"
'_jsou ničím Proti milosti, jíž-se jí dostalo Duše „vniká-._
čďotajemstvlBožíčh okouslstu zkusenostl dobrotÝe
Boha-naseho, vzmahase v _níživot ožnaní'a;laskÝ,f
_-_'-'ne1)oť„to jest živOt-vecnÝ P_r_av__1ťozskÝ SPas1te1 _'
_'_'„_a1)ÝPoznali Tebe, Boha- zweho, a toho, jejž j'siP__o-_"
'slal, Ježíše Krista;“ (J an,17, 3.-)Duse 1zevnejslmjed—Í;
'lnaním se_PřizPůsouje Knstu, jenž “jesttichÝ a Pokor-'—_
_nsrdcem,-„Duch sv. oživujezahradu dušePramenem Í
i_laozsliehoživota, kterÝ trÝška z'_milosh Posvecuj1c1. _
“' ívot zmiIOsti jest síměvecneho života, jestPocat-í
_kemvečneBlaženostl ABÝchom _teďÝPochoP111,„včem.
gspočívaživot PrÝštící ::mtlosti, je třeba POZOrovati_žiť;
lv'otvěčnÝ,__život v nebesmh ž1votBoží v _soběJakof
-.Pocatekne' ozrnko stromu dovedemeoceniti; jeho
*_rvyv0je,JosPeje-ll ke své zralostl, z ovoce,-které Při-__:
i_našíJe-'1_imilost Boží zaroďkem věčneho živ'ota, oce-:'—
...nímejejí vellkost “zPoznanl Blazeneho nazlran'í naš
fBBoha tvaří „_v_-tVař,v němž sPoc1va Posledm blaženost
_a_(loliOnalost llďska. _ „ "
„_K uplné Blaženosti cloveka seV'Ýzaďuje,alaÝjeho.
rožum dospěl1_:Poznani odstatÝ .PrvnlPdčiný ("I,II.
(1,3 a. 8), v němžse PoyiďskÝ rozum _sBožskouPod-',:

__stato'ujako vlastmm Predmetem,takže munezBÝva
„jiné t_oullÝ,hloubka lulskeho Požn'aní e vyplnenaý
J e t_oPoznani PřevÝšujíc;_nesmírne sebefer Poznani“

„Bohaz jvecístvorenýchi clusevnlck v_nichž se očlraží
T_Poclobaa dokonalou Boží ve „velké míře.Rozum lla-*;
ÍskÝ o'mOcísvetla slav_ÝPronikne 30 130115551;je sam .
v soše, _a_ni_:llďskÝ _Pojem_nebude Prostreďkem ]: Poj-f.



znam, Brz BOZIpodstata sespojlBezprostreclnesroz-'
„umem němí lidska"schopnost,aby mohla výjaclřiti
*Boží_1)ýtostBýtl podstatou,neboť jediné soupoďstatne
Slovo Boží můževystlhnoutl hlubiný Božství. __*Dokonalost Božíjest v nejvyšším stupni,vBohu
kažcladokonalostje podstatou Bůhj_eBýtipodstatou,
sním není moznoslouc1t1jakoukolinedókónalóst,

_Bon podstata nemůžedostati oclněčehózdokonalení,
.*jest pramenemvseho Býtl .avsech dokónálostí, vse ódy
fní zavisí. _i__v*__o_t__apozn am *naležl ]: dokonalostem Býti.
_“Schopnost poznamjest“Balmnejvlastnejslm,Bůh jest
**vlastně vecný čí__n_poznam, ponevaďz je nejvýš (lu-f
chovm,povznesennaclhmotu, protopredmetemschop
ným]: poznani ažarOVeňsamýmpoznamm,cožplyne
_zplnost: jeho dokonalostl Tím, že ješt poznaní_po_c1-._'
*.;statou, jest _v.něm 21v0t_vnejdokonalejmm stupni, neli
*-_*;,*,tím_dokonalejl jest _v.nekom život “*,praví sv. Tomas
_—*'__('_1..g *18 a 5) č1_m_*víceje sch0pen *pohýbu sam od

_*LseBeDle stupne pohybu bd s_ehe_jest stupen ž_1_vota*
**f*v*_rostlmach *_v_e_-.zv1ret1,v cloveku, jenž se hýbe za cíť
__lém,který poznava a-Siurčuje rožumem, poznava *cíl
_aumernostprostredku k dosažení cíle, kdežto v níž—
_.**s1mstupn1 ZlVOta na .pr. _urostlinstva __jestÉOLYLjen
*_-.execut1ve, t_otižfsmerujl k.cíli,-*.'živí se, rostou a té ý s_e
hýbajl vsak bez poznam *c_ílea;_prOStředků]; cíli.
* LTVnejvýsslm stupm z1votajest podstata Boží, ktera-_;
,jest zarovenpaznaní samo,jež určuje cíl vsemustvo-f—*rem a“jemuž 110nikdo neurču e.

_;_-*__Z_plnóstl Jokonalostl *Božícňpí ne_up1né.za<10s*tu-'*
__cmemjéhoj vu11a tím vznika v Bo u oceanBlaženost;
Í_a **z_harmomckeho souladu všech dokonalostí Božstvl
*_jest krasou,;v níž se *s**nouBí*nejvýss_1_'spravedlnosts nej
vyssi laskou amllosrclenstwm __ 
_ Život Boží,jak jsmeho viděli,již prlrozenýrozum
můžeJokazatl. Víra a zjeven1mluví ovnitřnímživotě,

*__*.*_o*Bozstv1 samem __vsoBě, _v*němž bd ***veliůzije a _*plesa
.nejv.Tr0j1ce. Ve valem Božskéhovnitrniho života,
v němž__Otecploch večněSlovo, poznavaje svou přirofý
***zenosta *vněmžVýchan Duch sv..,nekonečna Laska,
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seakójí kažďa touha lidska, člověkdospěje ]: Blaže—l
'-n0sti.V nejsvětějšíTrojici jest princip a Streďceíěho :

"'(Iusevníl-noživota-,jest hlavním předmětem víry, zníž
pochazíkaždé 1experimentnípoznamBoha v mystic
kém životě. Predmětení víry jest vnítřnlž1vot Boží,
jest totýž předmět,zjehož poznaní žije Bůh sam a
na.nějž nazíra'jí Blažení v nebi Jen způsovl)poznaní.

' z víry a _zpatření je roz'clílným,_neboť ve ._vířejest .ne" '
dokonalé poznaní,kdežto v nazíraní jest dokonalé.

B-ožídobrota se sďí 1_nutněve vnitřnlm životě, Otec '

'—sdílí celou svou přirozenost Sinu, SY“ a__QtecDuchusvatému.
Bůh ve svémmllosrďenstma dobrote(]avanam pří-'

.st'upu]; svémuvnitrnímu žívótu způsobem prlmerenym __
nasemurózumu pod rouškourůzných tajemstv1 ze
svéhoBožskéhopokladu „Jm člověkusva,lesk podle

.-'_scl10pnosti.-Milo'stí nam udílí svou jasnost, ze svého.

Božství pozveďa tvora ]: učastí na___Božstvía na svémžlvotě. '
V témže stupm jako r_ožumovýživot senaléza dBa-_

_hu laska, neboť Otec a Syn nesmírně s_emilují VCSPO'f'-'
lek pro neSmírnědobro. A ta laska jest soupoclstatnou
Otci a Synu, zije, je,to Duch sv., pouto mezi-Otcem.

“'.._..a SYnemfk
Člověk se stava mllostí osvojeným sýnem Božím,

poďobnym věčnémuSynu, Buh mu sdílí svou přiro-f
zenost,jak jsmeslyseli.Duck sv.plní Jusl naplněnou .

posvěcující milostí,-takže jest chramem jeho a udělujej11as1ru,učastenstvína věčneLasce a v dusízačínaklít
čití nový život,jehož vrcholem je nazíraní na Boha:—
v nebesích a jímž se učastníme Božího ž1_vo_ta._

V jake mířečerpame zde na zemi tento božský _zi—vot?

Člověk mílostí _se_dostane do s_ouměrněhopoměru\

*„Trms _personnestoutes spiritueues, viventJe la niém'evérité
ar un „%quet méme acte(le pensée; _tr01s ersonnes v1vant cluméme
1enpar un seul et měmeacte &amour. (Ečstr01s ersOnnesdívines

constituent 1 exemplaíre eminent de_1__a_v1e_del_ae£ar1té.““._P-Garri- ._
goa-_L._— __Dieu _p._-5__1o.
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k Božství; k'ňěmuž.má spěti, novou _přirozeností-'a-no-"
-vými s_ch0pnost_m_'il.Prvním' stupněm života' jest“ víra,“

která s—odhlasí.všenio, c'o-Bůh zjevil, 'a je tedy ža'čáteč'
_“ním:poznánímívnitřního života. Ví'ra se zdokonaluje
až v-názírání, kde duše. eiperímentně .p'o'Zn'ává».'visobě
přítomnost Boha a jeho _živOta, ' " _
, ' Vírávšakbez .lásk -_je r_nftv'ou',proťo vyšším stůpá
„něm 'žívotalBožího je-řáslc'á5'kteránás pojís Bohem "a
žůstáneztáž ive 'vččnémvidění Boha..V lásče spočívá

_.dokonalost, dospějeťli člověk výtčeného "stupnělásk ,
Jóspívá svéhoeílefnaf'zemi,život jeho stane'se plošě
ným &užiťečnÝm-ke spáse .jinýelí; přebývá v Bohu „a.
Bůh v;nčm,=ne]:>ot'Bůh je láskmA jako Kristus žije ve" .
slávě"Otce, tak „i'ďuše's ním spojená láskou jžije týmž

,“životem-,ineboť. -Krist_t'1's'j est hlavou _mystického' „těla,
oBlžívújíeí všeclngý údy. Taková “clu'šezůstává _vBoha
anvjeho milovánía přináší ovoce jako ratolest spojená ._

Ísjkmeřieni, _ __ '_ _ _ _ > . _ _ _

“ _;ÍPostuupeín dospívá duše—ažk-životá, v-němž převládá
nádliďský způsob působení Ducha. sv. svými dai—y,;

' v němž Duch sv..:clávásvědectvíl'naší duši,“že jsme syá';
ný Božími.__;(»Ř_1'ň1:8, 16. Cf. "P..-;Garrigua-L'; Perfec—
tion-et Contérhpl., str.-14,8, 1.5sv'.)_

Milost Božífnás tedy uvádí'kq pramení.-čerstvěvo
dy“ vyššího, Božího" života,“sdílejíc'nám “přincíp ' o
_zhání a lásky přiměřený .sl-“přirozenýjedinému Bo 11,
_zjehož láskystává se takřkápřňozenýrn člověku, aby.
iřiohl Boha- poznávatí 41-110.milovati zde na věky: »

O -Ma_tqe.B.óžř. \

\ _ Mari-qMa'yer..

_'Jako'včn'ee květin“žáří skvostný řetězlegend kolem
tvého-*'im'ěná.Jméno tvé je“čistě jako perly, lahodné
jako vfočkyjlsvětů, zářivé jako"“hvězd-y.V milých“linie
_bách'_,čítávářň_e..čárokrásnépříběh :'O růží, která—voj
měla-z věřněho srdce tvého. mrtvéšo žáka ; o kejklíři,

m;, _ . _ 59.5. _.



který si pred tvýmobrazemtancemvýslouz1lnebe, 
o _vratne;ktera uteklado světa,ajejíž službu331konala
místo ní; 0 tvém_příchodu ao ZLOZIIYCIIcel klaster
ních a o tvých navstevach vevěrných dusíclíiA _otom, _

_.íak_v srcleinOsíšsladkou rozkossvéhó dítěte
Jmeno tvevznas_íse Jakopestrýletm motýlnadlucmou _ .
Přešla JsisvetemJako slunce.PrachneulpelTI_na'

. nohou Andele nesli;lem tveho.modrehoplaste ' "
Duch svatýkďýsi',zapelplsen.Sen o_-pntelkýnl.

O pnteusým, Iti-asnéjakozora,krasne,neposkvrnene
Ale kdýžvýsnčnapřišla;Bůh zapomnelplsenKdýz

Panna Výstupovala,kýla nadhernějšínež;zařeVýcho
tiu-. slunce. - — - -- -'"POJJ nevěstoma' zplval Duchsvatý " '

Jsi verš,Marla,.jejž_vYBasn11Duch svatý! Vers
_ztělaakrve aduse J s1nejkrasnejnslovo_s_věta.Proto
se _s_lovoodprvopocatku s__tebou snoulnlo. ABuh kýlovo.

