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ROMANO GUARDINI.

SVÁTEKMLAĎÁTEK
Zároveň program duch. života:i našeho Časopisu,

Vcírkevním roce,„jest zvláštní slavnost:-„Slav
nost neviňátěk betlemských;-která byla proKristausmrcena .:.-Církev slaví památku těchto dětí a
nazývá je:(svatými.Dokoncev litaniích:ke všem
svatým je vzýváprosbou: Svatá neviňátka, Oro
dujte za-nás..

Někdyse námzdá poněkud podivným toto vele
bení.-Byly:todocela mladé bytosti. Sotva se narodi
ly. Ještě.nežily-svůj:život.: Ještě ničeho nevěděly
o:svém osudu; nevybojovaly,ještě .svůj.zápas. Ne
setkaly.se snikým v životě jako s cizím člověkem,
s nímž by se musily vyrovnávati. Nepotkaly člově
ka, pod jehoždotekem-by procitly. Ještě“nepociti
ly svoji lásku a ještě nenašly svého nepřítele; ještě
jim nezasvitla radost, bolest ještě netrávila jejich
srdce. Ještě nedobyly ani kousku země, jejich.čin
byl ještě nevykonán, jejich |nitro se ještě neproje
vilo, nevyjádřilo, nevyslovilo.

Ještě nebojovaly svého zápasu: pro království
Boží. Zůstálo ještě nevykonáno, co vykonáno-býti
mohlo,:a později mělo. ©

Někdo snad řekne: Vykonaly více, protože umře
y.za Pána.

Ale,'co o tom věděly? Onsice způsobil, žemladá
bytost zemřela pro.Pána a -třpytí se nadtím taju
plná záře dojemného hrdinství. Když zajali svatou
Anežkua chtěliji odvésti,:„byla tak: slaboučká a
drobná,žže jí spadla s růkouii nejmenší pouta, jimiž

ji chtěli spoutati - „Ale, nevinné děti neměly.anito, co ona měla a copatří kvlastnímu lidskému ži
votu, totiž:vědomí, cítící -srdce a-svobodnouvůli.
Nemohly ještě ani: "věřiti;.ani Boha milovati-a ani

nejslabším žvatláním Bohavzývatí. A přeceje Církev oslavuje.
Tojest opravdu.podivuhodné!



Ve svatých se vtělují Boží tajemství“ V jednom
jest jasnost jeho poznání, v druhém hoří žár jeho
lásky, ve třetí jest jeho síla, v jiném zase jeho bo
hatství anebo jeho líbeznost:anebo jeho čistota
anebo jiná Boží velkolepá vlastnost, I v těchto dě
tech jeví se nějaké Boží tajemství. *

Lidé si myslí,,že kdoví co konají — nakonec ale
nejsou to oni, co něco konají, nýbrž Bůh. Namáhají
se, zápasí, obětují se, ale to hlavní na tomjest dar,
stvořeníBoží, jehodar!

Neboťvšechna vlastní činnost záleží'v darova
ném, již ve svém kořeni jest Božím darem: My ale
na to zapomínáme a.myslíme, že my sami ze sebe
něco můžeme.A nyní tu stojí bytosti, které celým,
svým bytím hlásají: Nez nás! A tak hlásají rnapros
tou čistotou a ryzostítajemství Milosti.

Nebojovaly, netvořily, neobětovaly, nesnažily
se, nemilovaly.-Ani necítily ani nemohou mysliti.
Jest tujenomjejich celá existence.Jenom vstou
pila do života... Z onohorajského poupátka vy
kvetlo v nich království Boží ve smysluonoho ta
"jemství, jež.působí Onv bytí lidské bytosti, před
každou vlastní lidskou volbou a působením, jakož
to -pouhý, čirý dar, pouhou, naprostou milost.

„Adřívenež si toho byly vědomya mohly za to po
děkovati, byly vzatyze života.

Tak“ tu“stojí. jako květiny na poli. Stvoření Boži
lásky. Nic nemají ze svého. Všechnoje darované.“
Ba, nemají ani-ničeho pro sebe. Ani sebenemají
dokonale, když chápemetoto slovo ve smyslu, jenž
žádá svobodné rozhodovánía vlastní odpovědnost.
Jsou jenom. Jenom.si hrají. Liturgie praví, že si
hrají pod Božímoltářem s.korunami a s palmami
mučednickými.

Jsou stvořenímBoží lásky, lásky podivuhodně
rozmařilé,královské láskyBoží. Kvetou bezovoce.
"Jenom kvetou a jsou brzouříznuty. Docela bez
užitku. Krása ajemná vůně.

A přece leží nad nimi radostnost a zároveň.něcodivného... Jakétajemstvív této slavnosti!Vystu
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pujevlna z hlubiny,jež jenom od-Bohamá, comá,
nic že sebe.Ale tato lidská bytost,která tu květe a
najednou jest zlomena, není ničím beze smyslu. Ne
a ne! Nýbržjest něčímnaplněným, plným, dokona
lým, docela krásným:Leč, bez stínusebechtění, se
behledání. Tyto bytosti mají dokonalost čirémilosti.

A tojest jejich nevýslovnáblaženost:Jenommi
lost. Žádné já. Jenom Bůh!

DR. SILV,M. BRAITO 0..P..

SKRŽE:NĚHO S NÍM AV NĚM.
'Žiji, ale nežijijiž já, nýbrž žije vemně Kristus.
Tajemství křesťanského života, tajemství Vzrůs

tu křesťanského života: žiji z Krista. Jestližé.
plati, že osamocený křesťannení'křéšťanemvůbec,
pak-tím spíšeplatí, že neučiní krůčku vnadpřiro
zeném životě, kdosi neníživotně a' plně vědom, že
bez Krista ničeho nemůžeme, že celý náš duchovní
křesťanskýživot záležíve vyrůstání zKrista, v ži
votě:v Kristwa z něho. ©

-SvatýPável je největším učitelemtohoto naše
ho.životního spojení s Kristem. S Kristem tvoříme
nové společenství, jako tvoříme jedno staré spole
čenství s Adamem.OdKrista jsme přijali také ži
vot, ale nový život, život synovství Božího. Onje
proto prvorozeným'mezibratřími, protože vněm
přebývalaveškérá plnost Božstvía při tomnesla .

-žil společenstvínaše. Ale toto:člověčenstvínaplnil“
svým Božstvím, které v něm přebývalo osobně.Na
křížizaplatil cenouze svého Božstvív mašem člo
věčenstvía -proto'zanaše člověčenství... Jižnení
toto naše člověčenství předmětem Božího hněvu,
nýbrž otcovské-lásky, která mupodává tajemství
svého intimního;Božíhoživota.

Člověčenství naše zemřelo své bídě a hříšnosti
v Kristu. S'ním již vstalo z mrtvých. Kristus béře
zřetělna náši lidskou.přirozenost, která chce míti
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i nejhlubší tajemství přístupně -aspoň vyjádřena.
Proto se nám dostává,vnějšímividitelnými zname

ními, symboly a svátostmi nejzávratnějších,pokladů.I onohopřivtěleníkeKristu..
Tvořímes Kristem jedno. tělo, tajemné tělo, ří

káme, které:je vnitřní náplníonévnější formy, kte-
ré říkáme viditelná Církev. Jednotělo; protože
jsme se staliúčastní jednoho životav-Kristu, pro-:
tože jsme jím byli povoláni dojedné.otcovské ná
ruče a jednoho věčného blaženství.

Do tohoto těla jsme bylipřijati na křtusvatém.
Na němjsme byli pokřtěnivKristu,či, jak jje třeba
lépepřeložiti, baptizein en Christo — ponořenido
Krista. Tak ponořeni,že s'ním takřkasrůstáme, že
s'ním tvořímenejenom jedno tělo,:nejenom unum,

-hen, jedno, nýbrž heis, unus,jeden; — to jest jednohoKrista.:
„Jeden Kristus.Z,Krista hlavy az nás,jeho údů.

Jednoho. Krista tvoříme,ale z'tohó. plynepro nás
velké, svaté.a. pro všechny okolnostiživota .zava
zující povinnost, jednati.důstojně tohotoTěla,této
hlavy, důstojně jako údy Kristovy.. Z toho plyne,
Žemámese naučiti organickyžiti z tohoto těla,žíti
oním životem,který tryská zKrista.

„Takje nauka'o tom,že- je Církev mystickým,tě
jem Kristovým,. přísnou povinností zároveň: pro
náš mravní .anáboženský život, abychom obléhali“
tohoto Krista, abychom jédnali hodně.tohoto těla.
Toto učení jest: ústřední myšlenkou .křesťanství.

Bohužel, že. dnes tak málo křesťanů„chápe lehkosvůjnáboženskýživot.
Náš náboženskýživot neznainenáJenom několik.

vět věroučných, neznamená také. jenom několik
obřadů, nýbrž plnost života. z-Krista,.ze spojení
s: ním. "Teprve v této myšlence jednoho života a:
těla s Kristem nabývají svátosti-svého poslání a

"smyslu, aby-nám byly :manuductis,: vnějšímizna
menímivnitřní milosti, ale zase —z Krista! V-této
myšlenceteprve nabývá plného smyslunaukakřes-:
tanská,která nám.má podati. plnost-pravd Kristo
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vých'o Božímživotě, k němuž jsme:povoláni účastí
na Kristu. Tehdy-teprve nebudou nám náboženské
pravdy jenom rozlišujícím znamením,nýbržzdro
jem života, tehdy. teprve- nám nebudou svátosti
levným formalismem“kterému bymohl lehkounik--:
nouti života poctivá:snaha, tentoživot utvářetianaplniti.3

Z této nauky, že tvoříme-navzájem mystické tělo
Kristovo, plyne i'náš-poměr k bližnímu. Všichni

-tvořímejedno'tělo; že v poslední dennás' Spasitel
přijme nebo odmitne, podle toho, jak:jsme se:cho
vali'k bližnímu. Co Jsme učinili neboneučinili nej
menšímu z-jeho;áni jemu jsme-neučinili neho uči
nili: Tak se dostává naší mravnosti, která se z veli
ké části otáčíokolo'našeho poměruk bližnímu,no
véhosvětla, novéhopopudu a síly, abychom vy
zvedli k nejvyšší.Šlechetnosti-tuto mravnost, k

„nadpřirozené šlechetnosti, která ve všem se snaží
vytvářeti mystické tělo Kristovo.

Ale i v tom,“jakoiv předešlémsnažení0 život
údů podle Hlávý;:nemůžemeničehobez této Hlavy.
Onsám tuto jednotuživotaa tedytéž sílyk tomuto

života, naznáčilslový:-Beze-mne ničeho nemůže. Já“ jsem:Kkmen'avy jste ratolesti, Když ale
pochopímě“toto svéspojení:údůs: Hlavou, ratolesti
s božským kmenem a otevřemebožské míze, on dá

přetěkati svému životu'do života našeho.

JAN. RUBIN:“

SLUŽEBNOST.VLÁDY
E

Kdvž byl- Kazisvět. korunu společnosti-lidské
ověšel lianami hříšných způsobů života (těch, za
ložených-na násilí a'na. zneužívání a'nadužívání
přirozených:dober) a celou ji okrášlil kyticemi or
chidejí zla; hypnotickýchbarev:a smrtelně omam
ných:vůní, obrátil všecku Svou pozornost k jejím
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kořenům. Jsa dobře ukryt v zeleném šeru; jal se
vrtati do hlubin, usiluje obnažiti a přehryzati hlav
ní kořen společenskéhořáduBožího —autoritu.

V této své zhoubné činnosti je: zvláště v. dnešní
době velmi neústupný a vytrvalý. Zná cenu auto
rity v.řádu Božím a ví, že podrytím a vyvrácením
autority provalí se zespod temný živel pekelný:
anarchie. Neboťanarchie vzhledem křádu Božímu,
podepřenémuautoritou, je zmatek,.a vněm se ďá
leb nemusí procházeti inkognito. Čhaos je šťastný
výsledek jeho tajného, trpělivého lovení; duše ve
zmatku jsou rybami v jeho síti. V tésíti ovšem je
dokonalá rovnost všech chycených,všichni propa
dají zkáze.

Leč anarchie vnější, viditelný zmatek, bolestivá
křeč společnosti, nebývá ďáblovým cílem. Vnějšek
ho neuspokojuje. Touží po nitru, chce rozbouřit du
cha, rozpoutat anarchii duchovní. Nejde mu'o čest
člověka, ale o čest Boží,nejedná se mu o chvilku ča
su, ale o celou věčnost.Nemá zálibu v tekoucí krvi;
těší se především zeživota, uloupeného Životu.

První, svrchovanou a neodmyslitelnou autoritou
lidské společnosti je Bůh. Jako Stvořitel nebe i ze
mě, všech'věcí.viditelných i neviditelných, je nej
„vyššímsvéprávným vladařem nade vším stvoře
*jním;na zemi pak-„zejména nad člověkem, který je
jemu podoben a jemuž svěřil.část vladařství nad

!

ostatními tvory pozemskými. V poměru Boha.-ke:
"člověku je moeně zdůrazněno,že Bůh-jest: otcem,
člověk dítětem, z čehož vyplývá, žepojítkem mezi
nimi je láska. Totopoznání zjevuje nám vladařství
Boha ve skvělé slávě a ohromující mociasíle. *

Vláda Otce jest nejvyšším dobrodiním a věčnóu
nutností. Z přírodních analogií jenom činnost slun-
ce ji poněkud naznačuje. Ve vládě Otce je nemysli
telné vykořisťování a otrocká poddanost. Není.
známjiný vztah než láska. Poddanství člověkovo
je svobodnévyučovánía vychovávání veškole ži
vota-pro neskonale vznešený cíl — pro. spoluvla
dařství s Otcem.Toto poddanství neznánež dobro

6



U

Rěr)

diní vlády Boží. Vždyťjejím základním znakem 
velmi.zřetelnýmje. služebnost. Bůh vládna, dává!
Tudíž. stav poddanosti jeho vládě jest ustavičně
nastavenou dlaní a rozevřenou duší k přijímání ne
sčetných dobér,:jejichž hodnota nesleduje jen čas
ný prospěch.

Za to za vše arci žádá Bůh odčlověka, totéž. Dá
vaje služebnošt v pojetí absolutním, v plnosti ne
pochopitelné, chce, žádá služebnost v pojetí velmi
úzkém,'v míře velmi ztenčené a. nepatrné — žádá.
pouhou poslušnost a zní: vyplývající oddanost a.
vděčnost.:Takdával a tak chtěl Bůh na Počátku.
Tak dává:a tak chce Bůh dnes a na věky věkův.

Sláva vládyBoží táž dnes jako na Počátku, žeE
— plačte a kvilte toužící po spravedlnosti! — po
slušnostčlověkova je porušena. Zavinila a zaviňu
je to stáleprávě duchovní anarchie, odmítáníraj
ského poměru člověka k.Bohu, nechuť k poslušnos
ti, slovem zneuznávání vlády Boží — která prý
(ó té slepoty!)-neprávem žádá služebnost, oddanošt.
a vděčnost za rány, nemoci,bídu —a zneužívání
práv spoluvladařskýchz pýchy. Takjest Bůh'na
-zemi zneuctívána jeho spravedlnost, štědrost a
láská. jest neviděna. pro -slepotu nevědomosti. A
přece jenom autorita Boží a jasné, vědomé a ra
dostné uznání jí se všemi důsledky je.s to, zrušiti
prokletí hříchu a postaviti člověka opěttam, od
kud byl.vyřaděn — zpět do Zahrady Míru.

II.

Pod svrchovanou autoritou Boží platí pro člo
věka dočasně.v řáduspolečnosti lidské řada auto
rit nižších, druhotných, které ovšem všechny be
rou svóji pravomoc z autority prvnía nejvyšší —
z Boha.

Kromě této, řekl:bychhierarchie autorit, je jed
na všeobecná a základní, a' ona takřka vyměřuje
ostatní. Je ji poctěn a posvěcenkaždý člověk.Je

-to autorita člověkova spoluvladařství s Bohemnad
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vším stvořením zemským. Leč opět Kazisvět způso
bil, že je ji- člověk.více znesvěcen a poskvrněn,.
nežli posvěcen.Auitoritěvlády člověka je dánvzor
a příklad v autoritěvlády Boží. To.znamená: aby
stála ve spravedlnosti a řádu, musísloužiti. Jenom
jakožto poddaný Bohu,byl člověkustanoven vlád
cemnadzemí. A v blahoslavenstvíchj jeo tomzmín
ka, že jenom pokojní, 'ti, kteří mají Pokoj Páně
v nitrech, budou jednou pravoplatně vládnouti ze
mi. Natolik je člověk takovým s tohoto hlediska;
dnes může každýzjistiti sám na světě, -na svých.
každodenních..stycích. se svěřeným mu. poddan
stvem. Který člověk obstojí, až bude nucen vyká
zati se služebností svéhovladařství?

Omezénou,ale samostatnou autoritou ve společ
nosti“lidskéjest otec rodiny. A opět: aby jeho vlá
da byla spravedlivá ablahodárná; musí Bůh býti
vzorem jeho vladařské služebnosti.'Na dobrém otci:
je nejlépe patrno, co znamená vládnouti:a co je
služebnost vlády: O tommohou svědčitvýmluvně
„dobré a: milující děti. —

Potom jsou ve. společnosti ještě autority: jaksi
speciální.Jejich vláda týká se jen. jistého úseku
veřejného života :a jest omézena časověa místně.
I zde je nevyhnutelna. služba.“'

„Vyšší a mocnějšípak jsou autority::politických'
vláď rodů; národů a lidstva. Jsouce nejvyšší; jsou
nejvíce zavázány vládnouti podle vzoru nejvyšší
ho Panovníka.

Nadtěmito soukromými a politickými autorita
mi s pravomocía služebností především vnější tyčí
se duchovníautorita Církve; skálopevná a na zemi

*po Bohu nejvyšší. Bude úa místě důrazně připome
nouti, ba vykřiknouti, aby se tento hlas odrazil od
římskéSkály a zalehl v sluch nepřátel Božích,ne
věrcůi katolíků-nekatoliků, že vláda. Církve: na

„prvém místě je-si:vědoma toho, že slouží nejvyšší
službou, střežíc PravduKristovu, vedouc. duše k
prvotní poslušnosti.a rozdílejíc všem chudýmtou
žícím poklady:milosti Otcovy lásky -ve svatých.8
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svátostech a.poklady Pravdyz živéhoSlova Bo
žího. Vyšší služebnosti nemůže dáti žádná vláda:

Žel,se služebnostívlády Církve je tojako'se slu
žebností. „přímévlády Boží. Stále«je mnoho .těch,
kteřísi: obdržených.darů neuvědomují nebo je
přijímají:snevděkém;tupě a nechápavě jako bláz
ni. Ještěpořád.velikávětšina katolíků nenísi dosti
vědoma.faktu; že každým okamžikem vysílají se
do'celého světa a dokaždé duše zvlášť proudy.ži
votodárných sil ze zásobárny Církve.

Ještě je mnohotěch, kdožvládu Církvepozorují
úkosema s podézřením,:že.-stojínikolivna Skále
pravdyav. řádu Božím,alena šalbě a-vynucené
důvěřivosti:"prostých duší: Bože, kéž by se'jim již
jednou:otevřely: oči;aby poznali, že duchovní vlá
da Církve manifestuje se:předevšímslužebností -a
žetato její služebnost co.do hodnoty :a-plnosti je
nejcennější a nejnezbytnější, poněvadž slouží stat

„ky, kteréjednou dány, zůstávají na věky.'Aaž to
poznají, kéž by se nerozpakovali poddati se jí zcela
a výhradně celým srdcem a celou duší, vždyť by se

nepodrobili nikomu měnšímunéž Kristu.

III.

Všechnytyto vyjměnovanéautority popírávněj
šÍanarchie, bez zřetele,zda tyto stojí vespravedl
nosti nebo ne. Avšak vnější anarchie“ zrodila se
„z duchovní..Nepochopivši vládu: Boží, neuznáváji.
a pracuje proti jakémukoliv:řádu.

Buňkami anarchie: jsou lidé zpravidla bezbožní
a. ňevědomí. Uvykli hříchu, bezuzdnosti, nepořád
ku. Milují chaos. V rukou Kazisvěta jsou prostřed

kem„Zouby:Příčiny anarchie jsou mnohé. Především je to
ďábel, který.od- Počátku -je nepřítelem Pokoje. A
druhotnoů příčinouanarchie jsou vnější kreatury
vlád, vlády falešnéa kořistnické, díla Satanova.
Takové vlády osobují si pyšně autoritu, ale ne

„uznávají služebnost, nenapodobují Panovníka nej



vyššího. Jak anarchisté, zrodivší se v kruhu tako
vých vlád, tak příznivcia, lichotníci těchto vlád a
"samy autority jejich jsou duchovně slepí a hluší,
nejsouce přístupni poučce Božské-sociologie, že
každá vláda společnosti lidské podle vzoru Božího
muší býti zřízena, čímž se praví, že musí vládnouti
služebností, ba více, že musí vládnouti láskou —
vždyť.je po-andělích nejvyšším viditelným stráž->
cemřádu v životě lidí — a tak připrávovati příští
království Božího.: | |

Duše ocitnuvší se ve zmatku duchovní anarchie,
lehce přijímá jedovatý blud, že je sama sobě pá
nem i služebníkem. Nezná závazků lásky k bližní
mu,nébo je uplatňujez prospěchářství“:

Pravý poddaný jakékoliv vlády neví nic'jiné
ho, nežže vláda je zde pro něho, žže mu slouží. A:ne
ní-li takovou vládou, ví, že:se takovou státi mů
že,a proto pracuje k tomu, aby setakovou stála;
aby se jeji vědomínaplnilo služebností. Není zne
klidňován. Vidí véšpatné vládě veliké zlo, zří jeji
obludnost,.trpí touhou po spravedlnosti, nicméně
je si jist, že toto zlo nepřevýšiloještě spravedlnost
a dobro ostatního světa. Věří,že pokud ji Bůh do
pouští, užívá jí nějak k jinému skrytému dobru.
Tuší, že se stává třeba vějičkou v rukou Božích
pro tříděníplev od čisté pšenice, něbo bičem k od-
dělování“kozlů od:ovcí. A raduje se z toho. Nikdy
nepronáší hlučně svého soudu, ale posiluje se na
dějí, že přijde konečněchvíle slavného soudu Bo
žího.Ničímmu nejsou anisliby, ani vyhrůžky moc
ných tohoto světa, protože má na mysli. zaslíbení.
Boží, která věřícího nezklamou. Očekává trpělivě
konec věku tohoto a slavný příchod Otce věku bu
doucího.
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PLANT. ČALA.0. P.

STŘED CELÉHO NÁBOŽENSKÉHO
ŽIVOTA

„Středema vrcholemkaždého -náboženství je
oběť.:.Není náboženství, které -by nemělo oběti.
Vždy a všude zcela:přirozeně- lidé poznávali, že
všechno. mají od:Boha, že na Bohu ve všem na
prosto-závisí, že Bůh.je původcem a cílem:všeho
tvorstva. Toto své:přesvědčení také zcela přiroze
ně.vyjadřovali nejen slovy, nýbrž i-symbolickými
úkony, hlavně obětmi.Ze svých nejvzácnějšícha
nejužitečnějšíchvěcí. vybralčlověk to nejlepší a
obětoval to Bohumísto' sebe; a tímnejvýrazněji
vyznával svrchovanou moc Boží a Svou naprostou
závislost na Bohu. Vnější oběť byla jen znamením
vnitřníoběti:vůle.“

Když lidstvo zhřešilo v Adamovi, hlavě: celého
lidského- pokolení, nebylo schopno vzdávati Bohu
náležitou poctu. Za. nekonečnou -urážku nemohlo
zadostučiniti svými:konečnými úkony... Bůh ve
své nesmírnédobrotě se slitoval nad padlým lid
stvém:Poslal Vykupitele, který- zadostučinil za
hříchy lidstva svou smrtí na kříži. Kristus svou
obětí na kříži vzdal Bohu nejdokonalejší úkon bo
hopocty, smířil s-Bohem kleslé lidstvo a získal mu
nekonečný pokladzásluh. Aby pak lidstvo ve spo
jení s-Ním pokračovalo v této nejvyšší bohopoctě
a aby jednotlivcůmbyly přivlastněny poklady
získané krvavou.obětí na kříži, ustanovil oběťmše
svaté a svatésvátosti.

Chápeme nyní, proč je mše svatá středem boho
pocty, duší celého náboženství, podivuhodným
souhrnem celé věrouky i mravouky? Protože je to
tážoběť, která byla přinesena na Kalvarii, protože
je tu týž kněz a týž obětní dar, Ježíš Kristus.* Dílo
našíspásy, dokonané smrtí Kristovou na kříži, po

1 Sw. Tomáš: Theologická Summa, II—II, ot. 85, čl. 1.
„2 Sr. sněm. trid., Seď, 22, hl. 2; Denz.n. 940,
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kračuje jakýmsi tajemným způsobemv. eucharis
tické oběti: „„Kolikrátkoli se slaví památka této
oběti, koná se dílo našeho.vykoupení.8 Rucharis
tickou obětí se.vzdává Bohu povinná pocta, a.li
dem se přivlastňují plody vykoupení.

Mšesvatá je tudíž středem a duší celéhokatolic-.
kého náboženství'a zdrojem všech-milostí; všechny
úkony bohopocty se vztahují K'oběti.mše svaté; a
-zní čerpají svou sílu a účinnost:

1."Mšesvatá je nejdokonalejšímúkonem boho
pocty. Zjednává Bohu:takovou:poctu, jakou by mu
nemohly zjednati ani miliony lidí, ani miliony stvo
řených:světů. "Všecko stvořené“je totiž omezené,
konečné, alepocta, kterou:"zjednává,Bohumše.sva
tá, je nekonečná; protože ji obětuje Syn Boží, jehož
každý úkon má nekonečnou cenu.Mše svatá -jesou:
hrnem.a splněním-všech našich náboženskýchpo
vinnosti: je nejvyšším klaněním,nejlepším díků
činěním, nejúčinnějším smírem a nejmocnější pros
bou. Tuto čtverou“povinnost vůči Bohumůžemea
máme plniti také. svými:soukromými obětmi; ano,
"všichnijsme k'ní zavázáni už přirozeným zákonem.
Ale jak nedostatečná bybyla taková bohopocta,
kdybychom neměli eucharistické oběti! Oběť mše
„svaté svou důstojností i účinností nekonečně pře
"vyšuje:všechnynaše obětiamodlitby.Jsme-li spo
jeni s;"Kristemjako údy 8 Hlavóu mystického těla,
obětujemes Kristem; modlímese s Kristem; a proto
všechny naše oběti,modlitby adobré skutky nabý
vají zcela zvláštní ceny před Bohem..

Obnovování oběti Kristovy -na kříži je vrcholem
celé bohopocty.Při všech náboženských slavnos
tech mše svatá má vždy.první:místo. Mšísvatou
oslavujeme divy-lásky Boží,mšísvatou slavíme ta

-jemství života Kristova 0.svátcích vánočních,'ve:*
likonočníchi svátodušních;mší svatou oslavujene
výsady a milosti Matky Boží; mší svatou slavíme.
svátky.andělůasvatých a děkujemeBohu, že nám

"je dal jako naše vzory.a naše ochránce. Slovem,
3 Sekreta z 9. neděle po sv. Duchu.
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mše svatá“ je vyvrcholením všech náboženských
slavností, je .nejdokonalejším úkonem bohopocty,
je středemnašeho náboženství.

„Mšesvatá je též nejůčinnějším prostředkem, po:
vzbuzujícím k opravdové zbožnosti a keslužbě Bo
ží; je nevyčerpatelným zdrojem.svatých myšlenek
a zbožnýchvznětů. Všechny paprsky pravdy a mi
losti se soustřeďují.na'oltáři jako v.jednom ohnis
ku. Není. možno,: abychom:se nerozehřáli, přiblíží
me-li:se k. planoucímu ohni; nění možno,abychom
se nerozhořeli opravdovou: zbožnostía vroucí lás
kou, přiblížíme-li se k oltáři, iianěmž se denněobě
tuje Syn Boží za hříchyvšeho lidstva. Mšesvatá
rozněcujenaši víru, naději i lásku,a oživuje oprav
dovou zbožnost.:Všechna tajemství; všechny člán
ky víry; obsažené ve mšisvaté, nás uchvacují, mlu
ví k nám neobyčejněvýmluvně a strhují nás k mod
litbě.-Vždyť,-kdo by nebyl dojat a uchvácen, jest
liže očima: víry pozoruje Božského Spasitele, roz
platého na dřevěkříže, zraněného, krví zbroceného,
a ve všech jehoranách čte nesmírnou lásku k nám
hříšným?-Není'divu, že tak živé dojmyse.pak: pro
jevují také v mešních modlitbách, obřadech a zpě
vech, ario i v barvách mešních rouch a v celém cír
kevním stavitelství.

-2, Eucharistická oběť patří mezi nejdůležitější
prostředky našehoposvěcení.. Je to jendůsledkem
vztahů, které jsou mezi+obětí na kříži a obětí na
oltáři. Krvavá oběť kříže je-původním a všeobec
ným zdrojemvšech milostí; avšak. mše svatá nám
zpřítomňuje oběť kříže,-přibližuje nám ji, odstra
ňuje takřka -hranicečasu a staví nás pod kříž.Pro
to S tohoto:hlediska můžeme v jistém smyslu říci,
že mše svatá je zdrojem.všechmilostí, protože je to
táž oběť, jako oběť kříže.

Uvažujeme-li:mši svatou jako prostředekk do
sažení milosti, je zřejmo,že mše svatá je nižší než
svátosti, neboť nemůže přímo zahladit hřích a udě
Jit milost, jako to činí svátosti. Ale s jiného hledis“
„kavyniká mše svatá nad svátosti. Svátosti:totiž
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dávajíjen. jisté milosti, a to-jen tomu,komu jsou
udíleny. Avšak eucharistická oběťmůže dáti přímo
neb aspoňnepřímovšechny milosti,a to nejen kně
zi, který ji slouží, nýbrž i těm,za které je sloužena,
ano celé Cirkvi.“ Účinnost mše.svaté:je tedy mno
hem širší a všeobecnější než účinnostsvátostí. Mše

"svatá nejen zjednáváBohu nejdokonalejší poctu
a chválu, nýbrž také usmiřujeBohaza naše hříchy
a vyprošuje nám hojnost milosti pomáhající,která,
nás uzpůsobuje k hodnějšímu přijímání svátostí,
Takovým způsobem námmše svatá pomáhá získa
ti, rozmnožiti a uchovati si svátostné milosti.) ..

(Svátosti ustanovil BožskýSpasitel k tomu, aby
v nás zrodily nadpřirozený život, aby jej sílily a
živily, tak aby stále vzrůstal až:k dokonalosti dí
tek Božích. Oběťkříže jje však prvním zdrojem této

milosti.A poněvadž mše svatájje táž oběťjako oběť

"zněhož tryskají všechny milosti A, všechny svá
tosti.“

Také svátostiny (exorcismy; svěcení, žehnání
atd.) jsou prostředkem milostí 'a spásy, ale daleko
méně účinným než svátosti. Svátostiny totiž nepo
cházejí z ustanoveníJežíše Krista jako svátosti,
nýbrž z ustanovení Církve; a nepůsobíz vykonané“ s
ho úkonu(ex opere operato) jako svátosti; nýbrž
jen z úkonu. jednajícího (exCopere operantis). Ale
jako. svátosti, tak i svátostiňy jsou úzcespojeny:
s'eucharistickou obětí, z níž:v jistém smyslu čerpajísvou blahodárnou sílu.

A totéž platí i o církevní modlitbě. I ona čerpá
svou účinnost asílu z nekonečných zásluh, které
Ježíš Kristus získal svou obětí na kříži, denně obnovovanou na našich oltářích.. |

3. Toto úzké spojení mezieucharistickou: obětí,

4 Sr. F, Diekamp: Theologiae dogmaticác mábnnalo,vol.IV., S 38;n. 3., ed. Parisiis 1934, p. 248.8aga. :

. 3 S 23" Gihr: Das heilige.Messopfer,Freiburg im, Br.191

6 Sr.Římskýkatech.,"část2,hl. 4,ot. 40, 2
já



svátostmi, svátostinami-a modlitbou Církvebývá »
také často vyjádřeno zevně:v liturgii.: Církev už
od.nejstarších dob spojovala udílení svátostí a svátostin se mší svatou také zevně. Eucharistie má
býti podávánaa přijímána, pokud možno,-jen při
mši svaté. Vyššísvěcení (podjáhenství, jáhenství,
kněžství). smějí býti udělována jen při mši svaté.
Církevsi přeje, aby novomanželé při uzavření sňat
kupřijali také novomanželské požehnání, které
smí býti udělovánojen při mši svaté.

Také látka většiny:svátostí sesvětí ve:spojení
se mší svatou: křestní voda na Bílou sobotu:-ave
svatodušní sobotu, svaté olejena Zelený čtvrtek.

Svěcení svíček, popela a ratolestí se koná bez
prostředně přede mší svatou. Také svěcení osob se
dějepři mši sv.: korunování papeže, svěcení opata,,
zasvěcení řeholní„osoby řeholními slibyatd.. Proto
„kardinál Bona píše: „;Zbožnost našich předků byla
taková, že všechny.posvátné a církevní úkony, při
sluhování svátosti a jakákoli žehnání a svěceníse
konala při mši svaté. Zdokonalením 4. dovršením
všech je totiž Eucharistie, z níž přijímají činnou
sílu a svatost.“7 ©

Také:středem modlitby kanonických hodinek je
mšesvatá. Je všeobecněpředepsáno,že matutinum
a chválymají býti vždy pomodleny přede mší sva
tou. Je přesněstanoveno, kdy má býti mše svatá po
Terci, Sextě neboNoně, Mešníkolekta, která se
objevuje ve všech hodinkách oficia, zřetelněpraví,
že Církev chce svou modlitbu spojiti s obětí Kristovou.

I církevní rok se obětí mše svatá stává skuteč
nou památkou vykoupení. Mšesvatá je totiž nekr
vavou obnovou oběti kříže. Avšak život Božského
Spasitele byl život oběti. Už od prvního okamžiku
svého pozemského života viděl Kristus svou smrt
na křížia už od prvního okamžiku měl vůli oběto
vati se. Tato vůle obětovati se, kterouměl Ježíšuž.

TBona: Rerum liturgicarum libri duo,Ed. Sala, Augustae Taurinorum,1758;I„I 14,5.
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od.počátku a kterou ještě i.nyní.v nebi projevují
svému Otci, spojuje s obětí na Kříživšechna jeh«
utrpení: a všechny úkony celého jeho pozemskéh«
života..„Když se-o vánocích :přináší eucharistick:
oběť,víra si.připomíná, že Božský Spasitel užv jes
Jích viděl svou krvavou oběťna kříži a že už.v jes
lích projevil svémuOtci vůli obětovati se..O veli
konocích a o nanebevstoupenísi vzpomíná, že Kris
tus:se obětuje na oltáři v témž-oslaveném 'těle,.St
kterým vstal z mrtvých. A svatodušní-svátkynáň
připomínají, že.plnost Ducha svatého, která. byl:
tehdy dána apoštolům, byla Kristem získána už ns
kříži... 'Tedycelý církevní rokse obětí mše svat
stává skutečnou památkou:vykoupení.

"Takésvátky svatýchjsou v církevním roceúzce
spojeny s eucharistickou obětí; neboťz ní:čerpal
svatísvousílu, zní přijímalinesčetnémilosti,:zn
obdrželizvláště duchahrdinské oběti,který je'přivedi k dokonalosti a'k svatosti.

Chápemenyní, proč je mše svatá středem celéhc
-náboženského života; duší veškeré bohopocty, stře:

dem celé liturgie, sluncem- všech „náboženských
slavností, zdrojem života milosti a programem veš
keré. svatosti? Jestliže liturgie:očišťuje,posvěcuje
a přetvořujekatolickou.Církev, vězme, že její po
divuhodná síla pocházíz. tohoto posvátnéhozdroje
eucharistické oběti,který neustáletryská na našich
oltářích a přivádí oživující krev do všech údůmyš
tického těla Kristova. Z oběti Kristovy plynou 'vše
chny svátostné milosti, všechna svěcení a žehnání.
Eucharistická oběťje tudíž středem celého duchov
ního života.

JAROSLAV DURYCH |

PROČ SE NAMÁHATIS -ŽIVOTEM
DUCHOVNÍM?
CK poznání života,duchovního pudí. člověka zvě
dávost. Domnívá sečlověk; že život duchovní jest
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.-cosi krásného; slavného: a vzácného. A v tom by.so:

. tedy nemýlil. Poněvadž však věci krásné, slavné-a
vzácné působí člověku potěšení, uspokojení a bla
ženství, obrací:se k životu duchovnímutak jako—wm—

ey

k řadě obrazů, hudebních skladeb, básní, slavných
dějů, plánů 1fantasií. Dobře se čtou některé knihy
o duchovním životě i některé historie z duchovního
života. Ale jako jest něcojiného knihučísti aknihu
psáti, tak též něco jinéhojest duchovníživot pozo
rovati-a něcojiného.jest duchovní životžiti“ Zdá
se tedy, že k uspokojenísrdce je lépe ve všempo

-hodlí o duchovním životě čísti a uvažovati, než se
s ním všelijak namáhati.

Ale člověk jest ponoukán z důvodů ryze.praktic
kých'i k věcemzdlouhavým, obtížným,unavujícím
a trpkým.Cítí, že sladký jest požitekz věcípříjem
ných, mnohdyvšak lépe je se takových věcí zříkatt.
a zapříti sebe. A jenom tenkrát je moudréa účelné

. hledati čestu a způsoby života:duchovního, vidí-li
člověk,že z.důvodů takých či onakých je mu:třeba.
učiti se obtížnému umění obětia odříkání. Coby
dělal s duchovním životemčlověk, ktérémujest do
sud dobře.uprostřed sladkostí jeho dosavadního ži
vota, kterýse jich nenabažil;který chcedosáhnouti
toho, čehoještě nedosáhl,kterému by:odříkáníjen
překáželo a který: odříkání dosud nepotřebuječí
potřebu jeho necítí? Je totiž účelem odříkání ně
jaké dobro, pro něžnutno se odříkatidobra jiného.
Nemohouse tedy všeobecně odříkati děti toho, čeho
je třeba se odříkati rodičům; netřeba se lidem svět
ským odříkati toho, čeho je třeba se odříkati kně
žím.Platiti třeba vždy cenu.jen toho,oč se usiluje,
a to ovšem není vždya pro každého stejné.

Nutno-li však.něco vykoupiti nějakou obětí;ně
jakým odříkáním, těžko lze tuto oběťatoto: odří
kání trvale nésti bez života duchovního. Těžko lze
bezživota duchovníhoplniti věrně a vytrvalé vše
čky povinnosti k sobě a'k bližnímu, nemluvě o po
vinnostech'k Bohu. Těžko lze bez života.duchovní:
ho.-poctivě pracovati pro sebe, pro'rodinu, pro
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vlast. Lze ovšempracovati i nepoctivě, ale to se
mstí, ne-li na dětech, tedy na vnucích. A:jak milo
vati na příklad národ; není-li tato láska spojena
s životem duchovním? Jak bylo by na příklad mož
no bez duchovního života obětovatiza vlast s dob

rým rozumem život?
*Dokud se zdá, že:národ je v bezpečí, že se lidem

obstojně dařía že-nic nehrozí, dotud se na duchov
ní.život z lásky k národu nepomýšlí.Teprve když
se ukazuje, že není vše takjisté a bezpečné a že
leckde hrozí všelicos velmi zlého, teprve pak se po
znává potřeba starosti, oběti.a .odříkání a s tím.i
potřeba duchovního života. Není už tóhoto du
chovního života třeba jen pro jednotlivce a .pro
rodinu; jeho již třeba pro celý národ. A tomujest
rozuměti nikoli tak, že by semělo čekati, až snad

„větší část národa nějak společně začne hledati du
chovníživot, ani snad tak, že jednu část duchovní
„hoživota- bychom mohli vyhraditi pro sebe, jinou
část pro svou rodinua posléze nějaký zbytek pro
svůj národ. Jsou to zajisté věcinedělitelné, jako
je nedělitelné dílo spasení aobcování svatých. Ne
budemesouzeni jen za sebe a za svou rodinu, neboť
není každý z nás jensám se svou rodinou.

A proto jest obraceti se.k národus voláním po
a duchovním životě a čekati ažna to, co národ odpo

ví. Každý sám pro sebe a jednotlivě odpovídáza
národ. Každýsám pro sebea jednotlivěmá určitou
povinnost:podle svého rozumua svědomí.Duchov
ní život národa jest či má býti v nás aje to nášži
vot, který rozhoduje o životě národa.

"Málosmyslu by tedyměl duchovní životbez ob
cování s'veškerenstvem v oběti i v odříkání.Kdy“
bychomhledali něco“jensamipro.sebe, jakou by
čhommohlimíti z:toho-radosta jaké ospravedlně
ní? Zdaž bychom se nezošklivili Bohu, kdybychom
chtěli, aby nás do nebe :vedlkaždého jednotlivě?
Učil nás modlitise nikoliv: zbav mne od zlého, ný
brž: zbav nás od zlého. A všechny modlitby Církve
se přednášejí v množnémčísle. Obsáhnouti srdcem
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celý svět jest ovšem nesnadno; snadno však a sprá
vedlivo jest obsáhnouti národ.

A z tohoplyne, že duchovníživot jest nutný pro
každého, kdo-miluje nebo chcemilovati-svouvlast.

DR. KONSTANTIN MIKLÍK CSsR.

TŘI KAPITOLY O BLOYOVĚ
METAFYSICE CHUDOBY
„Svatý František byl milenec a nikoli chudý.“
(Stan, Fumet v.Missionde LéonBloy.)

Diletantství.v náboženských naukách je věc ob
líbená nejenom u nevěřících,nýbrž začasté i u vě
řících.Au těchto bývá příčinou nejasností, které
matou rozum čtenářů, nepřesností, jež vedou k fi
losofickým bludům, :a přílišností, jimiž jsou při
pravovány theologické herese. Podívejme se jed
nou na takovéhoznamenitého:Stanislava Fumeta,
kdyžse'rozhodl při rozboru mnohemznamenitější
ho Léona Bloy 'psáti „metafysiku chudoby““,a po
učmese.z toho případu, jak je potřebímíti nedůvě
ru k lidské moudrosti a k větám velikých spisova
telů, když píší o.věcechtak delikátních, jako je po
stavení chudobyv božském plánu a řádu:

Fumetova metafysika chudoby začíná řadou vý- 
roků ochudobě, jež jsou.velmi chudé. Jsou chudé
proto, že jsou nejasné, že neříkají nic určitého,že
připouštějí mnoho smyslůa že.obsahují tvrzení ne
uvěřitelná.Tojsouzatím jen chyby proti stylu a
umění..

„Chudoba je to, co'staví člověkapód přímývliv
Boží. lOdpovídá:automaticky svatému zákonu.“
Rád bych věděl;která věc nestaví člověka pod pří
mývliv Bóží. I naše svobodná vůle jest postavena
pod přímý vliv Boží,:a i ty věci, o'nichž můžeme
říkati,že stojí pod přímýmvlivémněkterého tvoraj.
stojí nicméně pod přímým vlivem Božím. Pod pří
mý vliv Boží'stáví člověka stvoření, a vyzdvihovat
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jinou věcjako tu, která staví člověka nějak zvláš
tě pod přímý vliv Boží, je netoliko zbytečné, nýbrž
i neužitečné,protože zastiňuje pravý stav věcí. Dá
le nerozumíme, kdo nebo co odpovídá automaticky;
svatému zákonu. Je to trapné, že nás takovýspi-
sovatel, jako Fumet, nechává hned v počátku-v sa
mých nejistotách. Nevím, který svatý zákon má na
mysli a jak odpovídá podmět předcházejícívětý
tomuto zákonu. Fumet arci pravi,.že automaticky,
ale nevykládá nám to žádným způsobem.

„Ohudýj je ten, kdo nemaje, má právo se dožado
vati. Jeho nedostatek je měrou toho, co mu je dlu
ženo. Tudíž nemá-li nic, jest umístěn přímo pod
srdcem plnosti a-jé v sázce sláva Boží, aby on byl
jednoho dne.nasycen úplně.“ Definice chudého je
zde podána velmi prchavě. Chytíte-li ji pevně za
jeden konec, druhý vám uniká do nekonečna. Chu-.
-dýmá právo se dožadovati. Ano,-má.Alenemá prá:
va se dožadovatibez konce a bez omezení:Máprá
vo-se dožadovati,-ale toto právo nemá.od sebe,
nýbrž od. svého Stvořitele. "Toznamená: „Stvořitel
„zřídil chudé a zřídil bohaté. (Přísloví. 22, 2; srov.
Přísloví 29,-13!; viz Kniha Sirachova 11,14) Ulo
žil povinnost bohatým, ale ne povinnost, neobmeze
nou; dal právo chudým, 'ale ne právo neobmezené.

(Chce,aby bohatí:nápodobovali jehoštědrost a mi
losrdenství, a chudí aby. osvědčovali. vděčnost -a
odevzdanost. Zná povahy, ví; co komuvíce prospí
vá. Již z toho plyne, že chudoba i bohatství jsou
věci relativní, a že jsou věci Boží. Samy v.sobě mají
právo jen na ten respekt, že nejsoubez Božívůle,
nic více a nic měně. Je-li můj nedostatek. měrou.
toho,.co je mi dluženo, pak je midluženo to, abych
se:stal bohem.Můj nedostatek je totiž nekonečný,
toho, co mám, je málo, toho, co nemám/nekonečně
mnoho; mohl bych míti vždy více, má: schopnost“
přijímací je bez hrází. Bohemse však nemohu stát;
musil:bych býti bohem od-věku 'do věku.: Nemůže .

„tedy můj nedostatek býti měrou toho,co je midlu
ženo.:Jenom ten nedostatek, který má býti vypl
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něn podle božské vůle, jen ten může býti měrou to
ho, co je mi kdo:dlužen. Nemám-litudíž nic — ale
kdoz nás nemá nic, když má tělo, když máduši,
když má rozum,vůli, smysly, život, zdraví,vzduch;
přátele atd.? — nemám-li zhola nic z toho všeho,
jsem-li jen bytost možná, nikoli skutečná, nemám
žádnéhopráva, a ačjsem pak umístěnpřímo.„pod
srdcem plnosti“, není naprosto v sázce sláva Boži,
abychbyl jednoho.dne -nasycen úplně: Neboťkdo
z tvorů můžebýti nasycen úplně, leč ten, jehož ne
dostatek je konečný? Takovýje však pouze:nedo
statek, stanovený Bohem, žádný jiný. Může býti
nasycen úplně-pouzé hlad, jejž ustanovuje Bůh;
proto budou v království Božím syti úplně všichni
jeho obyvatelé, ačkoli budou požívati velicerůzně.
Avšak nedostatek, o kterém Bůh neustanovil, že
jej vyplnínebo nasytí, takový nedostatek nebude
ani vyplněn, ani nasycen. Nedostatek, o němž Bůh
ustanovil, že bude vyrovnán, jest „chudobá, du
chem“: „Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich
jest království nebeské.“. (Mt5, 3.) Podle stupně
chudoby duchem budou chudí duchem jednou vlád
nouti královstvím Božím,ale i nejnižší stupeň chu
doby duchem vyžaduje nesmírně více-než chudobu
tělem, ba. nevyžaduje vůbec nutně chudobu tělem.
Chudobě tělem pak není slíbeno -nic:miliony chu
dých tělem neobdržíkrálovství; protože nebyli chu
dí duchem. Chudý.'tělem může býti dobře bohatý
duchem;a takovým není nikde slíbeno království.

„Takový je neodvolatelnýduch Písma; proroci
to neustávají. vykřikovat; celé evangelium -a živé
křesťanstvínemají jasnějšího potvrzení; toť poslé
ze ryzí nauka Té, která zanotujepřed svou sestře
nicí Alžbětouv Jerusalemě píseň jásavou, do níž
se vstřebá všechna moudrost Nejvyššího a která
nemíní nic jiného, nežže prohlásí, nezmírňujíc ne
úprosnou formu verdiktu, právo na povznesení báz
livého, pokořeného, chudého a zároveň pád pyšné
ho, mocnéhoa bohatého, který se nastolil na místo
Věčného.“'Nikde v celém Písměnení slibováno na
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sycení chudým, kteří chudobu proklínají."To je to
též, jako říci: Pouhé chudobě tělem neslibuje Pís
mo nic. A jestliže Syn Boží.přijmechudobu tělem;
nebude:to proto, že takováto chudobajest cosi bož“
ského, zatím co bohatství je cosi ďábelského —
v tomto případě bychom nemohli mluviti o tom, žé
se Syn Boží 'ponížil nade vší míru! — nýbrž vzal
Da-sechudobu tělem, jednak aby nás učil chudobě
duchem, jednak aby nás opět učil, že bohatství těla
jest obyčejně příčinou nedostatku chudoby: du
chem.

Dále: nikdy jsem neslyšel, žeiby Maria Panna
zpívala Magnifikatv Jerusalemě: Jerusalem není
místo, kde se zpívá Magnifikat, nýbrž místo, kde
meč-proniká duši! Také není Magnifikat píseň, jež:
prohlašuje:právo na povznesení,nýbrž naopak:
jest to píseň, která žasne nadtím, že Bůh povznáší
ty, kteří nemají žádnéhopráva. Či jest potřebí já
sati nad něčím, co se stalo podle práva,.co člověk
musil a měl očekávati, co odpovídá zákonu? Nejde
o žádnou formuverdiktu, kterou-by bylo potřeba
zmírňovat, nýbrž jde o chvalozpěv díkůvzdání Té,
která ví, že neměla práva. Neboť co jest potřebí se
divit, že ji. Bůh povyšuje způsobem tak neslýcha
ným;má-li k tomu právo? A nač třeba chválit milo
srdenství, když jde o povinnost? Bůh zajisté nemů
že-zůstati nikomu dlužen“jeho právo, a kde jest
právo, tam není milosrdenství, nýbrž spravedlnost.

„Magnificat má. tak břitkou přesnost, Že.už ani
není třeba,víme-li která Ústa líbezná jej zazpívala,
"obouvelkých Zákonů,. které jej zesilují a jejichž
jest on'praktickým úhrnem; aby bylo dáno problé
mu chudoby rozřešení definitivní. Dobrovolně ses
zaslepují, kdo hledají nějakou vytáčku:.“ Mágni
fikatmá tak břitkoupřesnost jako-inspirovanéslo-.
vo vůbec. Kacířivšak spatřují zvláště břitkou:přes
nost pouze v některých slovech Písma, která se-jim
hodí ve své osamocenosti.Proto není. radno-říkat,
že -toneb ono slovo Bible má zvlášť břitkou přes
nost a že není už-třeba ani obou velkých Zákonů.
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Neboťoba vělké Zákony vylučují z každého textu
nesčíslné.omyly, udávajíce smysl každé stránky. a
každé řádkya každépísmeny. Z té příčiny jest
Magnifikat nejskvělejším chvalozpěvem díků a
uznání, ale nelze říci, že by byl zrovna úhrnem obou
Zákonů leč ve smyslu básnicky hyperbolickém a
metonymickém. Již proto ne, že díkůčinění obyčej
ně není totéž co Zákon.

Je-li však přece Magnifikat rozřešenímnějakého
problému, ovšem ve spojení s celým Písmem, pak
se tento problém nejmenuje chudoba, nýbrž pokora
srdce. Jest to ona:'pokora, která ani o sobě neví,
pokora: srdce, jaké se máme učiti od Toho, jenž
řekl: „Učte se ode mne, neboť jsemtichý a pokorný
srdcem“ (Mt11, 29). Jest .to pokora blahoslavené
Pánny, která sé nevyskytuje v slovechMagnifika
tu vyslovena, nýbrž skryta. Panna chválí Bohaza
něco, co naprosto neočekávala a čeho se považuje
za zcela nehodnou. To jest obsah prvých pěti veršů.
A další tři jsou -nejvelikolepější- výklad toho, co
s ní Bůhučinil. Jest mocný! Jest mocný nade vše
pomyšlení. Je mutedy hračkouučiniti- něco tako
vého. Učinil to již vícekráte, a mohla by seproto
dovolávati tolika případů z Písem: příkladu Anny,
matky Samuelovy;jejíž píseň-samostatně parafra“
suje (1 Král 2), Isaiáše nespočetněkrát (2,3, 8,
13—24, 65), Ezechiele (21), Micheáše (5), Joba
(22), Siracha (10), Žalmů (88, 106). Bůh vyvolil
ji, protože rád.dokazuje svou nepochopitelnou moc
právě tim. že vyvyšuje.nízké.: :(Ovšemne podle je
jich práva, ani ne všecky, aby se nezdálo, že maji
právo k povýšení!) Kdybyshromažďoval pyšné,
posazoval mocné a krmil bohaté, bylo by to zajisté
menším.projevem jeho všemohoucnosti. Ale onprá
věnaopak pyšné srdcemrozptyluje, mocnářes trů
nů sesazuje:a bohaté propouští se své liostiny
prázdné; za to jést milosrdný k těm, kteří se ho
bojí (zase je v tom zavinuta pokora. srdcem!), po
vyšuje ponížené a krmí lačné dobrými věcmi. Nic
senepraví otom, kdo jsou tito poníženía lační.Ko
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nec konců jsouto zasepředevším ahlavně ti, kdo
s pokorou přijímají příkoří-alačnějí po spravedl
nosti, jakožto ti, kteří vědí, že jejich spravedlnost
jest.malá a ubohá. Konečně chválí. Povýšená Boží
milosrdenství a Boží věrnost v přislíbeních Israelo
vi, neboť to jest další příčina, proč ji učinil tak
slavné věci (v. 54—55)..

Ano, Evangelium potvrzuje tyto zásady zpěvu
„,Magnifikat. „Kdo se povýší, bude ponížen: a kdo

" se poníži, bude povýšen““,praví Kristus v jednom
kázání u sv. Matouše(Mt 2, 3, 12). A.u sv. Lukáše
(18, 14) praví po onompodobenství 0:fariseu apu
blikánu zcela všeobecně:„Každý, kdo se povyšuje;
bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“
"Také apoštol Pavel konstatuje:.,,Co jest u -světa
bláznivé, vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré,.a-co
jest u světa mdlé, vyvolil Bůh, aby. zahanbil silné,
a neurozené světaa potupené vyvolil Bůh,:a to co:
není, aby to, co jest; zkazil,aby se nechlubilo žádné
tělo před obličejem jeho“ (1 Kor. 1, 27—9). To vše
jest pravda, ale nenípravda, že Magnifikat řeší
problém chudoby definitivně, jednoznačně a bez
pomoci obouvelkých Zákonů. Dobrovolně:se 'za
slepujíti, kteří si osobujíprávo vykládati Písma
po svém,bez theologůa bez Církve!

.„Historié bohatého -a' ctnostného-jinocha, který
byl tak lehce ochotennásledovatJežíše'a který se
od něho odtrhne, jakmile sepoloží ta patřičná otáz
ka, by měla stačit. Lze'se toliko poddat,; anebo, ne
chce-li kdo, -všeho nechat, néboťje zbytečno nalé
hat.““Vskutku;jest zbytečno naléhát, protože. jde
0 evangelickouradu. Ale'je jistěnesprávné říkat;
že třeba všeho nechat, kdyžnemáme síly přijmout 6
radu. Toto jest valdenství, herese pýchy; autonom
ní:mravnosti a. sublimní samolibosti. Nikoli,:nelze
všeho nechat, třeba zachovávat přikázáníaž do,
konce života, neboť"podle samého slova Páně (Mt
49, 17).jest zachovávání přikázání zárukou spase
mi. Takénení pravda, že ten jinoch — mohl to býti
hodně starý jinoch, protože ho:nazývá Lukáš .kní
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žetem (18, 18)! — byltak lehceochoten následo
vati Ježíše. Nikde-není o této ochotě řeč; jinak by
byl jinoch snadno přemohl své lpění na majetku.
Nadruhé straně jest toto následování Ježíše cílem
a jaksi věcí hlavní, opuštění pak zboží prostřed
kem a podmínkou,za; kterou. je lze uskutečniti.
Mnozífilosofové opustili statky a peníze;ale nešli
za Ježíšem, nýbrž zůstali ve svých bludech; ve své
pýše a ve své lenostia ve svénelásce. Také nelze
zachovávati rady, neumíme-li ještě: zachovávati
přikázání. Nicméně byla neochota mladého knížete
k osobnímuvolání Spasitelovu povážlivá. Ukazo
vala. jasně; že lpí na: svém zboží. Proto čteme u
všech tří synoptiků (Mt-19, 23, Mk 10, 23, Lk 18,
24) .o povzdechu Páně při této Příležitosti, že bo
hatý nesnadno vejde do království nebeského“
„A uslyševše to učedníci; divili-se velmi, řkouca:
I kdož tedy bude moci spasen býti? Pohleděv pak
Ježíš na ně, řekl'jim: U.lidí jest to arci nemožné,
ale u Bohajest všecko možné!“ (Mt19,25—26!srv.
Mk 10, 26—27a.Lk 18, 26—27.) Tedy: I kdyžjest
bohatému, který:lpí na svém zboží,-tak-těžko vejíti
do království Božího, že 1,velbloudu. je snáze ve
jíti uchem jehly (Mt,Mk, Lk; tato fráze je židovské
přísloví!), přece jest i tomožné“Boží milosti!

Kdybychomktomu kevšemupřidali z Novélio
zákona první. z'Osmera blahoslavenství, kdyby
chom vypočetli z Nového i ze Starého zákona vše
chna místa o povinnosti bohatýchk chudým,.otom,
že almužnoulze. vykoupiti duši z pekla,.o tom, co
čekánecitelného bohatce, jenž .si.nevšímá žebráků,
o tom, že.nemáme-dávati přednost boháčům pro je

jich bohatství, o tom, že si mají bohatí činiti přáte
le z RODY nepravé, o tom,jak byl chudý Kristus, jeho Matka a jeho Pěstoun; jeho apoštolové a
jeho první učědníci, o tom, že Písmo chválí i ně
které lidi bohaté a zámožné, kteří byli oddáni Prav
dě, a o'tom, že.i moudrého Šalomounabohatství
spíše kazilo než povzbuzovalo,kdybychom, pra
vím, shromáždili všecky tytoa jiné nesčetné výro
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ky božského Písma o chudobě a bohatství, o chu
dých a bohatých; a připojili k tomu autentický vý
klad živé Tradice, jíž jest Církev, která jest více
než Písmo,teprve: tehdy bychomobdrželi správný
a úplný pojem.o ceně a-nebezpečích chudoby a bo
hatství.. A kdybychom šli ještě dále. a nechali, ne
proti víře, nýbrž z rozkazuvíry, uvažovati i zdra
vý rozum o chudobě a bohatství, došli bychom
k poznání, že Bůh chce, aby byli na světě bohatí a
chudí a že dokonce nechce, aby měli všichni stejně

hmotných statků a aby nebylo rozdílu stavu a jmě
ni. Toto poznání jest důležité pro posuzování chu
doby těla a pro otázku, máme-li právo zbožňovat
tuto chudobu, nezávisle na tom, jak se k ní chová
lidský duch a lidská vůle. Neboť— a v tom vidím
nebezpečí pro pravdu! — jsou mnozí, jimž pouhá
fysická chudoba,ba snad právěonaa jen ona, jest

"něčímbožským, něčím, co samo:v' sobě má právo
žádati od Boha, aby naplnil a-býl povinen naplniti
tutobožskou prohlubeň.Jeden.z takových kazate
Jů chudoby tělem jest Léon Bloy:a Stanislav Fumet.

„Ve skutečnosti totiž jest-i chudoba dobrovolná
pořád ještě přepychem a tudíž není pravou chudo
bou, jíž se každý člověk děsí.: Člověk se ovšem
„můžestáti chudým, ale pod podmínkou;že vůletu
není nic platná. Svatý František byl.milenec-ani
koli chudý. Ničeho nepostrádal, "neboťvlastnil své
ho Boha a-žil svou extasí mimo smyslový svět.
Koupá se ve zlatě zářivýchcárů.“ Přiznávám.se,
že mám rád LéonaBloye, ale' nedám se. zaslepiti
jeho přílišnostmi. Mámpřece radši Evangelium,
protožeje božsky:prosté, chudé duchem i tělem,
pokorné srdcem a pevnépravdou. Bloyové jsoů
všakrafinovaní, jsou.duchemmálo:chudí—či jest
chudý a bázlivý duch Léona Bloye? —-jejich řeč
není tak- průzračnájako studánkaEvangelia, tak

„pokorná:jako duch Kristův ve Večeřadle. A tak
mají vlastně pramálo práva mluviti o chudobě ab
solutní, jsouce bohatci ducha, řečia jazyka. Podle
Léona.Bloye není tedy dobrovolná chudobaještě
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č pravou chudobou,které se člověk.děsí. Toto mů
žeme beze-všeho připustiti. Ale podle evangelia
není zase pravou chudobou vůbec chudoba, jíž se
někdo děsí a jíž nepřijímá. To není ani chudoba.
duchem, jíž se přislibuje království, ani to není
chudoba. dobrovolná, jíž se přislibuje ještě více.
Chcete věděti,co se přislibuje chudobě dobrovolné?

(Pokračování.)