Krasna Býlazemě,dokudBýlarajskou zahradou.
Tý všakokraslilaJsi ji.ještěnadhernejlUsteďnla J_si
pam modrou hvězdnatOunoc-dvacatelio ctvrteho Pro—j
since, dčťatkov kolébce ze.slamý,kvetmový Jóme

nazaretsliý s řeslicí_aLobllkem_Acelýten krasnýp_oklad legeng lesníchkaphcek a.zvonů.
PróčJemajtal;krasný?'AJmenoMatky Jakozvuk

housll?PročJmenoPanný vzbuzuje uctu?Protože__Tý'
_jsiMarie! Protoze _]s__1_Matka _a_zaroven Panna! _,za—zralí zazraku' __ - . - “-'"

Jsi píseň,_11terouDuch _sva zapel naší zem1 .- 2"
Naše srdce kýla gusta a _hctiYcIna.Tec1__v_nlch Jako

nebeska ruže kvete Jmeno tve. _ _ ___ ___

Chudoba __vesvetle m1lostz...__-_.
' 'F]a„E„.U1—La„oFM

Svatý Patnarcho chudých OtceFrantisku,oslavo—'_VQIIY,O(11VOV£IIY_aprece opustený anenasleclovaný,



"Vsešliz plnost1 sveho vecneho Bohatstw paprsek světla
\do srďcí tech, kdo"čtoutyto řaďky, aký prohledli aspoň
na okamnk mlhou ducha světského,kter-Ýoslepuje.

„zraky dítek tétodoby, a poznalivelikost svatéchudoť._
čby,tvénevesty apaní, v e)'í_n1zkost1,slavu )ejí v po" '

'Í'Iírďaní 'aplnost )e)1110Bo atství _vjejí nuzotě, aby p_o-_-._
.ch0p111,ze vsemplatl slovo naseho Pana : „K 0 _sene'!
zřekne vseho,nemuže]:)Ytlmym uceďmkem (Lula.

._34,33 ) 
' Chudoba )est slovo,ktere slys1dnesm človek)enve_
"sp0)en1sdvema pojmy: s pojmem chuďasa a pojmem'
_.reholmkaJ enjako onadačním zlulidskéspolečnosti,
)ako ovreclu, ktery semusí kazdym Zpusobemocístra-j—s
_n1tše )eďna dnes o chudobe K tQmusměřují,čimají
smerovat1vsechny pokusy o.r_o'z_ř_esen1socialní otazky,

.jatfuž mají jmenokteréhokoli smeru aBar * :
: -'Ale jako přivšem-skoro,._fák1zde)e ?ametralne'.
rozdílnareča nazorEvangeha,od nazorusvěta,ve?

___(IenlMílosti oil tužek JOB Svaty Ignac _vZaklaďu
's" el; Exerclcu uvadí. chušobu )ako příklad věci ani—.
[__doré ani zlé. Ale tam,._kde už mluví o křesťanech,
*.lzltteřízíjí; ; lasky a _zmilosti, kteří chte)1 dati svému .
,'Bohune)en,co musí, ale vše -—v roqímaní o třetím:
Š'stupnipokory, tam užchvall chudobu jako nutny ('Iu-'
_kaz nasledovaní Krísta. A )eť1í_cí1emtohoto casopisu i
3kralovstv1Pana J ez1sene-tak sířit, ')ako prohlubovat, ._.
f_nenímožnopre)1tchudáky, ktera jest jedním ze zaj
_klaďmch znamek kresťanstw a tuc11_ž__nutnou podmín4kou Jokonalostl '*

„Ale proc? *— ' " '
Coz _ne ostav111nadherne domy Boží, klastery, ne"

-;mocmcezíoznuhohatlkresťane7 A z čehoBudečerpat ;Í'chanta, 1) clou-11vsichni dobří křesťanéchudí? '
Práve ::tetochudoby Tovšenevykonalo Bohatství,

„tovykonala pravěchudoba Neboťproto,zebylxchudí,
_ÍnemllovallBohatství arOzdalí )e _nautok Panu.*By1i
"chuckdaéhém.Bez tétochudoby nebyloby nic.

Kdo nepochopl,zeduchemEvangeliajestchudoba,
“"ten nema _O___nčma: _0__celem Lozskěm _u_čen1an1 leliI'tt.

_-__ _,30ž _.



“\
.

Porozumění..A tím měněje sChoPnÝmnastroj emmilosti„
.tím méněmůžePostouPiti v dokonalosti.

1_.Cílem člověka jest s_Pojenís Bohem. Ani zde na
zemi, ani Po smrti nelze s1mysliti (lokonalejšího a jí"
ného spojení s _ním',nežli laskOu. Protože k u_čeluvše

musí směřovata Ěodle _uěelusevše oCenuje, je ten (lo-.kónalý, lidoje clo onalý vlasce Lascemusívšesloužit.
ím který ukon nebo ktera ctnost víCepomahá ]: lasce,

„tím je Potřebnější,ano, nutnou k dokonalosti. Jako Při
;každěm Počínaní _a.uplně ve shodě se zkušeností-.učí-'.
t-elů duchovního života jest Po_čína_ticestuk Bohu ne-_
gativne, Odstraňovanímtoho, coj_1Překaží: Největší,
vlastně jedinou Překažkou, ktera _nas_oclvaďíOdBoha,-__
jest žádostivost-.„Kóřenem z1é110jestžaďostivOSt.(EP.
k Tim.6, 10.) Tato však nemůženic,"nema-IiPřed:
mětu, Po němžBY toužila nebo na něž LY n-ezřízeně

.__"Pověs_i_1a-srdce. Sv._Bonaventura v Obraně- chudých
(APol 1ogiaPauPerum, caP. VIIJ) „-.._.11nutíjejí ještv mysli, ale Příčinua Potravu jí dodavaji věci vnější.
Cheefli teďy _kclo.te'ntolíci-enzleho vytrhnout, na o'“
Boji musívzítohleď,_ja1£na vnitřní žadóst srtlce,tak

na vnejsí.věci.“
Zřeknutí sevšakzadost1Pomajetku nenínicjineho,

nežli ctnOSt_c11udo_Í)Ý.Sv.Bonaventura: „Evangelicka
cliucloba jest Ctnostodríkající se časných věcí.““Dobro—

volnym odřeknutím majetku tedy—_nebo ochotně a ode-""
vzdaně snašenou chudoBOu se odníma latka 'nejL'laá-o—
nějšímu Pramenu zla, odstraňuje _senejvětšíPřekažka
lasky 1:Bohu, a tuclíž jest chudoba Prýnlm Prostrecl- _
k-em na cestědokonalosti. -Ajako Potlaceiií žaďostivosti

jest již ]; zacatku duchovmho života nutným, Pravětak nutnou jest chudoba.- —

Z této uvahý lPlý'ne dvojí duležity Poznatek Pro—_"(101)č.Pravý Pojem O C
Podstata chudobynení v„nic nemít“,'n'ýlrrz])odrelc"

nutí. Jako m]:ažcla'ctnost nemuže ani cthclóBa _sPočívat '
v__nějaké vnějšívěCi, nýbrž ve skutku vůle.

Tóto vnitřníoaříkanívěcívnějšíchŠmenujesv.E::a ___jestdo jistévangelium___chu40'bouducha. Tato chudo
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míry. ňúťná “nejel—lilidokonálostí; nýbrž i ke _spaseňí
vůbec : A'spoň'tolik je .Potřelaa-"sezříci majetku, pokud

_ vede ke hříchúŠTím více 'jest všaknutqa pro ty, kdo
_.. chtějí: jít .;cestoú 'dókonalosti._ Lne—li' duše ke věcem
.fčasným, nemůženikďy s úpliiou svobodou se oclclati _.

lásce _aVůll Boží., ' ím'-více místa zaujímal v srdm ma—
.jetel: nebo _s'taroSt“nebotouha po 'něm;t'ím 'měnč místa
má v-„ňěm'_Bů11'a_S—taxfosto'jeLo-vůli. ím měně miluji
jednu.—_věc,štím-ýíceímilqjiopla'k; ím níenšf je láska

. _ke'hmot—ěftí'mýčtší je-žávislost na Bohu &ňáklonnost.

\“

Lodě 'á'giez'ávislostiduc
chudobySv'Bonax'rĚhtútatamtěž: „Jelstliže'teclytoto

"__oclřeknutfješt dOkonělým odštrančním „kořenevšeho-.“
,'.jízlého(žádOStiv'o'sň)a Ýyvrácením Babýlonškého zákla'
du'hříphu,'p1nýn_i_právem možno tvrdití, že chudóba..

' lieýěcem (l'qčllovňím, čím víceve m'něpůsoBí-věčnost,

tím slabší L-je--'y1ivač'cíhpomíjejících. _Vtěto.vnitřní sva-'doclfimoýy je'clůvod-apodstata _

'. 'aůchá- jest naopak kořenem ža základem.. _vangelíckě _ ,
. _.dokohaloštiý“;(ILiCL z.); ._

' _2: A'le'i'slčuýečná čÍzu'clolíá,která se "nejen/skrývá.“
li,-srdci, laleikterá'se; jeví'i ve s]cu'téčhěmodříkání ma'-' '—

jetku, je Podiňínkoú'dokoníalosti pro vsVerhškřesťany.“í od 1301111I když šelčlovčk' rozhodnut-ím“vůle 'osvolao
,. '_. _'_ o k ,v." - o “, , “v k V. ,. Vj'

. fo majetu u,prece muzustava moznost-apo usem 1 n.—ežítost této“žádostivósti podlehnout..-A proto jen s u"
—tečnýni Vodifíkání'm.;nůže_lďoká;at;' zda jeho“ chudoba
“ďachovní je skutečnou ahnikolipouhým' šebeklamem.
.Tato fouká nejen v srdci; nýbrž skutkem 'nícnemít,
hnala-á. puči-"staá_sta odhodlaných "duší do řeholního
života, a-táž tou'Lápo odříkáníotevírá .ro—čebohatších, .

Klíšešťahnů —11fá1mí_1__žnčia dobrým skútkůmQ ,Bez. těchto.

._'£Íojeýů.je 'poqhá CLudoBa-dýchá jenflpřeastíranoa', jen .amem.Praktíčkýš Není myšlitelnou' duše, která BY
_-se vážjrič snažila" _o'cl'olsoxialosta při'tom'- podléhala lá

kotěgr'nesrovná se dóbř'ešto'u'to touho'ptgo dokonalosti.žšlilaá v šáteéh 'dleh'ejhovější m6 , zá iha've lata;
hýčkýokrmeCh; pao 'možnš_poč ?

Í'ZařízenémPiš/Byt u. To-ýše'dle názoru duše, chtějící
=žftiý.'duo11u Kristem; ;pátří_“chudým, '

oďlném a na istav

, .

' rěogf



.3 Spocxva-lx podstata chudoby v od:—11mm,xnůžexne___
ve svéuvazejíti dale Nejen majétek je predmetem_z_a-'_-_;
ďostxvostx,je tu i'7cídoišttela, ktera erclí duši na ceste_'j
k Bohu. Není to vyšším, _jemnějším,dokonalejsxm cha__-.__'

p_aníxnsvaté chudoby,zříkam-Iise .i tétoprekazk _
obetujx-lx svétouze poJokonalostx 1Jovolené ožít fy, _
zreknu-lx setěch vyhoď které Bych cllesÝéňostavuff
mohl si.popratx, ale kterých Si nechci dovolxt1,a1)yc11„_
-__seÝícéprxlxlxle chudýxn skutecne, kteří na to nemajx?:"

Nejsou jen statky _cašně,klube hmotne. ] est _imaje-_e_.
tek, ktery ma _iten nejvetsxchuďas je to vlastnxvůle,
.touha po cti,po uznan1„vaznost1Nenr to vznesenym__
porozumenun slovumSpasxtelovym.„Kdo neopustí
vše, nemůžeBytx mýmuceanxkem jestlxze podl—j
(10jmemvserozumími nehmotnou,ale protoneméne"
vlastní švo'uvulx? „Tb jest_t_avznesenostsvrchovane.
'chudoby, jež vas,Bratry x_nénejmxlejsx,chuďymxna.
_věcxu_čxnila,.a1ectnOStxnipovysxla (Řehole s_v.Frant ) '_
Opusť vsea nalezneš'vse.(Nas1eďersta ) i___i

Zříci se,majetku je velxke, ale __zřícise _tela,zřícise ,';
touhy po samostatnostx,cti,“uznaní, a]coxxecnebýti tak,
Jiudýxn, ze clověflcnexncíani sám “sebea docela se odevzdaf