P. REGINALD DACÍK ©. P. :
Z DĚJIN DUCHOVNÍHO-ŽIVOTA

VI. Svatý Benedikt a jeho vliv na vývoj mnišství
na západě.

I když podstata duchovního života je pro vše
chny stejná, protože pro všéchny je tu jeden cíl
spojení s Bohem a zásadní prostředky jsou rovněž
stejné pro všechny plnění zákona Božího a užívání
milosti, přestomůžeme pozorovat, jak každý svě
tec-dalcestě k Bohujistý osobitý:ráz, a ti pak, kteří
se snaží kráčeti jeho cestou, tvoří, řekl bych, ja-.
kousi skupinu, jakousi školu -duchovního života,
odlišenou od jiné skupiny, od jiné školysvéráznos
tí svého původce. Není pochyby, že pro všechny
platí, chtějí-li býti dokonalí, zápříti sebe, vzíti svůj
křížkaždodenněa jiti za Kristem. Ale tento příkaz
Kristův lze vykonat různým způsobem,a i když jde
o dokonalé zapření ve smyslu oběti řeholních slibů,
je tu možné nejrůznější zabarvení, které může vy
cházet z různého:pojetí příkazu,-z.osobních fysic
kých nebopsychických disposicjednotlivce a z rů
nýchjiných důvodů. Proto sledujeme-liživoty SV
tých, Vidíme, jak jeden bojuje víceproti svým vás
ním, jiný se věnuje téměř výlučně rozjímání 0 věč
ných pravdách. Svatý Benedikt, jenž ponořenvBo
ha rozděluje svůj čas mezi ručnípráci a modlitbu,
je navenek tak odlišný od svatého Františka, pěvce
krás Božích,plného života a jásajícího stále"rados
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tí. Duch svaté Terezie, spojený téměř v neustáli
extasi s Bohem,je jistě velmi odlišný od ducha vo
jina Kristova svatého Ignáce. A přece nebude ni
kdo tvrdit, že ten nebo'onen světec je větší neb«
menšínež druhý- -Problém svatosti a určení člově
ka je příliš veliký, než aby se vůči němu mohl
postavit všichni stejným způsobem:Odtudta růz
nost v Církvi svaté, která spojena v jednom cíli z
Vjedné lásce, tvoříharmonický celek krásy, spočí
vající právě v sjednocení prvků zdánlivě různých
Duch Kristův. a duch Církve je dosti široký a vel
korysý, aby pojal.v sebevšechny tyto projevy.svá
tosti, jakými ten nebo onen světec, ta nebo ons
doba chtěla vzdát Bohupovinnou úctu a sobě za
jistit věčnou.blaženost.: “

Svatý Benedikt, velký organisátor řeholního ži
vota, přinesl nejen jistý -pokrokve vývojizápad
ního mnišství a duchovního života; jeho vstup n:
jeviště západní Církve znamená naprostý obra
v této otázce a jeho myšlenka vytvoří školu du
chovního života, která si zasloužípředního míst:
v dějinách-duchovníhoživota. Jeho Řehole ovlád
ne všechny kláštery, před ní ustoupí všechny jine
pokusy ná tomto poli až dopříchoduřádůžebra
vých-ve XIII::století, jehoškola duchovního život:
vychová velikány, kteří oslaví Církev a přinesou
nesmírné poklady€ duším.:

Benedikt'se narodil kolem roku 480v Nursii, ny:
nější Norcia,v krásné Umbrii.Jako mladík odcház
do Říma, abyse oddal studiu: věd. Svět a. jehc
moudrost však neměly pro něho přitažlivosti. A tak
odchází sedmnáctiletý mladík:do:Albánských hor
do divukrásné krajiny, a usazuje se v.Subiaco,kde
ve skalní jeskyni za vedenístarého poustevníka
který ho jednou: týdně navštěvuje, zasvěcuje se dcmoudrosti Boží.

-Nebylovšak usouzéno, aby jeho moudrost zůsta.
lá skryta světu. Brzyse kupí:kotemněhořada žá.

1 Srov. Les Écols de la Spiritualité chrétienne. Liégo1928, str. 26, článek R. Morcay.
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m ků, kteří chtějí býti jím vedeni, zakládá klášter na
f Monte.Cassino, který se stane kolébkouzápadního

mnišství. Zde-píše a znovu a znovu přepracovává
svouŘeholi, která znamená zcela nové období v.po
jímání řeholníkázně. Kdyžumíral.roku 547,viděl
již hojné ovocesvé dlouholeté tiché práce a-mohl

k klidně opustit svou družinu, dobřezorganisovanou
k. v každém ohledu.

Řehole, kterou napsal svatý Benedikt, byla pře
devším výsledkem dlouholeté zkušenosti. Ani jedi
né pravidlo v-ní nechtěl míti -které by nebyl nej
dřívevyzkoušel sámna sobě.a na svých bratřích.
Praktický smysl, který ovládal světce, dal mu
uskutečnit- dílo,-které svou. povahou bylo určeno
k tomu, aby přečkalo věky. Srovnáme-li moudrost
Řehole Benediktovy:s Řeholí, jakou dalna příklad
svým žákům svatý Kolumban, vidíme ihnedne
smírný rozdíl: Kolumban je muž nadšení, muž he
roických ctností; nepočítá nikdy s lidskou slabostí,
neuvažuje,.co je možné pro:jednotlivce.a co'může
býti uskutéčněno všemi. Jeho řeholenemohla proto
trvat dlouho..Jakmile zmizel s očí jeho příklad sva
tosti“upouští i nejvěrnější od pravidel, která jsou
neuskutečnitelná pro velikou většinu duší. Azde je
právěvelikost Benediktova, že.dovedlve své veliké

- moudrosti napsat, dílo a vésti své bratry cestou,
- která jest uskutečnitelná za:pomoci milosti každé

k mu. Neřeklproto nadarmo o ní svatý Řehoř Veliký,
k že je velká svou:moudrou prozíravosti, diseretione
k praecipua.?:Aprotestant :Guizot ji karaktérisuje

: takto: „Mravní myšlenka avšeobecná disciplinaa
jsou tu přísné,ale v jednotlivostechživota je Ře

E hole lidská a:umírněná. Nalézáme v. ní karakter
k, dobrého smyslu a mírnosti, kterého si nemůžeme
k nepovšimnout.“3 Benedikt znal jiné řehole, které

2 Dialogus,.II. cap. 36.
8 Civilisation en France. lecon: XXI. ke konci. Nikdo

k. nebude dnes popírat nesmírný vliv benediktinů na evrop

skou.kulturu: Jejich kláštery:byly:až-doXIII. století-tak:men: řka jedinými středisky.vědau Í, a co vykonali v ohle
3 du agrárním, je dnes rovněž dobře známo a oceněno. *
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v jeho době existovaly, znal zvláště Řeholi svatéh«
Basila, znal Rozpravy Kassianovy, nebyla:mu 'ne
známa moudrost ani východu-ani západu. Jsa:ve
den vlastní zkušeností a ctností opatrnosti, vytvo
řil dílo, jemuž se dlužno podivovat ještě dnes. Mno
hé jednotlivosti, které přijímá Církev do svého zá
koníku'teprve v:dobětridentského sněmu,jako n:
příklad povinnost noviciátního roku před skládá
ním slibů, registrování slibů atd., jsou užpřesn.
určeny v jeho Řeholi.:

Zahálka je nepřítel duše, píše světec, a- proti
bratří se musejí záměstnávati vjistou“dobu ručn
prací, ve stanovené pak hodiny četbou božskýci
věcí (hl. 48). Tím rozděluje Benedikt den na mod
litbu a práci, v zaměstnání duchovnía tělesné. Ne
smíme zapomenout, že tehdejší mniši byli vesmě
laicia byl-li přijat kněz, měl se podleŘehole pod
robit celkovému dennímu pořádku a pouze zblaho
vůle představeného mu mohly být uděleny jist
pocty; jako první místo po opatu a podobně(hlava 60).

Slavná liturgická modlitba hodinekjest jednot
z nejkarakterističtějších prvků BenediktovyŘe
hole..Ničemu nevěnuje tolik místa ve svémdíle
-jako tomu,conazývá, jakbylo tehdy zvykem:opu
Dei,- dílo, služba Boží: Ničemuse nesmí proto dát
přednost před touto službou Boží. Jak. Pachomius
takBasil předpisovalisvým žákům modlitbua pěn
žalmů a jistých modliteb. Ale Benedikt.je první
kdo rozdělil tyto žalmy a utvořil.z nich přesně sta
novenou denní“povinnost. Dnešní.římský -breviá
poněkud zkrátil rozvržení Benediktovo, ale zacho
val jeho podstatnou formu, takže Benedikt je v pra
vém slova smyslu tvůrčem dnešního breviáře. '

-V období zimním,to jest od začátku listopadu dt
velikonoc, vstávali mniši montekasinští o dvot
hodinách, abyzpívali vigilie neboli hodinky noční
Byla toona .část brevíře, kterou. dnes nazývám.
Jitřní. Tyto vigilie se. skládaly vždy ze.dvanáct
žalmů, antifon, hymnu sv. Ambrože a některýci
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menších části.:Po šestém žálmu byly čteny-tři:ú
ryvky z Písma svatého nebo svatých Otcůa po kaž

k dém čtení byla zpívána responsoria. Třetí končilo
> Sláva Otci. Po dalších šesti žalmech byla čtena

: část z některého listu svatého Pavla a zpívány lita
nie. Tím se končily modlitby vigilie. Hodinky ne
dělní byly značně delší. Obsahovaly tři nokturna,
z nichž první dvěobsahovala šest žalmů, po nichž
následovala čtyři čtení. Po třetím.nokturnu byly
zpívány tři zpěvy.z knih proroků, a mimo to byla
čtyři čtení zknih Nového -zákona. Po těchto násle

dovalo Te Deum-a čtení evangelia, při němž vši-chni stáli.
Čemu říkáme dnes-Chvály, nazývalo se Jiitřní,

protožepodle Řehole-měla se.zpívat tato část ho
dinek časně ráno, incipiente luce. Jak Chvály, tak
ostatní hodinky, totiž První, Třetí, Šestá, Devátá,
Nešpor a Doplněk jsou.velmi: podobné svým slo
žením dnešnímu.Tím bylo uskutečněno, co praví
Žalmista: Sedmkrát za den jsem ti vzdával chválu
(Ž. 118), neboť každá z těchto hodinek byla zpívá
na zvlášť;takže se scházeli.mniši jen k chválám“'Božímsedmkrát za den.

Protože jen modlitba pokorná a upřímnéhosrdce
se líbí Bohu, proto učí sv. Benedikt, s jakou přípra
vou mají bratří přicházet zpívat chvály Boží a s ja
kými pocity mají doprovázet sváslova modlitby.
„Věříme,.že Bůh je přítomen všude a: že'oči Boží.
pohlížejí navšech místechna: dobré i na zlé. Nej
více však o tom musíme:být přesvědčeni; když se
účastnímebožskéhodíla. Proto buďme vždy pa
mětlivi, 'co praví Prorok: Služte Pánu v bázni.
A opět: Pějte žalmy. moudře..A jinde: Před tváří
andělů ti budu pěti chvály. Proto uvažujme, jak se
máme chovat před tváří Boží-a jeho andělů a tak
zpívejme žalmy; aby naše myslbyla ve shodě s na
ším hlasem“(hl. 19).

: Touto modlitbou. církevních hodinek, Konanou
-vždy vážným slavnostním způsobem, má duše po
zvolna asimilovat myšlenky a.city Krista a Církve,

31



v těchtochvílích má'si býti více než kdy jindy vě
doma svého spojení s ním a s jeho mystickým tě
lém atím se má přetvořovat den ze.dne dokonalej:

-v něho.samého. Soukromámodlitba, jak se tehdy
nazývá rozjímání, které nebylo vymezováno, ný.
brž ponecháváno osobnízbožnosti jednotlivce, má
pak: doplnit, co. začala modlitba společná. Protc
vidíme, jak“mniši: zůstávají dlouhé hodiny zvláště
v.době po'vigiliích na svých místechv choru, aby
uvažovali-o kráse slov.a věcí, se kterými se setkal:
během zpívaných hodinek. V“těchto chvílích -mohl)
vylévat své city lásky a vděčnosti, oddanosti 3
důvěry před tváří Pána, jehož chvály právě dozpí:vali.

Jiný význačnýprvek BenediktovyŘehole, který
znamenal velký.-přinos,byl slib každého člena jehc
kláštera, zůstati až do smrti na jednom místě. Až
do této chvíle byli: mniši v-tomto ohledu velmi svo
bodní avolni, což bylo jen na-ujmumnišského du
cha. Proto se setkáváme vtéto době s celou-řadou
různých potulujících se mnichů, kteřímnohdy jen

"rozsévali bludy v Církvi Boží: Případ Pelagia je
dosti známý. Že mnišský hábit á několik. zvyklosti
bylo u nich jen pláštíkem vnitřní: neupřímnosti 3
nestálosti ducha, netřeba. zvláště podotýkat..

"Tomuučinil Benedikt rázný konec, když: stano
vil, že mnich se nesmí po celý život se'svého místa
hnout: Později se ukázalo, že toto :pravidlo. nebylc
všestranně praktické, ale v době;kdy je psal svatý
Patriarcha,:bylo naprostou nutností;-jakébylo po
třeba dbát. Veřejným a slavnostním: slibem se za
vazuje syn svatého Benedikta, zůstati po celý život
na jednom místě jako členjedné rodiny klášterní.
Tímse-pak mohla vytvořit ta krásná tradice jed
notlivých. monastýrů, -které-spravuje mnohdy po
dlouhou řadu let-jeden opat, volený na celýživot.
a který obývají stále titíž řeholníci, odcházející jen
tehdy, kdyžje povoláPán. Tím, žeje každé opat
ství jakýmsi řádemsamo pro:sebe zcela samostat
ným, vytváří si běhemvěků svou zcela zvláštní du
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-| chovní fysiognomii a své.okolí'a místu přizpůsobe
né tradice, které jej liší od každého jiného. Členové

-pak Inou k tomuto místu, na němžše rozhodli ztrá
+ vit celý život, poutem lásky, jak řekne svatý An

* -selm,láskyopravdu rodinné.Ato bylo právě tou
hou svatého Patriarchy: (Pokračování.)

BĚLA DLOUHÁ

ŽENA ASPORT,

Sport býval výhradou mužů, dokud jeho účel
nost byla dána existenčními podmínkaminárodů.
V dobách,kdy platila morálka, ževětší právona
existenci a blahobyt má národ statečnější, bylo ů
čelemsportu dosažení a zachovánípokud možno“
největší míry fysické statečnosti. Prokázati v době
míru tuto sílu, obratnost a statečnost před domá
címlidem a přítomnýmicizinci a působiti tak na ně
sugestivněbylo přirozené“tehdejší „mentalitě U.
vedlo ke sportovním produkcím. 4

Žena, sama také statečná, vychovatelkahrdinů;
žádající od nich, abyse:vraceli „buď seštítem ne
bo na štítě“,bývala. tu-jen divákem. Křesťanská
doba rytířská mívala své hry, turnaje a závody,při
nichžžena:nebyla jjen trpným divákem, ale bývala
přímo i nepřímo vzpruhou statečnosti, rozhodkyní

nad cenamivítězů, nebo i sama cenouvítězství. To
| uži ve hřejako v trainingu statečnosti. V bojipak
byla křesťanskážena inspirátorkounejušlechtilejší

statečnosti, ba hrdinnosti, protožev..ní ctěnideál
Panny, „hrozné nepřátelům jako šik vojensky spo
řádaný““.Sama předla-u krbu, za ni, pro ni a v je
jim jménu bojoval muž a dovedl tehdy bojovat ne
k jen pro zisk;ale také pro čest:a ideál. Statečnost

.. Ženy brala se tehdy jiným směrem: statečně plo
dila a vychovávala děti, byla-li.matkou, statečné
zakládala kláštery a-„vedla přísný život, byla--i
pannou, statečně sloužila chudýma. nemocným,
pracovala pro dům i chrám. Ze svého ústraní pře
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často „vztáhla ruku svou k silným. věcem“ -a za
nechala věkovité toho stopy v dějinách:

Novodobýsport nese všechny známky myšlen
- kového chaosu novodobého-lidstva.. Pokud pro

spívá zdraví ohroženému.nepřirozeným způsoben
městského života, pokud může: regulovati tělesné
funkcepohybem účelnýmproti pohybu jednostran:
nému (při práci v továrně), pohybem na vzduchu
proti nedostatku pohybu v uzavřenémvzduchu, je
sport potřebný a žádoucí. A jestližežena pracuje
dnes vedle muže v továrnách a v kancelářích, mé
stejné právo na přínoszdraví sportemjako její ko
lega muž.

Má to právo v zásadě, jako v. zásaděJe její. duše
rovnocennás duší mužovou a jako jejímu 'tělu je
stejně potřebí zdraví jako mužovu.

Ale modernížena zavedla smutnounovotu tím,
žé.se zřekla svého inspirátorského, duchovního a
tim posvátného vztahu“k mužské statečnosti.. Se
stoupila se svéhomísta té, jež korunuje vítěze a
zařadila se jako jeho spoluběžec,jako konkurent,
jenž je na -tomto poli.předem odsouzen k prohře a
nevzbuzuje ani pocitu vítězství, protože muž ne
může vážně zápasit s ženou. Může se jen trpce dí
vat, jak se žena snaží zabrát opět jednujeho dosa
'yadní doménu. Jestliže v továrně a v kanceláři byl
ochoten uznat, že ji jeho sousedství je vnuceno běž
ným pracovním řádem,vidí při sportu, žetoto sou
sedství samovolně prodlužuje .o dlouhé -hodiny a
„dnysportu, že ho vyhledává. Při tomk svému roz
čarování pozoruje, že to.ustavičné sousedství na
všech polích a'za všech okolností působí na ženu
tak, žesice získává na mužnosti,ba že se stává do
konce mužatkou,ale že rozhodněa nevítaněztrácí
na své ženskosti, na cudnosti a nevinnosti.

Co se pak týká sportovního profesionalismu žen,
to je povolání rozhodně pochybené. Pokud existují
na světě opuštěné děti a neobsloužené domácnosti

-pro nedostatek žensky cítících srdcí a pečlivých
rukou, je nesmyslný a extrémní.

J4



+

Největší procento'žen — sportovkyň ovšem —
k pěstuje sport podle nejvyššího zákona módy, a
k opustily by na př. lyže pro méně příjemnépředení,
k jen kdyby zas přišlo do módy. Ale právě v této bez
3 myšlenkovité napodobivosti tkví veliké nebezpečí,
k že naše ženy pozbudou své pravé duchovní linie,
k aniž tomu vědoměchtěly.

Žena hlubocevěřící zachová si samostatný po
stoj a opatrnost právě ke zjevům, které ukazují ko

. stádovosti... Jako všechnyvěci; hodnotí i sport
úměrněk tomu, co je v němsměřujícího k věčnému

: cíli. Zdálo by se, že-je to ta statečnost. Alebližším
rozborempozná, že.sportovnístatečnost v dnešním
slova smyslu.daleko se nekryje spojmem křesťan

. o . .ské statečnosti, jež jediná má význampro. charak
« ter jedince, pro národní:život: i pro mezinárodníprestiž.

Dnešní sport mužskýi ženský spokojuje“se ná
. nejnižším stupni siloů a obratností svalů, jíž může

cvikema účelnou životosprávou nabýti každý. Nej
| blížemá k ní řeznický chasník.

Závažnější podmínkou sportovní statečnosti je
dobrá soustava nervová, ale ta je závislá do vé
liké míry také na dědičnostia proto vykazuje vrto

- šivá překvapení a přirozeným způsobem se dá těž
ko přizpůsobit.

Nejvyšší stupeň statečnosti je však — i mimo
sport — křesťanská vnitřní kázeň, plynoucí z jas
né hierarchie pojmů, ze školy. sebezáporu a z U

: směrněnéhozanicení pro vyšší cíle, Tato statečnost.
: dominuje oběmanižším podmínkám,trainingu sva

R lů i nervů. Dovede je v dané chvíli nahradit, ale
- nikdy nemůže být jiminahrazena.

Právě tato statečnost však našim sportovcům a
E sportovkyním obyčejně chybí. V soukromém i ve“

řejném životě mimosport bývají právě takovými
k slabochy,ba zbabělci, jako jiní. V osudových ho

E dinách národů nebývají championyboxeři a foot
£ ballisté. A sotva budou matkami národů .v tako

k vých dobách veslařky nebo plavkyně. Prostředek
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byl zaměněns cílema tak se sport s pravým avyš
ším svým cílem minul. Sport je jeden z klamů mo
-derní doby, kterým odvěký Lhář šidílidstvo. Svaly
jako-uzly, nervy jako dráty a přece žádná vnitřní
sebevláda. Vždyť — kolik lidí se trenuje, aby.mělo
uzlovitou, spolehlivou, nosnou vůli? Kolik jich za
chovává režim zápasníků, střídmost v žádostivosti,

Koliksejichživí Viatikem,jež představuje svrohovanou vůli k oběti?
„Apřece dobaje tak vážná avolá ččím dále úzkost

'něji,.bazděšeněji pototalitě osobnosti.
Při tom množství sportovců a sportovkyň u nás

—Kolik .máme opravdu -statečnýchmužů a.žen?
Která jménavám napadají, vyřknete-li:slovo: ne
bezpečí?Kde jsoustateční, kteří se vtakových do:
bách vynořují celémunárodupřed očimajako slou
py jistoty a bezpečnosti; schopni podepřít, ochrá
nit, ubránit.a vést? Kdejsou matky národa, ke kte
rým se utečeme pro útěchuv hodině úzkosti?

Ženu statečnou kdo nalezne?.
(VPismu sv.je recépt na ženskou statečnost:—

ale ta-má málo společného s dnešním ženským Spor
tem. A přece pomine móda ženysportovkyně, ale
zůstaneneskonalý ideál statečné ženypodle Písma,
ženy, jež na rozdíl od světoběžné ženy-sportovky
ně „pátrá, co v doměse děje, chleba bez práce.ne
jí... Pečujea len a, vlnu, pracuje radostnouru
kou. „.Když ještě.noc je, vstává, rozdává: stravu
své rodině, služebným svýmjídlo. Na pole myslí a
koupíJe, 2výdělku rukou svýchvinaří...Nehasne
v noci jí světlo... Sněhu se'pro svůj dům neboji,
jeť všecek oblečen.dvojmo... Ruku:svou otevírá
nuznému, dlaně své vztahuje E-chuďasu. Ústa: svá
otvírá v moudrosti, učení vlídné má na rtech.“To

„je ta, která „ovíjí "siloubedra,svá, uplatňuje své

„

rámě“.To. je ta; kterou „dětictí a muž chválí“
„Mnoho žen vedlo si.zdatně, tys:však je předstihla
všecky.k Klamavá; prchavá je krása, která se;bo
Jí Pána, té ženěpřísluší čest;
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BŘETISLAV ŠTORM

SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURA
L.

Lidé, kteří horlivost ve-víře dávají příliš okázale
najevo, často považují za svoji povinnost bojovati:
proti“umění některých historických období jen
proto, že duch té doby byl skrytě protikřesťanský
nebo zjevně nekřesťanský. Tak byla velmi-často
odsuzována antika předkřesťanského Řima. Sku
tečnost,-že tak řečené umění starokřesťanskévý
věrápřímo z tradic antických, byla všelijak neu
mělezakrývána. Jestliže však umění je v podstatě
věcí formyv'řádu materielním,'duch,-který touto
formou neomezeněvládne, nemůže nebo nemusí s6
vázat na určitýdruh výtvarnýchschemat. Kam by
takové omezování ve formědospělo, lze dnes pozo
řovati na výstražných příkladech“ tak řečeného
čistého chrámového umění. Na počátku křesťan
ství jistě nebylo uznaně křesťanskýchumělců, kte
říby se zcela věnovali „vážnému duchovnímu umě“
ní“. První křesťané mysleli spíše na svatost života
která. je“ dnes prakticky a aktivně smýšlejícím
křesťanemodsunuta až na místo soukromých zále
žitostí, zcela podle liberalistického hesla, ženábo
ženství je:věcí soukromou. Takový prakticky smýš
lejícímuž nikdy nevynechá příležitost, která mu
dává možnost:vyjádřiti se-o všelidském významu

+ křesťanského umění; nemaje 'ani zdaleka ponětí
- „o tom, jak mlhavýje to pojem. Křesťanskéumění!

Vstupem svatého:Petra na půdu římskoubylo tedy
rázem všechnoantické podťato a'hned vedle nad
pomyšlení rychle vykvetlo umění křesťanské? Kdy

tedy začínákřesťanskéumění,snad na počátku do
F by románské 'nébo gotické? — Nezačíná nikdy,

protože křesťanské umění je nesmysl.'0 křesťan
ském umění mluví. ti, kteří: by: chtěli křesťanství

; konservovat v katedrálách a. starých misálech..
:- Uznávajíhistorickou církev jako matkuuměn, di
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vajíce se na ni v nejlepším a nejlichotivějším smys
lu jako na sbor několika. jemně“vychovaných mu
žů, kteří se rozhodli proslavit se prací ubohých
umělců, a ti byli pravděpodobně často i násilím do
nucováni realisovat jejich představý. OstatekCír
kve, žebraví mniši, nevzdělanífaráři a negramotný

„lid byli galantně vynechání.
V době starokřesťanské jeví se určitá lhostejnost

k-výtvarnému umění. Vliv křesťanství se tune
projevuje: revolučně; všechno zůstává při starém.
Tvoří.se.sice nová chrámová disposice.basilikální,
která bezpodstatných změn trvá doposud, ale tek
tonickéčlánky podle nezměnitelných zákonů an
tického tvarosloví. i konstruktivní zásady antické
architektury se téměřnezměnily. Řím pohanský
byl mrtev, křesťanství dobývalo světa. Ale tento
veliký (jak by vzdělanec-řekl) převrat projevoval
se s počátku tak nevýrazně, že podivuhodné trvání
antických forem nebezpečně svádělo k nadějím
v obnovu antického řádu. Ale obnovovat-tento řád
bylo zhola zbytečno. Nejdokonalejší duchovní řád
křesťanský zcela si podmanil nejdokonalejší těles
ný řád antický. Antika :stala se tělesnou složkou
svrchovaného křesťanství. Nebylo tedy rozporu
meziantikou a křesťanstvím, protože obě tyto slož

„ký nebyly sourodé, aby mohlyproti sobě bojovati.
Proto také první mosaiky, sochy a stavby údobí
starokřesťanského neliší se nijak od podobných
výtvarných děl antických. Musímemíti na paměti,
že křesťanství nepřemohlo antiku, ale pohanství;
ženebylo úkolemvítězné Církve reformovat nebo
měnit nezměnitelný řád stavební,:-který se obrazil
v logické následnosti architektonických článků,
nebo zrušit techniku mosaiky avysokého.reliefu.

— Antické umění vplývá tedy beze změn -do údobí
starokřesťanského a žije v neporušené kontinuitě
až do konce středověku.

Na základech antického Říma spočívá evropský
západ a s evropským západem celý svět. Kamkóliv
proniklo světlo křesťanské víry, tam už pevně za
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k kotvil Řím; ale nebylo a není úkolem Církve roz
šiřovati kulturní oblast. římskou, nebo,, chcete-li,

k západní. Tento nezbytný důsledek šíření víry zů
E stává vždy jen pouhým nezbytným důsledkem a

© nikoliv cílem, jak by si mnozí příznivci katolického
náboženství přáli. Takovými příznivci jsou na pří
klad některé evropské vlády, které selichotí k mi
sionářům,j jen aby vnášeli tak zvanou kulturu mezi
národy, na jejichž územízáleží nepoměrně více než
na spáse nesmrtelných.duší. |

Starokřesťanskýsloh upravuje jen půdorys stav
by antické novým požadavkům.Ale tyto nové for
my půdorysuobjevují se jen ve stavbách chrámo
vých; ve stavbách profánních platí i nadále zásady
půdorysného řešení i výstavby antického domu.

Liturgie tedy tvoří nový prostor chrámový, od
lišný od antického pojetí chrámové stavby. Pohán

: ské stavby sakrálnízpravidla nebyly tak prostor
© né, aby lid mohlbýt přítoměnoběti uvnitř chrámu..

Ě Tam bylo místo jen pro kněze vykonávající obřad,
- lid byl shromážděn v chrámovém nádvoří. Křesťan

ská liturgie vyžaduje, aby věřící byli přítomni bo
hoslužbě a aby na ní byli přímoúčastni. Věřícíne
jsou shromážděni mimo chrám,-ale uvnitř chrámu,
kde je pro ně vyhraženo místo oddělené od místa
bohoslužebnéhotak, aby živá, účastlidu na liturgii
nebylaporušena.

Aťuž půdorys starokřesťanské basiliky bylod
: vozen z půdorysu antického domu nebo zřímské
k. tržnice (oběma jmenovanýmdruhům staveb se ba

k silika stejně podobá), jisto je, že v detailu, prosto
rovém i tektonickém řešení nebyla pravidla antic
ké architektury opuštěna. Atriem, ze čtyř stran ob
klopeným otevřenou sloupovou chodbou sestudní
“ uprostřed, vstupuje se třemi vchody do vlastní ba

E- siliky. Basilika- je rozčleněna ve tři lodi; k pro
k střední vyšší a širší přiléhají, odděleny sloupořa

dím s rovnýmarchitrávem nebo arkádou, nižší a
užší lodi bočné. Prostor lodí bývá na východě pře
fat lodí příčnou, která se v pokračování střední
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lódi rozšiřujev polokruhovouabsidu. Stropy chrá
mových lodí jsou kryty rovným, trámovým nebo
kasetovým stropem, někdy je'otevřen průhled do
krovu. Tentovolný průhled, obnažující konstrukci
střečhy,mohl by být příčinouúvah o uměleckéne
dořešenostibasilikálníhoprostoru. Ale zrovna tak
neesteticky by na nás musel-působit:dorskýsloup,
tento nadmíru konstruktivní element: antického
stavitelství; ale, jak často slyšíme,dorskýřád jest
nejdokonalejší a takřkaškolskou ukázkou antické
estetiky. I když neuvažujeme o primitivních funk
cích konstruktivní estetiky, a přiznáme-li,že krov
nad skvěle vyzdobenými arkádovými stěnami ba
siliky působí jako, provisorium,. lze v tom hledati
náznak, že krov je vlastně jen prozatímním zakry
tím volného výhledu do nebe po ten čas, dokud jelidská duše uzavřena ve vězenítěla.

„Absidabasilikální stavby. v půdorysu“polokru
hová .je zaklenuta konchou (půlkopulí). Zde je.
chrámový prostor uzavřen a v jeho ohnisku spo
čívána nejposvátnějším místě chrámu oltář. Oltář
byl v nejstarších basilikách jen jeden. Podobalse
stolunebo náhrobku ze dřeva nebo z kamene. Zde
se konala. nejsvětější. Oběť;semsměřovaly zraky
věřících.Podél zdi polokruhové absidy byla místa“

"pro duchovenstvo s trůnem biskupa uprostřed.S ta
kového trůnu vládlisvé diecésisvatý Ambroža
svatý Augustin. Oltářtedy stál mezi lidema bisku
pem. Kněz obrácen tváří k věřícím konal služby
Boží oddělen od zástupu vyvýšeným, do lodi posu
nutým: a zábradlím opatřeným obdélníkovým stup
něm. Stupeň bylzpravidla na straně západní opa
třen ambonami, odkud bylo čtenoevangelium:.a
epištola. Chrám byl osvětlován dvěma řadami:po“
lokruhem ukončených basilikálních: oken-v -horní
části obou.arkádových .zdí hlavní lodi. V.oknech
bývaly vloženy tenké mramorové.desky provrtané
malými kruhovými otvory, které propouštěly jem
nélomené denní světlo. Plocha mezi okny a:archi
trávem neboarkádou bylá ozdobovánamalovaným

A0



nebo mosaikovým vlysem, znázorňujícím výjevy
ze Starého nebo Novéhozákona, postavami apošto
lů,:mučedníkůnebo papežů. Takové obrazy nesla
obyčejněi i zeď mezi východním:bokem:hlavní lodi
a lodí příčnou, prolomená polokruhovým vítězným
obloukem. Ke stavbě basilik bylo nejednou použito
opuštěných zříčenin antických, starým římským
sloupůmčásto'sedostávalo ctinésti zdi hlavní lodi
chrámu. Protožehlavice starých antických sloupů:
„bylypříliš úzké, takže nemohly nésti široké patky
arkád středních:basilikálních :zdí,býval mezi ně a
patku vkládánnástavec v podobě komoléhočtyr
bokého jehlanu: Býval ozdobován jen velmi jedno
duše: znameními. křesťanské víry nebo nehluboce
profilovaným ornamentem. Tento architektonický
článek nebyl v antickém tvarosloví nikdý doložen
A.proto je považován zaprvek výlučně starokřes
ťanský. Ale nelze pochybovati, že. by si. antický
stavitel v podobných konstruktivních obtížích po
máhal jinak. Antické architektonické tvarosloví
bylo tu jen roztánoženo.a“obohaceno:o nový článek

vycházející ze starých předpokladů ,konstruktivních a estetických.
Mimo chrámových staveb podélných“zhusta se

v údobí starokřesťanského.slohu stavělo na půdo
rysu centrálním. I tyto rotundy.mají věrné obdobý:
v antice. Centrální stavby sakrální objevujíse ve
všech dobách následujících poboku disposic longi-:
tudiálních. Nesou zpravidla tytéž slohové znaky
jako stavby podélné. ©

Věžebyly stavěny obyčejně mimo vlastní stavbu
chrámovou. Bylyzaloženy na půdorysu.kruhovém
a mělytěžkýpevnostní vzhled; bylyto věže strážní.
Taková|věž se dodnes spatřuje přikostele sv. Apo
Jináře v Raveně.