Boku, to je nejvetší, nejvyšší_stupenchudoby,_1_cteroui'vxcllme jen na '—.']cřlži. .
4 A to jest nejďuraznejsxxnJuvoďem rochudobu,__f

clusnn po dokonalé lasce toužícím:Zpofo [xenís:_Ulcrif-j
zovanym Spasuelem.Nath nasledovatxnahého nakrížij
Ježíše, nahehonej en šatexn,ale zbavenehoÍxras Zara-"'

ví, žiÝota,přate1,cti_,_jenž _anive smrtxnema,iam Lymm guanin _- _ _
Z tohotohlubokého chapanxevangelxckechudoby

zroclxla seskutecna, všeobecna chudoba _prvmchkřesel.-_
ťanu OBec veřícíchvšak_xnelajedno srdceajednu _
dusx anikdo žnicí:nerikal, žeby neco_zmajetku jeho "
inubylo .vlastníxn,nýbržvseckojixnBylo spolecne
Vždýť nebylo mezinimi ani žaďnělxochudého,.neboť
_ti, kteří By1imajxtelxpolí nel) domů, prodavajxce jeli"

rinaše'li penxzestržené za to, coProdavalx, a kladli je,...
i nohamapostoluRozdavalosepak kazdemupodle,j



Ltoho,Jak Bylokomupotreb (Sk ap. 4,52,34—5.)
5.-A konecnenejen proto, že věcičasnéjsou potrat-'_

L'Lfvou-pro zadostlvost, PrlleZItOStl]: pýse, lakotě, sobec-Ý
:;tví, pohodlnostl a lasce k světu, je Svata,dobrovolnal
__chudobapraktlckyprvn1ctnost1Alelposltlvne :Vž'clť' _
“:člověk __musíněco mllovat, musí na něčem “viset,ješo '
""srďcemuslnekomu nebo _nččemunaležet. Nemádli však: -_j
.__'€n1c,nema-11anl(lomu ani _včciani peněz, přatel, zreklfff :
__"-_li'setouhy po vymknutl -.-_-Íkomu Bude patřit, čím se.
._'__za]ayvatJeho Srdce? N eco_vnembýt musí:J e-.11prazďf

__-_=_névčelstvorenych musí tam s1<111ta_zcela J_evyplňo
__Í'vatlaska ]: Nestvorenemu . ' —

Proto svatxodjakzlvaneznah“cenupenezProto ó
pravdu duse po Bohu žlznícíčastonepoc1ta31,až BY \
s.“jím'mnohy vytkl ]ehkomyslnostkdó jich nezna.Proto
"jeztrata čas'napnlls nerozc111_„—Nicnemajlce a-_všírn
'zŠ-vlaďnouce(a.._Kor 6,10.

Proto seodevzďavajlpokorne veden1.auchovních_
"vuďcu, aby ani_zbOžnostnemeh Jen vlastm „Chces—li

..dokonalým Lyt1,_jdi, prodej _v_s_e,-co mas. . .a __nasleduj
_5„.'Mč.“(Mat 19, 21.-) :'L
* o Jsouznamezkusenostl duchovmhozivota,ktere

Ýdusekonajl takrka 1nst1nkt1vne,puzenýpohledem na.
"f-jkrlzZnate t_umllost Panaínašeho Ježíše Krista, ze .

to_tižjsaBOLat,sta1se.pro vas chudým,abyste vý zbo-'
:_fhat'lichudobou Jeho _(2 _.Kor8, .9..) '
L'Í;:„Hledejte tecl'y'nejprvekralovstvl Bězího a spra— '

"fveďlnostlJeho _atoto ostatm _va_n_í_Lucie prlďano (Mat.
5,-35) „_. '

„Nesklaďejte si pokladuna _zem1.. .,ale poklady
“živnetu (Mat L6,1_9.)„Jak těžkovejdoudo kralóv
f_stvlBozlho ti, kdož mají pen1ze“___(Ma_r_.1_.o,_23)
LEvangehcka chudoba, pozorovana v tomto svetle,
„rázemsic c11em,ale nutnym prostredkem ke spasenía)
i_nutne3s1mve vysslm stupni ro duše, toužící po doko-- '
—_'LLna1_ostí,souc. vne1s1m, z lasIIíý vyrustaj1c1m důkazem: '

vmtemežo oclrzlcám___-aZáUlSlOStlnajednom jedinem —-'naBohu ' '

Blahoslavem chuck Juchemu '.-_.í5_L_'__Z__-'_."'



_AtjsoujecanJaÍmJa a__ty,Otče,
\ .'_]6 no ]SmE.

Albert _Málek

Co nejvíce zarařía uražínepratele církve, jest její .".
jednota zatím co oni stale čekají,hledaj; a snažíse
ulepiti nejaký SÝstém':; tvarohu _svÝchprincipů, cír
_kevtu stojljako monumentalnl chram,jednotnav celku
_iv jednotlivostech prostinlga,velebna, Božska.J est to
prostěnaplň velekněžské modlitBÝKristovÝpred jeho
“umučením.Pan dodava, ze sednócení křesťanůbude.
světu důkazem o pravosti jeňo poslani, jinÝmislovÝ:

_čím v1c_ebudeme sjednoeeni, tun hojněji budeme zís_-_'_
„kavatipřívržencůknruce Kristově, anaopak cím'měně,.
budemesvorni,tím hubenějsíBudenašesklizeň na vi-t
-nic1Pane TÝž svavtÝ,J an, kterÝ zaznamenal velekner" .
si_goumodlitbu J ez1sovu,IiclÝž zestarl,'míva1__(losti na"
tomto stručném kazaní: „óÝnacIiove, milujte se v_espo—'
-Íek“.Učec1_ník,ktei—Ýspočíval na hrudi Pane při po
slední večeři,znal jen jediné slovospasÝ,jeho poslední '
Odkaz jest obdanÝ posledním slovum KristOVÝm.
-vespolna-1as1£a,_toťtmel jednot. ' 

anme seponěkud clopozehnanehověku,LJÝSpa
“sitel dlel mezi _1idmi.Přé<_1_stavtesi Ho ve vznesen e_t
chvíli, kdÝ ustanovujenejsvětčjsíSvatost oltařní;O?
.živmesi slova jeho velekněžské moďlltBÝa srovnejmef'
;svuj život se živOtem, jakého__nam VÝprosuje Kristus
__Panpřed svým umučením. i
Přiznejme se,žejsmevelmidalekood ravelio sjetl—
nocení. Moderní život se vsímsvÝm pae těním po cti
“'aslavě rozestrkal nas natolik stupinku společenské
idulentosti, ze pro_ukajeni své posice nebo _proaspi—„_
race na místa ještě.vÝzn'amnější_neviaímecensu- m
tické-ho-těla Kristova, ulpivajice na. své 08013111mocis;
kule, jež se nam jevístredem vesmíru;
_Vzdcítise sebe,jaké to o_trelenaučem moralistů,a

_přeceja1__i_malo lze nalézti duší, které jeplní JokOnale.

_Ten se vzdava statku_ _apozemskÝcli slasti, ale v_i'síce-f;
za



nější nežfůcta "Boží. nen “používásvěřenésoběhřivny
[; diktatuřenežli ktýranii nad dušemi,které sekně

_mu s důvěrou, Obracejí.Někdo láteří na.-politiky'a
sám tyje' z jejich přičinění. Jiný exkomu'nikuje samo-,"-_
.táře',kteří si dovolují kritisovati plytkost politických
—Prog'1_'am_ů.-Taličasto se pod Leránčím roucllem kryje
hrota nebo aspoň Lřotek ješitnosti-,který časem clo-'/-/“'. : -'vv - .! -. .;

___zravav rok _a-promenuje beranka ve vrtohlaveho
8.11.0905. . ». - — " .

- Česk" katolickýiživot jest děsněrozerván nesná—
v _ .., -. „. _ .» _ ,' _. . " _ 'v ;, VŽ

_senllvostl 1ntellgence. Incl, jsa _vustav1c_nemstyku spří-'
roďou', závislou "úplněna milosrdenství Božím, žije ve 
zbožně-resígnaci.Katolická inteligence jako LYneměla'v '-'v/ Ivv"v ;- " . ,., _
uslechtllejsí vasne nez zavodltí'v uchvacovam posla-'

' necliýclx mandátů a četných místí Arrivísm v'katolic—
kých řadách dosáhl "stupněpřímokatastrofálního.

Kam sepoďčlaj'prosjtota “prvníchkřesťanů,toužících.
._ ._ o_ , . ' ' V“ v_ . o _ V' ._jen-po jedme ct1nasvete: aby se stah sveclky.Knstoe
vými,.P1—olejíce_=_krevza"víru. ' těme životy prvních
mučedníků. a poznáme,-_jaké-to“byly nádoby lásky.
Lšskď žhla v'jejícll 'sr'clc_ícll,láska byla jejich jediným;
;životním'přojevein. Mezi_'námívšak nelze ani'm uvíti
' oirodínněn'i'“teple, 'o"důvěrném soužití dítek Božích.
Prostota stává seconeviclět'obětííntrik a_láskazmírápoď

_neomalenÝm týkaďlemďuchovních chroustů. Vrouc-f—
„Inostfjest náhražena úřední zdvořilostí, studenější'obj ctí “
lLaclíLo. _ _ __ '

__._Jeďnou'z nejzávažnějších příčin tohoto smutného
Lstavu i]est neuznávání hieřarchie Juchů. Všeobecné

'! ' , I J . v ; - . o .
.pravo 'L1350V391__vyvratllodokoran po em relatlvlty
iv licl'skéjspol'ečnosti,„ajzávislost časného lahobytu cír
.lxevníh na'výsleďku voleb zúro'vnilo řadu kněžís 'po-1
'_litickÝmi _činítely'._Neže bych podceňovalprácí poli-"
tických Pracovníků, máťzajisté svou hodnotu pro ol)—
hájení-přšv-církve, a e_pro zevní organisaci nezapo—
_m'ínejme'vnitřníhierarchie, j 'akji ustanovil sámTvůrce,_'
udělivtoinu'více, _onomu'ménčsvých darů. Nivelisace'
Bývázáštitou pýše nebo závisti,které BYrády zabraly »
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“VÝsaCÍÝmxlostl. („hcx ríci, že naši kresťane s_e_nesnaží

"'zaujmoutxmístoÝesPOIečnosti,které !) jim prxsluselo.rpodleprxrozenÝclxschopnostíduševnícš nebo (luckovf'
' .nlch ale počxnajísi,jako BÝvrchnost:BÝIÝJensluhÝ,
najatÝml z milost;voličstva. Není mezi .namlt_ěsvaté
'Lorlivostx,.upínaj1c1vsecku svoupozornostk cíli, _ane

*]; vlastní oSOBě,jak to lze viděti V_'_úlech Bozxch ola-__.
_sexehřeholnígh.Není mez; nami tě touhy po pokoro-f

)vaní,-]ak]1vÝslov11Spasite1,_řka_:-'„Ne řišelJsem, aBÝ' mibylo slóuženo,_,nÝ1)ržal.)Ýchslouzi 
Ctlzadostxvost Jestznamkou, ze jsmeztratxlxsměra_4

'.lžemÝslímev prÝéřatlě naseBe.=Kde.jest laska, není-,
vřctižadosti.M11u31c1predstaveny Bude trestatl z laskÝ;
“,apro lasku, jak tomu učíSvatÝ_Frant1sekSaleskÝ;
milujxcípoďrxzenÝBudeposloucham s radostnÝmsní-"

"cem, a ne "zestrachu před trestem. Všičhn'i _La'dóaÝesta
lém v_čcloxní,ze jsou časteč'kami mystxckeho těla Kris—Í
ftova,zekažďa nasemýšlenka';každé našesloÝo,kažJÝ'
_našskutek Jen.teLJÝ mohou míti nějaký.smÝsl,Bu?
(lou—lívsouhlasu s vůl; Boží. _Prízdanlxvych rozporů
rech a,nesrovnalostech s nimiž se-co chvíle set-ka'va
rozum neosÝícenÝ_věrou,spravedlnost ne rodclxn'u'ta'
laskou; Budemepřesvčtlčení,ze se nic necňje Bezdo

'puštenlProzretelnosti, a..ževse to seprxhazxk nasemu
_Ývzďelanxa zdokonalení. Pročítejme _zívotÝ--sÝč_t_c_u.1__oni
“zkoušelimravnnni ]fYSleynll tra'mpótami v tomto __ÝÝ:
"hnanstÝí.Nebe se jim zďava'lo nemllosrďnejsxm než
"kamen,ale ani nejděsnějsímuka jich nepresveclcxla,ze
LÝBůh neIJÝlspravedlxv, zeBÝnapřed BÝwlotichá hle-
dat; časnýchpoct a časnéhoBlahobytu, _ateprÝePoj.
tom kralovstÝí Božího.Dohadovati sesvxabu ješit—
nosti u těchto __BÝtostístravovanÝch oknem laskÝ hra-'
lnxcxlo Ý sesmešnem.

Laska neVÝIuqueBOJesezlem Svatxsevrhah Jako—'
_ozdrazďene __včelÝna Bludare, nasazu11c1*'síměhniIoBÝ'
..Ídómedu učenxKristoÝa, ale Ýseckajejieh' strohou,-_ať
Ýůčij_inÝmči ÝučisoBe,BÝla _ukonemtéže lasky, oč
Lětujíčí se-až na smrt, a také jejich protxvn1c1neo-_
_dolavalx Prltazllvostl Jejxch mxlugxcxclxsrďcx 011011“



_—':svetcukyvalo takrka vstrebano do VÝhnčjejich lasky.
, Ach, neBOZísvetcovelPolitikoVěJe zahnali do těsné
„Vohraclky Qui; Sanctus est,_.ore'tPro nobis. —.'Kdo sVa'tÝ,

___iĚÍ_1ň0(111_se za nas. theratl JitnVýhradní nebe LÝPerBolL

„___a—c_ÍútÝcllfraz1.Ne_LÝt_i liturgre, skoro _BÝSe nevědělo,ifže ex1stova11 '
. J e-l1s_taVvec; Povaalwy,mkterak nenízoufalÝ. 
"ÍZbyva na'mješte jeden, ato nejjlstějšíZpůsob,jak Why

C]íoxnobnovdl sVéVýhasle žďioje 1aský.:uctakPanně
Ě'Z"Marii.Presvata Panna nejen žejest prostředníci mezi

:".nebeina zemí, jest i na Výsostmoudrou, opatrnoua
ÍÍ-lfspravedhvoumauckou Tak jako tmelemroďinně sko-
dy BÝVaPrecastolaska _m'atčlna,tak 1Vnasrch neshoť.
i—ÍÍda'elia ruzn1c1c11jest třeBa hledati rozsouzení a usnríť _
_;_f'_ren_íu Mar1e_Ona rozezhaw srďee VlaanCll potře. '
___pychus11nyc11'apotčšr zarmutek slabých. Na jejícli
;;;PrsouBudeme dychan rajske VankÝ sVoLoCIÝBo_ží,
'ÉÍÍ_>takzenijakě pozemske Příkoří nas nestrhne VBývalo“
_rnašinedutkhvost, naše mrzóutstV-í_a_-naši malomyslg '
ffnost. Naše svornost bucle u_x'n'erna_nasí-víře Vjejí vse-'
-f_mobouc1anluvu, a potom naše s]eclnocemobročí
; 'Ii-On'u druhou, BOBužel,větší _častnaseho narocla, ktera.
Í-íaždosudlezela ladem

__ Na mort. Š'
„ Dr BclřtchVašek

:Devat)r clenna Ímóři. _'
Jak ;]ednes ti'čhě!Co'Jsme-VYJCIIzPrrstavu,ne"

. ÍLÝIOJestetak khďne Tak tiché. A Přecesevlní.J en

.-.——'.;&oc_é1_gnatho seVlní, a1e_1)_recese Vlní To sxre more, 
__Zkteremě-a naši lod obklopuje daleko na. sever a cla"

fileLonajrk,-Jaleko na Východa nlazapad,to mcre
__“"neznaklidu: naprosteho Vetrý aVětříkÝudržují Je;
ŽSVohybu —sta1em--'—_'O cluše ma, kéž J_Sl.uchranéna

to o_nestěstí,abys proLJacua,'c1o]_iu-:1Vtě1e]s1,naprosté .
nec1nnost1T Kez _V__1_tra vanek Buena 'sv.s_t__a1eté oví-f _
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vají a zviřují! Ve světě je iólík třeba svaté činnóstr.
MOre vo1aj1c1'po vancích a po větru-je skoro neko—
nečněkolem nas!_ó tajemný vanku Ducha svatého,
.věj.

Kéž jen dují stale ty vichrÝDucha svatého v sla-_
Lou, nehodnou duši mou!

Kéž zvlní v m vše, zvlní až do hlubin vše, co je
svatého života v ní Schopnol ' 

ani-'

Stojím na Palubě u mlsta, _kdeje vyvesena mapa“
svykreslenoudrahou,kterouj1žurazilanašeloď.Kde
teď jsme?Pravě na jih oclIrska. Od Irska ostrova“
Svatých.A hledím s paluby na sever, tam"kde v_ne';
viditelných ďalkach leží zelene Irsko, _av_pomín'am

:na utrpem, jež katolícka víra tam prodělala,“na zlobu,
jež-jí ubíti chtěla prostředky nejďabelstejslml, na_._

_dlouha století, po něž katoličtví na zemí ve strasníýcl; _
“mukach se _sv1jeloa svíjelo. A vzpominam na nepře'
možitelnousílu, ježtohOto katolictví zhynout nene-'

' chala, takže dnes, když století pronasleďovaní mlnula, _
víra tam vesele a radostně se zelena a _zkvěta..

Ostrov svatých.
Dívil jsemsev Americe. z krajů českýeha moraV'

_.'-s_1_:Ýc__11,i takových, jež jsou P_„ověstny svou naBožen
z'slxouvlažno'stí a svým nahoženským odumíraním, na
lezljsem vystěhovalcečeské a moravske“vAmeríoe,
jejichž víra planouu a naďsena mě uvaďěla ve __svatý

' radostný užas? Odkud jenomten j_ej_ížar? V Blíz
_kosti a u rostřeclžhavě vlry Irčanů žili vAmerice
_titonasi Ěrajaně ajejich víra rozžhavila se těž a sta-la
sevelikých obětí schopna tež a zazařila též radostně

“jakohvězdynanebi. '
Hle, jak silní jsou ojgorouslabých! ,.
ostrove svatých, s paIuBy _tamk severu Ti do cla-f.

lek rukou vděčněkynu na pozdrav-._.

Neděle je dnes. 
510_1121118an rano ms1 SV.Je na _10a1_vseobecně Zhai"
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mo, že _imezi cestujícími i mezi zaměstnanci je slusné

procento katolíků. Při nejmenšímďřicet. Ke mši sv..,
již jsem rano sloužil o 8.11očliněve Společenském sale _
na lodním oltaři, přislo jich 6. Kde Byli ostatní?
Spali?- Ostýcliali se.?—Poďceňovali msi sv.? Byli z těch
"katolíků, kteří svou víru nenaviďí? Nevím. Vím je—
nom tolik, že nepřisli.Jejic11 nedbalost jako těžkav

' můra dusila řítomné.
Je to katoficismus evropský.-—
Na deset hodin mbýlav témže sale Bohoslužba pro-'

testantska S hrdostí tam sli protestanté. Bez Bazně
lidské vzali s1kanciOnal clorukou a zpívali. Byl jich

(pěkný počet. _Ne'zpívalyizrovna krasně.A1e zpívali
'statečně. Posilněni a s hrdostí se rozchazeli.

-Katolicismusevropský, jak je kolikrate zbabělý,
:lenošný, dolekaný, neuvědóměIÝ,nečestný! Jak 'se

Jí pak často sam Před sebouT
Hanba, hanba, hanba této zbabělostí!
Hanba této lenosnosti!
Hanba této neuvědoměbstil—

.-: *

"Vzpomínam na katolicismus americkýf _
'I tam jsou některé smutnéstranky. Některé 1velmi

smutné stranky. 
Ale jedna věc je tam velika-:Ti, kJOž katolfkfý'

„jsou, to jsou katolíci přesvědčení, neBOjacní, podni—
juliaví, oběti schopní.-Ti vzali _si]: srdci slovo Paně:
„Nebojte se, maličké stádol-“ .

Malo poměrněje katolíků ve Spojených stateck
"amerických: jen nějakých zo milionů z ce ]iOVéllO
Poctu obyvatelstva 110milionu. Tedy kolem zo proc.

A ti vytvořili si katolické skolství,o jakém sev Ev'
“roPěani nezda, 03 škol Obecných až po university.
V duchu _vzpómínam,jak jsem stal v nadherných Bu—'

_dovach velikých katolických universit .veWashing—
tonu, Georgetown, Clricago, St. Louis, Omaha, vzpo
mínam na to, že_napr. na jeóiné katolické universitě

_veWaslnngtonu studuje na Šoooakademiku, zeIti—asné
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m1stnost1katol. un1vers1tÝ Ý_Georgetownu dovedou
pojmoutij clo__sÝÝcl'imístností jen. -ča_st_absolventu niž—:
šleh skol, již seuchaz'ejí o prijeti na un1verS1tu,__Ýzpo-'
mínamna “steskrektora katoliCkěFórdhám Unlvers1tÝ
ÝNew'Yorku, zemuSiltéztollk uchazecuodkazan :
N eĚOJtese,maličkéstaďo
Vzpommam na katolickékatedraIÝvne3vets1ch
městechamerlckÝch vybudovane vsechny v_-poslal-'.

.-ních desítiletíc'h,směle Lla'sajrcípevnost presvedcenl'
katohckeho 1ÝnejvetslclustřecllsCÍChAmerlkÝ

A Ýzpomínameuchanstlckeho kongresuv Chlcagu,
_LterÝ_13Ý1Skvělou man1festac1pro Knsta svatostneho,-_
man1festac1,před Jejíž ohromnostlÝ užase onemela'"
_Amerika --___iAmerika neverecka, 1_Amer1ka_pro-':
testantslca -,—"man1festac1, kde stat1s1'cese-sešly, aby'

před t_Ýaříceleho světapaďlÝ nakolena pred erstem
svatostnym __.. .
' Nebojte se, mallcke staclol ' " “"“:

Katohmsme neohrozenÝ,]enz elleveďomekraCIS;
Ýpřed,jenž velkoďusne prinasíš nejÝÝsšíoběti, aby'
kraloÝStviKristovorosdo 'a štěstídušíBÝlorozséÝano,

katollmsme velkÝChobzoru,velkeÝ1rÝavelkelaskÝ
buclí pozdraven) _ __.

,.- .

Vcera ]semnapaluÍJe ukoncdcetbuNovehozap:
___ona.-_-- / ,
Jak sladkétoLÝlozdena1031Ýosamocemdenne

po několik hodin sedětijako Maří Magdalena u “no-f
hou Paně a'naslouchatl jeho slovumTJakÝm štěstím.

_toBylo BÝti_1ne21posluchau _sÝPavla, Petra, Ja
___oba - "

I<olem r_nne“clonedonrnÝch ďaleli se rozprostlrapm
moře:ještěÝícenež moreprekonavap vseckÝhranice;
prostoru vÝrokÝPaně: žadné__ďalkÝnemohou vzdoro'í
Ýati jich platnostl _'Kolem mne m_oř_e,.ježjiž po ÝěkÝ-E
_jestrozhto po těchtočastechzemě:od. věků do věků.
nepommepravda s_loÝ,Pana Ježíše. Podivna nevÝll-I
c1te1na modravost rnořenedovoll zraku, __aLÝpromklf



_Jo'l'ůdo zaVratnÝch BIOulgokJgga.:kdo Poohoggítajemf ";stvíVPísmě.sv.ukryta ..
Neobsahle ngoře .pocle gnnOu.a l_golengmore, Ještě—

7'neobsa111ejsgzrn—oreV..mÝc'lg rukou?
. Opravdu Jak 51:1qujest Sedčtiu nohou Ježíšoí
"..V'Ých!MluV, Pane! MluVI Neboť slyší sluha tvůj! "
"SladkÝučiteli nebeské pravdý, uč neuměle/eho?Strhěj.,
"supiny sočí ngÝch,aťVnekonečně :pokořéJasnějg-_mo
hou hledět-í clozamlzenych obzoru nepochopgtelnych-A
'tajemstvgsvych! Hladova je duše ma zdena VÝF:

...prahlepoustg _ó,SÝPejsVÝšinnedostulinÝclgsladkou ""manu PranlÝ tVě,.ať sbira cluse ma a u aj_ísvůj hlad!
.Í-Malaknlzecko Noveho zakona, IKOlllíBlaha juvef

:Vtobě ukryto pro duše—„__VšeckÝ,jež. Vpóliorné Vírc
„Vtobě sbírají sladkou nga_n_u_sr-ďog,Duchem svatÝm“"tamBohatě rozhozenoul : . . 