Největší.a nejslavnější basilikou byl jistě chrám
sv. Petra v Římě, zbořený před stavbou'renaissaněč
ně-barokního chrámu nynějšího. Mohutnou trojitou
branou vstupovalo se do atria se širokým sloupo-:
výmochozem a studnou uprostřed. Chrámbyl pě-'
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tilodní, ukončený lodí příčnou. Průhled z"hlavní
lodi vítězným obloukem byl uzavřen polokruhovou
absidou. K pravému křídlu příčné lodi. přiléhala
jedna ze dvou mohutnýchvěží spojených navzájemchodbou.
„Z nejznámějších centrálních staveb.chrámových

rané doby křesťanské je San Vitale v Raveně. Pů
dorys obvodových zdí této stavby je .oktogonální.
Oktogon vnitřní nese -kopulovou klenbu. Přechod
mezi kruhovým půdorysem klenby. a osmiuhelní
kem vnitřníhooktogonu tvoří zvláštní trojúhelní
kové klenby těsně pod patkou kopule. Každá stě
na vnitřního oktogonu je prolomena vyšokým ob
loukem, který vybíhá. v polokruhový absidiální
útvar otevřený trojitou dvojetážovouarkádou do
ochozu. Jeden z oblouků otvírá prostor vlastní ab
sidy, která proniká ochoz a je přistavěna:ke stěně
vnějšího: oktogonu. -Vstup tvoří obdélníková, na
koncích polokruhově ukončená předsíň se dvěma
věžemi.

Za šest stoleti křesťanskéóry bylaantická archi
tektura připravena ktažení na sever. Je. zbytečno
příti se o to, jak mocné prvky antiky zachovaly se

(až do těchtodob; lze se domnívati,žebyla zachosZá.— „vána.celáa-nadto.zdokonalenatak,že:mohlaná
+geveru rozkvést v integrální. formu.architektury,vgotiku..

V příštích článcích bude podrobněji popisována
sakrální architektura v zemích českých a na Slo
vensku. Úvahy, které by snad přílišrozmnožovaly
látku tohoto stručného nástinu, budou pokud mož
no vynechány, aby čtenáři bylo podáno jen.jedno
duchéschema proměn chrámové stavby v jednot
livýchslohových údobích.Při tomvšak nelze ne
mysliti na liturgii, která vždy chrámový prostor
formovala, bezníž by stavba ustrnula v monoton
nosti modliteben..
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P. PROKOP ŠVACHO. P,

APOŠTOL NÁRODŮ
Úvodke studiu theologie sv. Pavla.

„Pavel je učitel učitelů a po mnoho století jím
myslil křesťanský svět. Je to známá skutečnost,že
theologie :sv. Augustina a Augustinem theologie
sv. Tomáše a prostřednictvím sv. Tomáše celá scho
lastika se odvozují v přímélinii od nauky Pavlovy.
Podobněna východě sv. Jan Chrysostomtak si ji
přisvojil, že pozdější spisovatelé řečtí, nemajíce
naděje na další pokrok, omezilise na to,že jej pře
pisovali anebo shrnovali.“ Tak napsal o sv. Pavlu
veliký jehoznalec Prat.!

Každý, kdo se ponoří-dočtenílistů'sv. Pavla, je
uchvácen bohatostí a hloubkou myšlenek,j jimiž hý
ři. Epištoly sv. Pavla mají nesmírný význam pro
theologii, pro kázání a hlavně též pro duchovníži
vot. Je však třebaje číst a nejen číst, nýbrž o-nich'
rozjímat. Je nutno studovat listy sv. Pavla. Dříve
však; než začnemeprobírat jednotlivé kapitoly
z theologie.sv. Pavla, musíme se podívat na apoš
tolát sv. Pavla, na jeho osobnost a dílo.

Sv. Pavel byl apoštolem. To má veliký význam
pro pochopeníjeho díla. Uvykli jsme:si:dívat se-na
apoštoly jako na prosté rybáře. Tak:ovšem se děje
vlivem apologetiky, která schválně odezírá od ně
kterých věcí, aby se snížila až k názorům, které při
jimají ti, kdožneuznávají skutečnost nadpřiroze
na. Než theologicky není toto tvrzení správné; ne
boť odnímá apoštolům jejich nadpřirozené bohat
ství, jímž byli obdařeni. Neuvažuje apoštoly po
prvních letnicích křesťanských, z nichž vyšli posí-.
leni a naplněni Duchem svatým, nýbrž jen v jejich
životě, který „předcházel, kdy ještě byli slabí a
těžkochápaví tajemství Božích. Takto však uvažo
vaní apoštolénejsou celí apoštolé. Ve skutečnosti
byli apoštolévyslanci Boží. Ježíš Kristus si jé vy

1 Théologie de St. Paul, I., ed.4. p. 17.
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p volil zcela zvlášť ze všech ostatních,'i ze svých
p učedníků, a to po modlitbě, aby ukázal velikost
Nd oné volby: (Luk. 6, 12—17). Vyvolil si je k-tomu,

-dj aby na nich založilsvou církev“a aby oni byli svěd
nd ky jeho:nauky po celém světě.Nejčastěji se v No
s vém zákoně nazývají apoštolé svědky vzkříšení
v Kristova (na př.Skut. ap.1; 21,22; 2, 32;3, 15).
jl Apoštolétotiž mělidokazovat světu, žeKristus byl
n skutečný Mesiáša že tedy jeho nauka je božská.

V To činili hlavně dokazováním skutečnosti vzkříše

sl ní Kristova jakožto:nejvyšší pravdy božského:pů"M vodu Kristova.

E. U K tomu, aby dobře splnili tento úkol, byli Kris
bs tem připravováni, neboť to bylo poslání přesahu

jící lidskésíly. Kristus jimzjévoval mnohépravdy,
de poučovalje v soukromí, vychovával je zvlášť; než
: přestoza jeho' života zůstali apoštolé ještě příliš

lidskými; takže-nejednou 'jejich smýšlení vynutilo
naKristu. výčitku k jejich chování: Nemohli chá

E Pat:mnohé věci,neboť nebyliještě obdařeni'onou
ně silous hůry, kterou jim slíbil Kristus. (Skut.ap.

| — 1, 8.) Teprve o prvních letnicích se s nimi stalá
úplná změna, když na ně byl seslán Duchsv. »»VŠI
chni byli naplněni Duchem svatým.““(Skut..ap. 2,
4) Tehdy byli apoštolé posilněni v milosti posvě

-cujicí a.byli obohacéni různými charismaty, potřeb:
nými k vykonávání -apoštolského poslání. Právě
o těchto létnicích se stali celýmiapoštoly, vúplné
své velikosti, schopnými obrátit svět. “

jh *Proto' apoštolé: se stali proroky a-učiteli Nového
id, zákona. Byli pósvěceni v pravdě. Dostalo?se jim
bo. hlubokého poznání tajemství Božích a:byli utvrze
s ni v dobrém,takže podle všech-spisovatelů, kteří
n. psali o apoštolech, tak byli-posíleni v:dobrém, žé
Pp jejich vůle se nemohla:sklonit k těžkému zlu. Křes
HS -fánský starověk atéž středověk-neznal míry v opě
bs vování velikosti apoštolů. Tak na:př.' píše sv. Jan

| Chrysostom o-apoštolech: ,.... dosud byli bázliví,
dříve než se naučili, co .pro. úě bylo -vhodné, a. do
kud nebyli obdařeni:darem Ducha svatého; Potom
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E však byli udatnější než lvi.iz A sy. Tomáštak často
" chválí velikost"apoštolů, jako. na př. když praví

o nich:. „Tito tedy se nazývají knížaty, protože
první obdrželidary Ducha SV. . Proto, jako se
s blahoslavenou Pannou nemůže srovnávat žádná
žena, tak také se nemůže žádný světec přirovnávat
k apoštolům anebo se jim vyrovnat.“$

Ktomuto apoštolskému sboru byl povolán též
sv. Pavel. Je sice pravda, že Kristus nejprve určil
jen dvanáct apoštolů, a topro zahynulé.ovce Isra
ele, než později sám rozšířil jejich působnost do
celého světa. A k-nim přibral jako apoštola též sv.
" Pavla. Jeho povolání-k:apoštolskému:úřaduje po
divuhodné. Vždyťpronásledoval ty, kteří se hlásili
k jménuKristovu. Než na cestě -doDamašku, právě
když zase šel přonásledovat učedníky Kristovy,
obklíčilojej světlo s nebe a zjevil se mu.Kristus,
vyčítaje mu jehopronásledování, Jak'hluboce asi
se mu zaryla ona' slova Kristova: „Já jsem Ježíš,

k jehož ty pronásleduješ“ (Skut. ap. 9, 5), když od
oné chvíle se.stal:největším bojovníkem za Krista,
jakéhosvět poznal? Tehdy uviděl Ježíše a od něho
přijal své apoštolské poslání. Proto, když musel
hájit svůj apoštolát, volá:.,„Nejsem apoštolem? Což
jsem neviděl Krista Ježíše, Pána našeho?““(1. Kor.
9, 1.) Byl skutečným, velkým apoštolem. Dostalo
se mu též zjevení:nadpřirozených pravd a různých
charismat Ducha.sv. Sám praví: „Oznamuji vám,
bratří, že evangelium. ode mne hlásané není. podle
člověka; neboť jsemho nepřijal:ani se mu nenaučil
od člověka,nýbržzjevením J ežíšeKrista.“ (Galat.

4, 1—18.)Praví sice osoběsv. Pavel, že on.je nej
menší z apoštolů, ale.je to jenvolání pokory: „„Ne
boť jsem nejmenšíz apoštolů, jenž nejsem hoden

: slouti apoštolem, poněvadž jsem pronásledoval cÍr
kev Boží.“ (1.Kor. 15,.9.) Ale na témže místě po
pravdě vyznává: „Milostí Boží však jsem to, co

2 In Ivan. homil. LXXVI,PG, LIX, 410.
8 In psalmos (psal. 44, in finl.).
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jsem, a milost jeho ke mně nebyla marná, nýbrž
pracovaljsem více než oni všichni, ale ne Já, nýbrž
milost Boží se mnou“ (1'Kor. 15, 11)..

To byla tedy velikost svatého Pavla, že byl:Bo
hém povolán k apoštolátu. O tom, jak vykonával
tento apoštolát, svědčíkniha Skutků apoštolských,
jejíž druhá polovinaje: věnována působení svatého
Pavla. Výmluvná jsou slova této knihy o veliké ;
horlivosti tohoto' apoštola. Asvědčí ojeho nesmír- |
né činnósti jeholisty, v nichž se odráží jeho duch,
smýšlenía hluboké vnitřní nazírání.

Čtrnáct listů svatého Pavla móžno rozdělit na
čtyři hlavní části: a) 2 epištoly k Thesalonským,
b)'epištolyzvané větší, totiž k Římanům, ke Ga
Jaťtanům,2ke Korinfanům, jež byly napsány: na:
druhé jeho apoštolské cestě mezi rokem 53—58;
c) epištoly ze zajetí: K Efeským a keKoloským,
k Filipenským a k Filemonovi,napsané r. 61—63.

mmA

d) Epištoly pastýřské, totiž 2 k Timoteovia k-.Tito-;
vi a konečně epištola k židům,již možnonazvat
korunou všech listů sv. Pavla. S hlediska naukové:|
ho obsahuje první dil listů jako hlavní-myšlenku
vyvrácení názoru, jako-by již měl nastat druhý
slavný příchod Kristův. Druhá část listů dokazuje
nemohoucnost Zákona-a nutnost milosti. Třetídíl
sezabývá hlavněosobou Ježíše Krista,jehož uka

+ zují jako hlavu Církve. Ve čtvrté části se zračí
pastýřská horlivost sv. Pavla a konečně v listě

„„kŽidůmse poukazuje na přednost Nového zákona
nad židovskýmzákonem.

Jak již bylořečenov úvodě,listy sv. Pávla mají
nedocenitelný význam s mnohého hlediska. Dávají
nám pochopit smysl křesťanství.Svatý Pavel ve
„svýchlistechřeší mnohé duchovní problémy, jako
jsou otázky spásy 'a ospravedlnění,spojení s Bo
hem, všeobecnost spásy, výkupné dílo Kristovo,
takže právem mohlnapsat sv. Tomáš, jenž zcela
zvlášť miloval listy sv. Pavla: „J ako mezi spisy

-Starého zákonanejčastěji se vCírkvi užívá Davi
dových,žalmů... tak v Novém zákoněse užívá
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-listů sv. Pavla... neboťv obojí knize je obsažena
| téměřcelá theologická nauka. ©+©F.Ch.Baur(1792—1860)jepůvodcemmyšlen
ky, jakoby nauka sv. Pavla bylo něco cizorodého

- vzhledemk učení prvotní Církve. Opíraje se o spór,
| který vznikl mezi Petrem a Pavlem v otázce zacho

vávání židovských zvyků (srov. list ke Gal. 2, 11
. až 21), dospěl k názoru, že vprvotní Církvi vznikly

-dva směry: petrinismus a paulinismus. První směr;
©zvaný po apoštolu Petrovi, se vyznačuje svou věr

ností k tradičnímu židovskému mesianismu, druhý
směr, jehož vůdcem byl apoštol Pavel, propagoval
mesianismus duchovní, bez.židovského nacionalis
mu, hlásající všeobecnou spásu. Pozdějším spoje
ním těchto-dvou směrů proti gnosticismu vznikl.
-prý dnešní katolicismus.

:— Vědecky však dlouho: neobstál tento názor a po
, pravdě se musíříci, že je:'dnešními kritiky opuštěn
. Jako neudržitelný. Je jisto, že onen Spor,mezi obě

| ma apoštoly nebyl ani věroučný ani. mravoučný,
: avšak jen ve věci discipliny. Tedy spor bez pod
statných důsledků. Petr věděl; žepohanokřesťané

- nejsou povinni zachovávat židovšké zvyky, ale za
. Chovávalje sám proto, aby si neodradil židy. A za

“ se je historickyjisté, že Pavel udržoval styky.
skřesťanskou obcí jerusalemskou a Sjejími apošto
. ly.Pavel šel navštívitPetra do Jerusalema, abyjej
| poznal (Gal. 1, 18) a později zase přišel na totéž

místo, aby předložilsvé evangelium, které. hlásal
. mezi pohany: 39++. předložil jsem jim evangelium,

: které hlásám mezi pohany, zvláště těm, kteří mají
k-vážnost, zdali snad neběžím neb jsem neběželna
; darmo“ (Gal. 2,2). Z tohoto dokumentu je jasno,
žesv. Pavel pracoval ve spojení s ostatními apoš

- toly, hlavně s Petrem. Výsledek této porady s apoš
toly bylo schváleníapoštolátu sv. Pavla mezi po
. hany. „A-když poznali milost mi danou,.Jakub;
Petr a Jan, kteří jsou pokládání za sloupy,podali
mně a Barnabášovi pravice společenství, abychom

4+Ad Romanos, prol
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my kázali mezi pohany; oni pak mezi židy.“ (Gal.
2, 9.) Sám též na jiném místě-ukazuje, jak jeho
evangelium jje na téže linii jako.ostatních apoštolů,
když píše o zjevení vzkříšeného Krista apoštolům;
ostatním bratřím a nakonec jemu. (1 Kor.1;:1—11.)
Tak jako vzkříšený Kristus byl hlavním předmě
tem kázání prvních apoštolů, zrovna tak tomu bylo
u sv.Pavla. Historické zjevení nepřijalotedy apoš
tolátem sv. Pavlanějaké novépodstatné formy,
ani se do něhonedostalycizorodé prvky. Sv. Pavel
však toliko podalhlubším.způsobemvýklad naukya díla Kristova.

Že je velmi důležité číst, studovat -a vykládat
listy sv. Pavla, nenítřeba dokazovat. Umělý,někdy
až těžký styl. jeho listů, hloubka jeho myšlenek a
jejich. vyjadřování Výrazy.jemu vlastními, to vše
vyžaduje studia. Mimoto-třeba dobřeznáti tehdejšší
dobu,prostředí, v němžžil tento apoštol, nábožen
ství, v němž byl vychován: A pak je nutno uspořá
dat vjakousi: synthesu.jeho nauku,: aby tím více

"vynikly různé kapitoly. jeho učení. To bude. před
mětemdalšíchstudií v této revue.O užitku studia
listůsv. Pavla píše krásně sv. Jan Chrysostom:
„Pavlovy listy. jsou doly a prameny Ducha:-doly
totiž proto, že nám podávají bohatstvínad jakéko-'

„livzlato cennější; prameny pak, protože nikdy ne
docházejí, nýbrž kolikkolivnačerpáš,:tolik a mno“
hem více nazpět přitéká.“'6

ALOIS ŠTORK S. J.

DVĚ BIBLICKÉ MODLITBY
Tob.d,46 a1328.

Moderní, ve víře chabý člověktěžce. nese utrpe
ní. Poněvadž odmítáživot záhrobní, neb aspoň sou
stavně.jej přehlíží;jsouvšechny.jeho nadějea tuž

5 Lemonyer 0. P., Théologie. du nouveau Testament,
Paris 1928, str. 77—80.

6 S. J. Chrysostomus, Homilia... PG, LI, 291.
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by upoutány k životu vezdejšímu. Dostaví-li se ka
tastrofa, je bezradný."Snadnose mupak jeví smrt
jako menší zlo.apřeje si'umříti. To.jest. konečně
lidské“a v pravých mezích i dovoleno. Avšak:u ta
kového nedočkavého moderního člověka od přání
není dalekoke skutku: Nemásíly k těžkému životu
a proto zbaběle z něhoprchá. Páchá sebevraždu,
anižby si snad náležitě uvědomil;že tímhrubě za
sahuje do svrchovaných práv Božích.:Jak si život
nedal,tak si jej anibráti nesmí.Pánemživota a
smrti jest Bůh!

Dnešní časté sebevraždy nejsou jen znamením
nedostatku víry v život posmrtný, ale také znám
kou mravní chabosti a zchátralosti. A špatnou služ
buprokazuje lidštvuliteratura, která velebí sebe
vražedný úkon jako hrdinství, anebo. zbaběle.jej
omlouvá. Nebudeme„nikdy ubohého sebevraha sou
diti a odsuzovati — to přináleží Soudci živých a
mrtvých,který jediný zkoumáledví a srdce — ale
sebevraždu jako takovou musímevždy a rozhodně
jako každou.jinou vraždu.odsuzovat. Takvelí Bůh
Vpátém přikázání. |

Docelajinak chováse k otřesůmživotá a jého
těžkostem'člověk- Bohu oddaný. Kniha „O Tobi
cášovi““líčí nám dojemně dvěpostavy, velké a silné
v utrpení. Kruté soužení obou vzbudilo v nich i tou
hupo smrti. Ale'nesáhají na práva Boží,nýbrž,
ušlechtilou myslí. se utíkají k Bohu a jejich mod-
litby jsou pravými (perlamia zůstanou povždy zá
řivým vzorem i nám křesťanům.

1. Otec Tobiáš z.kmeneNeftaliova jest nucen za
asyrskéhozajetí bydleti.v Ninive.Vyčerpáváse ve
skutcích milosrdenství, až ho.v těchto hrdinných
úkonech|stihne slepota. Nereptá však proti Bohu,
ale trvá neochvějně v bázní jeho a děkuje-mu po
všechny dny svého života. A když i příbuzní a zná
mí se mu posmívají, že takové: odměny se mu do
stalo za všechnu jeho bohumilou činnost, odpovídá
vznešeně a. obdivuhodně: ;„Nemluvte tak, jsme sy
nové svatých a očekáváme život, který dá Bůh
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těm, kdož své oddanosti k němu' nezmění“ —
Mohl by.křesťan odpověděti lépe? :

Almužnami.se vyčerpal a.slepota -mů překáží.
v živení::rodiny. Proto jest-jeho manželka nucena
choditi po.práci: Když jednou dostala odměnouko
zelce a:ho přinesla domů, uslyšel "Tobiáš ho bečeti
a hned se tázal, zda není snad: získaný:nepoctivým
způsobem. To manželku rozhněvalotou měrou,že
i ona počala mu.spílati. Tímto chováním vlastní
manželky jest: utrpení Tobiášovo dovršeno. I za
stenal, praví. Fismo svaté, a s pláčem počal se modliti takto:

„Spravedlivý jsi, Hospodine,
všechny tvoje soudy jsou spravedlivé,

„všechnytvoje cesty jsou milosrdenství,
věrnosta spása.—.

„Pane, rozpomeň senýní na mně,
"neračmětrestati'za méhříchy;
am Vzpomínati na proviny :
moje nebomých rodičů. — .
Že jsme nebyli poslušnítvých příkazů,
jsme vydání na „POSpas,V zajetí, na smat,
na potupua pohanuvšemnárodům,
mezi které jsi nás rozptýlil. — |
Pane, nastaly veliké tvé soudy,
neboť.jsme nečinilipříkazů tvých
anechodilipoctivěpředtebou.—
Teď tedy, Pane, čiň sé mnoupodle své vůle,
rozkaž, ať v pokoji jest vzat můj POVÁ
jest mělépe umřítnež živu býti“

Tak: zní první modlitba. Pohleďme teď na, druhou..
2. Ve stejnédobě utrpělav Ekbatenech,.asi 700

kilometrů -od Ninive vzdálených, Sára, dcera: Ra
guelova, velkouurážku a potupu: od-vlastní služeb
né dívky. Nazývá ji vrahyní svýchmužů, ač-Sára
jest bohabojná a z náhlé smrtijejich sama nešťast
na. Služebnápřímo jí.zlořečía trest neplodnosti,-ve:
+ Starém zákoně hrozně pociťovaný, na ni svolává.
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Toto jednánízranilo krutě Sářinu ušlechtilou duši.
Odchází.do horního pokojíka svého domu, tři dny
a noci se postí a trvá na modlitbách, prosíc8 plá
čem Boha o.pomoc. Třetího pak :dné končísvou samotu tóuto vzácnoumodlitbou:

Velebeno budiž tvé jméno, Bože otců našich,
který pohněvav se, milosrdenství prokazuješ,
a v soužení odpouštíš těm, kdož tě vzývají.
K tobě, Hospodine, obracím své čce,
k tobě.očistoje pozdvihuji. „.
Prosím,Pane, zbavměpouta této potupy,
nebaspoň si mě vežmiz tohoto světa.
Víš, Pane, že jsem nikdy po muži netoužila, —
čistoujsem zachovalasvou duši odkaždé žádosti.
Nikdy jsemnechodilamezi rozpustilé,
aniž jsem sespolčovala s lehkými lidmi.
Mužepojmouti jsem svolila z bázně před tebou,
mkoli však z chlípnévášně.
Buď já jsemnebylajich hodna,
nebo oni mne hodni nebyli,
že jsi měsnad Jinémumuži chtěl.zachovati.
Není úradek tvůj v moci člověkově.
To však za jisté má každý, kdoctí tebe,
že jeho život,bude-li zkoušen,koruny dojde;
bude-li v soužení, vysvobozen bude;
bude-li trestán, může dojíti soustrasti 1vé.
Vždyťty se nekocháš:v nůšem umírání,
ale po bouři činíš, žeje zase ticho, :
po pláči.a kvílení vlévášradost.
Jméno tvé, Bože Izraelův, buď velebenověčněj“

3. Písmo svaté připojůje k těmto modlitbám jen
tuto stručnoupoznámku: Toho času bylý modlitby
oboupřed velebnostťísvrchovaného Boha vyslýše

ny; i poslán jest anděl Hospodinův svatý. Rafael,
aby oba výléčit. My však se poněkud pohroužíme
v rozjímání těchto modliteb. Smýšlení Tobiášovo:
a Sářino.afťse stane také smýšlením naším.

Předevšímse oddávají modlitbě, když je jim zle..
I my se naučme modlitbě v utrpení. Místo abychom
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nařikali a bědovali, raději se módleme. A čím větší
je: soužení, tím -horlivější budiž i naše modlitba.
Odtud se nám dostane světla i síly. Jaký to příklad,
Pozorujeměe-li.Sáru.tři plné dny na modlitbách a
za tuhého postu! Jak jsmé.věru-malí vůčitěmto

| biblickýmvzorům!
sv A jak vypadá modlitba. těchto spravedlivých

Z duší?Znovu pozorně pročitejme,a uvažujme obaz, „teksty.
4 Ve svém hlubokém žalu nereptají 3nevyčítají

Bohunic. Žádnéotázky se nedočtete,proč Bůhto
i dopustil.-Jen obhajobumají pro. Boží jédnání! A
yl přece Starý zákon nemohl chápatutrpeni, jak' my
Ě je můžeme a máme pojímat v Novém zákoně! —

V obdivuhodné úctě, pokoře a důvěřenežádají žád
néhovysvětlení,j jsou přesvědčeni,že Bůh tomuroz
umí,-že-je spravedlivý, milosrdný a věrný, že vše

ZE směřujei k jejich'dobrua že se jim'konečnéhobla
E "ha dostane.— Jsousi také vědomihříchůsvých a

svého národa, a přijímají utrpení v duchu kajíc
ně nosti. — Soužení je tak veliké, že v dušiobou vý

volalo touhu po smrti. Tu předkládají jako prosbu
Hospodinovi,ponechávajíce vše jeho svaté vůli.
Pravý opak sebevražedného smýšlení. -— „Vrcho
lem obou modliteb je chvála Boží. K té se propraco

$<. — vati v utrpení je známkou neobyčejné vyspělosti
$-—„čP" lidského ducha. Jaká tedy.vyspělost, když Tobiáš
PC "takovou chválou modlitbu již začíná,Sára pak ne

jen začíná,aletaké končí!
Mámetedyse čemuučiti od těchtodvou miláčků

|; Božích.

VÝHLEDY
DVĚ CESTY

Nejkrásněji. to naznačil:Kristus, jakými směry se bude
ubírati křesťanství,když mluvil:o dvousynech, o věrném
a marnotratném: Je sice exegeticky správné, že v oné'pa
raboleměl na mysli-národ israelský, když mluvil.o.věr
ném synu, ale můžeme tohoto.obrazu použít: též. pro svou
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věc, nebof:v. křesťánství se dále uskutečňuje. Jsou- duše,
které celý život slouží věrně Bohu a ani by jim nenapadlo
od něho.se odlučovat. Žijí snad někdy tak spíše jakousi.
setrvačností. A proto, jako onomu věrnému synu; je jim
někdy divné,že Bůh volá k soběi takové duše, které so

odněho :odloučily,.anebo aspoň 'pochybují: 0 upřímnosti
jejich obrácení. “

V poslední době je'i u nás zájem o.Evu Lavalličrovou,
slavnou pařížskou herečku a svého času velkou: hvězdu,
jejížsláva šla daleko.Její život je zase jenklasickým dů
kazem, jak nesmírné je srdce lidské ve syé touze a jak je
nemožno,:aby je. uspokojilo něco:stvořeného. Poznala.slá

vu,poznala rozkoš, opájela se tím vším — a přece.dospěla
jen k tomu,že to vše nic není;.že byloškoda znovuzkuše
nostně potvrzovat starou pravdu, tak.starou, jak je starý
nepokoj srdce lidského. Jak byla šťastná, když po kajícím
vyznání ve svátosti pokání našla zase Boha, jenž naplnil
její bezedné srdce. A pak teprve začala žít. Kpřekvapení
celéhodivadelního světanechala: všeho a chtěla žít jako
řeholnice v- některém:klášteře. Ale nebyla nikde přijata,
ani jí nechtěli moc věřit.Uštvaná přeletovala s -místa na
místo, až konečně.zakotvila v jedné :samotě jako sestra
III. řádu.sv.Františka, celese oddávajíchlubokému vnitř
nímu životu, v pokánía.v.konání dobrých skutků k bliž
ním, Zemřela:r.:1929. Kněz, modlící se při jejím umírání
církevní modlitby, dodal sám od sebe- výstižná slova
zevangelia: Pán Bůh vám. mnoho.odpustil, protože jste
ho mnoho milovala.

Eva Lavalličrová patří k té druhé skupině duší. Na čase
sice ztratila, alé za to potom tím více:-spočinula v Bohu,
s větším přesvědčením, tak jako se-hlouběji zasekne seke
ra,.z větší vzdálenosti zaseknutá. Nikdo si nemá co :vyčí
tat a závidět,:jak to činil onen věrný syn svému otci. Ne
boť.ito,že někdo je.věrný, ii-tože-někdo.se vrátil k Bohu
zdaleka, je všechno .z milosrdenství Božího. Nečiní se ni-
komu bezpráví, kde všechno je z milosti,

Zdá se, že v této době převládají marnotratní synové a
dcery. Pro takové :má velký význam bludné a těkavé
srdce Evy Lavalličrovy; nasycené teprve Bohem. A pro
to, i když přestala být divadelní hvězdou, zůstává nadále
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hvězdou ve.vyšším smyslu, hvězdou, která svítí na cestu
bludnýmdušíma ukazuje směr k nebi- (Životopis Evy.
Lavalličrové vyjde po vánocích ve sbírce „Vítězové“ ja

ko první svazek příštího ročníku.) P.Š.,

PROPAST MEZI KŘESŤANSTVÍM AKOMUNISMEM
Kardinál lilleský Liénart, promluvil veřejná-A mužná

slova opoměru. katolictví ke komunismu.:Krajský sekre
tariát komunistické strany mu odpovídá a-snaží se .zesla
biti anebo popříti jeho vývody..Proto-odpovídá vzácnou
pohotovostí pastýřskou.

"Kardinál nejprve prohlašuje; že neútočí na -stranu ko
munistickou,. nýbrž že.musí varovati veřejněpřed dvěma

„bludy; které zavinilydnešní zoufalou situaci ve světě; jest
to atheistický materialismus a pak hospodářský libera
lismus.

Jest především mým. posláním připomenouti jak: za
městnavatelům, tak zaměstnancům jejich křesťanské. po
-vinnosti.:Vyplnil jsem tuto' povinnost několikráte a-nyní
jsem neučinil více, než jsem již dříve učinil, že -jsemtotiž.
varoval dělníky a podnitil je; aby se měli na pozorupřed
materialistickým atheismem a.zaměstnavatelé před hos
podářským liberalismem.Tím jsemsé nikoho nedotýkal,
jenom neblahých nauka nešťastných .bludů.