> _-chapu slova mlaďehoHolanďana, snímž jseng '
se Včera VeVečerngm-šeru ___prochazelpo palubě, a jenž .
mi pravgl „Muj tatínek třikrat denně —'7po každéng
jídlo -.-'četl aspoň na;několik okamžiku z Písma sV.
'a premyslel o..t_om,-aBÝ st__a__1e_V sobě osvezoval apg-oí-f'
_sglnoval zgvot z_VgrÝ -'

Malzamus Egyptský(5 6.:stolet1)

O Pravem zuvotechteli:Božíq_
Tg, ngz dostalo setěmglostl,LÝtgg„c1ítkangiBOžlf'f

.“rni“, „zrozenymg snebe“ , z'Ducha svatého —kteřgÍ
_I'ÍngajíVnitru. svémKrlsta, který Je osvěcuje a sílí, na:-r
řeka::ejí se r.oznganitÝngzpusobem p_oclVedením Ducha"

_:azakoušejí V srdci sVěngVduolgOVníclgpobíďkaclg u“ -_
cgnkÝ mglostg * - '



Něluíy užívají radosti jako přikralovské hostme .
a jasají v nevyslovitelné rozkošía raďosti;Jinďy jsou
jako nev'ě'sta,ktera okóuší Lóžské rozkoše v_přítomfj. '
nošti svého ženicha..Brzy-jsou jako andělé Bez těla,
tak lehce sepohybují ve svémtěle.Jindy. jsoujakoby
zpiti napojeni,-raďostí opojení v (_lucliuz posil-yhožských ta emStví. ' ';

.pPak ačí a naříkají naJ pokolenxmlidským a zjich
nitra vycliazí upěnliva prosba za celé pokolení Ada
movo—lkajlap_lačí,“poněvadžjsourozohněniz „lasky
Ducha“ 1: lidstvu. _ = / '
_A znovurozehřívase nitrojejich takovou-slastí a
_laskOu -Duc]1a, že, kdyby to- Bylo. možno—,raďi By —
pójali v-srdcesvé všechny lidi Bez rozdílu, 1_dobré
i zlé. Nyní, kdy. uzřeliznameníkříže, působív nich
zniocněmilost a rozlěva do “všechu'Jů 1(10srďce takový
mír, žeduše pak z toho ustavičněllo štěstí jevíňse co
nevinnědítě; Tu headsuzuje již člověk ani ida_-ani

eka, hřisnílianeb světaka; naopak člověk vnitřní
'zíra.na_všechny-1iďi-ol;em čistým a těší se z Celého
světa a raci By miloval ve svaté úctě celou duší svou6ka , Ž'dý. .
11\Tyní vpókoře Ducha ponižuje se-tak pod všechny _
"lidí, ze poklaďa se za osleďní_hoa-nejmensílrxo_zato
pali zije z miloSti-Dacia sv. _vnesmírné radosti.

Jindy jsoujako hrdina, jenžBářekralovu vyzbroj —_
a t_aIinedoBóje proti nepříteli, udatně Bojuje a získa
v_ajevítězství. Neboť člověk Ducha dovede též-cho-„_
p_itise nebeskych zbraní WDuc'řxa,talin'e Jó pole proti

í'ssĚinm_nepřatelůxn, Bojuje prOti nim a „sraží- je ];__s_v_y-x_n__\

Někď žije duševevelkem klidu.J esttichov nitru
jejím, O _oušíjen duchovní radost, nekonečnou slast
a svatost-.Jindy jest poučovana 'miíostí v-nepochopí-'
telném důmy'slu, mouďrOsti a vyšším duchovním _poť
znanío věcech,jichžlidska ustaajazyk amvysloviti
“nemohou.-.- V jiné době jest jako zcela obyčejn'y. .člověk.

__Dušeopravdu xnilujíc1Boha a.Krista x_nůževykó'- *

. S'z'o __,
\



___nati třeba tísíceradll; spravedlnosti, .vjejí neztíšltelně
. touze po__Panu není to nic,—ani ja o By ničeho nevy'
konala. A kdyby se třeba zničilaposty a Bďěním,
při ada jí _to,jako Ly ani _senezačala cvičitiv ctnosti.

A yla'l 1hy octěna rozman1tym1ďary Ducha s_v..,
' a kdyby uzřeř;nebeska zjevení atajemství —'v její
_nezměrnélasce Ii Panu jest j1, jako By ničeho neměla.,
(_I kdyby dítky Boží _víroumohly nahlédnouti do ta
jemství_Božíc11,1kďyl)ymohly Okusitinebesk cl! roz

koši milostí -_—p_řece__neclůvěřujísóBě,jako iy snacl
něco byly -— -. _.. 

_" aopalsf č1mvě_tsí.jest jejlcla duchovní Bohatství,
. tím chudšímizsobě samým připadají. V jejich duchu

'zarl jen velka, neztišitelna to_uhapo nebeském ení-'
chovi; neboť„Kdo jí metělo,j eštěvícehladoví, a Indo

' pije mou ev, jestě více žízní?
Obličej majíc_oďha1_en,_oko_nepohnutě upřeno na

_nebeskeho enichavjeho nevyslovltelnémduchovním
světle, zlskava duše 'zcela jistě spójení s Ním. . .O

' čištěnaDuchem svatým, posvěcena na těle 1na duši,
jest poctěna milostí, byti čistou naďoBou k přijetí ne.—_
Beské mastí, stati se příbytkem pravého nebeského

'_]_ira1e:Krista.
Vprav'clě-jest krasne, když cluse se zcela zasvětí.

Panu ajenkNěmu lne. Věru šťastnaa svata jest duše,
: jež jata laskou Ducha Byla důstOjnězasnoubenaBo
_ u, vě__čnemuSlovu._.Nyn1_ ma _hlasati, a_no, volati:

" „Jasa duše ma v Panu! Nel) On mne odě oclěvem
"spasy,zahalil oděvemrozkose.Ja1co ženicha ozdobil

mnekorunou, jako nevěstuskvostyl“ —_-_Hle,tak zijes
vpravdě věčnýživot! Neboťoď tohoto okamžiku Spo-'

' číva duše tva v Panu. Tys vpravdě to žada'1_od Pana,
žítipravýživotl “
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"Kol:])áníJezmIca.
Přelozzl0,F. Babler

__. Mana v síni useďa,
_ ' synackasvéhokoléBa \ "' '

_. ' Na 111111Sl vzala drahe
* Íd_čťat]so_-holé a nahe.

)Zéslz,_)ežóko našeprolqe,
' jítďěťatkukoupel-uchysta Mame

*Srdce naše ]CSIICIíalnl )e,_ _.__._ _'-___
-._do nichžďeťatkuustele Mame

' "Chudoba násepytllkemslamy)e, “
_na nějžJěťatkjo polóží Marie ' . ..

:-Něha nášepoduskouměkkou)e, ___j
již děťatkupodhlavu claMame '
„NaďqenasePokryvkou)e,

-_<._)'ížděťatkó pnkryp Mame * _ _ _
' '---Laskanase p_ov1jan_je, ..“ "'- '- '."

' ' Íjí'mž děťatkó __zálaallMame ' .

Schon chnstenhcheCathohsckw emackt Augsburg 15__90./

_Sebeoclevzclanz vzapalnou OLet_i_„
m' ;lo .; r_dn _eL _as_c e_B _o__z_1_-:____

. _Sv..Tereza oďfczulátlta /

Boze můj,-BlazenaTropeel ToummTě mllovatla" '
půsóbiti,_alaýsByl milóvan Chci pracoven k oslavem

fcírlivesv..,.zachranupc dušená zemia vysvobozupq
_ty, které trpí -v._óčistci Dýchtím naplmtl t_vou_v'ůli
__a_ďosa.11nóutistupně slavy, který. )si m_ípnpravd ven-'
.-_svěm_'kralovstvi Zkratká toužím Stát; sesvatou. -Avsa]í' '
c1tím_svouslabost.a proto T-ěproum, můj Bože, Buď
“Týsám:mousvatos'tx?Protože )si mne tak milóval,žesf
mi dal SVÉHOjediného _Sýna,aby kýl mým__Spasiteáf
lem &mým Snoubencem,nekónečné.Poklady jela-r.,

"23811111patxíj___m_ně_a_'_)a._T_i _)e obetu)1 plna _stčstí, Pres_1_<$_;,
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“Tě,Abyses na mne díval PřesTvař Ježlsovu a přesje“

110Srdce horící laSkou. Občtuji Ti jestě zásluhÝsva-'
;tých i—-v neBi-nebo na zemi -—jejicl 1 ukon laskÝ
'pr'avětak jako sv.andělů. Kanečn'čTi občtujišélažena
“Trojice, lasku' fsv.PannÝ, mé-drahé matkÝ, 1její za" ,
„511111leodporoucmx sve odevzďam a prosím ji, a Ý .
,jepřeďnesla Tobě!Její božský SÝn,můj milovaný .

:choť, řekl zapozemskeho svého živOta:Vse, očBuďete.
žadatl Otce mého ve jménu mém,-Ja _-_vam;A proto
jsem-sijlsta, žev'Ýplms mětouhÝ.:vím, žečím více

.-c11ceš(lati, tím více davas tóužiti! Cítím ve svém srdci

.-7nesmírnétouhÝ a-_s duverou Prosím Tě, a_BÝspřijal ve
'_"svevlastmctvl mou duší. Ach, nemo u přistu'pov'ati
___takčasto lie sv._přijímaní,tak často, jak BÝch chtěla.
.Ale,Pane, cožnejslvšemohoucí? Zůstaň ve mnějakve

__svatostanlxu, nevzďaluj se nikclÝ ocl své drobně oběti!
' .ChtělaBÝch Těpotěšiti zanevďěk lidí aProsímTč,
-.al)Ýsmi odňal mou smutnou. svobodu Tobě se znelí-á '
"Litil A kďÝž-někclÝklesnu ze slabosti, kéž tvůj Bož—
skÝ pohled očistímou dusi, s_žehnevšeckÝ mé nedo

“___ko'nalostijako oheň, kterÝ přetvořuie vše v sebe?
Děkují Tí, Boze,Za veškerét_vemilosti,které Jst

“m1uďě1i1,_zv1aště,ze"jsi m_1“dálProjítl výkní utrpení.
S radostí Budupohlížeti.na Tebe, třímajícíhožezlo
kříže, ažpřijde;vposleďní clen.ProtožeJsimneučinil
*_učastnou'tohoto kříže, doufam, ze se -T1_LuJu podobati
vrtání a že uzřlmzařltina svemtěle _ranÝtveho utrpení.
Doufam, ze popozemskemvÝhnanstvíBuduTebe

_,p021vat1,.av_šaknechci shromazďovan zásluhÝ pro ne
ibe..Cha pracovatijen,pro tvou.lasku, s jedmýmu-z
.mÝslem_»uč1_ňit1.»Tiradost, potěsití tvé svate Srdce,.
;zaclzu-amtlduse, ktere. Tě..:budou na věkÝ milovatía
K ve erutohoto zivotaij evím'sepředTebou s.Pražcl'?

.nÝ-marukama, neboť nežadam Te, Pane, aBÝspočítal :
<medobre skutkÝ steckÝ nasespravedlnostímají
»s11v'rnÝvtvých očích .Proto se chci příoďíižitvou
vlastní spravedlnostl a od tve laslfÝ PřijmoutviTeBe'
z'ná_veký.Nec11_é1_]meho trůnu a _j_i_nekorunÝ než Tebe,
.nlů)_mi1ačku '



Čas jest ničím,jeden den jest jako tisíc let; proto-
mužešmne připraviti, ahych mohla predstoupiti-před"Tehel .

Ahych žila vukonu dokonalelasky, odevzďavam
-se Ti jako zapalna ohěťtvé. mrlosrďně lasce a prosím,
ahys mne hez ustaní _stravoval, ahys mou--duši za1i1_
proudy sveněhy nekoneěné,abych setak stala mučed—

„nicítvé lasky, můj Bože!
“. A_až toto mučednictví mne přlpraví, a_hychmóhla
._ redstoupíti _přeďTehe, kež mi Ja konečně zemrítí a
řež ma duše se ihned rozletl ]: věčnémuohjetí tve
milosrdné Lasky! -—

' Při každém úderu srdce chci.Ti,.milačku můj, o—
pakovati nesčlslnělu—atetuto svou ohět až do té chvíle,

_:kdy zmizí stín a ja huďu moCiopakovati Tohě svou. _
"lasku _vevěčném_patřenít_vaří.v tvařl'

K %,;v'lja 'z_'e,.