Co se týká komunismu, nevidím: v-něm, jak mi podklá
dáte,. příčinu všeho zla, přece v němvidím nebezpečí. A to
v tom, jak se představuje zástupům. Chce-býti lékem.
Proto mám právo zkoumati, zda jím jest, zvláště když jej
jako takový nabízíte mým, katolickým :dělníkům,. kteří
jsou syny Církve a jiným dělníkům, jichž jsem také otcem,
vkdyž sio tom myslí co.chtějí.

Jak. můžeme souditi o.ceně nějakého léku? Podle pro
'gramu anebo podle zkušenosti. Každý ví, žeje moudřejší
obrátiti se kezkušenosti. Kdyžčtu ke konci vašehopro

-hlášení váš program, to jest sloužiti zájmůmfrancouzské
ho lidu, žechcete, aby'ten,' jenžpracuje, 'mohlžiti. bez
obavy. o.zítřek zaopatřenímjeho rodiny, ušetřiti naši'z0

-mi občanské.války, podpisuji: bez výhrady tento program,
jenž není výsadoukomunistickou, jak samiuznáte.

„Alekladu si při tom jenom jedinou otázku: Jak pracuje
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komunismus, aby dosáhl tohoto cíle? Odpovídáte mi na
tuto otázku na' začátku svého-listu takto: Víte, že komu
nisté'chtějí zaříditi hospodářský a-sociální stav "takový,
který je podle slov evangelia, abý každý mohl dobývati
si chleba v potu tváře — tedy tato věta není z evangelia,
nýbrž z I- knihy Mojžíšovy, mimochodem řečeno— a aby
ti, kteří nepracují: podle svatého Pavla, také nejedli, aby
nemělimísta ve společnosti, aby.tak' nastal stav, v kterém
je znemožněno zneužívání jedněch druhými. Je třeba zblíz
ka zkoumati, jak uskutečňujete v praxi tyto myšlenky.

Když jsem četl váš program, podívejmese na zkuše
nost, jak ji možno pozorovati- v Rusku. Myslím,-že jsou

tam praktikována slova svatého Pavla trochu moc přísně.a krutě.

Pod formulí,-kdo:nepracuje, ať nejí, jsou postavéní 82
mo sebou kněží, jehož duchovní poslání není prostě.uzná
no, pak zaměstnavatel a pak intelektuál kteří nesmýšlejí
jako všemohoucí: zaměstnavatelé vládní. A jak jsou: vy
loučeni z provozu? Jsou žalářováni, je jim konfiskován

majetek a jsou posíláni,aby umírali na Sibiřihladem, přemírou práce a zimou.
A to-proto, aby se 'zamezilo:využívání člověka člově-.

kem.. Kde je:tu nějaká přednost,když toto využívání
bylo nahráženo diktaturou nelidskou a využívání člověka
ne člověkem,nýbrž celým státem.

Ptáte se mne, na základě: jakých dokladů to -tvrdím.
Tedy: Opírám se o listy 'vaší strany, o jejich: direktivy,

o svědectví těch, kteří mohli mluviti. Což mám nepravdu,
že věřím těmto dokumentům, jež by mohli načerpati i
moji katoličtí dělníci,které zvete podívati se, co se děje
v Rusku, ovšem pod vedením“ sovětských zřízenců. Já
nemohu pochopiti 'jakto, že, když jsou sedláci a dělníci
v Rusku šťastni,nemají jako: dělníci francouzští -mož
nost a svobodu cestovati za hranice, aby mohli přijíti sem
a vypravovati osvém štěstí.

S výjimkou několika- šťastných lidí privilegovanýchi
masa obyvatelstva jest uvězněna:na svém území.,Aniděl
ník: ani sedlák nesmějí 'opustiti zem, aby nenásledovala
ihned deportace jejich příbuzných.

Před těmito a ještě jinými skutečnostmi jsem prohlásil,
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že komunistický lék jest horší než zlo samo. K'vyléčení
zla máme prostředeklidštější. a,účinnější; lékkřesťanský.
Nikdo nestaví výše důstojnost- lidskou. Nevidíme v člo

4: věku jenom zvíře rozumné, nýbržSyna Božího.Nikdo. ne
de: cití takširoce bratrství, protože my ho nejenom neomezu

l jeme na rasu anebo třídu, nýbrž my“"milujeme všechnyTASYA.-všechny třídy. Nikdo není pokojnější, protože mís
4 to, abychom vynášeli. boj.a násilí, které dává vznik soci

Ae álním:bojům a krvavým. válkám, když chce křesťanství
i- vystavět novýsociální řád, odvolává se na spolupráci

Vie všech ve spravedlnosti a lásce. Jame daleko toho rozděliti
A „svouvlast nadva tábory, nýbrž podávámetaké ruku
s :(všem, i komunistům, bez jakéhokoliv postranního, skry
p téhoúmyslu. Chcemeale pracováti v tomto směrua v žád

jde némjiném, protože víme, že jiný neučiní nikoho šťastným.

SVOBODA.KŘESŤANSTVÍ
í „Křesťanstvíztrácí svůj:-vliv na'život lidu... Jediná

s možnostproniknoutiznova:k srdci moderníhočlověkaje
. vypracováníjasného poselství,které musí být vloženona

Zb srdce se starou odvahou víry našich otců 'ase všemi pro
středky moderní propagandy dnešního světa.... "Tak

ja mluvil sekretář Světového svazu pro svobodné: křesťan
; ství dr. Faber. loňské prázdninyna theologické konfe

16 renci v Arnhemu. (Náboženská revue, str. 294.) Tato sku-
5 tečnóst,že. dav sestále víc a víceodklání od Boha, při“

vedla mnohé ke-snaze ukázat duším cestu k hlubšímu ná
boženskémuživotu nazákladě evangelia,.a to. všem-bez
„rozdílunárodnosti nebo náboženské příslušnosti. Mluvím
Ji'nyní o svobodném křesťanství, nemám na myslitento
směr,ktěrýzajímá na příkladcírkev československoua
„jehožhlavní známky. určuje zmíněný.řečník jako kritiku
bible, kritiku absolutního pojmu- církve, otevřenost pro

-Božízjevení mimobibli, emancipaciživota.a. toleranci:
(tamtéž 296), protože tento směr neznamená vlastně: nic
jiného nežokleštěný. protestantismus a jeho“východiskem
je taková svoboda vůči zjevení Božímu, že náboženství se
stávánakonec jenjakýmsi mlhavýmpojmem; po případě

poněkud nábožensky orientovanou humanitou..
Mluvím-linyní 0 svobodném křesťanství, mám na mysli
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spíše oxfordské kroužky, které se šíří jak -v Anglii, tak
zvláště ve Francii, Německu a pronikají dnes do celého
světa pod různými formami Křesťanskýchobcí; Kroužků
křesťanského bratrství- a podobných. Tato akce nemá
však nic společného s oxfordským hnutím.z r.:1888, kdy
sympatisovalaanglikánská církev s katolicismema sna
žila „se: navazovati .styky.- Zakladatelem oxfordských
kroužků je amerikánský pastor Frank Buchman,jenž se
rozhodl bojovat celý .svůj'živoťza obrodu:života podle,
Krista“a podle-jeho evangelia.

Když uvážímemetodu, z jaké vycházejí:tyto kroužky
křesťanů,nemůžemese divit, že mají veliké úspěchy. Dneš
níčlověk je již nasycen hmotoua. netouží po ničemvíce
než:poduchovnu. Nadávky proti. jednotlivým církvím jsou
mnohdy velmi hluboko.vryty v jehoduši, která je jimi
otrávena,aproto nemá odvahy svěřit svůjživot jisté
konfesi, o níž slyšel tolik pomluv..Kroužky svobodných
křesťanůabstrahují od jakéhokoliv vyznání, zamítají na
prosto.každý dogmatismus, a. proto zvou k sobě všechny
lidi dobré vůle; ať náleží k jakémukoliv vyznání. Jejich

základní myšlenkou jest.uplatnit Kristovu -pravduv.ži
votě dnešního člověka, a to se jim zdá že je nejsnažší a
nejjistější touto cestou. :A“dlužno:připustit, že. 56 Jim to
mnohdy velmi daří. Protože zůstávají na poli čistě mrav
ním-a vyhýbají Se.,„jakýmkoliv otázkám dogmatickým,
mohousdružovatčasto i takové duše, které jsou v ohledu
věroučnémvzájemně dosti :vzdálené. :

Pramenem jejich učení a- celého praktického života
musí být evangelium. Z-toho vyplývá víra v osobního Bo
ha, jenž“se nám zjevil:v Kristu, plném lásky k člověku,
jehož přišel zachránit od:bídy duchovní: Duch svatý, duch
Kristův máoživovat všéchný členy; spojené:bratrskou
láskou. —

Učení. jednoduché,“ jasné, na němž-se shodnou snadno
všichni, kdo se:chtějí zvát křesťany. A z toho plyne právě
tak jednoduchá mravouka: náležet zcela Bohu,podrobo
vat se ve-všem jeho svaté vůli a dáti se vésti ve všem
Duchem svatým: Není tedy jejich. mravouka nijak mini
mistická; naopak, vyžaduje na každém vlastně vrchol
křesťanskédokonalosti. Každý člen tohoto kroužku má ve
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svém životě uplatňovat naprostou počestnost a upřímnost
jak vůči Bohu, tak vůči všem lidem, naprostou čistotu
v myšlenkách i skutcích, naprostou odříkavost za všech
okolností a dokonalou lásku, jakou vyžaduje. Kristus.
Ideál-jistě krásný, odpovídající příkazu Kristovu: Buďte
dokonalí, jako vášnebeský Otec je dokonalý.

A výsledky této náboženské obrodné činnosti jsou rov
něž nepopiratelné, jak. doznávají mnozí,- kdo se-účastní
jejich schůzek, spojených s náboženskými přednáškamia

„vzájemnýmvyznáváním vlastních zkušeností na. cestě
k Bohu. Nejedna duše, zmítaná pochybnostmi, pohroužená
dříve v nemravnosti, nalezla tu útočiště a cestu k novému
životu. Cesty. Boží jsou nevyzpytatelné- a Bůh může dá
vati, komu chce, kde chce a jak chce.

Jak se máme však stavět k tomuto hnutí-s:hlediska:ka
tolické věrouky? A i
„Bůh může sice použít, "jde-li to, aby přivedlk sobě

duši, i nástroje: nedokonalého, o tomnení pochybnosti.
Atím způsobem můžeme vysvětlit úspěchy, které vidíme
mnohdy v činnosti tohoto' hnutí svobodných křesťanů.
I když nepopíráme pravdu zásad, které jsou' objektivně
správné, musímeříci, že tu není celá pravda. Čteme-li je
jich knihy — a podobné jsou ijejich přednášky — vidí
me, že křesťanskánauka evangelia, týkající: seKrista a
jeho:"pojmunového života,jaký přinesl,Je přiliš neujas

"něná, mlhavá. Nején že tu není základních otázek kristo
lógických, otázek týkajících se článku víry o nejsvětější
Trojici, článku tak zásadně křesťanského, nýbrž. chybějí
všechna ostatní dogmata, 0 jejichž dokazatelnosti z knih
Nového zákona není:nejmenší pochybnosti. Mluví-se sice

o Duchu svatém, jenž má vésti duši každého křesťana, ale
nikdo se neodvážíříci, kdo je tento Duchsvatý. (Na pří
klad církev československá mluví také o Duchu Bvatém,
jeho jméno se vyskytá velmi. častov její liturgii, a víme
dobře, že zavrhuje oficielně nauku o nejsvětější Trojici.)
Tato neurčitost nauky Kristovy v nejzákladnějších vě
cech nemůže nám-dáti záruku seriosnosti' těchto kroužků
v otázkách věroučných, které nejsou podružné v křesťan
ství.

Metody svobodného křesťanství mohou přivésti člověka

D0



k' uchopení celého křesťanství, jak.si je představoval
Kristus, a nezřídka se stává, že touto cestou:dospějí: jed
notlivé duše do lůna- pravé Církve; ale právě tak může
přivésti tato cesta mnohé k docela přirozenému chápání
„evangeliaavytvoření životního názoru, který je zcela to
tožný s humanitou,filantropií, přirozenou počestností, kte
rá je velmi vzdálena:0d života nového,jaký přinesl a
jaký hlásalKristus. Můžetu nastat'a ve'skutečnosti také
nastává laicisace křesťanské myšlenky, k čemuž je dnešní
svět velmi nakloněn.Jestliže se odmítne jakýkoliv dog
matický základ.pro náboženský život člověka a nábožen
ství se'redukuje na pouhou mravouki,'(stane se velmi
snadno a velmi rychle, že tato. mravoukabez dogmatické
hozákladu se stane něčím čistě:přirozeným. A mravouka
čistě přirozená neníjiž mravoukou křesťanskou.

Kroužky svobodných křesťanů chtějí býti nadkonfesij
ními, chtějí být otevřeny pro všechny, kdo se přiznávají
ke Kristu, nechtějí býti církví, neukládají proto žádnou
povinnou“víru svým členům,, jako každá konfese, neob
sahují ani zvláštních obřadů,nejsou ani'organisací vpra
vém slova smyslu, jak tvrdí, nýbrž jen pomáhají církvím
v jejich apoštolátě. Při tom všakkritisují církve a uka
zují jejich nečašovost, zastaralost, nevhodnost pro -naši
dobu a neužitečnost. Azde je veliké nebezpečí. Správně“
tu poznamenává C:Vignon (v La vie intelleétuelle, 10. Ju
ilet 1936, str. '22——28);že nakonec musí tato- metoda vý
ústit v novou náboženskou společnost čili v novou čírkev.
Pozvolna sestává celé toto hnutí společností s přesnou
organisací, bez svátostí sice a bez obřadů, ale při tom sku
tečnou společností. Tak jako každá věc.na' tomto. světě
spěje k tomu, aby nabyla své formy, tak i toto hnutí svo“
bodného křesťanství skončí v náboženské společnosti,
která bude právě'tak doporučovatsvým členůma přika

zovat.jisůé články víry, jakokaždá jiná náboženská spo
lečnost. Jinak to ani nejde, nemá-li se toto hnutí rozply
nout v nic. Ostatně pražská Obec křesťanů, sdružená ko
lemčasopisu „Práh““, je toho dostatečným důkazem. Tře
baže se tu tvrdí, že jde o "docela volné křesťanství, třeba
že se nabízejí náboženské hodiny pro členykterékoliv
křesťanské církve, je vidět velmi jasně zvláště z časopi
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su, že jde o formální bludy, čili. o novou podobu -jistého
protestantismu.

= Z toho'všeho netřeba,"činit zvláštních závěrů:pro kato
líky, jak se mají stavět k těmto směrům,protože vědí, že
naleznou nejen pravdu, nýbrž i život v jediné, svaté, ka
tolické.a apoštolské Církvi,jen chtějí-li-tuto-pravdu, a
touží-li po tomto životě.A za ty; kteří upřímněhledají, je:
jejich povinností se modlit, aby našli. R. Dacík.

PRACOVNA
CHUDOBAEVANGELICKÁ |

Základemkřesťanské chudoby jest chudoba.ducha, kte
„rou se člověk osvobodí od všeho.Je to chudoba, kterou
-trhá. jakékoliv přilnutí k čemukoliv stvořenému. Nakonec *
v. temné noci duše odnímá Bůh člověku'i to spolehnutí,
které.měl ve formulích své“víry. I tuto jistotu -mu :béře
Bůh, kdy mudává totiž uzříti, že-žádná formule-nemůže
vystihnouti, obsáhnouti:Bohaa pravdu jeho. Touto nocí
se musí pak probíjeti duše k prožití myšlenky, že'o Bohu
spíše můžemeřící co není, než cojest a že čímméně mů
žeme mluviti o Bohu,čím méně toho'o něm můžeme:vy
sloviti, čím-jeto tajemnější, nepochopitelnější, tím že je to
bližší Bohu naprostému.

Tak znamená chudoba evangelická úplné oddáníse Bohu,namilostanemilost.jakse> říká,chudoba,kterátakřka
přenesena Boha starosto sebe. Tak se stává nášživot je
diným klidným, prostým, čím dále“nezištnějším a čistším
pohledemdítěte k Otci. Teprve tehdy. sestane životBoží

"jediným zdrojem.našeho života-i postránce subjektivní,
Pak teprve.duše rozumíjenom Bohua všemůostatnímu
rozumí jenom v Bohu. Tíhne k němu ajemným duchov
ním hmatem přebírápouze to, co se chvěje božským vlně
ním. Proto-také soudí všechno pod zorným úhlem této
jediné svrchované; naprosté moudrosti. Jenom v jejím
světle se na všechno dívá, v jejím světle všechno oceňuje.

Člověk se nedočká onoho dokonalého naplnění; po'kte
rémžizni.od poznání prvého dobra, dokud se nevydá-je
-nomBohuv úplném odvrácení se od všeho, coby ho mohlo
lákat k sobě,ale tak jenom zdržovat od "JedinéhoPotřebného. 0: Braito;

STUDNICE. ŽIVÉ VODY
U Jakubovy, studnice čekal Spasitel na ženu.Samařskou.

Ukazovaljí nanedostatky tétovody, slibuje jí Živou'vo
du; ale přéce začíná od toho; co je v tomto okamžiku oné

. ženětak blízké.
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k© TakovýbylzpůsobKristův,kterýmučil“Jehoslovo.bylo
' živé, byločerpáno .ze života aproto tak otvíralo cestu

k.vyššímuživotu.“ a . ,
Nadpřirozenýživot přece není mrtvým, neživým sche

matem,-proto- jest třeba již: jednou řádně 'vymýtiti způ“
sob,který by'chtěl-učiniti že slova Božího z pojedná
vání o Božíchvěcech, najmě o nadpřirozených skutečnos
tech mrtvouspleť starých, vyvětralých frází. .

Celýsvět je přecenaplněn stopami Božími. Ve všem je
Bůh.A všeho lze a proto třeba použíti jakožto cesty k Bo
hu. Ve všem možno najíti stopy po oné žízni člověkově po
jednom potřebném. © ť
Zatím náš sloh náboženských.a nábožnýchhovorů, ká

zání a přednášek,článků a knih připomíná staré kytice ze
slaměnek,chrastí to, zaprášené a vybledlé je to, nevkusné
a nakonec to ještě píchá a připomínáto vkus našichbabi
ček.Tolikto zavání etažérem plným porculánových figu
reka váziček... „ ———
- Vraťmeposvátným řečem, svatým slovům, slovům 0 ži
vém Bohu a o živécestě naší k němu, vrafme jim ono ži
votné:chvění, které přece mají míti, protože Bůh jeplnost
života a náš náboženský život přece znamená účastna
plném Božím:životě, znamenánejvětší obohacení. našeho
života. Pak budou naše slova účinněji působiti, budoustrhovati.. a...
Nedivme se, kdyžjinak jest naše působení venkoncem

neúčinné. Lidé mají v rukou kousek světa, trochu pozem- *
ské radosti. Jestliže :jim nedovedeme ukázati plnost ra
dosti a živéBoží bohatství, nedivme se, kdyžsi lidé ještě
křečovitějisevrou v-rukou špetku své domnělé jistoty. .

Ukažme próto lidem, že neztrácejí to, co myslíže mají,
nýbrž že.teprve najdou, co stále hlédali. Síla slova sva
tých byl život, který se rozléval z jejich slov. Onižili z té
to plnosti slova“o Bohu aproto dovedli také druhé touto
životnouplností zaplavit. o Braito.
BUH.AZEO'*'

Všechny námitky proti Bohu, pročdopustil zlo,padají
nejenomtím, že si řekneme;jak můžeme my mu rozuměti,
nejenom tím, že si řekneme, On -je svou podstatou, on mu
sí svou podstatou býti:dobrý a proto on jediný sám do
vede vysvětliti svou dobrotou, proč dopustil zlé, on jediný
je dovede|také k většímu dobru použiti, ale ještě krásnější
odpověď na tuto otázku, proč dopustil Bůh zlé, jest kříž.
Bůh stává sečlověkem a umírá ve strašných mukách za
nás. Nakonec vzal Bohočlověk na sebe.veškeré zlo, nako
nec on:za ně zaplatil. Dal-se člověkem odsouditi a ukři
Žžovati.Procítil,: prožil, nesl bolesti:a zlo všech lidí všech
století, že pud tím ažvzdychal. Mně odpověď kříže doko“
nale postačí.Protože je tu nakonec zlo zaselámáno lás
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kou a k tomu-takovouláskou, která dovede za mne:umří
ti, která umírá i-za ty,kteří si toho nepřejí, kteří:o to ne
stojí. Nakonectedy vítězí Láska, nakonec se tedy mohla
Láska:ukázati tak viditelně, tak-silně, tak. nepochopitel
ně... Nepochopitelně..Nesmíte přece-srovnávati' lásku
Božís láskou svou“Člověk by nebyl schopný takové lásky.

-To dovede jenom láska Boží. Proto věřím této Lásce, vě
řím, že nedopustila zlé ze slabosti, z tvrdosti,: protože: by
jejím vyvrcholením nemohlo"býtiobětování tak naprosté
a všeobecné,nezištné a dojemné.. -Braito.

JSEM V CIZINĚ A SÁM.
: Požehnaná osamocenost;která touží po naplnění.To je
BS předsíň Božího přiblížení. Zkušenost, že nakonec všechny
kůr květy povadnou, dozní melodie'a v "duši zůstáne smutek

soumraku krásných chvil a velkých slov. V:takové chvílistoji Bůhpředbranami..
s To on vyhloubil v duši hlad a žízeň po sobě,kterounic
hh jiného nedovede zasypati, neřku-li nasytit. Proto, když

přijde ona požehnaná chvíle, a pocitiš, žé jsi daleko od
všechvěcí a že ti lidé již. nerozumí, otevři se Bohu,otevři
se každémujeho hlasu. Buď připraven, že může promlůviti.
nejrůznějšímzpůsobem. Že nebude vždyckyhladiti: Ně
kdy se ohlásí nad to ještě vichřici.Ale, rozhodně v každém případě je hodně blízko.

Nezanedbej té příležitosti a snaž se s ním dohovořiti,
sblížiti, důvěrně s ním obejmouti. Neboť taková osamoce
nost jest vždycky známkou ukončení“Jednoho životního
období, znamením, že zase začíná nový život.

„Snadse pak vrátíš zase k bíatříma jak říkáme, do svě-<
„ta. Alebudeš mítioči proměněny. Bude se v nich odrážeti
Boží „pokoja tak:sebudou tvé oči teď jinak dívati nasvět
a na lidi a také jim budešjinak rozuměti. Poznáš svou
vlastní příbuznost s bratry a s věcmiv plenu Boží lásky.

je. Vrátíš se k nim jako bohatec, jako znající tajemství. Abys
' za chvíli prošel novým podobným tavením. Braito.

W USTAVIČNĚ ŽIVÁZÁLOHA
Kristus ustanovil Církev, ne aby pouze shromažďovala

B lidi svaté, nýbrž aby posvěcovalalidi, kteří.ještě:svatými
nejsou. Dokladempro to -je křesťanská svátost mrtvých,
která přijímánepřátele Boží, aby z nich učinila dítky. Boží.Proto není správné poukazovati:na:t0, že nejsou sva
tými všichni, kteří žijí ve společnosti Církve. Svatou je
Cirkev ve svém společenství, svatou je jako Kristovo tělo
a jako společnostzahrnuje také lidi nesvaté, aletak, jak
je kdo s níspojen, jestsvatý. Každý je svatý v míře.své

4: účasti na společenství Kristově, s Kristem. Svatá jest již
je i pouhá:vnější příslušnost“a proto: ani-tu nesmíme trhati
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M svaté společenství, a tím více se těžiště je

| a lehkomyslně vydávati u druhých v nebezpečí.u nalo
mených třtin a doutnajících knotů.

Tím, čím je kdo.nesvatý, žije mimo Krista, mimo jeho
i : ho údovství
*-wGírkvi překlání se strany živého společenství na přísluš

nost.ke vnější. společnosti. Neštěstí tolika českých .kato
L líků záleží právě v tom, že-se spokojují s příslušností vněj
- ší ke vnější společnosti.a nechápou střed Církve i jeho

společnosti v živém spojení s Církví — mystickým tělem
a s jeho hlavou — Kristem. Proto vidí v Církvi církev —
zájmovou :skupinu.kněží anebo-náboženské sdružení lidí
vyznávajících totéž náboženství, v-jejich očích ovšem za
se: určité náboženské „přesvědčení“, není-li to: ještě méně,
jako třeba nějaký „světový křesťanský názor“.

Ono svaté společenství ale nemůže býti ničím znesvěce
no, zeslabeno. Nemusí čekati na svaté údy, protože je do
konale svaté Kristem a všemi, tak, jako žijí v tomto spo
lečenství z Krista. Ale čeká tu na ty, kteří tvoří jeji spo
Ječnost, kteří. jsou anebo mohou -býti jejími údy, aby se
staly údy-nejenom této společnosti, nýbrž samého Krista.
Aby jeho život se přelil do života co nejvíce věřících, aby
je co nejvíce posvětil. A co nejyíce jich, aby též bylo Kris
tem posvěceno... ——————— ,

Tak tu stojí Církevjakostála živá studnice živévody,
pravd vždy připravených křešení všech otázek, které se
vyrojí, stojí tu Církevs živou vodou Kristova života k lé
čenívšech dobových neduhů, jak se v každémstoletí ob
jevují.., o JÁ m

Svátá tedy; ne když my jsme-Svatí,nýbrž my se můžeme
státi svatými-z-ní, protože ona je svatou... Kristem, kte
rý ji posvětil'a který spojil její údy se sebou. Jak kdo je
spojen s touto svatostí, tak je v Církvi a proto:nemůže
ani stín naší nesvatosti nani padnouti a všechna naše sva-
tost jenomz tohoto spojení je možná. Braito.
POHORŠENÍ

Největším pohoršením dnešních křesťanů. jest, že pře
„stali pohoršovati buržoasní společnost,-žese přizpůsobili,
že se stali slušnými, hodnými... takže nakonec se malí
a utištění domnívají, že utichl hlas Kristův, takže.považují
křesťanství-za spoluviníka,'za spřežence nepřátel utlačo
vaných. Mnozí křesťanéi z těch, kteří mluvili za křesťan
ství, to přímonebo nepřímo potvrzovali. Tak je podezírá
no křesťanství Toho, jenž převrátil stoly .„penězoměnců.—— ., „Braito.
VEŠLÉPĚJÍCHNEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Když ;povolal Bůh člověka vlitím milosti k nadpřiroze
nému životu, povolal jej tímk účasti na životě Božím. Ale
život božských osob není jenom životem jedné každé 080
by zvláště, nýbrž právě vyvrcholuje -v.onom ustavičném
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souvztažném:životě všech tří božských Osob, vnichž se
osoby rozlišují od. sebezase právě-tím, jak: se vzájemně
cele odnášejí jedna ke- druhé, takže každá osoba. božskájest živoucí vzájemností.

Toto společenství se musí nějak projeviti ii v duchovním
křesťanskémživotě. Aprojevuje se v onomsvatémspo
lečenství lásky. Proto -jekřesťanská láska, láska Kristova,
v níž je každý bližší zástupcem Kristovým,.vůči němuž se
vykonáváláska i neláška naše vůči bližním, tak podstatnoukřesťanství. |
„Tak nepřitahuje Bůh nikoho k sobě, aniž by ho zároveň

nepřitáhl k velké lásce k bližnímu, k lásce, která dovede
zapomenoutina sebe, která dovede.vyrůsti až.k nepocho
pitelné lásce Pavlově, který, ačkoliv toužil býti již uvol

proklet:od Krista-pro své bratry. Tak prožil ono svaté
podstatné spojení všech v Kristu a přesKrista s nejsvě
tější Trojicí a tak s naprostou Jednotou Boží..

Dobro se rozlévá“ Bůh, naprosté dobro, rozlévá se ve
svém vnitřním životě nejsvětější Trojice a čím je kdo blíže
této nejsvětější Trojici, musí se rozlévati, musí se dávati.
A musí se dávati a rozlévati tak;jak je mu to právě dáno.
Tedy, svým bližním. Kde je nějaké dobro, nějaká hodnota

„jest dána, aby serozdávala. Nerozdává-li.se, není hodno
ja tou, nýbrž prokletím, jak' je toviděti u kapitálu, jejžne

„chce.boháč užíti tak, jak-je toho jeho:přirozeností, totiž
ve prospěch bližních, protože když byl všemdán“život,
všemmá také sloužiti to, cojest určeno k životu, "tedy% i tento mrtvý studenýkapitál..

+ Teprve rozdáváním stává se člověk :dobřým sám takéKS—.-o osobněačímjetotorozdáváníbližšíBohu,tojestčistší,
G7 pro-duchovnějšía světější cíl, tím celý:člověk takto se

rozdávající se přibližujesámtaké kBohu..
SVATÝA UŠLECHTILÝ ČLOVĚK

A Hodně otřená je fráze, že milost neničí přirozenosti,
i nýbrž doplňuje. Má. dáti člověku vyšší jednotu. Nesmí

Braitě.

Ná člověka rozpolcovat. Světec je dítě Boží a zároveň lidské.
V, Ani jédna stránka nesmí býti zanedbána. Tyhle řádky
k jsou rozvedením mé poznámky v posledním čísle o sla

bostech katolíků.
Nadpřirozené,-to jest milost, tedy: omilostnění a "ový,

nadpřirozený, Boží život z' milosti jest zasazeno'do celé
lidské“ přirozenosti. Tak zasahuje „nadpřirozené celého
člověka.V té míře,v jaké přetvořuje,člověka, kolik jeho
schopností účinně zasahuje, 'v'té míře mluvíme' o míře a
stupni svatosti. Proto svatost' musí zasáhnouti rozum i
vůli; dušii tělo člověka, musi-ho zpracovati i jako osob
nost i jako člena lidské společnosti, rodiny, nositele povo
lání'i jako úd Církve,

64

m

=v ..,

SPSNŮSYče %44rl

něna býti s Kristem, vykřikne, že bychtěl.býti třeba i

Ó



Proto se při kanonisacích zkoumá celý život světcův,
zda v něm bylo nadpřirozené opravdu účinné“a vysoce,hrdinně účinné ve všech směrech lidského života.

Dále ochraňuje. nadpřirozené přirozené v člověku proti
neladu žádostivosti a jiných -jizev lidské přirozenosti.
Nadpřirozené přece léčí následky dědičného hříchu, které
se zakously do. lidské přirozenosti. Nadpřirozené tyto“
jízvy léčí, dává .protilék, protiváhu lidské žádostivosti,
která především„porušuje v člověku řád a soulad. Nadpři
rozené chrání přirozené,že zase dáváčlověku správné po
znání o pravé hodnotěa patřičném místě všech věcí. Tím.
zabraňuje, aby člověk nevybočil z rovnováhy řádné při

„rozenosti.
Alenadpřirozené -koná ještě další, ještě větší službupři

rozenému v člověku. Jsou v nás mnohé dobré, přirozené
sklony, se kterými si přirozenost lidská někdy neví dobře
rady, jež by-lehce skreslila přehnáním v jednu stranu.
Teprve účast na božském životě, :kterou dává nadpřiro“
zené, se tyto vlohy-rozvinou a naplní patřičnýmpředmě
tem a směrem.

„Konečně,protože, nadpřirozené znamená účast na Božím
životě, můžeme ustavičně růsti v tomto svém synovství
Božím.Protože pak:tento nadpřirozený život je vložen do
života přirozeného, můžeme ustavičně růsti. Zde. je rozdil
mezi životempřirozeným a „nadpřirozeným. Vživotě při
rozeném“po výstupu sestupujeme, čili stárneme, kdežto
v nadpřirozeném životě nemusíme.se nikdy zastaviti, zde
nestárneme, nýbrž zrajeme. Čím delší život nadpřirozený,

tím n orým úměrnýmzrychlením.může člověkspětiohu ze
Tak. se stává prožíváním nadpřirozeného života vyšší

jednota z našeho života přirozeného .a- nadpřirozeného.
Nadpřirozené přetváří člověka: Čím více všechno v něm
přetváří,tím skutečnější svatost. Přetvářeti znamená do
konalé a dobro zachovati a. jenom ještě pozvednouti a ne
dokonalé, nesprávné vyřaditi a nahraditi správným, zra
něnou lidskou přirozenost v-její činnostinahraditi přiro
zeností milostí posvěcenou a z tohoto posvěcení pak jednající.

-Proto svatý se nezříkáničeho opravdulidského vlid
ské přirozenosti. Hříchy a chyby a špatné sklony nepatří
k lidské přirozenosti, protože ji takto Bůhnestvořil. Svatý
vrací naopak svým životem z milosti lidskou přirozenost
k onéryzosti a dokonalosti, ve které ji stvořil Bůh.

Tak vrací svatost, ale opravdová a-ne svatost sešklebe
né, pseudcasketické tváře a.falešně zvrácených očí, vrací.
právě onu pravou, dokonalou lidskou ušlechtilost, vzne-.
šenost. Jest-ve'svém jádře -přirozenou, ale našla se součinností„nadpřirozenémilostivnašemživotě.© Braito.
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NAŠEPÉČEODÍTĚ — -o
Ruth Schaumann,zpívá odítěti: Kdo je ubožejší než

dítě? Narodilo se na rozcestí- Dnes je oslněno a -možná,že
zítra oslepne. Je ztracenobez vůdce.Kdo-toto.jednou-pro

ní pozná, proč svaté dítě Ježíš bude míti.povinnostiětem... : m
Nedívejme se na.dítě. jenom v „jehoroztomilosti nebo

protivnosti. Každé dítě senarodí na rozcestí. Na. rozcestí
názorů, myšleneka řešení. Již druhá generace'mu ve. vět
šině svýchčlenů nerozumí, Rodičea vychovatelé .vyvedou
děti na rozcestí svýchpochybností: a. nejistot a obyčejně

-je-tam zanechávají bez vůdce, protože buď si ty etázky
„sámi nevyřešili anebo ta jejich řešení jako naivní a po
vrchní nestačila dětem. . ——
' Je trestnéoslňovati povozy jedoucí proti. Ale nikdo ne

-šetří dětského mladéhozraku, když'jej oslňuje nejrůzněj
Ššíminávrhy a cestami tak; že se ztrácí ve spleti: všech
těchto nabídek a vyhlídek a řešení. Předčasná slepota. pro
skutečné hodnotybývá přečasto následkem intensivně lí
bivéholesku různých cetek a -pozlátek.

Tak chápemedvojnásob vážně slova. Spasitelova:- ,„Co
koliv jste učinili nejmenšímu“z mých; -mně jste. učinili.
Z lásky k tomu;jenž chtěl býti také bezbranným dítětem,
chceme býti světlema -vůdci těchto nejmenších, ale nej
dražších údůmystického -těla Kristova. © Braito..

ŽEŇ
Z DUCHOVNÍHO ŽIVOTA
„„OINEK:'Mšesvatá: IV. díl, část druhá, Lidové knihku
pectví, Olomouc,Škoda, že dílo bylo tak.rozloženo,-že. se
jeho nákup.ztěžuje lidem chudším, protože je to“dílo. ne
obyčejnéceny, které jest nutným doplňkem a-prostřed
kem rozvíjejícího se liturgického hnutí, ne v poslední řadě
právě tímto dílem podepřeným a.rozvířeným. Svátek za
svátkem je zpracován v tomto IV. díle. O každém světci je
řečeno,co se spolehlivěo-něm ví, i jaký význam pro náš
duchovní život má jehosnaha.o svatost“ © .*

EMONDS:Glaubeund. Symbol. Fr. Pustet,. Regensburg,
1936, str. 272, cena 4.75.Mk:.Bez-nadsázky táto kniha je
událostí“ Mužněa statečně je tu řešenaotázka víry -v pří- .
„$omnosti, rozuměj, v německé říši. Celkovýpřehled, cel
kové zhodnocenía zároveň také jéjí zakotvení v- kořeni
lidu a jeho-života. Ukazuje, jak víra je něco plně životné
ho, že je nejvyšší náplní života; největšímobohacenímná
roda a jeho života. Člověkuje líto, že tohle mají najednou
v Německu stále dokazovati. Dobré aleje to také k-ně
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čemu,že totiž si musejí katolíci všímati životnosti víry a
zasazovatiji do jejíhoživotního-rámce.©.

Douleur'et stigmatisation (Étudescarmélitaines) Desclée
„de Brouwer, Pariš, 254 str., 15 frs. Odborné stati a kritické
essaye:věhlasných autorů (na př. Brunode J.'M., Fumet,
Gar. Lagrange, Lavaud, Thibou a j.), kteří vědecky,kri
ticky, historicky a theologicky řeší problémy-bolesti a
stigmatisace. © . ,
©HAMEL-STIER: Johanna Franziska von Chantal. Pus

tet, Regensburg; str; 312,cena 3.50-Mk.Životní obraz zkon
ce16. století, vé-kterém se.odrážejí jak náboženská krise
a přerod mentality, tak i celá bohatá. doba. Kniha jest
mistrným: vykKreslenimduchovního života“ vývoje velké
ženy, která přerostla svou dobu:a proto dovede i naší době
jako vše' přerůstající svou-dobuříci své velké poselství.
Jest to světice,jejíž obraz dnespotřebujemo, totiž světice,
která pevněstojí na'zemi a pevně'se rukama drží nebes.

HENDRICX:Augustins Verháltnis zur Mystik. Rita Ver
lag, Wůrzburg, 1936,str. 205, cena 5 Mk.Patristická vý
borná studie jako inaugurálnídisertace. Autor dokazuje

Ď velmi odborně'a důkladně, že svatý Augustin byl jak ve
; svém životě, tak ve svém učenívelmi hlubokýmmystikem.,Probírá všechna díla Augustinova hledaje v nich nauku

o duchovním životě; aby. nakonec ukázal, že se nekryje
© moderní termín kontemplace's kontemplací.augustinov
skou, Již dávnojsem nečetlknihu'tak osvěžujícía hlubo-©Kóou.Krokzakrokemprocházíautoraugustinovskýmite

oriemi, jeho učením i životem.a hlavně jeho spisy, aby
z tohoto všehovybudoval krásný systém duchovní nauky
tohoto velkého učitele.-církevního. Závěry autorovy jsou
sice proti naší škole, ale tokladné; co snesl,jest neoby-'
čejné ceny. Tato kniha budenutná každému, kdo bude
chtíti pracovati duchovní obraz postavy a nauky svatéhoE AugustinaO a

Katholischen Christenfibel. Bachem, Kóln; 1936,str. 127
cena 1.80 Mk. Opravdové umění takto:-shrnouti křesťanšké
pravdyna několik stran apřece s-takovou přesnostía dů

E kladností,Je'to kapesní souhrnnašich pravá. Hodí se
: i nejprostším lidem jako věrnýprůvodce životem:

LAROS: Evangelium hier und heute.' Pustet, Regens
burg, 1936,str. 246. Mužnáa opravdu-včas hozená slova,
čerpaná|z nevyčerpatelného-.pokladu našichevangelií.
Všechny (nedělejsou tu provázeny hlubokou svatou zvída
vostí, Která hledí dobýti ze svatých slovodpovědi na dneš“
ní bolesti. Ideální kniba pro přípravu na nedělní kázání.:

| UEMARIÉ:Initiation au NouveauTestament. Vrin, Pa
i ris 1936, str. 272, cena 30 frs. Úvod do Písma sv. Nové

j úmluvy.V prvníčásti.autor podává obraz doby s hlediska
občanského i náboženského u Židů. V druhé-části se zabý
vá osobnostíSpasitelovou a jeho naukou:v hlavních ry
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sech. V třetí části pak jedná. o Církvi, jak sé- to: jevi
v Písmě svatémNové úmluvy.

MASSE: Incitamento alla. vita dinamica. Tentýž: Le ra
gioni dela -vita dinamica. Fidenza, Ed. Segni dei Tempi,
1936, cena 5 a 7 L. Promluvy pro mládež, dobrá četba pro
mladé lidi.Řádky plné světla, optimismua radosti z'živo
ta. Autor učí mladé vyrůstat v silné jedince, kteří by tvo
řili základ dokonalé lidské společnosti. Učí především sil

„névůli, která musí vést mladéhočlověka ve všech spleti
tých otázkách, jakými se hemží mladý:věk. Učí radosti,
která plyne z hlubších kořenů než radost čistě-světská.
Knihy opravdu dobré,užitečné jak pro mládež, tak projeji vychovatele.

OLGIATI: La pietů cristiana. Soc. Ed. Vita e Pensiero,
Milano, 1936,str. 444, cena 9.L. Kniha Olgiatiho-je knihou
zkušeného vůdce na cestě duchovního života. Nejde o-teo
retisování, nýbrž o solidní nauku, která vychází z'vlastní
zkušenosti kněze, který dlouhá leta působiljak mezi mlá
deží universitní, tak v různých katolických kroužcích a
spolcích. Základní témata jsou tu „probrána způsobem,
který povzbudí, ale zvláště poučí. Není divu, že tato kniha.
vychází v krátké době ve druhémvydání. ©

PACELLI: Discorsi e panegirici. Milano. Vita e Pensie
ro, 1936,str. 496velkého formátu, cena 18 L: Je dosti zná
mo,že Pacelli náleží k nejlepším řečníkům dneška, zvláš
tě co se týče vypracování řeči.Přítomný svazek obsahuje
řeči, proslovené v letech 1931-1935.Jsou.to řeči opravdu
mohutné, kterése týkají nejrůznějšíchtémat: Katolické
akce, kanonisace: některých svatých, otázek. kněžských,
politických atd. Řeči plné bohatých myšlenek, kterých
možno vždy s největším prospěchem použít..
PORTALUPPI: Apostolato Iaico. Milano.Soc. Ed..Vita

ePensiero; 1936,cena 10 L, str. 342. Krásné stránky Ove
likosti a důležitosti a možnostechlaickéhoapoštolátu. Jak
nesprávně si mnozí představují tento: apoštolát, který je
dnes tak důležitý! Autor ukazuje správnou cestu,-která“
jde vestopách Kristovýcha jeho svatých, která znamená
především posvětit sama sebe než se odvážíme pracovat

:0 posvěcení druhých. Knihu uvádí A. Gemelli, rektor mi
lánské university.

JIŘÍ SAHULA: Reforma hudebního pásma, nákl. vlast.,
str. 24, cena neudána.. Malířství, umění, vše:přešlo velký
mi reformami ohledně způsobu vyjádření, jen hudba u
strnula.na starém hudebním písmě —dosti složitéma ne
průhledném. Autor dává zde návrhy na nové hudební|pís
mo, hodně zjednodušené.

THOMÉ: Erlósender Glaube.-Pustet; Regensburg, 1936,
str. 102,.cena.1.80 Mk.Překvapilo mne toto dílko. 0 víře,
která žitá, osvobozujevšechny poctivě:hledající a naplní
tak, že celýživotje: bohatě nejvyšším cílemnaplněn. Kni
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ha odposlouchaná rozervanému dnešnímu člověku a sta
leté zkušenosti Cirkve mají neomylný lék proti této ro
zervávající prázdnotě. : .

R. P. VALLEÉEO..P.: La volonté de Dieu, nourriture de
Vame..Descléede Brouwer, Paris. Pr. 10 frs. Posmrtné.vy
dání krásných myšlenek tohoto velkého dominikána po
skytne rozjímajícím duším opravdu podstatnou stravu.
v duchu sv. Kateřiny-pro slavné dni církevního roku.

Z.RŮZNÝCH.POLÍ

COSTA: Il Diavolo. Soc..San Paolo, Alba, 1936, str. 326,
-cena 5 L. Existence, přirozenost, činnost ďábla a způsob
jak ho přemáhat, to je krátce obsahknihy, která je velmi
moderní svým obsahem a přístupná nejširšímu čtenářské
mu okruhu. Při tom však je to kniha seriosní, která ne
přehánív nemožných historkách, jak. mnohéknihy podob
ného obsahu. Možno doporučit. ,

MONTESSORI:Les étapes de řéducation. Paris, Desclée
de Brouwer, 1936,str. 40. Úspěchy metody Montessori jsou
známy odborníkům..Zdánlivě nepatrná knížečka autorky
bude proto přijata 8 největším nadšením všemijejími cti
teli, zvláště když víme, že na těchto málo stránkách je ře

eno velmi mnoho o-výchověditěte.v novém duchu dnešníoby.. i :
+Papicůvútržkový kalendář na r. 1937.Uvádí další pout

ní místa naší vlasti a je zdokonalen liturgickými poznám
kami na neděle a zasvěcené svátky. *' =

JÓNSVENSSON: Nonni misionářem. Vyd. „Vyšehrad“;
PrahaII.,.str. 272,cena Kč 18 a 26. Vypravuje-li Svensson
v dřívějších "svazcích o svém slunném mládí a četných
dobrodružstvích, seznamuje nás v této knize, rázu spíše
"vzpomínkového,vněkolika pohledech se svouneúnavnou
a taktéž rozsáhlou pozdější činností duchovní a misio
nářskou v Dánsku; vánoce za světové války mezi fran
couzskými zajatci, o příteli z mládí a nakonec líčení .ne
zapomenutelných dojmů z jeho zájezdu do Českosloven
ska, kde má již tolik nadšených přátel, cočtenářů. Tato
kniha-je vyzdobena mnoha fotografiemi..
„ TAPIE: Bílá hora. Melantrich, Praha, str. 500, cena 70
Kč. Ve výrazném překladu Kalistově, jenž vlastně jediný
jako historik byl schopen přesně přetlumočiti toto důle
žité historické dílo, kde kolikráte záleží na každém-histo-.
rickém odborném slově, vychází tato nová kniha, která
je.další revisí této stále- ještě otevřené otázky. Mladý au
tor Tapié jde v.knize kolikráte proti Denisovi a vysvět
luje postup francouzského dvora proti českému odboji.
Velmi zajímavě jest vylíčena spleťhistorických události,
šťastně,protože nevtíravě podává k nim správného klíče,
Kniha -je poučná po mnohé stránce, protože ukazuje na
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příčinuisolace,:kterou tolikráte -trpěl náš národ, že totiž
kolikráte -jsme byli isolováni. pro svůj radikalismus, jak
politický; tak náboženský těmi, kteří úzkostlivě. bdělí nad
pokojem v.Evropě a proto předevšímve středu a vsrdci
Evropy, v Čechách. Kniha jest“ velkým dílem, velkým. a
bohatým historickým přínosem, jejíž -řádky psané mezi
řádkami dávají nám nad mnohým se dnes zamysliti.

ROSSA:Krby'hasnou, nakl: J. Birnbaum.vBrtnici, 1936,
str. 66, cena 8 Kč. Další svazek lidových divadelních her,

Ve sbírce „Životem“vyšlo: Msgr..Hlobil: Emigranti;
A. Svobodová: Barok v našich zemích; K. Hock: Milujemne Bůh?

Sbírka ;Hlasu lidu“, Budějovice: Sadovská: Vítězná
moc.katolictví; KI. Filipi: Matka -— učitelka; —: Hrůzy
satanismu čili rudého teroru ve Španělsku.Levné. letáčkyk hromadnému.rozšiřování. “

Volksliturgischer Wochenkalender'' 1937. Klosterneu
burg bei Wien, VolksliturgischesApostolat. Je:to opravdu
jedinečný velký útržkový kalendář,jenž obsahujo na kaž
dý denpoznámky,jak: pro mši svatou, tak“pro modlitbu
brevířei pronaše diecése“Mimo'topoznámky osvětcích
káždého dne, množství krásnýchsymbolických obrázkůa
pro každou neděli a svátek nástin rozjímání na: podkladě
liturgických. textů příslušného dne. Prospěje a zároveň
potěší a duši člověka pozvedne výše, Naučí žíts Církvi,
což je jeho posláním. Vřele doporučujeme.

ZADÍKOVÁ-HROCH:„Anděle Boží“ a „Ježíškovo štěd
rovečerní putování“ s verši K. B, Hrocha. První je-ná
zornou ilustrací jednotlivých proseb. modlitby: k Andělu
strážnému a doplňuje vhodněloňské obrázkové knížky
„Otčenáš“ a „Zdrávas, Maria“ od téže umělkyně. V druhé
provázejí malí čtenáři i nečtenáři Ježíška v.štědrovečerní
noci, ják prochází přírodou i lidskými příbytky a obšťast
uje všechnotvorstvo. Obě obrázkové knížky, tištěné na
krásném křídovémpapíře, stojí jednotlivě13. Kč a hodí
se skvěle za dárky pod stromeček.

E. F. LEWISOVÁ: Nebojácná Ho-Ming. Román čínské:
ho děvčátka,přel. O. F. Babler. S mnoha obrázkyKurta
Wiese. Vyd. „Vyšehrad“, Praha II. Stran 212. Brož. 24Kč,
váz.“32 Kč. Všechny přednosti „Mladého Fu od Hórního
Jang-tse-Kiangu“ najdeme v jehoroztomilém dívčímpro

"tejšku Ho-Ming.Tentokrát nás zavádí autorka:na čínský
venkov, seznamujenás s'krušným životem sedláků, ohro
žovaných ustavičně přírodními pohromami, hladem;: voj
skem. Cenu poutavé i poučné knihy zvyšují věrné obrázky
malířeK. Wiese, který stejně Jako autorka pobýval:dlou“ho v Číně. *

JINDŘICH ŠIMONBAAR: KeKristu dlíž.:Kázání: Vy
daly Společensképodniky v Přerově. Cenaknížky 12:Kč.
Pokora je jednou.z.největších ctností, jež zdobí člověka.
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Kněza spisovatel J. 5. Baar“byl, opravdu pokora sama.
V každémjeho výroku to cítíme. Žilmezi prostými lidmi
v kraji šumavském, dovedl se.vcítit.v jejich: prostéchá
pání velikých věcí, proto jeho kázání působídojmembez
prostřednosti.-Není v nich nic vynuceného, vyumělkova
ného, jen nesmírná láska k Bohu a-touha pastýře sblížit
svěřenéovečkys tajemstvím velké lásky Spasitele k člo
věčenstvu a -pod ochranou kříže přivést je do království
věčné radosti..
HAVRÁNEK. H. Dr.: Výstražné znamení. Román. Vy

dalo Lidové knihkupectví a nakladatelství v Olomouci.
Str.:208; cena'15 Kč. Kniha.zasluhuje opravdu doporuče
ní, neboť brojí proti potratnictví a vyzvedá' význam ma
teřství..Opravdu časová apoutavá kniha. Doporučujeme!.

„UNDSETOVÁSIGRID“ Olav „Audunssón. Díl III., sva
zek I.:.Olav: Audunssón .a jeho děti. Nákl. „Vyšehradu“
v Praze, str. 332, brož. 33 Kč, vplátně. 48 Kč, v poloperg.
53 Kč.:"Vetřetímsvazku, který je prvníčástí: "závěrečného
dílu románovétrilogie, sledujeme osudy.Olavovypo smrti
Ingunnině, Tajemství 'nesmířené-viny -stupňuje prudkost
vnitřního zápasu: Olava s Bohem, ale zároveň je zkouškou,
která mupřipravuje konečné vykoupení, Nezapomenutel
néjsou v-"tomtosvazku zvláštěpartie Olavovy pouti do'
Anglie,která je podobenstvím jeho bludného putovánízasmyslemživota.

ČINEK FRANTIŠEK Dr.: Velehradvíry. Duchovnídě
jiny Velehradu. K '1050. výročí smrti svatého. Metoděje.
Lidové knihkupectví a nakladatelství v Olomouci.700 str.
tekstu,42 ilustrací. Cena-50 Kč, vázánov plátně 60 Kč.
Hurtovy-dějiny: Velehradu -opírají se 0“historický“ mate
riál života tělesného, Cinkova práce načrtává děje k Ve
lehradu průběhem.staletí-stručně a setrvává s vyčerpáva
jící důkladností rozvoj duchovního poslání Velehradu od
obrozeníaž po-letošní unionistický:kongres.(Kniha byla

dopsánav. „srpnu1936.) Souborný: obraz historie cyrilotodějství a unionismu.od prvních počátků nebyl -dosud
tak.výstižně podán. Defilují tu před vašimi zraky význač
né osobnosti a pracovníci velehradští, jejich dílo;ohlas

„v.celé národníveřejnosti. a unionistické poslání Velehra
du. Barvitě, kronikářsky zevrubně rýsuje se obraz centra
a práce, který mohutně zasahoval a zasahuje donábožen
skéaktivity katolického lidu. Dílo ukazuje, čímVelehrad
je a čím jej musíme vždy:míti. Nechybí tu ani výsledky
historického badání. archeologického a ocenění práce ve
lehradských "jesuitů."Týpografická úprava vzorná, velice
prospívají přehlednosti marginalie a i2stránkový podrob-.
ný rejstřík. „Přejemedílu co největšího rozšíření, škoda,
že už nevyšlona jaře. Jak bynás bylo už na velehrad
ském kongreserepresentovalo! Řk.

CZESKA MARJA: Rymšové. Společ. podniky v. Pře
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rově. Str. 208. Cenabrož. 12, váz. 20 Kč. Od polské ka
tolické spisovatelky vyšel vloni --český první překlad
v Brně románového životopisu svatého Vojtěcha,„Kristův
Rytiř“, a měl úspěch. Rymšové jsou vyprávěním osudů
mladýchhrdinů vbojích Polákůs Tatary. Je to vhodná a
napínavá kniha pro mládež.

Jesuité a národní kultura. Družstevní nakladatelství
vHradci Králové.Stran 83, cena 11 Kč. Často' napadané
Tovaryšstvo Ježíšovo pro nekritické obviňování z nedo
statku národního cítění a kultury má v tomto sborníku.

„svou.dobrou obranu. P. E. Kubíček S. J. má tu.informa
tivní stať o národním vědomí českých jesuitů až po dobu
Balbínovu. O Bohuslavu Balbínovi je tu překladživotopi
su, sepsaném exjesuitou P. St. Vydrou, vynikajícím pro
fesorem matematiky, jehož osobnost 'zpracována drem
Č. Tomíškem, který napsal i vzpomínku 300 let zaležení
jesuitské koleje v HradciKrálové a-o dalším význačném
hradeckém jesuitovi P. Fr. Švendovi, „druhém Balbínovi“
(1741—19822).Vydra a Balbín. mají jako vědci. meziná
rodní význam (viz. L. Koch-S. J., Jesuiten-Lexikon). Doporučujemejakovhodnouobrannou„příručku.;© *"Řk.

Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu. Cenanevázané na. ofse
tovém papíře 18 Kč, vázané 22 Kč, nevázané .na biblovém

„papíře, vázané.24 Kč.
Ž knihy „Vrcholúcty k Srdci Ježíšovu“ je' separátně

vytištěna Křížovácesta v duchu dokonalé oddanosti a

Kytička 50haléřiohkr modliteb.Jsou to brožurky 1óstranové po 60 naléřích;kromě porta. <
Vítězové. Sesterskou revuí Hlubiny jsou Vítězové.Uka

zuje prakticky, jak se dají v Hlubiněhlásané pravdyžíti
v nejrůznějších povoláních a dobách. Proto je tak pestrá
galerie.-Vítězů. Doporučujeme všem svým čtenářům, aby
si-vážilici Vítězů. I jim věnujte svou-lásku, i je horlivě
rozšiřujte! Vyšlo: již.30 životů svatých a velkých“kato
lických osobností. Deset životů stojí ročně jen 28 Kč,
předplatné zároveň s.Hlubinou činí 50 Kč!

Rodičům při výběru knih pro děti pomůže knížka dra
K. Miklíka „Tři sta knih pro mládež“; cena 3.50 Kč. Vy

dala Veřejnákatolická půjčovna knih vPraze II., Ostrovní ulice čís. Ta.

0-36jek .
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' P..PAVEL ŠKRABALO. P., Lic. v Písmusv.

ŽALM 86: MODLITBA.O POMOC

Nakloň-sluchsvůj, Jahve, a slyš mne, neb ubožákjsem a chudák.*
Ochraň mou duši,'vždyť jsem (Ti) oddaný.
Zachraň. svého služebníka, Bože můj, doufajícího +"vTebe., |.

Slituj se nade mnou, Pane, vždyť celý den.k.Toběvolám.
Prodchni: radostí“ svého služebníka, neb k Tobě;:| Pane,vznášímdušisvou:
VždyťTy, Pane, dobrý jsi; ochotný“odpouštěti.
a velmi laskavý ke každému, kdo Tě.vzývá. —
Dopřejsluchu; Jahve, mojí modlitbě
a pozorně naslouchej mé hlasité prosbě.
Budu-li:Těvzývati v densvé tísně,jistě mne

vyslyšíš:

Nenímezibohý jako Ty, Pane, nenínad "Tvádílá:
Všichni národové, které jsi učinil; (přijdou ©. M
a před.Tebou,še budou:sklánět, aby uctili jménoDE USTvé

Vždyťjetvělký a divotvorný: Ano„TY jediný, jsiBůh:

Poučmneoosvé čeště,Jahve, chčikráčeti:ve“o "i "věrnosti k'Tobě.""":
Souistřeď1moumysl:najedno: báti se Tvéhojména:

ChciTě chváliti Pane Bože můj, čelým srdcemana věky oslavovatijménoTvé: E
Neboťmáš mne ve velké své“přízni;
znejhlubšího podsvětí vysvobodilsmne.
ÓBože, zpupní.proti mněPovstávají;
rota násil ků slídí po mé;duši,
a na Tebe nicnedají.: :

AleTy, Pane, :soustrastný jsi a milostivý,jsi shovívavý, plný slitovnosti avěrný. ;;
Obraťse ke mněa-buď.:ke mněmilostivý. ;
Uštědři svému. shižebníku: své síly.:a. pomoz: synu

+ služebnice Své.
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Učiň.na mně znamení k dobru;
aby.to.„viděli,,kteří.mnenenávidí a zastyděli 50,
že Ty jsi mně, Jahve, pomohl.a potěšil.
Složení žalmu.

Žalm- složil“pravděpodobně David. Hebrejský
téxt' mů:jej aspoň přiděluje. V:tóm případě-hodil
byse obsahemdo doby pronásledování Davida krá
lem Saulem. Třeba však' říci, že vzpomínku na-ně
vyjádřil skladatel tak, že jako modlitba hodí sepro

: každého, kdo jev podobných:okolnostech ať fysic
kýchčči duchovních a potřebuje něčí podpory a dů
věry. Žalmvede'takového-k Bohů, jehož vlastnosti,
jako velká: dobrota, milosrdenství a ochota.slyšeti

a pomoci prosébníkovi, vzbuziljí" důvěru: a nadějiVpomoc. o
Žalmje'velmi- prostý jak“obsáhem; tak složením.

Skladatel neužíváúčhvatných básnických obrazů
„ a líčení; kterým se lze obdivovati u jiných žalmů.
Ani obsahem nenížalm. něco:izcela nového, neboť
* jednotlivé jeho;myšlenkyjjsouroztroušeny v:jiných
žalmech. Nešlo mu tedy o básnické vylíčení sklíče
né duše, nýbrž.o to, aby,podal skutečný obraz:lid
ského nitra, v bídě a úzkosti prozařovanéhodůvěr
, nou modlitbouk Bohu..Prosebník tu.volá,k Bohu

70 slyšení,. odůvodňuje. svou prosbuživotní tíšní,
Vnížse nachází, nakloňuje: si Boha nélíčeným osla
vováním jeho *vlastností, jako-by. chtěl Bohů,licho
titi. Tím se poznenáhlu osvobozuje:od sklíčenosti,

začíná se rozhlížeti, až-pozvé všechny národy uctítBoha. :

Rozděliti-žalm na stejnoměrné slohy není tak
řka možné. Spokojme-se-proto'aspoň. rozdělením
„podlé obsahu. Tu móžno rozeznávati' dvě:části:
v první vypisuje svoje .úpěnlivé'volání k Bohu 0
slyšení,Zálirnujedo něho překrášné vlastnosti Bo
ží. V druhéčásti pak připojujeprosbu: za(vysvobo“
zení od něpřátél,;kteří po'něm jižslídí.

Nelzé“li'se tedy „póchlubiti tímto žalmem“"jako
dokonalou písní přesně:'vystavěnou podle sloko
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vých pravidel, přece třeba-v.němzdůrazniti čistého

ducha východního básněni. Ten se pak projevuje.
v uměleckém uspořádání.myšlenek. —
Výklad.

„„Nakloň.sluch svůj. „©Prosebník se.dovolává
Boha; abyho slyšel-a mu pomohl, udávaje vždy
různý důvod.J ednouje:to malé, nuzné postavení,

po druhé zase jeho:neustálé vólání„Opomoc. No

ným, oddaným služebníkem Božím. Takto.Se může
„„nadíti, že Bůh-mu poskytne-svou pomocnou ruku

a uštědří radost do duše, připravené.a takřka před
kládané :Bohu, jak praví, že k. Bohu „vznáší duši
svou“

„Vždyťty; Pane:...“ Ony důvody; jež žalmista
"doposuduváděl,dostačují. k prošení, ale ne kvy
slyšení. Až téprve v krásných vlastnostech Božích
nachází záruku svéhovyslyšení, žetotiž Bůh je
dobrý, že se nedívá na hříšníka jako na tvora od
souzeného,'ale ochoten jest odpouštěti, žeBůh se
chová laskavě ke každému:prosebníků.

„Dopřej-sluchu:— —Po:takové: čhváleBoha
- opět a úpěňlivěji prosí za-vyslyšení, aždochází

k jakési vnitřníjistotě, že Bůh,ho vyšlyší v. den
tisně.

„„Nenínmezi-bohy...“ Nabýv oné jistoty, takika
jásá..Neví, jak by Boha ve chvále vynesl. Bohové,
ježctili:sousední- národové, nejsou ničím před je:
diným pravým Bohein, k'němuž.se on modlí. Avšak,
-oni národové“již se odcizili pravému: Bohu; ač by
Ji od něho stvoření; přijdou, ano musí přijiti, aby
muvzdali poctu; které onjedinýj Je hoden.

„Pouč|mne, Pané -——“ Když.si připomnělžal
mista,velikost avznešenost Boži, zatoužil po větši
věrnosti k Bohu.Cestu či způsobsvého života chce
míti.dokonale zařízenpodle Boha. Hlavním jeho dí
lem teď bude dokonalá a stálá (celým; něrozděle
ným srdcema navěky) oslava Boha. O přízni Boží:
jižnepochybuje, neboť:byl vysvóbozen-z.velkého
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nebezpečí, takřka ze smrti a úplného zapomnění,
jak: se obrazněvyjadřuje:z nejhlůbšího podsvětí.