Levate capita ve'stra ._,-...
Pracujeme, každý ve svém povolaní. 'A kollkrate;

_____praCuj_etetak, jako hy. ta .prace hyla vasim hohem. 
;jŠŽ_»'Zce1ase":do _níponoříte svou celou Bytostí, ztratíte se
\'iv ní a zapomínate na její spojitost v celkovém uspo'

řaaanlSvěta.Zapomrnate', zetaprace masvouvlastní
hodnotujen přílišomezenou.Kdo sespokojuje s hra
n1cem1teto častečněJokónalósti,j celí trochu hluhsí,
prožije v říšerných mukach- _malosttoho, do čeho Í.
.vložll toliť ohně.Prace nema hýti jen vyhíjení naší—_
energie, ma Býti hledaním-hodnot, pravých hodnot
_vní_.Jec]1napák hodnota v praci jest jej1vztah ]; Bo

u, jej1čast Bytí, jejrhřivna, ze které mamevyzískati
Bóží oslavu a čest.Pracujme, ale ne jako krtci! Buďme
orli svóuprací.Zdvihejme jl a j1sehe stale_vy'se,k Bo'
hu! Ne'zapomínejme,zeprace naše musíhyti jen pro-'
_střecllcelvm,ze není Samasahě posledním cílem. Jen tak
_nasprace nezahrahe clohmoty a"vse'Jnosti,jen tak
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žvítězíme nad hmotoug-kďyž v nílbúďemchledati. to,
'co do.-'ní vložil *Bůh, když-"jíjužíjeme 115:vzestúpú _.
k Bohu. Jíhak'nás hmota uh'něte a zatlačí cloBahna

' svóu'hiu—Bóu'ťíží. ' . : „' B.
.Í Upozm—nil“jsemnánepříštbjnos'ti v'růz'n'ých laděn-

_(lží—ícha "divadlech zvláště káto'líckých. Bylo 'zle. Prý
“.Íjsem tuz'ě' přísný; Kdo By'nebyl, "lid ž—čte-františkšn-w
„ské číslo nějakých novin, psaných atolíký'íaro ka.—_.
_tolíky- a "tam ža" “chva ozPěvY na- čistého “chuďíčka .
z Assisi'-sepřeďvádí “nejnovějšídámský pleso ' úbor,
„přirózeně'f 'sěnalaými-ýažemi.Cóž ani katoliěřéžcný

_sé ně oveclou osvoboditiýod otroctví znemravňující.
.nl'ócly?_1_katolicli_ěženy se svým jeďnáním vysmívají

“krvavě- vážným říkazům s_v._Otce a Biskupů? I' ony.
víří fv reji' slizkě o Lada ,' ...?. Sv. Františku, co Byla;

. __učinilís nimi?. Jistě 'že- Lys odpásal- ten- svůj" ostfý
. provaz “a.zamával jím 1101té nahoty. Ale ne, ty 1) s.
Itó. nc'uěini1!.Tydáňxy_'jBY k tobě [pros'tě nešly. Kže
pák oný; z nejvznešenější ..společnosti k tobě, chu-
ďáčku _rozeclraněmu a_něholeněmu! Ořny si tě musí
ncjprve' zkrášlirrnaísvých obrazích, vymočiti 'p'ocsiíÍ
_ptáčin_k0vskouapak :-pak r_nakreslí za celou chválou.
i—úpřímnoů-obrázěk kokěty s holými. pažeírlxi,zatím
co-ty ses válel vůní, abýsuúilčelýťělo .-. . , —

\ _' Redaktor..
Bůh Plní'proroctví:. ' . , . _

, _;_..Nároď [totiž] a i_říšeikfe'rá BY nesloužila T obě, zau-—
.. ':.'_1:1Yí_iéi,-alnároclově.zpustošením pohubcni Budou. '

' ' — ' - „'Isaiáš 4' X.-12.
;

. . T-HOV O'RJNA

' N .ÍS.'B.-;_'Sv'.František Založil/Menší Bratry,- kte'í—íý"
něměli jničehoniíti ani.klášterního jmění. Později Bylo.
fclovolcnočastíMenších Bratřímíti něco aspoň proklášw
fér. -Ti;ílitcří přijali totoziziírnění, slují:konventuálý;
nebo, u' nás; minoritýg' Františkání jsou spojení:“přísné
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-_včtve_Menších Bratn, kapuc1n1byl; zalozenl j1stym.
' M. Bassim.S_1ujíkapucíny od dlóuhé kapuce, sníž si _
'jejlch zakladatelpredstavovalsv.Frant1ska_ Díky
za uznaní.

I. Č. v. I. Byvamvždytohkpotčšenpod dolnsy,
čkterémi občas potvrdí,“že přece-.nepraéqjeme na ar
flmo.Z duší Vam podobnych sklada se naše-užší duch
">?—rodinaSnažlme seBýti od čísla]; číslu lepší Modlete :
_"se za nas, ať se nam___-to_c1a'ří__sB_oží pomoc1 a k Bo_ž1__
"“Z—slavič. __ ' ' 'Fr. K. v.P. Nemejte obav,formatu nezmčnlme.
"Víme, z—ejest praktický. Písmo ale musímerozhocÍnĚÍ
_"--.zm_čnit"i.Qstatne,rozman1tostjest dobra. Letos Budeme;_'

't1s11nout1typemBodom J esttotýp elegantma prece?Jasný
___ _ _ístota-(fProc jetak vynasena? To se jistč než:
_ptate,že Lyste pochyboval o spravnost1 tohoto .vY'naf.
__šení.Chcete slyšet; 2151jenshrnutl těch důvodů. Nuže,:

_čistý. Java Bohu“vše, co ma.; istý člověk proto patří ce'—"
IÝPanu. Světlopravdy Pančpřelevasedoň. istý čloť,
věk svítí pravdou a Bohem v sólač.Sam vidí daleko:

—"_a_mnóho, nel) čist1 Boha viděti Budou. To světlo pal: .:
“gznich vyzařujes1rokym1kruhy. Čistí působí daleko"
'_7_prostorovč1časově. Lepea cla-levidí. A- __co(vidí, uka

__aní druhým. Proto se za č1štou_]1včzc10u__tahnecela"
„t_nlé'čnadraha. Rozumlte? ' -'M. R.-A přece nejsme(losti př1snív otázcecuá—__!
'Š'nosti.7Dobře rozlišují prodej.-ii ocl zdravě c1t11vost1Asi—j
__jStenepochoplla, nač jsem naraže1.Tín_1lepe pro :Vas.í
_íNeBuďu Vas přece upoz'orňOVatí ješte, v kterem Ita-r —'
1ena'ařa-Jsemco zavaaneho shledal Ženo'u„Petra,-r
lme,pravě naopak hajune její dustOJnostkdyž Lajíme '

;__j_e_jícudnost. ':N.“ H.Zlol)1tešenaclanek p;Tlcheho Tlcllyjest__
".0perater'aoperaceBolí..U nas však kostelní hudba
""azpěv operacea torachkalmopravdu potrebujl Oj?
__fstatne,t_enřezVás nemusí tolik boleti, neb T. nainačí “_

ČsVÍpero do krve svehoBoha a jeho čestnulujlmho..:src ce. - - 
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Co sedeje vŘtme?17:říjnaProhlasdsv'.Otec přes
:18Qkněží _._areh01n1ku mucetlnlliů;zanJové _revoluce'
.francouzske za Blahoslavene _Nase doba; nlvellsace
potrebuje občasPrlpomenutl, žejetřebe hrdinství. Do—ÍF
Ba _věstíCízánik, vÝžltí &senilnost křesťanství.musí si
občas uveďoxnltl,ze musí m1tivelkou vnitřnísílu ta
_fcírkev-a to. nabozenstw, které vede svou s11_ouaž. na'
-__poprav1ste'svéděti a to s úsměvem na rtech a jako lie—__
f'xankÝ,A u-nás takova 1)0ušť1_Francii Beatifikují kaž—g
c_lÝměsícněkoho &m'Ý.jako LÝcBom nevěděli,“co -tQ.
"znamenaPro kresťanskÝ narocl ďavati světu světce!

Predánl- rodnehodomlzuPia X. jeho 1odně OLCiRiese.
fSes'trasv."Otce Pia X odevzdala roďnÝ domeksvého
_LrátrasvéoBei Stalo _setozpusobem velmi slavnostním. -_'
Domek pnpmal starosta-,který Prohlasil, _žeobec jest
luďa na takovou pamatku Inu, krev světců._Italo've-.

',ďoveďou si sveteů, ___13Ýťdosu? nekanomsovanÝch va-f'..
'žitl! .

.PÝ_P0mn11isv. Františku. Zaklaďnx kámen BÝIPolo—
'žen za oficielní účástiveřejnÝeh autorit.

“Proti HESZUSIIC,mode.Španělšn Inskupově VYJall SPQ'f
--1ecnÝpastÝrsLÝ11Stve kterém- odsúzóvali řádení ne"
křesťanskemódÝ,ktere seotrockÝ poduzup 1damÝ,

Pommlc sv FrantzslcuMesto Milan staví v_elkole-f._

které chteji slou'gikatol1ckam18vé věfcÝs_llrnují-takto : '
lg_Kat011knesmí vjít__inacllvaclla, ktera oPěvuj1hřích, než .
s_mejloJLírati casopleÝ a'n_ov1nÝ,ktere soustavnčpoc1—

____rÝvaj_1.doBré_'1nravÝ.IŠřesťánskammalká Se musí še"
“tun v telocvdiu 1_ve s_po'rtuBlskupove odsuzujlpří" ..
fliškrátke šátÝá prom1sku1tupohlav1přisportu,která:-'

_íoďporuje smÝslnostZavrhujl nemravné tance a-ve1_1clíti nád (letníi, __aLÝQQtakovÝcll tanců nechodilÝ.
„Pnpomlnap důrazně ženam, že zbožnost nemůžese
'.;_s10uc1t1svÝstreHiÝ dnešní moaÝ. _NeposlušnÝm buaou 
ŠodmltnutÝsvate -s_vátosti_.Blskupove konečně poukazu-j ' '

„j.
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jí na svatbuPovinnostrodičůve vychove dítekv tomto
ohledu. Vratíme sek tomuto ProBlěmuve stati 11-u—
vaze. Nchoršete se pro ni na nas! ' _._

eholnírády _vNemeckuNěmecko make své clu-'
'cliovní a tělesné pomoci 11.250 řeliól'níků a"71.700
řeholních sester.To seda potom něco dělati. To potom
jest snadno obměkčiti nebe! _

Sjezd nemeckýčhkatolíků; Dne 25 srpna Pořaďali'
němečtí katolíci svůj 65. kongres, který vsechny; (loď.
sava'dnínaprosto Překonal.Celý sjezd sekrystaliscival .
kolem myslenky: Kristus jest našimkralem1_Na sjez“
„Juse sice take mluvilo, ale Předevšímvažně jednalo
o zvýšení charitativní činnosti a Peči pro katolíky
v diaspoře,o Poclpořevědecke prace ve smyslu obra-'.

' ny.Kristovy nauky. '
Malíns'lcěporady o sjednocenícírkve.Kardinal Mei-. \

eier Pořaďal ročně ve svém a aci Porady s předsta—
viteli anglikanské církve olšeďně možnehospojení a
navracení se anglikanské církve ]: mateřskécírkvi Ira" '
tolické.,-'1yto Póraďy začaly letOs zase PoJ Předseda"
nictvímnastupcevelkeho kardinala, arcibiskupavan
.Roey. PřítomenByljako obvykle Lara Halifax. '

Posvecem' cínslzýcfi.biskupů. Na svatek sv. apóstolů -_
imonaa Judyposvětil sv.Otec sest domoroď „ckcín-' ' _'

“skýčh. Biskupů Obřaclům kýla Přítomna čínslžiadele-:_—
ipsacea čínstístuaenti zBelgie a Franc1eToto svěcení“
jest korunovamm (Hankeho iísilí sv.Otce (lati misij-j
.ním uzemímdonioroďouhierarchii.V íně se mu to

podařilo Plnou měrou.Volame novým Pastýřům: AJ“'.multosannos!
. Konverse.Ve1ký rozruch zpusobila konvers'enor-"-Í
ské spisovatelky Sigf, Unďsetově, nebot jejislava jest ___
nedavna a její věhlasnesmírný. ím jest Pro věd-'
sko Selma Lagerlofova,tím jest pro Norsko Sigf. 
Unclsetova. Země tato ma jen z a.Půl mi1.01)yvate1'
a Přecese v Javají její knihy _vobrovskem nakladu. _
Jest to _olšon-ost velmi -vmluvna, -Co ji přivedlo do ..
církve katolicke? Co By opříčinou toho, ze přijala-.i'

davnouvírusvych přeďků.? „Až dosuď žila jsemv Pož
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———Juni-_—. .,.,
. . _ .

. . . ,. ' _
. . '

. u n' .3— - . ,';

“Lánštví,.“_'praýí ".sálnzař.Níródníjstátní _nábóžensťvíťlute-Í-Z,
ršnské, .v..němžbyla. vyehoýána, v ní' neučinila žáci-'
iněhQthubšího-ďojxnu. Když měla.15 let, přijala šo
sšcky,'ja]_io.ostá'tní.svéprjrni přijímáníkonfirmaci &

' "pali [bylo.po všem; více'jí luteránství dáti nemohlo-.
L''.Cítila prázdnoťu vnitřní,=h1eďala něco, „cojístále eby-'

la'ěloRpočern stále nepokojně toužila, “počalastudovati
;dějiny “ákonečně-to nášla'RÍJylar-tota nenáviclěná Cír-'

."keř katolická;Její-inteligence Byla přílišvelká, než

„aby _'neaox;eď1apřekročiti kraďlyř Ěředsudků a lží, jiř* i. rniž její-národní církev-„Ohebná a-skore “neproniknuf
_;ťelně.Církev katolickou; -—._"Novóyoršký časopis „The.
SÉntíneÍóf the =BlessedSacrament“ ;sděluje,'že máčný
pokrokuěinila práce-pro obrácení. iclůna.víru,kata-:
lickou. Protestant'sliý p'roselýtismusnemůže kónkuro;

_"Svatíše gildu.-katoliekérvfry; modlitby. a.svátostí,..04
BraÍCenf iďě dávájífpřeďnost :katólictví před protesv
ťánťstvíxn,poněvadž dle jejich názorůaacpoznání kato-f

-_.licťví vyniká 'svou'soliďností, přitažlivostí, pra ktiností -,\
zkrátka svod-pravdou „nadkážaou. jinou .Jenominací

." '.křesťánškě Církve. V. NdvěmzYorku 'neďáirno pokřtěf '
ný. iglpočall velrňifhorlíšrě orga'nísóvati' Ligu obrá-f'

' cenýchŽ1Jů, aláyliaždý z nieh se stal apoštolemsýé—
"mu.národů. ' " " Tšk..

* LjITERA' T UR A
- PLON, Paiis: Chroniques,?. Bohatý sborníkm'laďě
francogzskě genexace,kterýobsahuje Básně&essáye od
Bernanose, Mašsise, 'Cocteuaa,1 'Defemenghena; “Le-.v
.vauxe. Věcijšoú nestejně ceny, ale ze všech vš's-ovívá
svěžest. a;tóuha dostati: še ]; životu. a_vybřednoutí z u-Ě
strnulých, '-přijatýc]1,.ale nepravdivých 'ýřeďsucušů.
" záená jes'tfúvóclní Studie o Božskě'poliťíce čili'.o.Pro-_

--zřetelno_stiBoží óď zesnulého. duch. vůdce Psičharihór'
Pí Clěrišsaca.. .- * _ * . .." - . . .';-'B

LÍÁRT CATHOLIQUE, Paris,Renée-Zeller:Le"
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B1e611eureuxHenri Suso. Zeller zahlouBala,se66 Po—
kladů německémystiky ajako .v'sleďeli leží Prednam1
.roztomilaknížka.SP1sovate1kaříčínezny žlvottohóto;

_Pěvce B_ožímoquOstidleje116 spisů, učí chutnati Juž-f
natě ,Plocly s_usonóva„Pera,namačeného ve ž11'avěkrvi ii.-'
lasky Kdo s_e_,c11cePo'uč1ti 6El Simonovi, musí s'_al1-'ť_

_noutivedle jiných 1161111Po_tomto klenotu 1-111stor1clrc_
_.i- umělecké ceny. — - _
' Taurisano: LesFlorettl Jé Ste catherí6e Je Sie66e.'
_,Osveďceny LístoríkP. Taurisano sebral Jemnéa kras"
ne legendy o sv.-Kateřmě S, „ze_sPisůzeXIV. století,
„na6ic11žseještěchvěje Pel trecenta. K Iegěndam těmto
druží se uryvky _zežívota světice, saně BI _Raýmuíiť
clem-,několik jejích listů,. Její'diaůg o dokonalostl a
konečně Překrasnajejí Poslednímodlitba.-" . L

„HERDER, Freiburg1.Br.: _MommeNisse6 O. P.
'".Der Rembrandtďcutsche, Julrus Lángbchh, 35,0str.,
f__1ex.80,7_:Mk _5o.—,Momme N 1ssen, -6_1a1íř,_konvertita- _"a dominikan, vydava život oné zajímavé osobnosti,
kterou !) lJulius Langbehn. L.hledal „Pravéhoducha; --'
němeCILš'ío,odsuzoval protestantské suché doktrínař-f

*ství a hledal ducha germanskéhov Rembrandtoví, Jé
110kníha Rembrandt als Erzieher vzbudila sensaci.Nie“
liao nezna-1autora, ale vydaní stíhala vydaní. Autor _

f.:byl znam Poď]mě6emDer Rembra6ďtdeutsche. L. sel,
ale"dale ve svém vývoji a Přise'lku Pravé velikosti ně,-_
meckého naroda,ke katolicismu.Konvertoval a.žil

“vzorněnabozensky, samysticky zanícen a žije v u_j
P16ěmneznamu,ač ňorečně 1)le Patrano Po autor-ui,
'sensačmknihy. Jeho šak, malíř Nissen,_vyc1a1]ro11ečně__:
jeho život. Líčí nam _hojako milovníka Pokorý, eku-n'
doby, ticha a.neznama.Ukazuje namho v celém jeho 1

_-zapase ukazati svým krajanům největší,ideal. _BiskuP__
KePPler napsal ke knize Pře_dm16vu.Přej_íknize, Po-f'; -_
měrně.laciné 1_unashojně rozšlreníl _ S B —', f

_ .MULLER,MůncÍten:Karre1-:Fra6zvon Sales. , '
_Karrer Podava v této drobně, u_hledně,tistěňě knížce-,—
__.'ocenen1žlvota sv. Frantlška a Potom Poďava nejkrasť'.__

; nější Perly s_P1__s_1_1__t0116to1íbez6ého sv_.U,č_i_te1e, usPo
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-ří'<1á_né'Jo .»jákési stf_učné příručky“ duchovního ži—

\TÉQUL'París. Lo'uisihet:416s., 7'—50'Ír.Laeontem—j
._platio__'x1"chrétí enneý 'Prográ'xňový' spis-školy hájící nej.“
_.širší p_ojetí s1oiramystika "avolající ]; ní všechny vrstvy.
Poku-d vzdají bijí autoři k pokořné' šnaze sblížení; Bo—

Í'Lém',Jopóručuji ifatíd-L. knihu-, 'ač jeho nážorů o šíři
".ýójmu _ňážíršníje mýštíky.__všichni inesďílejí. Libeř—'e.
nazírání tre-smyslu ňejobecnějšhíni;které shrnuje pod. .
slovem „uměíií láškyýlpčídjcotvati sBohem-“;Ale věc,

í"kt'ei-óulpodává L.; :vš'em'oclýofú čujiiťotiižsnažíti se stále"
ačsfále více“ znáti-'a r_h'iloýatiPána,“dlíti s ním co“nej-'
více .vníysli &;_vsrdci. "Jin—alijest_'c_1ílo_tak jemnéa'kra's'ne
.a'-s'úfžit'kemá ýqžitkem ““je/přečtekaždý,-„kde usiluje
--6po rok ve vnitřnímiživotě... _“ _ — „3-0.5 '
;. __Lo'uismétž'Mírac'le et—_Mystique; 293 str., 5 frunth
hájí svůj ,shora ziiiíněnýnšzor o šířcepójmu'mystiky
á'isxiaží—se Jokázati, že :pouze jeho i_xízor'j'est' správný;

„Věc i.“Q'všem._není tak “jednoduché-,' když si“přečteme
.tex'tý; které z._xhysřiků,_'láez*trh'áxií'soův'islosti, podává
_-zašeškola ópvačná._Příneseme i_o'Bšíníou;důkladnou in.—'
formacíótétootšžce _v'eírší já?.hěblájizktíýností.Zcela
ýémhýslúšřě “teorie"jkónčí'L,Isvou kniha _fra'pant'ním

„heslem, že.-jen:mystikzasloúží si-plně-jméno člověk, .»
'-IÍ)"rřotpžve'-]i)oužeen.poehopil hluboký &Božskýsxňysl
mom-„ ' “ ' ' —-' +a;
"KUNCÍŘ, Praha: Spisy“Sv..Fíantiška. Konečně

..máme .vrčeštiněpohromadě ýšechny čisté pečly, které
-—v:w—řýtryí_slxlyzetl'atě škeble: “s_rďceFrantiškova Jak vás
\uríese—'výše'-kneďta (úvodní Apíseňbrátra Slunce ! “Jaká“
'čistota;-'nčžnós't_;asíla vane z těchřáaků. Nechť..není.
jednoho-“čtenáře naší“revue, který'- lay-si _neob'ednal
ú K'ř'h'cířenebe doma tuto'lcnihu, právě tak jaio náv
šleďijící, ktefo_ul'vyďá_lo=totovýlfaířďčObětavánaše nej?

"čilejší-jháklaáatel'ství: __ivotišv; Františka, psaný“ s'v.
;B_onávehturou'. -Taková-lmi'1á,lnáďhernč vypxiaven'á &
_ řceene' „dx-“ábíůo Kč) kniha, která'- dává, co slibuje;
„%ri'ikafnás fzanšší; do jiného? Světě; “doříše velké víry
_aláský,Yidí_ix1e'vÍinípró'sto'tu, .aleinteligent'ní prostotu 
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, 'sv. Františka, vidíme jeho moudré vedení-,jelio Boj se '
Selmu,jehvolasku ]; Bližnímu. tčte, čtěte a zase, a to
vsichni čtěte.A rozeberteknihu, ať musí být vydana .
hneď Po třetí! ' " Braito. _ __

Chesterton-' Stromy pýchy. Cena _25Kč. svým nám-._
“_“Pínavýmdějem,0rigina1i_tou nam čtů a vybraným svým'_
_-slohem Pobaví knížka světoznamého autara každého,
_Inlo v _roušeBeletristickém hled; hluBoké jadro filo-"
' sofickě: výsměch racionalismu v „Pavích stromech“
_ neBo zdravou- zasaďu životní: _Boj Proti _oPiuv _„Za-_.'.

'hi—aclěďýinu'lc. Vďččna četba.- . . ---'—'ave—' "'
SFINX,P1_'aÍm Vlček:Průvoďce života.Cena 18

7-Kč.Kniha jest opravdu zajimava a měla BYBýt vru—
"kou vsech rodičů a mladíků stojících na rozcestíživot-jl“
ního Povolaní. Jejím_plusem jest to, že jiPsal Praktik, ' '
zkusený odborník. Dava PQkYanjakÍCh vloh avlast'- . ,
nostíjest třebaPro každé zaměstnaní,a udava Pravidla; '

- sebekrítiký, dle nichž lze Poznati, ma-li je kdo. -—'sl_>."'1
Pelikán-Dratvová Logika. Kniha chce rýchle .in-" '?

' ..formovatia Poučovati. o Povstavaní a skladaní mýsle-j __. .
Í nel-i,-soudů znich a-důkazů. Poďava; vžcl celou Liv-_:

torii otazký._J en kých siPřa1,al)ý_sevžřý těžvýpo-f '.
-jřac1a1suvadčnými nazorý.J1na1-i to hromadění Půsóbí '
tísnivč na _čtenaře.Novinkou Proti obyčejným Príruč-f___-,
'kam'logiký jest Pojednaní o metodacli'vědecké Prace. _
S toho hlediska se kniha hodí dobře do ruky vsem-__"“''
žačatečníkum,sestupujícímdo zahaď vědy B- '

REINHARDT: Forster Christusu. ďasinenscli-
.„lllCheLeben. F. se tu snažíVYPQradatl Smoderními P__1'0_-'i-_
blémy- z (lenního života. Dílo Póvstalo častečně:akad. .' :
Prednašek na universitach vídeňských a mnichov-"q
_ských, častečně Pozorovaním_ života—Pro jeho zajíma-' -'
vost.--Dílo se mi zda nejvíce se Přibližování ke katof—_-"
'licismu ze všech F. Prací. V tomto díle F.-celkem Pře-f

._kcnal nabulařelgst,kterou: Kiefl Přeďhazoval AsoP. 
_DĚDICTVÍ svatojánskéobohacujenasiliteraturu

opět cennouPublikací, II. &.knížky „Z duchovní
“Lozivotaod P.Aloise Stór a-T.J. Obsahuje mnoho _

'_'_<10_1)_'_rýc_11__Po11ýnů,Podaných zPusoIJem velmi vhoěšff
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'ným'fCejna -6-_K'č."Objeďnávky přijír'ná administrace
_Děďi'ctví svatojánského v Praze'IV£,"Viká'ř-ská “alia ?