Znenadání přechází žalmista do druhé části. Tak
byl uchvácen Bohem a cítil se“mu tak blízce, že
takřka zapomnělna nebezpečí, jež mu hrozí odne
přátel.:Nemají vlastně důvodu, pročjej pronásle-.
dovati,:činí'to jenze. zpupnosti.Na Bohapak nic
nedají, doslova: nepostavili. si Boha předsebe.
$Obrať se ke mně — —“*Teď se modlí pronásle

dovaný naléhavěji než dříve.-Prosí. o sílu, o. vel
kou sílu, neboťnepřátel je celá rota. Samovolněsi
vyprošuje mocnějšíochranu od Boha a odvolává se
na svou velkou.závislost. na.něm; nazývaje Se sy:
nem služebnice čiotrokyně.: Žalmistá tu'naráží na
nařízení z Ex. 21, 4, podle něhož dítko ženy heb
rejského otroka zůstalo provždy majetkem páno

vým, třebaže jeho otec:po šesti letech mohl získatisvobodu.

*Žalm uzavírá prosba o znamení, z něhož by. ne:
přátelé poznali, že pronásledovaný je chráněncem

“Božím. Oním.znamením se nerozumí zázrak, nýbrž“
7 takové řízenívšech okolností, aby bylo nepřátelům

zjevné;že -Bůhmu pomohl, a.takto se zastyděli.

UÁŽANT:SCHUTZ

VĚČNÉ KLANĚNÍ
Klanění. „Pánu Bohu. svému:budešse klaněti:a

jen jemu sloužiti“ (Deut. 6, 18), toje první přiká“
zání:Boží a-to je první hnutí člověka opravdu.lid

ské. Neb:co:je klanění?Povímto. předněve dvouobrazech:

První béřesvé barvy: z-lidské bídy.a špíny. Gor
kij. popisuje ve svémÚtulku jeden výjev: Vyhoš
těnci života probouzejí se.jeden podruhém a otupě
louduší zívají do prázdnoty a beznadějnosti,která
na ně zejez dnešního dne. Probudíse i'jeden.moha
medán a-podlepředpisů. svého-náboženství s.veli
kými obřadnostmi še-obrací k'východu;-k symbolu
světla;tváří padák.zemi přédneviditelnou Veleb
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noští apřijímá jeho požehnání a přísliby.:Ostatní
divají se na něhozprvu8 pošklebky, pak sezávistí.
Pomalujim rozbřeskne,že i:v-největší vnější tmě
a zkaženosti lze najíti cestu vykupitelskéhosvětlá
ažehnajíčího milosrdenství: De profundis! *

Druhýobraz béřesvéohnivězlaté, ne pozemské
barvy z nebe pathimosského:vidoucího: Královský
prestol byl umístněn v nebi a na královském pre
stoluseděl kdosi a pohled sedícíhobyl podoben dra
hokamůmjaspisu a šardixů;'a nad královským
prestolemduha a kolem něhočtyřiadvacet křesela
na křeslech čtyřiadvacet starců v bílých.Šatech a
nahlavách zlaté koruny.Z královskéhotrůnu: vy“
šlehovaly.blesky ahlasy a bůrácení hromu; asedm
Iamp hořelo.před ním;'které znamenají sedm duchů
Božích, a -přednímjako skleněné moře z křišťálu,
a kolem něho čtveroživočichů plných:očí:akřídel.
Ti neměli pokoje dnem ani nocí, neustále říkajíce:
Svatý, svatý, svatý všemohoucí Bůh, který byl,
který jest'akterý přijde.Akdyž živočichovévzda
hi česta slávu a-chválu sedícímuná královském
trůnu, žijícímuna věky věkův, čtyřiadvacetstarců
sklonilose před'nímasložili své korunypřed krá
lovskýmtrůnem ařekli: Toběpatří, Pane Boženáš,
sláva a úcta“a síla, protože tys stvořil a tvou vůlí
se stalo všechno (Zjev.-4).

Co.je'tedy klanění? Nejlidštější projev a výraz
člověka.Protože člověka je třeba:k- tomu;aby na
této zemivypučel ]květ klanění; člověka,který no
sív sobě svět uvědomělosti a:zavázanosti ideálům
a zároveň tragiku: mnemohouúenostia: nezdarů; člo
věka, který si uvědomuje, že pramenem 'a osudem
jehobytosti a' všechbytostí Kolem sebe jé jediná
jednotná |Moc, která je'"neviditelná jeho očím,ne
pochopitelná jeho ''rozumu,nepřibližitelná jeho
srdci, nepřemožitelnájeho. síle a proto vůči němu
nemá místa jiné chování, než pokorné sklánění hla
vya svaté chvění— bázeň:Hospodina:je počátkem
moudrosti! Ale'tato tajemně: velebná Moc, která.
sráží do prachu a děsí, jepřece: světlém velikým
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pro rozumpátrající po příčinácha čhtějící rozumě
tis skalounaděje a milosrdenství pro-srdce: přes
svounedostižitelnost;: pomocí a“podporou, soud
cem a odplatitelem pro přičinlivost. To je klanění:
to jasnými zřeními, chápáními, tušeními, napětími
protkané smýšlení, v kterém tvor se sklání před
svým Tvůrcem pokornou a důvěryplnou-odevzda
ností —:Adoramus-TeChriste:et benedicimustibi!

Při. klanění vkliňuje sedo sebe.zeměa'nebe, čas
a věčnost,zdejší a onen svět, milostivost Boha mi
lující:tvorstvo, sklánějící se.k němu, chtějící.mu
pomáhatia hluboká dychtivost člověka'jako tvora
po Bohu a odevzdanosti:do Božívůle:

"Věčnéklanění. — Klanění.ve. své nejhlubší pod
statě je:eo ipso věčným:„klaněním. Tou.mateřskou
řečíklanění, o:nížSvatá TerezieVeliká jJiž.ve svém

dětství:mluvila:Para siempre, paraSlempre; navěky, na věky! :
Od-kdy se-člověk:objevil na zemi;"nevyhasly

ještě ohně-:oběti modlitby: „Prvním uvědoměním
svéhovlastníhojá prvního člověkaa první ozvěnou
jeho -obklopujících prvních. velikých dojmů. bylo
podrobení-se-Bohu Stvořiteli;-a -od.té doby není
známa.taková; okolnost,nebotakové postavenílid

„„7ského-života;:v,kterém by. nevystůpovaly: „oblaky
"kadidla klaněník nebesům.:Toje tou-,„stťálouobě

„ti“která musila:neustálehořetivésvatyni Izraele
(Dan.12,.11);.jenomže'obětujícímknězemtohoto
je celé.lidstvo a obětnímoltářem celý okrsek. země.
„Kdobysi dovedl připnoutikřídla a přelétnoutidě
jinami i.přítomnostía dovedl,by vniknoutido srd“
ce.a viděl.doduší;a za zdi, s-úžasemby-viděl, že
není-na zemi- obývaného místa a není :v dějinách
doby;.neníobdobí:dne:či noci,:v které'by se někdé
neklaněli v dokonalé.odevzdanosti Bohu.jednotliv

Cii.společnosti, v. které.bý nehledali:(cesty,Božívzdechyč či žalmy. M
Rozprostřelo. se na lidstvoto vědomí, žže:„velkým

pánem-jest Bůh-a velikým.králemjest -nad všemi
bohby“,:A-nejenomtmavá skutečnost, Smrti;přinu

78



PRETOT

rá

7W

tila je k tomuto vyznání (viz 94. žalm, „Oireumde
derunt*“);nýbrž každý rozbřeska každé,setmění,
poledne i půlnocjej obklopujícíhovelikého světa
i v.něm serožpínajícího malého světanutí ho na
kolena předtímto velikým Králem; a když sám ne
ní schopen přiměřenéslavnostnosti, Soustředěnosti
a jemnocitu, sestavuje královské,posélství, vybírá
nejvýznačnější představitele svých nejušlechtilej
ších aspirací, aje posílá na důstojné klanění: posílá
svésvaté a kněze.

A u'svatých se stává:vědomím, osobní povinností
"a uměním;co u lidí průměrných je průměrné cho
vání. O svatém Františku z Assisi dí. jeho životo
pisec, Tomášz Celana: Totus.non tam:orans, guam
oratiofactus; snad seani tak nemodlil,jakože spí
še celý člověkbyl jedna modlitba. A nemusíme
takto charakterisovati život modlitby všech veli
kých světců?Někdejší svatí poustevníci, kteří za
lidňovali pouště Sketis, Nitrie.a Kalkisu, rozvinuli
téměř:vtechniku:toto umění, jak.třeba.i při práci
se neustále modliti, ba jak je možné i místo spánku
se-modliti. Velkolepé.středověké ženy, dumavé ho
Jubice:Boží, Gertrudy..a Mechtildy,. Hildegardy a
Brigity, Kateřiny a Andělys vášnivostí a vynaléza
vostí charákterisujícíjejich.rod dovedlyvykládati
slova Spasitele: Oportet semperorare et nunguam
deficere, nutno. stále se modliti a nikdy neočhabo-.vati (Luk.18,1). ©

Jsou.ohně,které. když jednou vzplánou v duši,
nedovedou a:nechtějí: nikdy. už uhasnouti; jsou
city,pro které je koktáním a profanováním.každá
Jiná řeč,než ta, kterou církev dává na rty. snouben:
ců: na věky, až dosmrti; jsou probuzení,která pro
testují proti1novémuspánku —jak to čteměv-de

"niku Prohászkově, že v den svého-kněžskéhosvě
cení nechtělse. uložiti k spánku, abynepřetrhl
proud své.svaté radosti a vzdávání díků. Ego dor
mio et cor meumvigilat; -já spím; ale srdce.mépro
bdívá,:dí:snoubenka.ve Velepísni (5, 2); a svatá
vynalézavost planoucích milujících ,„duší,dovedla
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najíti způsob, jak lze přeložitinejdůstojněji úa řeč
Boží tentonejšlechetnější plamenlidského. srdce
a — uspořádali věčné klánění eucharistické. .

Z knihy univ.prof. Ant. Schiitze:rség, korkérdések 6s
tájékozódások, vydala Společnost svatého Štěpána“(Szent“

Jstván-Társulat), Budapešt 1936,stran 320. Je
; PřeložilP. Em: Bergoů 0: P.

JAN:DOKULIL

MUČEDNÍK

Smolnice-svítív jasanovém listí;
ve džberech tmy jen syčí její. žár, ©
do boku zarůstá, Óbolest umí hrýztil

„Zvěřstínů prchá přespožár.

„Chobotý:děšu třesou jeho !tělem, —
namísto:jablek střásly obvazy = :
-se stromu žil a ran; a v zdvihusmělém
-rucejsou vzpiaty k nebipřovazy 

skřipce,j jenž střílínanebesa duši —"
s háluzítakvichrodtrháválist Zi
válečník starý, jehož nězasmuší

0smrt s kápí černou, jíž.je přece jist!

Zudřené ženy.rodívá se'dítě —
krásné jak duch, jenž krví voní teď,
"tělo sehroutí jak noc na úsvitě, ©“
'O'duše vítězná,jak pára vzhůru leť!

P- SILV. M..BRAITO0. P,

ONJE HLAVOUNAŠÍA MYJSME
JEHÓ ÚDY a

Byli jstenaplněnívněm,jenž jest hlavouvšechsil'a mocností. (Kol. II.; 10.) :
Jsme údytěla Kristova. Jeden život“námiproté:

-káj jedno ttělospolu tvoříme.A ještě více. Onen'ta
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jemný Kristus by-nebyl'úplný bez své Církve. Cir
kevjest: plnosti, pleroma Kristovo.
. Když jsme takto spojeni v jedno tělo, v „jednu
jednotu;v-jednoJ dno, jeden také životjestnaším
podílem, jeden život nás přece v:toto jedno Tělo
spojuje. A čím kdo má více účasti v životěKris
tově, tím vícejest Vtomto těle, tímdůležitější má
vněmmísto.| *

|Všechno, co kdo'má v duchovním ohledu,má ze
spojenís tímtomystickým tělem.I ti kteří:nejsou
spojeni viditelně s Církvi,-jestliže žijí milostí; žijí
z tohoto těla, žijí v tomto Těle.Patří k duši Církve.:
Ale cokolivkdomá; obdržél taképro toto mystické
tělo. Veškeru svátost,"všechny milosti, všechny da
ry; veškeré příležitosti a možnostiké vzrůstu Vdu-:
chovnímohledu, to všechno dává Hlava naše svým
údům:'proto,:aby ostatní údy natom“ měly účast,
aby.tím'všichnibyli obohaceni,aby tím bylo zdo
konálenocelé „mystickétělo. -©

*Říkáváse, že v tomje rozdílmilostí darmo da
ných a milosti'posvěcující;že“ milost:posvěcující
jest dána pro duši jednotlivcovu, kdežto milosti
darmo dané, jako' proroctví, zážraky; rozlišování
duchů, jsou pro blaho a na prospěch celéhokřes
fanského společenství. Ale není to tak úplně správ
né, protože i když dostává se nám milosti posvěcu
jící a rozmnožení jejího pro: nás, přece se nám
dostává“všech těch darů jakožto údům mystického
těla. Tím, že je dostáváme;stáváme se buď-po prvé
nebo dokonaleji údy tohototěla; a tak-cokoliv do
stáváme,dostáváme ve spojitosti s ostatními údy.
Tak 'nemožno odloučiti svatost, -svaté od celého
mystického těla Kristova. Když se nás protěstanté
ptají, proč ctíme svaté; když se obávají, že tím za
stiňujeme Krista.a jeho' zásluhy; můžeme se docelá
klidněodvolati na tutovnitřní spojitost, že tak, ja
ko se stáváme všichni jenom z Kristaa přes Kristá
dětmi Božími,tak se“jimi stáváme ve spojitosti
s celým oním tajemným tělem, totiž sevšemi dítka“
mi.Božími,a -žeproto i my'čerpáme ztěchto sva
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tých, protože všichni, kteří jsou spojeni sezdrojem
života, čerpají z něho. Tak.i my, jsouce spojeni.se
svatými podobnějako .sKristem, protože jsouob
dařeni opravdu životem, a protože každý.život. dá

le oživujea naplňuje a obohacuje,-tak:můžemeAa :býti.obohaceni ze svatých. +
Žijemeze zápasu, ze snahy,.z přemáhání;zznehlds

šení křížů tolika spoluúdů. Kristova tajemného, tě
la.: Atak iti, kteří jsou.spojeni zase s námi, mají
podobné právo od nás očekávati, že i my jim něco
dáme, že-i my jeobohatíme, když. žijeme z Krista.
> Neboť on působí v nás nový.život. On vtáhl -vě
řící,své údý do pneumatického, duchovního života.
"Toon v násžije a působí. Tajemnýživot-Boží roz
víjí se nyní v nás. On'se stal zdrojem| tohoto Božíhoživotav.nás.

SvatýPavel. senemůže takřka.nasytiti oné myš
lenky našeho společenství, našeho:spojení.v. Kris
tu a s Kristém. Nesčíslněkráte::opakuje: ony formu
le: V.Kristu Ježíši. Píše, děkuje, přeje, prosí,za
přísahá,pozdravuje stále a ustavičně: V,Kristu Je
žíši: To chce říci, skryt v Ježíši, žije.z. Ježíše, pře
bývající.v něm.takřka. Pro Pavla Kristus tak. nás
proniká svým životem, v, němž máme. účast, .že

„Pavel takřka všechno,jenom:-vidí v tomto Kristu:
"V němse:pohybuje.pro Pavla křesťanskáduše, ja
ko pták vevzduchu. V.něm:jsme, v-něm.se pohy
bujeme a v něm žijeme:Celý. náš život sezkracuje.
na jednu pravdu, žetotiž jedině.Onnámtento život
umožňuje, že.jestliže mámeonen-nový ©život, tedy
jedinězněho.askrzeněho.

"Tátoformule:.V-Kristu: Ježíši je dnes,pro, náš
sluch jaksi vyprázdněna. Ale:to:je:škoda; že je vy
prázdněna,protože -znamenátajuplné, nejdůvěr
nější:sestoupení..našeho“ života,:celé, naší bytosti,
všech.našich -věcí,:doživota Ježíše Krista,-do jeho
-božství a naši účast v tomto Božím životě.:

„Neboť1 my: Jsme, všichni dítkami:Božími vě„TO0U....

„Nejsme,proto,Kristu něčím cizím.Nesmíme Se
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proto s hrůzou k němu blížiti, nýbrž.s,důvěrou.při
stoupiti k němu; jakožto k tomu,.s nímž jsmein
timně“spojeni. jako se zdrojem.života, jako s cel
kem,jehož i my jsme částmi, lépetady řečeno,údy.

„NejsmeKristu cizími. Jsme jeho, důvěrní přáte
lé, ti, Kteřís nímtvoří jeho oslavení, protožejsme
plností jeho mystického těla. 

Proto také, jestliže jsmetak. spojeni s Kristem
jako: se zdrojem nového života,. jestliže jsmejeho
"plností,pak musí ináš život býti plností jehoživo
ta, života.právě tohoto:mystického těla. Naším ži
votem mábýti oslaven-ténto tajemný.Kristus, tato
jeho:Církev. Tak máme nejenom býti v Kristu,-ný
brž také mámežíti z Krista; tojest; jednati; mysliti
ažíti:prostě krok za krokem:z něho. To:znamená

býti v:Kristu, obléci Krista, aby onžil :v-nás-místonás. SZIt; rt,
-Proto dar- posvěcující:milosti,Kterým jsme v

Kristu, jest. závazkem,.abychom. se snažili. neje
nombýti v.něm,nýbrž také.žíti v.něm... To.upo
míná:na slova,kterými Kristus přislibuje Eucha
ristii... Mluví o chlebu života, o:tom;-žekdo bude
požívati:jeho.těla, že bude žíti, že. bude mítiživotvsobě.

A Eucharistie přivtěluje.nejdokonaleji jak ke
Kristu,tak také:k celé-Církvi, protože..onajest
zpřítomněnímobětina Kalvarii, kterou jsme se.sta-.
li účastni:tohoto nového.Života.a dětmi Božími.a
údy.'.nového: společenství v. -tomto synovství av tomtonovém životě.

Ale tentoživot; -nemáv nás ustrnouti, protožejej
přijímáme jako.život; proto jest Jeho. základním
požadavkem, aby rostl. „Růstimusív nás tento ži
vot, růsti musí v-nás také toto přivtělení ke Kristu;
růsti musí v nás účast.úduna-plnosti a bohatství
naší hlavy. Ba, máme dorůsti podle Apoštola až
k plnosti -dospělosti:Kristovy. Dítě Boží má růsti,

úd márůsti, aby byl coplatný hlavě, aby byl něčímúměrnýmplnosti:a bohatství:hlavy.
Jest totiž něco-velmismutného: zakrnělý úd pod
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velkouhlavou. Z tohovyplývá požadavek a potře
ba askese, čili snahy o-dokonalost, o to, abychom
se podobalisvé hlavě, abychom jí:nebyli khanbě.
Ze samého našeho příslušenství k Církvi, jakožto
k tělu. Kristovu vyplývá pro nás -povinnost, aby
chom'se snažili růsti v duchovním životě, abychom
se snažili,by ten náš život, a podíl-našeho života
ná životě Kristově, aby::rostl; aby rostl svou pod
statou, to jest, abychombyli čím dále: tímpevněji
zakořeněniv Bohu:celóu svou bytostí: a všemi svý
mi schopnostmi a dále abýchóm tímtoživotem čím
dále tím více všechno:posvěcovali a naplňovali apřetvářeli.

Pavel užívá ještějednoho slůvka; které nazna
čůje našé důvěrnéžití SKristem. Ukazuje, žé má
byli s ním oslaveni. Celý křesťanský život. staví
svatý Pavel<do.tohototěsného skloubení, spojení

-S životem Kristóvým. -Máme,všechno, co-konáme,
Konatis Kristem,vespojenís ním, vespojenís jeho

příkladem a Sjeho skutky. Pro křesťanajest heslo:
„„ani'kroku ani slova ani nejmenšího skutku- bez

Krista, bezKrista, jakožto zdrojetoho činu -a'slo
va, a bez Krista, jakožto obrazu a příkladu,podle

„kterého utvářímemyživot svůj. '
-"Všechny ostatní formy zbožnosti a dokonalosti
jsou"vedlejšía:pomocné. Musímevrátiti svou zbož
nost, i snahudruhých k-jeho zdroji; jenom ke Kris
tu.:Pak: najdeme“"snadno cestu kduchovní obrodě
náboženskésvé ibratří. Jinak můžemenabýtizase

třeba lesku -amoci, ale bez Krista budeme zaS6 daleko od Boha.: ; .

PLEMSOUKUP 0.P.,
„PRAVDA

Čtvrtý žalm strůčně:vyjadřuje povšéchnou:-pří
činu odklonu-od'dobraa od Boha: „Pročmilujete
marnost a vyhledáváte: lži?““Poslední kniha Nové:
ho zákona držítýž názor, když hříšnost prostě zto
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tožňuje s nepravdivostí, jejíž příbytek jev propasti
(Zjev. 2). S druhé strany správná cesta k Bohu je.
žalmu 118 totéž, co cesta pravdy; souhlasí božský
Spasitel (Jan 3, 21): „Kdo-koná:pravdu,:jde ke
světlu.“ Je tedy podle svědectví Písma náboženský
život člověka.postaven na. pravdě; nikoli.na do
jmech a'citech, nýbrž: na pravdě ana žití podle
pravdy a z pravdy. Čím více je náboženský:život
ovládán pravdou, tím -jestúrodnější,. čím více je
podvlivem nepravdy nebo.pouhé citové stránky,
tímJe planější a bližší scestí: A'život vůbec. Neboť
unás'to nejsou dvě různévěci, život a náboženský
život. Mámepozorovati nejhlavnější a nejosudněj
ší vlivy nepravdy a-citové“stránky: v:náboženském
životě:Proto nejprve musíme.viděti zásadní vý

znam pravdy. -a zásadní důvod. tohoto významupravdy... M
Základjjedán u svatéhoTomáše Akvinského.ta

kovounaukou v.Theologické summě,2. II. 109: Je
ve stvořenízvláštní řád, který žádá, aby našezev:
nější slovaa činy byly v-náležitém:poměru k tomu,
co vyjadřují, nebo komu-vyjadřují. V.:tomje člo:
věk držen:ctností pravdivosti. :Ona vyžaduje jed
noduchosti;: vylučující obojakost, která. má -jiné
v srdci a jiné.navenek:projevuje. Všeobecnýčči'cel
kový řádveškerého tvorstva je tak:zařízen:v sou
řadnosti.a podřízenosti,že:každá věc něco zname
ná. Věc je znamením obsahu-věci. Obsah- věci: je
"dále jednou složkou-soustavy celku-k jednomu,
-společnémucili:všech;ke: splnění Tvůrcových plá
nů 'v. životě a vývoji.tvorů. Jentehdy je:člověka
tvor vůbec:na.správnécestě ke svémuzdokonalení
a „dosažení blaživého :a užitečného 'cíle, Jestli: ze
znamení,„kterým je každá věc,:pozná obsah věcia
užije ho pravým. způsobem. Jen:tehdy: můžezachovati řád.

Aby-se neminul:s cílem, -musítedy:dbáti pravdý
ve:všech.jednotlivostech svého“života,.neboťprav;
da znamenáshodnost výrazu a-užití:věci .s.obsahem
věci.Jednotlivosti života:'se;vyvíjejí -ve dvojím
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okruhu: v okruhu vnitřním,.kdyžčlověk užívávěcí
k:rozvoji vlastního života; ve vnějšímokruhu, při
stycích člověka s člověkem. |

Pravdivost vůči: sobě je životním zájmem kaž
dého, každý krok bez ní je krok-vedle cestý. Práv““

-divost“vůči druhýmoznačuje sv. Tomáš za povin
nost spravedlnosti, poněvadž má -všechnytři slož:
ky pojmu spravedlnosti:„Je vůči druhému,pokud
člověkprojevuje:druhému to, co je v něm samém;

spravedlnost působí rovnost či:„vyrovnávání ve vě
čech; pravdivost působí rovnostči shodnost.proje
vuse skutečností;.pravdivost má ráz mrávní po
vinnosti, ježto jeden: člověk:-jedruhému. povinen
pravdomluvností. Neboť: člověksvou povahou. je
bytost: zařízená-proživot ve společenství, pročež
Již“z příródníhozákona jest jeden člověk.druhému

"povinen tím, bez čeho nelze zachovati lidské spo
Ječenství. Avšak lidské -soužití.by nebylo. možné,

"kdyby si Jidé Navzájem nevěřili,vzájemněse- spo
léhajíce, že si projevují pravdu. **.Celkový pojem
obojí pravdivosti se-popisuje tak: ctnost, kterou se
člověk projevuje: životem a slovy takovým, jaký
jest, neprojevuje ani více,ani méně, než jest. Roz
díl:je-pouzeV tom,že pravdomluvností projevuje

-„druhému, co je sám; kdežto:pravdivostí soběnevy
vdáváza pravdivé, správné,pravé; co podle:svého
obsahu není takovým, nejsouc:určeno pro účel, ke

- kterému tohonyní užívá.
„Nenítřeba dokazovati, že v obojím okruhu je na

světě mnoholživosti, tedy:nepravdivosti, Nepotře
bují důkazu skutečnosti, že je ve světěmnoho ne

„ pravého, nepoctivého,::pokryteckého, 'klamavého.
„Kdevšak tojest; tam'nevládné Bůh; ježto je tam
říšetemnoty. Kdo'chce žíti náboženským.životem,
-jenž.zavšech věků:od všechlidí byl-považovánza
život opravdový, celý aspravedlivý, vedoucí k bla
živému-cíli nejvyššímů.:a 'nejdokonalejšímu, ten
musí.bojovati proti říši temnoty a šířiti říši světla,
v sobě i ve společenství.

Je: nezbytné zapřisáhlé:nepřátelství všemu vy
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Ihanému;nepravdivému,Je nutná snaha, býti tak
pravým, ryzím, aby sám sobě člověk nic nepředstí
Tal a probojovával se k.jasnému poznání toho,.co
jepřirozené a ryzí. Nebýti dvojakým, nýbrž jedno:,
duchým vesvých způsobech, upřímným,bezvytá:
ček,k Bohu, k sobě, k lidem. Míti odvahu hleděti
sobě a věcem a lidempřímo do tváře; míti přesvěd
čení; abychom pak mohli za-své'přesvědčení ručiti
sami sobě i:druhým; tedy:je statečně uplatňovati.

"To ovšembude jen tehdy; když skutečně -bude
pravdou; Čo mluvíme, co činíme a co jsme. Tu jest
nejénzajímavé; nýbrži (příznačné,jakse -ve sku--
tečném životě člověka potyrzuje správnost zásad
sv.Tomášeo řádu; který velitelskyvyžaduje prav
dy.Člověk, který je nepravdivý v-řeéči,již tou sku
tečností jest“ usvědčenz nepravdivosti vnitřní.a
každá libovolnápříležitost ukáže,jak'nepravdivé
jenitro ažití: toho:člověka—vnitřně nepravdivý
člověkje "něschopen:býti pravdivým v projevech.
A'člověk:přavdivý: v řeči svou důsledností na poli
projevování:právdý byl dosud:vždy:veden k věcné
pravdivosti'vnitřníj'kryzosti "vésvémnitru ave
svém životě.To' proto, že'je:'toskutečně Bohem sta
novený“:zákon' a'řád,. který -se "vždy osvědčí jako
živý.Důsledná pravdomluvnošt, je cestou k:vnitřní
správnosti:a pravdivosti životaa celého.člověka.
Je cestounejjednodušší. Mohloby se říci,že tento
výsledek-cesty: pravdomlůvnosti je vykonán mocí
samého-božského'řádu4 -silou:pravdy samé.: .

Jsoutéž'jiné cesty kzařízení životapodle prav“
dy."O'těchmáme mluviti podrobně jindy. Pro ny

nější námět:dostačí poukaz.na tuto:postu přístup“nou každému a osvědčenou.''' *
Je 'třéba*jén'-poznámky'k poznámce; žeprostě

není možnéDÝMVýhradně a nesmlouvavě pravdo
mluvným.- pile
Svatý: Tomáš“praví, že“pravdomluvnost může

býti ctností i hříchem. Ježto je základem života,
řádu-podrobenéhou jednotlivce: i u'celku, musí
dbáti náléžitých okolností; vé kterých'še: zachová
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prospěchobojího ii pokrok a větší. pronikavost,řá:
du. Kde -by.:okolnosti byly takové, že-pověděná
pravda by nějak škodila, tamnění povědění prav:
dy skutkem ctnostným, je hříchem. Mána -to:tři
příklady: „Hříchem-jest, jestli někdo-bez náležité“
příčinychválí sebe; když prozrazuje nepovolaným
své hříchy,nebo když projevuje. pravdu neužiteč
ně““,to znamenápřípady, kdy pravda: projevená
nepatřičným způsobem“nebo Ý nepatřičnou chvíli
škodí; u pravdy totiž není možnýnějakýprostřední
stav: buď prospívá, a neprospívá-li, škodí. Taková
je síla pravdy, že nemůže býti bezvlivu, nemůže
nezanechati stopu.

"To je zásada, kterou dal sám -božskýSpasitel
svým. apoštolům, když-.je po-prvé posílal hlásati
„říšiBoží: „Buďte opatrní jako hadové,. jednoduší
jako. holubice““(Mat.-10,.16):.:Jednoduchost: jest
opak.obojakosti;.opatrnost žádá ohled:na všechny

o náležité. okolnosti, aby.:se dosáhlo,cíle,Cíle pravdy,o

Ouardini opisuje.ve:svém výkládu evangelií tuto
zásadu tak:.„Pán chce říci: ,Mluvpravdu, ale,v pra
vý. Čas; nemluv:0 ní, když jeto bezúčelné;nebo
když víš -jistě,: že:nebude: pochopena; nebo,když

.z:pověděnímpravdy,více-uškodíšnež prospěješ;-ta
*ké: pravda má svůj:Čas. a-své;místo. Jsou-příleži

tosti, kdy se musímlčeti.“Naše. slova nepadají na
chladnouzeď.nebo:na tvrdou-půdu, nýbrž.do:živé
ho a citlivého srdce lidského. Proto je. třeba.vztáh
nouti tykadla duše,.bychom:vycítili, jak -je kolem
nás, co:pravda způsobí:tam, kde;budeslyšena- Nej
lépe to poznáš, když: sl. navykneš.hleděti. do:očítomu,komuchcešřícipravdu.. 6 des al

„Lze stručně říci,že pravda, vždy, prospěje tam,
kde je projevenas. láskou a s úctou;Kdeani to.ne
umíme, tam nepovíme pravdu, mlčíme 0-pravdě.

Ale-vždy je-hříchem, místo zamlčené:pravdy: pověděti nepravdu. © .:*
+Toje-tedy;základní.zákon pravdy.,a.základ na

prosté.Špatnosti.opaku pravdy. 'O němjindy.
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P. REGINALD DACÍK 0. P.

Z.DĚJIN DUCHOVNÍHO. ŽIVOTA
(Pokračování.)

VI. Svatý Benedikta jeho údiv na vývoj
mnišství nazápadě. :

Svatý.Benedikt. nepsal: svouřeholi „pro.anacho:
rety, kteří;-žijíce:samipro sebe, nemají mnoho:při:
ležitostí k tomu,:abyse cvičiliv:bratrské lásce, ný
brž pro, cenobity; pro -něž jednou z nejtěžších slo
žek života -jeprávě dokonalé“'společenství. Proto
kladetak velkýdůraz na:vzájemnou lásku; která
činí z klášterního života ráj, bezníž:však-se stává
život:společný peklem.:Proto: mají hratří pečovat
0.t0,abý mezi.nimivládla vroucí láska, mají před
cházetuctivostí:jeden druhého,-vycházet:si navzá
jem-ve všem vstříc; pomáhatsi-a zvláště'snášet
vzájémné nedostatky á chyby:jak-fysické, tak mo
rální. Nikdo nemá hledat svých'osobních zájmů,
nýbržpředevšímzájmy celkua prospěch druhého.
Ano, tak dalekomájí jít:ve své vzájemné lásce,-že
sesnaží poslouchat jeden druhého, neboťjen tehdy
může vládnout v řeholní družině pravý pokoj, mír,
který musíbýt odlišující značkou benediktinského,
ducha,když tu není-různiča nešvárů, když:vládne
láska,která se umí:ochotněa ráda podrobovat.(hl.
72).