“=“—LPJosefa ]qroš'e_.S._]. Život-podlé Božského Srdce
'Páne'É-ÍKrásná' tato kniha--_vyš1a-'práv'ě ve druhém, Q'f..
„praveněnn a roz'množeněml-vyďání.,'Probírají se "vní
všechny stránky. duchovního života stahovým po- „,
' svěcením; s-'j_a1iým_-_niůže"mluviti jen ten, kdo'sám .žiř)._
;.v'otpodle Srdce Páně žije. Objemná kniha,.čítající
__550stra'nsličné úpravy; stojí -pouze zo Kčý-'Objecl-l
náleij „řízujezmíněnáadministraceDědictví sva-g
tojanslxě o.. ; _ ' " . " ' '
_'-Heil“—:*Sa'dliuSunďar Singh, 1926, 292 str. Heilen

"shrnuje v'této knize-řadu “svých 'oLran zamílovaněho _
.xnyslitele Singha; Nevěří, že-Singn jest Poďvoďníkemf— '
“věří doslova 'eho vypravováním'o zázracích, ale .vše-".
cky"eitáty.ifpfně" Bombastu: naplňují nás 'neďůvěr'oufaf'

—rnys1ím—si,-že jestli Singhaia-nějaké neštěstí—vživotě; '
že _to.jestjeholupaďnutí do veďenílsebe sama uprot'es-fÍ .
tovavšího' protestantismu. Kniha podává jeho život;

-_jeho cesty, jeho “propagační činnost a'jeno'nauku, lite—.
rá jestdle Heilera kristocentrícká. Polemisujea tvrdí,
že jsoupravé. divy vypravované' o.Singhovi, __výnáší_
jeho individualismus, jeho neuznávání vrchní autor:.

.NI'LS KAMPMANN-Cell'e. Keyserlingz'IDas
.íElmeBuch.'Knihayřeďstavuje pokus o vyřešení jim-g
Blěmu-manželství. Pořadatel sborníku povolal si jiz-4'
odborník-ily této ožehavé otázce i neodborníků. Vě
decky-. přesné?,jsouvývocly ethnologa 'Nieu'wenhófa, ' _
_velký—význam má práce Keyserlingova sama. Příspě-Ě
-'vel: 'Thf Manna má pouze'cenu' literární; Velíni Llu
:Boká a cenná jest studie kat-theologa Bernharta o man- -_.
želství jako o svátosti. 'Celkem však. kniha vyznívá

' jaksi Prázdné,—protože'ýříliš lidsky,- Íneb až na Bern-f
„harta skoro nikďo. nepočítá sbo'žským a proto pOsvě'
cujícíxnýrvkexnliožího ustanovení manželství a s jeho,
vznešeným eílem,'zaliďňovatitotiž nebe.Kniha sehoďí

“pouze"zcela zralým čtenářůmí- “ Scherzer,- _
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„ HOCHLAND, :vy'cl._í--Kósél,'Š'Můnč]ien,gréď.prof;
fKai—elMuthšVYšlo právědruhéičíslóÍtóhotoLplíatého
' &.yše'stran'nč-důkladně i_nfofmujíčíko ;čášopísu ňč'rňečť
kéhóL-fHochlánd 'ješt opraýďovÝínÍ “zhříd;lem-'Sy'ětbvěllé _
rozhledna povšechněho _ďalšíhó.$é1$évz,dělíní. Časopis
jLY—neměl-šcházetí— v žádné .vcř; větší-knihovněá a_ni
na ;Íixf'aéov'nímsmlku inteligeňta .“Jáli .za'ljíňia—voúga ipř'.
přinášíktigďíi. o „Pane'vf'ópčýJ est 'to heile'pšívpojegl'nání'

._o této otázce,jáké_jiscm (10qu četLRévuc přináší,.i-Řůě' ;
vodní novely .abás'xiě,i vědecké; vážně p'ojgd'níní fi"
L'losoňckága _.příroďovědeckéll .ňábóženství s_c;ýěnujc

,:“PatřičnémístaVÝ—tvaniě umění j (žstBohaťěfzastoúpenbý
. . _ . _ : _.. . . ' -— ' — “7- Redakce.-'

_ __'_.;AUBANELFRERES._'R. Je,ThóňiaúfStÍ;Jean:
_Jeglla'CrongSO str, "4ff. Kaňbv'níleiomás dejStíLiáú-Ě.
„rentu podává ve _svěin spisku “zhuštěnou:,na_ůku im'ys'tíci-e..
. kéhojučitele. Vhodným .způso_1>en_í_.přqďe_síláStručný
&.'vÝ'stižnÝživot svě-tcův. Spisoř'átel (loved e.čístiítř duši 
Sřětcově&krásně uvádí clušek-následování tohoto xie-"'

_likého aglncliijmélxo duéha;-_Přípáďné"ješt- též líčení o_-r__'.'
šok,-ní!?o boj é"světcoýa- se “sebou -_s'ama_"o'sřatost; .Vřclc
dóporučýji. -—_'Abbé Břuyeir'ql céná 3 fr. _'Sýi$ovatc1'
podá-žá“v tonikavé afpřístíc'kéfórině vše,.cóižádá bd

7náš,;lás'ťka£ Bohu, 'Jsfou,to praktické inckýný; jak.-'sb.:
'Choyáťí.Ý“irůznÝchgoliólnóstpch; úkažuj í, co Bůh fvnich.—'

_ód""xiás"_žádá.- ._Hoclí„_se'._ve1mí, vhodně _ja-kó-LmYš/lénký
lc_rozjíii1ání,jK; L._Í——_:_L'art(Ie 'sel'bi'c'n 'cícjňpaítijé; cch;

)5. _f1596 _sterniha Podáýá\návód_]iÍOtáZ_CČ_.ÝČ1\IÍD.i_'těžkéf
a ,přčše důležité, jak to_to'tiž'sfnámi“stojív „duchoýňím
ohledu. Spisovatel pojeďhává žel-mindelíkát'ně'o seš—_

f—domí; pak ();—jehozpytoyánízpoďává náv'o'ďk nčmúpý.
to _ÉákovÝ,_kte1—Ý_zaručuje při dóbré'mproiráďěhí r'ycLIÝ
'Í_olnokPřípadné ještpojedňáníó úzkó'stlíýóšti.lína—
iaprdknčn, řeholhíoSobyiřÝšCfscsnážíčílaiky.? -.

:TYRQLIAflniisBr—uck: G. Bidhlma'irg S. .] .,OIcÍcýl-j
=t_i.šmusfund_Sedmi—ge, Stř.-130, cena" '1__'55Kčl_'_.K_ňihajas?

'\"nělíčícíf'zásaďníišz fvšechv'ělt'víokúltišmug pómčr jeho“
ke kátolické “_víře.__Vclm_i];mhá dcpofúčcňí'zýro kéž-'.,
děho intéligc_nta..- -_—_'es;—_'Im iLicÍzte clens-"C]iriýstlcindq;

“ ' „5.34



““Litur isché Tagesgeďanken zum e'ucliaristis'clmeno fa
und Pfermahlfůr die Winterszeit.Str. 359.Cina
36 Kč, v Platné vaz. Překrasněa vroucí myšlenky .
na dny adventu a vanočmdoby, Přimykajícíse]; meš
nímu formulář-i-každého dne.OPrav<1u, zaří a hřeje
t_uoheň Jezu-latina. -—es— 

ARS SACKA: Múnclzen:Kar'rerS. ].:Meister

_Eckeharh 570 str., velikost 80, offsety a meďiry'tinyz hloubky;
' Leží Přede mnouulíledna kniha luxusně tištěna na
drevaProstem PaPíře.Dyc11t1vejsemjiPročetl nel)jed-'

'na o těžkémProblému,Problému Mistra Eckeharta.
“Karrer,rafin0vany Listórik, oďava nejprve na57 stra- 
nách velkolepý život E..,jeio Prace a utrpení.Další.
lvětšinus išu tvori Poďaní jeho celenauky v charakte
ristickýcí ukazkac'h, vyhraných ze znamych/_.1nezna-r
_mých rukoPisů. Jistě Pracef uctyLO'dné Pile! 03 str.—
-2o9 až ke _str.279Poaava autor své Poznamky vysvět—
lující a doklaďajíc1.-ČlověkProstěžasnenad užasnou
touto erudicí. Hlavním Pak Bodemknihy jes'tod str.'
275_5-366.Na těchtostrankach se snaží autor dokaf
'zati, že E. Byl omylem odsouzen;Dokazuje,_ze teksty
:.zavrženeByly neu lně' a nesPra'vněexcerPované._„Do-.
.kazuje,ze-soucllay Proti E. zaujatý a že římskéroz-.
._-'11o__c1nutínePijezkoumalo rozsudku kolínského, nýbrž

jej Proste Přijalo. K, uPorně chce očistitE.. z narknutí.antheismu Bojuje tu Proti vlastnímuradovemusPof
fuBratruE._,věhlasnemuhistorikovi Denifleovi.0 Pro"

.)cesE. Jeví Se-.vPoslešní době velký zajem, ale myslím,
_'so_tvaže _seda rozřesiti aplikovamm janseniStickě (lis-'
tinkce quaestio juris-a facti. Knihu si PřečtousoPravf'
ďovym zajmemvšichni znalci mystiky 1dějin staro—německé literaturyu- Braito.

$PE-S PM ThellierJe Pouch-wine.A „„ catho—
..ligue (1Action Francaise. ::fr Boulier: L esli'seet lac-_
tion francaise.2 fr. Obě drobné knížky Poďavaji stručz
ný vyklad, Proč ím musil zakročiti Proti vuďců'm
z L action francaise.-- ím nezavrhuje Principroyalis

l_ticky, v _t-.o__mat' se nikcioínemylí. PaPež musil zavrh-t
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nóúťi Magtasspvdié pohanstýi 'Bóulíeržovó dílko "tc-).T
"úkazůie jaSněa klidně, Hlavníje, že přesvědčí 'oloy'a'f

itč ce“ e očínú, _ \: ;s'l'es— 'n'1ž_a e_ óue evi c..-eva;Čl. 111. .HIL'J tk'kďP L 11 _
i azu'e,'.ze f_auras's' enněuči "Za-vržen'm; _u ůní. "

' ";-Papež jemně.poukážal máto, aby mládež se neodvra'
_c'e'la'oď' apoštolátúýChtěltíin říci, že róýalistické hnutí

—_Ízáp'omípálo'vypořídatise's qu'óu, že žili'stále i; Lis-'
__„toxických tradicích“ a nepochopili silně .soCišlně zla.:

dčnóul současnost. var-uji i' u. násl'Nezáspěm'e doba]
“.. : . _ . *. „Bi—a_ifo'.. _"\

.Sv. Augustín-: 'Po'zílé'l'“
,Kon'fese, X. 27-28; _

Pozdě jsem si "Tčzáňiloval, kráse, tak stará a tlak,
_poví, pozdě,jsem si Tě žamilóval. A hle, Tys Byl už ,
"vxiitř a jí vně'a zde. jsem'TÉrhleďaI a “sš'm_'jSa"ošk1ivý,
110_ni1jseín se zá krásňýňni tvOrý, jež jsi učinil. Byl
“jsi _semnoha a_já nebýl- s Tebou; Tvarově, již BY xie-(_

.- l).. 1_1,'1idy1)ynebyli ív TOBĚ,—.měupoutáli'dalekood
ňke; Opčtja Opět—jsinair'nčvolal'a poraziljsi meu.
Llúghost J_asnějsi ža'zářil a*oclstranil jsi x_qog'slepotu.. "
;Rožšířiljjsi'ýůni. &'já- ji na'ssál _atoďžím 156Tobě, “O'-..“
l_íúsiljjsem'.q láční'm a Jžízpím,-Dot]i_1 ses _mne, a„.vz'p1á1_'_

"jsem tóúhoíg po tvém míru. _ i . ' . -. __ _

'. Až c_ele _řilniyk TOBě,',ji_žvůkecnelmdu cítit Boží-_
_-1esta námašu“ á Budu žít život výplněnÝ_Tel)oů.- N m' _

._však jsem. si na obtíž, Poněvadž nejsetir'plný Te e,/'_"
neboť 110110ňáýlňúšeš,_tohó pozvecláš. Zápasí ve. mně
“radosti-hodné pláče se žáim'utkem,-jenž _je_h_ódenjá
sá'ní-a nevím, na které stxanč jeyí'tšz'ství._B_ěcla mně, .
.Paxie, sniilui se naclejmno'u I'Boju'je' inůj špatný ZŠ:—mu:
"tek s dob;-du radostí, a "nevím, ]; e je "vítězstvíQ'Běďa

'_nine, Pane, smílúj' se nade mnou! Běda mn'ě! Hle, ne.-ř“
skrývám'svých ran: Jsi Lékař—cm'-'—'jse_r'n'ner'nó<_:éní._
Jsi 'Mil'osrďn'y' — jsem ubožák. Zdá není živqt lidský—
na zeniiB'oj ? . - .'