Pohnutkou. této:lásky je: přesvědčení;plynoucí
Z víry v.Krista, jenž prodlužuje svou -viditelnou
existencizde'na: zemi v. údechsvého mystického
těla.Aprotože láskake Kristu ovládá:celouŘeholi
Benediktovu);:proto chce světec, aby v tuto lásku

byly P TNEVYi:všechny údy těla Kristova; aby
1.onyby y účastny lásky,-jaká musíbýt vzdávánaKristu..

Tato.láska ke:Kristu: je: opravdu“zvláštní. cha
rákteristickou známkounejenŘehole Benediktovy,
nýbržcelého ducha: jeho řádu.-Svatý Patriarcha
staví na listech:apoštola národů;velkého vyznava
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če,a milovníka Krista v jeho vlastní osobě i v jeho
údech.Benedikt byl duchá .zcela praktického; ne
spekuluje o tajemném životě Krista v nejsvětější
Trojici, jak bylo zvykem Otců východních. "Pohlíží
spíše na Krista trpícího .na kříži a trpícího během
věkůve svých vyvolených,a odtud plyne takéje
ho myšlenka o činorodé lásce. V myšlence Bene
diktověžije Kristus stálé“ i vstomnejvětším ubo
žáku avolá stále po naší pomoci,a proto,třebaspěchat.za ním, hledat ho'a pomáhat mu::

Když čteme překrásnou.kapitolu 36. o péčio ne
mocné a kapitolu 53. o přijímání hostů; vidíme, jak
myšlenka na Krista, žijícího.v:-hašičhbližních,jé
tu vedoucí myšlenkou.: — Předevšíma nade vše
chno se musí.pečovat o nemocné; aby se jim sloů
žilo opravdutak, jakoKristu; protože on řekl: Byl
jsem nemocen'a navštívili: jste'mne; a čo jste uči
nili jednomuz mých. nejmenších, mně:jste učinili.
Tatomyšlenka.musíovládat jak sloužící,takne
mocné, protože i oni-si musejí býti vědomi, že:se
jim slouží ke cti.Boží;:a proto-nemají 'zbytečnostmi
zarmucovat své bratry sloužící.Podobná péče má
býti věnována'i. starcům, kteří si zasluhují jistých
úlev (hl. 37.). U

Kapitola -o přijímání pěcestných;poutníků a
©hostů'dává námzvláště pochopit tohoto 'duchá do
konale orientovaného ke Kristu v: Řeholi: svatého
Benedikta. Všichni-hosté přicházející buďtež přijí
máni jako Kristus, protože“onjednou řekne: Hos
tem jsem byl a přijali jste mne. Všem budiž vzdána
příslušnáčest, zvláště domácím vevíře a:poutní
kům. Jakmile bude oznámeno, žepřišel host, má
mu -vyjít v'ústrety převor nebobratři s: největší
láskou. Řehole udává, řekl bých, celý podrobný
ceremoniel -přijímáníhostů. Nejdřívé se společně
pomodlí'a tak se spojí v pokoji, v polibku. míru.
Vpozdravu: budiž vzdána veškerá:pokora.:Vždyť
základní myšlenka, která tu stále převládá: přijí
má se Kristus. Proto se přikazuje, aby. byli.hošsté
"jak'přicházející;tak odcházející pozdráveni úklo
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nem. hlavy něbo dokonce hlubokou -úklonou“pró“

střenímna zemi, protožese v:nich činí úklona Kristu, jenž je v-nichpřijímán. .
Přijati hosté Jsouvedeni do kaplě a Ďák“S nimi

sedíu stolu převornebo jiný:bratr: Přijídle: má“
býti "předčítánoz Božíhozákona, aby se zároveň
vzdělával. K-vůli hostu: je dovoleno ipůst porušit,
nejde-li.o půst stanovený Církví. Hostu má podat
opatvodu.na ruce 'a'bratří-mumají umýt nohy,zá
prášené 'cestou.:Zvláštní péče má:býti věnována
chudým a poutníkům, protože v jéjich-osobězvlášt
ím způsobemse přijímáKristus. Jeden z bratřímá
být ustanoven;aby se. staral<o hosta po celóu dobu
jeho-pobytuv klášterní společnosti.*

Tak úžasné pohostinštví nelze pochopiti béz po
chópeníducha Kristovaa ducha“jeho lásky, která
měla ovládat všechny členy duchovní 'rodinyBe
nediktovy. Kdyžuvážíme, jaké tehdy vládly vEv
ropě poměry, jak těžké bylo cestovat-v-krajinách
stále navštěvovaných různými loupeživými. rota
mi a zničenými- namnoze několikerým stěhová
-nímnárodů, vidíme, jakblahodárný vliv měla tato
-pověstnábenediktinskápohostinost..

Tato myšlenkaživota s'Kristem, v Kristu a z
Krista, ktéráj je tak:dokonales hlediska praktické
ho propracována vŘeholi'svatého Benedikta,stala
se ústřední myšlenkou celého.řádu ve všech jeho
odvětvích.:Tak můžeme'pozorovat,-jak je stále
rozváděna a zdůrazňovánav: největších.obměnách
a variacích od sv. Řehoře Velkého, SV.Bedy, Sv.
Anselma, až po sv. Bernarda,- jenž na ní vystavěl
výkvět středověkémystikykristocentrické, ano až
po Blosia a-v našich dnech:po -Marmiona,který ve
svých gpisech, jedinečných, svého. druhu, dovede
mluvit'stále o Kristu, anižpři tom unaví čtenáře.
Zdá sevám;kdyžčtete spisy těchtoučitelů duchov
ního života, jako:byná Vášdopádalpaprsek z ono
hoklidu svaté duše Kristovy, kterážila již.zde na
zemi dokonale spojenas nebeským Otcem.A tento
klid; který jest ostatně význačnýmrysem benedik-.
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tinských mnichů,pramení:právě v'tomto spojení
s Kristem,'v odloučení od světa:aode všeho, co
rozděluje, a v pohledu stále; upřeném-na. Krista,
cožpůsobí v dušiřád:a:proto klid, který je právé
řádem,promítnutým v praktickém- životě:.

F. Vernet!.shrnuje duchá benediktinského.du:
chovního života; vycházejícího jako zésvého -pra
méne.z.velkolepé“Řéhole: svatého zakladatele, ve
třikarakteristické znaky: Duchovní život benedik
tinský: je podleněho: 1. Praktický. Třebažeřád

-svatého Benedikta dal. vědě nejednoho velikána,
zůstává duch Jejich :života.. prostým, podstatně
praktickým, neníovlivňován. scholastickou speku“
lací středověkou.— 2.Liťurgický.:V pravém slová
smyslu škola služby Boží. Liturgická-modlitba mu
sí tam míti první místo; Ona jje.nějennejjdokonalej
ším typem modlitby; nýbrž je i pramenem vlastního
posvěcení. V ní:máčerpat:řeholník' sílu.v bojích;
v-ní;mánalézat-útěchu v pokušeních .a strastech.
Liturgická modlitba musí dát-jisté:zabarvénícelé
mu životu.člověka,který se: ji věnuje. :Prožívání
církevního roku, který není nic jiného, nežproží
vání tajemstvíKrista,'jak nám:je Církev předvádí
v jednotlivých: obdobích, vede:člověka.ke.stále in

7 timnějšímupoměrú'ke:Kristu:a'k: Církvi: —8. Je
+proniknut: myšlenkou pokoje, vnitřního“-klidu,

který prýští právě. z:tohoto -spojení s Kristem. —
4-Je konečněnaplněn ;velkou láskou a.úctou-ke

.svatému člověčenstvíKristovu;jak Jsmeprávě:vi
děli,

DOMINIK PEGKA

GILBERT:KEITH:CHESTERTON
29.7. 1874—14VÍ 1936.: 2

Podobizny G. K: Chestertona zZPozdní dóby jeho
života:inají nádech:hluboké.vážnosti. To-již není
falstalfovská: postava, V.loupéžnickém:plášti:a. bo

'1:Vernetí-La:špiritualité: mědiévalě,Bloud:ebEGay Pá„ris,' 1929,str.. 7..
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hémskémklobouku,jak nám ji kreslili karikaturis
té z doby jeho mužnýchlet.-To jest muž, jenž Se
stoupil do hlubin sebe samého, aby objevil, že jého
konecje-týž, jako:jeho:začátek:Řekl-li.Plato,.že
úkolem filosofa,Je žasnouti; nelze říci, kdo.by' byl
více' filosofem než:Chesterton,- žasnoucí divák. A
znamená-li slovo'filosofie lásku k moudrosti, tou
hu po pravdě, těžkojmenováti někoho v naší době,

kdo“bycelý:život. věnoval:nalezení.pravdy, jákoChesterton.
Posmrtně:vyšlájeho: Autobiografie:(G..K:Ches

terton; Autobiography, Hutchinson:€.Co.,:London:
1936)ukazujepředevším,jak jeho život.je podivu
hodně:jednotný.-Nelze takřka: mluviti .o“vývoji 'u
Chestertona: on sám pokládá vývoj.ve svémživotě
za rozvinutítoho,:co' zde bylo, narozdil:od evolu
cionistů; kteří.se' domnívají; že vývoj:;je'rozvinutí
toho, co zde nebylo. Chesterton:je konvertita. Ale
ťo neznamená, že:konverse byla. převratem v:jeho
myšlení.a životě:nikoliv; byla jenvýsledkemjeho
myšleni a 'života::Znatel jeho:díla E. Ibbetson. Ja
mes zdůrazňuje;-že -nemásmyslu:rozeznávati'jeho
díla „předkatolická““od „katolických“ Myšlenky,
ježhlásal'po roce:1922,:jsoucelkemtytéž; jaké hlá
sal před:rokem. 1922::Knihu'o'Dickensovi, vyšlou
r. 1906, mohl napsati i Chestertonkatolík: Knihu
o svátém:Františku.z Assisi vyšlo r. 1923; mohl
napsáti i Chesterton předkatolík.(The Encýklope:
diaBritannica, vol. 5; p.'440.) Neměloby tudížvý
známu vypravovati:život. Chestertonův.v časovém
postůpu.Spíše. stojí.za: studium -šledovati: hlavní
rysyjeho duchovnípodoby, jak se jeví vjeho-díle

av jeho.autobiografii.
1. Optůmism. |-M

Ve svých beletristických pracíchse jeví Chester
ton předevšímjako hlasatel: optimismu. Naše ne
znalost..přítomného života, plného štěstí, o:němž
nevíme.a jehož nedovedeme chápati, je '"neomluvi:
telna: A poněvadž.rady optimišstů:bývajípřijímá
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ny s pochybovačným úsměvem, nepřichází K nám
Chesterton:jako.kazatel nudicí:neživotnými trak

+tátý;ale jako básník; vypravující o zvláštních dob
rodružstvích 'Innočenta: Smithe,-muže, který. byl
příliš živý, muže, kterého bychom. mohli nazvati
heroldém životníhokladu: v Cambridgenihilistic
ky býv vzdělán, nedůvěřujepříliš svému rozumua
tím méně rozůúmu:svých: profesorů. Jedné -noci se
odhodlá vyzkoušeti cenučerné víry, pistolí:ozbro
jen vniknedo komnat profesora Eamese;a ten; ač
teoretický hlásá schopenhauerovský 'pesimism,
prakticky dáváv té zlé. chvíli přednost:životu .a
zachovává vděčnost k.žáku, který jej naučil rádos
ti:ze života, postaviv. jej na několik minut:před
tvář smrti. A jako lupiči.A. vrazi přepadají lidi-a
z pistolí svýchudělují smrt, tak.i Smithuličnicky
a odvážněpřepadá hořképesimisty; aby jjim nahnal
strachu. a z' pistole mezi oči namířenéjim: udělil
život. „Nepopírám“*-praví.o sobě;„že zde musejí
býti kněží, aby lidem připomínali; že.jednoho dne
zemrou: Říkám pouze,'že v jistém: období je. zapo
třebí; aby jiní kněží, tak zvaní básníci; připomněli
lidem; že ještě. nejsou„mrtvi. Nemají.dosti.krve
v sobě, aby byli: zbabělci. Dokud jsem jim nepod

„„strěil pistoli:'až pod samý ..nos, nevěděli ani,.že' se

: „vůbecnarodili“
"Ceni'“života chápeme jen když: ztrácíme.život.

Nebo. když 'se ho::dovedeme zříci.-Odříkání: není
ztráta, je-dar. Dar, ktérý.:si.sami dáváme,:neboť
právě odříkánímse-stávámeschopnými:veseliti se
i z věcí nepatrných::Životje nabitradostmi, ale my
némáme© nich tušení..Krása'spí: ukryta: 'v.;denní
všednosti a zjevuje se všem dušímnevinným a. dět
ským. Právem možno říci, že všechny výstřednosti
Innocenta Smithe, kterými sebe i jiné.přesvědčuje
o Kráse:života, at prchá:z: domů,-abysi: připravil
radost'z návratu: po:úmorné čestě:kolem:světa;:aÚ
se: odlučuje od své ženy;aby.ji vyhledal zaměstna
"nou'v. obchodě:nebo:továrně.a opět se:do:ní: zami
loval; nás. přesvědčují;že i'Každý:ústup;zé života
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znamená:životní klad. „Každý pesimism má za účel
nějaký tajný optimism.Každákapitulace předži
votem, každépopírání radosti, každá trudnomysl
nost, každá přísnost, každé zoufalství máza pravý
účel toto odloučeníod něčeho,abybylo možno vy
těžiti z toho ostrý adokonalý požitek. Jsem vděčen
zá nepatrné vymknutí,.jež „provedlotuto tajemnou
a okouzlující rozluku mezi mýma oběmanohama.

„Abychom pocítili. k:-něčemu.lásku, představme sl,
že jsmeto ztratili. V jedné své noze cítím, jak je
noha-silná'a nádherná; v druhé si představuji, jak:
daleko. jinačí: by mohlá býti.. Morálka celé věci
Jest úplně radostná. "Tentosvět a všechny naše síly
v němjsou'daleko strašnější:a krásnější, než-sikdy
uvědomujeme,pokudnám: to nepřipomenenějaká
nehoda. Chcete-li-proniknouti:na dno onoho neo
mezeného štěstí, omezme:se aspoň na okamžik.
Chcete-lisi předštaviti; jak. strašlivěa podivuhod
něje stvořen:obraz-Boží,postavte se na jednu no
hu. Chcete-li.si. představiti nádhernouvisi: všech
viditélných věcí —zamhuřte jedno oko.“( Ohromnémaličkosti.)

Svět;který vytváří Chestertonve svýchdetek
tivních příbězích,:jest Janus, majícíne dvojí,.ale
tolikerou tvář, kolikeré skupéní možností a:náhod
se rozvíjí před naším zrakem“a'kolikerým řešením
zdánlivě: uspokojujícím, procházíme jako: bludiš
těm, než nás překvapí:výsledný; zcela neočekáva
ný obraz,vyvěrající: z-nitra věcí.Již v dětství. cítil
Chesterton; že nitro věcí“je: větší: než jejich: vněj
šek. A'toto nitrověcí znají jen dušeprosté, venko
vanéa básníci, kteří jechápou: vnitřnímvhledem,
avšak říší uzavřenou:zůstává pyšným Tacionalis
tům, jichžzásadou. je: leckdy, že. „nějaká: věc -je
bludrlá, poněvadž:natisíce lidí shledalo, že:je prav
divá; že něconemůže býti pravdivé, poněvadžr mnoholidských.očí'to-vidělo

Proto- také detektiv Chestertonův,není člověk
zchytralý, ani všemi-mastmi odborné kriminalisti
ky: mazaný, nýbrž člověk: nevinný, detektiv-kněz,
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jakjej zpodobilv postavě Otce:Browna,.nebo-de
tektiv-filosof, jak jej vytvořil v Muži, jenž věděl
příliš mnoho, a.detektiv-básník, jak jej vytvořil
v. Anarchistu Čtvrtkovi. Jen takový člověk může
býti vítězem nad složitým:a přetvářlivým zlema
schopným:nástrojem věčné,nepřelstitelné sprave
dlnosti: Jen takový:dovede“najíti nejšpatnějšího
mezišpatnými, odhaliti zločincei:v osobě ministra
a velezrádce v osoběvlastního strýce.

V-detektivních příbězích.Chestertonových: nalé
záme ovšem všechny rozkošné i brutální: motivy

„obyčejnýchpovídek detektivních: souboje policie
s anarchisty, důmyslnéškrabošky,tajemné otáčecí.
stoly, šílené jízdyv autech. 'Tovšak'je jen pláší
vyšší:funkce, která:v. obyčejných detektivkách“je
věcí neznámou.:Obyčejný: detektiv odhalí z hlavní.
knihý něbo z deníku;'že byl spáchán zločin: To je
pohodlná metoda.Detektiv-kněz nasloúchátajem
ným proudům zla, zaznívajícímv:propastných -hlu
binách lidských srdcí. Detektiv-filosof chodína u
měleckéfive:o'clocky,abytam odkrýval pesimisty
astopoval původ myšlenek,ježdohánějílidi k in

"telektuálnímu:'fanatismu a intelektuálnímu“zloči
nu. Je třeba:jíti na kořenvěcí: zločinecpouzemění
svět::ale pesimistajej chcezničiti. Špatný filosof

vádješpatnější -nežnějšpatnější zločinec.
"Detektivní příběh má:podle Chestertonatýž 'ú

kol: jako'pohádka. Pohádkouzvykási dítěřadou
jasných obrazůmyšlence;želidské.útrapy mají ja
kousi mez; že nepřátelé člověka“„mají."nepřátele
v rytíříchBožícha že je vevesmírucosi:tajemněj
šího nežhmota a Silnějšíhonež strach. Jsou nasvě
tě špatní lidé a dějí se na světě zločiny-—ale v čem

je štěstí člověka,ne:li'v tom;aby-bojoval proti zlu
aproti bezpráví stavělspravedlnost? :

Ovšem; Chesterton:je dalek: toho, aby: nám po
způsobu:některých moderních spisovatelů říkal,že
je naší povinností, abychom byli-veseli..Je:podiv
né, praví, že svátek: se.musínařizovatijako! půst.
Optimism:nemůže býti: dokazován. Má-býti mimo
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diskusi a problematiku. Měl-liby býti teprve doka
zován, byla.by to známka.nejhoršího úpadku, bylo
by to smutné přiznání, že potřebujeme zvláštní teo
rie, abychom byli: šťastni.

Optimismpatří k podstatě života, poněvadžpod
statouživota je dobro. Chestertonmělšťastné dět

Btví.Oddával. se denním“snům, jež jsou jakoby
zlomkemněčehobožského,i ikdyž majíspíše:barvu
zapadajícího "slunce:.než jas bílého dne. Milovál
pohádkya'bajky.:A v nich naučení:a myšlenku od
měnyza dobro: Nenápadalomu nikdy,žže ctnostby
se mohla státi nectností jen proto,že:jest odměňo
vána, jak'se domnívajíněkteřímodernífilosofové.:
Nikdy nesmýšlel manichejsky: dítě podlejeho ná
zoruvůbec není manichejské a neodděluje dobré
věci oddobrého jednání: býti dobrý a'míti se dobřejestmutotéž.:

Avšak člověk:není celý život dítětem. I Chester- “
ton prožil v mládí dobu myšlenkového a mravního
rozvratu. „Jako Bunyan sepřiznává;že měl období.

náchylnosti k rouhání, tak i já jsem pocifoval.ne
překonatelnénutkání; abych vypravoval a kreslil
ohavné věci, padaje vždy.hlouběji; jakoby v slepou
sebevraždu.Tehdy jsem neslyšel nic vážného0 zpo
vědi; a právě zpovědi mi bylo tehdy nejvíce zapo
třebí. Myslim;že:případy, jako byl můj, nejsou ne
obvyklé:Jisto jé, že: jsem kopal dostihluboko, a
bychnalezlzlo a'abychje aspoňnejasně rozeznal.
Nikdy, ani Vtomtonejasném a pochybovačnémob
dobíjsem nebyl příliš oddán běžnýmnázorům 0 re
lativitě zla nebo neskutečnosti hříchu:A'snad, stal
li jsem'se jakýmsi teoretikem“a. byl-li jsem:líčen.
jako optimista, bylo to'proto,'že jsem byl:jedním
z málalidi.v. tomto ďábelském světě, kteří opravdu
věřili+ ďábly.Ve skutečnosti byla pověst 'o mém
tak zvaném optimismu poněkud zvláštní: Když
jsempobývalnějaký čas v ňejtemnějšíchhlubinách
Boučasnéhopesimismu;míval jsem: mocnou touhu.
bouřitise; svrhnouti tobříměa'zaplašiti' tu nočni
můru.. Ale poněvádž jsem:-stálé přemýšlelo: věci:
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sám, maje nepatrnou pomoc filosofie a nemaje vů
bec.pomocináboženství, vymyslil jsemsi hrubou;
nouzovu a vlastní "mystickou teorii. Byla v. hlav
ních rysech takováto: i pouháexistence, omezená
na své nejzákladnějšíprvky, je dosti neobyčejná,
aby budila:nadšení. Něcovesrovnání s-ničímjest
velkolepé.I kdyby.dennísvětlo-bylosnem, bylo by
denním snem;:nebylo'by nočním přízrakem. Prostá
skutečnost,:žečlověk může pohybovat'svýma ru
kama a nohama(nebo těmi divnýmivnějšími před
měty Vkrajině, jjež se.nazývají:ruce a nohy); doka
zuje, že nejsouochrnuty tlakemnoční můry:Aje-li.
ťonoční:můra, že to je noční můra radostná. Slo
vem, dospěljsem k myšlence, která: nebyla daleka
toho, co kdysi řekl můj.puritánský ,děd: že-by dě
koval Bohu:za své stvoření,i kdyby -byl.dušízavr-.
ženou. Visel jsem na zbytcích náboženství .za ten
kou nitku vděčnosti.“

DR. KONSTANTIN-MIKLÍK CSsR,

TŘI KAPITOLY OBLOYOVĚ

METAFYSICE.CHUDOBY....
(Pokračování.y

Na oněch místech tříprvých evangelií, kde jsme
slyšeli,:že-Bůh:jest. mocen:spasiti'i:bohaté; čteme
dále o-zaslíbeních chudoby- dobrovolné. Začněmé
-s:tím,které jest. nejstručnější.. +I řekl Petr: Aj, my
jsme:opustili všecko a šli jsmeza tebou. A onřekl
Jim: Amen; pravím vám, že není žádného,kterýž
by opustil "dům neb rodiče neb bratří aneb man

oželkuaneb syny prokrálovství Boži,.a nevzal by
v.tomto čase mnohem více, a v -budoucím věku ži
jvota věčného“(Luk. 18,.28—30). Tedy dobrovol
ně chudí budou míti netolikoživot :věčný:vbudouc
nosti;:nýbrž:vezmouuž v tomživotě mnohemvice
od Boha.než opustili."Také ve věčném životě budou
miti přednostpřed těmi; kdož jenomstěží, ale přece
se smiřovali.schudoboutěla. Upozorňujena to sva
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tý:evangelista Matouš:„Ježíš'pak.řekl jim: Amen,
pravím:vám, že vy. kteříž jste následovali mne,
v druhémnárození; kdyžseděti:bude'Sýn člověka
nástolici 'velebnosti své, budetei vy.sedětina dva
nácti stolicích, soudíce 'dvanáctero:pokolení'israel
ských“(Mt: 19; '28):Dobrovolně chudí.pro:Krista
budou tedy tak:velicevynikati nad ostatními, jako
králové nad:poddanými: A to, co v.:tomto životě
vezmou za: to; co: opustili':bude stokrát „více: ;,A
každý,kdož opustí dům nebbratry neb. sestry neb
otce neb matku-neb manželku.neb syný aneb pole.
pro:jméno mé, stokrát vícé vezme'a životem věč
ným vládnouti:bude. Mnozí'pak první budoupo
slednía poslední první“ (Mt.19;29—30). Konečně
líčí evangelista:sv. Márek:(10, 29231), co:obdrží
ti kdožopustilivšeckopro )Krista, abymohli jíti za
ním..„Odpověděv Ježíš, řekl:' Amen; pravím vám,
žádného není, ježto by opustil dům nebo brátry neb
sestry neb otce nebo matků:neb manželku (v-řec
kýchkodexech): nebo:syný nebo.:role:pro: mne'á
pro evangelium; áby nevzal stokrát tolik'.nyní v ča
se tomto domů:a:bratrů'a sester a matek.asynů
a rolí;a'to'i přes všecka:protivenství, av: budoucím
věkuživot věčný. Mnozítpak-první budou posled
ní a poslední:první.“
+Zde.všude .běží:o0:chudobu.dobrovolnou a opouš

tění dobrovolné.:Není to.ten“případ, kdy: musíme
opustit otce neb“matku neb'ženu'neb:cosi: podob
ného, abychom zachovalipřikázánía věrnost Kris
tovuučení:: To-jest zajisté -povinnost nejmenšía
nepřičítá se“námzá: nějakouzásluhu zvláštní, Ne
boť„jde-li kdo ke mněa nemá v nenávisti otce své
ho i matěéřéi:ženy:i synů :ibratří:i sester a ještě
iživota svého, nemůže.býtimým učedníkem.:A kdo
nenese křížesvého.a nejde za. mnou:nemůže :býti
mým učedníkem““:(Luk:-14;:26:—7;srov. Mk:8,34
a :Mt-10,37):-Nésti:chudobu:nuceno jest nésti
svůj:kříž a odlučovatse. od'těla:a- krve, kdekoli
jsou tělo a krevnepřáteli Božími;to:jest naše.po
vinnost::$;Nedomnívejte :se,že jsem- přišelpokoj
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poslat na zem:něpřišelůjsem'poslat pokoj; nýbrž
meč. Přišelť jsemzajisté, „abych rozdělil: člověka
proti. otci.jého. a' dceru proti: mateři.její -anavěs
tu proti.tchyni-její: Anepřátelé člověka budou do
mácí jeho““::(Mt-10;-184—6)::V případě: tedy, že
by-byla ohrožena naše víra, naše.naděje, naše.lás
Ka, naše: mravnost;-naševctnost; naše;spása,:v ta
kovém případě se musíme:'zříkat. netoliko vnějších
statků, nýbrž. Uvlastního'životas a: kříž:„chudoby,

-který jest nám vnucen, musímenésti aspoň béz rep
tání a bez hněvu:a bez'hříchu. Co však jest.nad to,
jest rada, a. odměny, které se:slibují. za zachování
rad, jsou nepoměrně větší;-než odměny.za plnění
závazků minimálních. * ©

Toa taková-jest dobrovolná chudobav pohledu
Boha-Člověka.V pohledu.člověka, jako jest:Bloy,
není takováto: chudoba:*pravou :chudobou.Podle
Krista.jest přikaždé chudobě;jež má čenu věčného
života, hlávní:a-nutnou.věcí:ochotavůle; tak velice
je to vůle,:jež činíchudobu vzácnoua hodnou:nej
vyšších. odměn; že mohou.mluviti. 0:opouštění i: ti,
kteří nemají, co by opustili; jen :kdyžopouštějí:vů
lí, když opouštějí-navždy 1.60;:co ještě nemají, ale
snad by mohli'míiti:časem; když opouštějí navždy.
a ochotně i to, co jakživi míti nebudou-nebomíti
nemohou.:Tak -mluvíPetr: a :apoštolé,Kteří:něměli
nic,u.sv.-Matouše a-Marka:a:Lukáše:';,Aj; my jsme
opustili:všecko:ašli“jsme zatebou:.což nám tedy
„za:to bude?““ Léon:Bloy však: trvá .na. tom, že: při
"pravéchudoběvůle-nésmíbýti nie platná. „Svatý
František: byl milenec:a nikoliv chudý.“; A-:přece
i.on.vzal na: sebe popříkladu: apoštolů-chudobu
dobrovolnou, tu, která má: zaslíbenínejvětší a kte
rou máme.na:"sebe:bráti;abychom: nepostrádali ni
čeho,nýbržměli stokrát více všeho-nežostatní, kte:
ří dobrovolné chudoby.:"nepřijali.Kdyby byl Bloymínil rozdílem mezi chůdobou dobrovolnou:a vnu
cenouo, co:vyjádřilkdysi svatýFrantišek Saléský
větou, že'chudobá:vdovy může: býti: těžšínež chu“
doba kapucína,'býlo by s.ním.možnousóuhlasit.:Ale
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i v tomto případě záleží cena této chudoby:na-vůli,
8.jakou se přijímá,.a kdežto-chudoba vdovina ne
musí-míti před-Bohém cenyžádné, může mít chudo
ba kapucínova:stejně: velikoucenu; jako nejdoko
naleji přijímaná,„nedobrovolná“chudoba vdovina.
Avšak:Bloy'se stává zbožňovatelem chudoby:fysic
ké, tělesné, nucené; odmítané, zavrhované, nechtě
né a nenáviděné.Takové čhudoby,.které neslibuje
Bůhnic,ale které jest.podle lidskýchmudrců.mno
ho dlužen.A tu -jsme uvěci, kterou. nazýváme pří
lišností,umíněnostía bohatostí duchem.Slyšte; jak
dobřerozumíFumet Bloyovi, jak dobřechápe to,

co'je prostému a. pokornému, křesťanu:nepochopitelné.'
„Avšak, je-li.chudoba podstupověna a nénávidě

na, přijímá-li se se:srdcem, které nechápe,-je to
tvář Boží, cose svou vlastní "volbouvrhá na člově
ka a zmocňuje se'ho násilím. Achudý může dělat
všechno možné;aby se vyprostil; nedokážeto; sko
ro bychomvěřili— ato právě Bloy-napovídal-—
že chudý:je:kořistí Vykupitelovou, ale neví o"tom
a proto patrně nechce:svůj úděl, příliš slavný; kte
rý ho-mučí.““Fumet'se. chvílemi: tváří, jako:by- při
jímal Bloye svýhradami. Tyrdí'o:něm dokonce;'že
„ničnepřidával k Magnifikat.a-k. Evangeliu“, ač
koli:víme;-žepřidával: často;a že právě. jen tímto
přidávánímpomáhal zatémňovati Evangelium, kte
ré'chtěl osvěcovati:svým-velikým: duchem. Nuže,
Evangelium nepotřebuje"osvětlenígeniů, nýbrž au
tority, jež je:neomylná. :Proto. nemůžeme.přijmouti
názoru Bloyova, že se:Tvář: Boží zmenšuje násilím
člověka, jenžchudoby nenávidí. To:bý bylonové
evangelium, odporující:starémuEvangeliu,: proto“
že by ánamenalo-toto::Blahoslaveníchudí tělem.
bohatci vůlí, néboť jejich jest království: nebeské
a Tvář:Boží.:Nic-nevíme:o tomto:Zjevení,:o této
Pravdě; :je: nám-:podézřelý:tento :slavný úděl,na
němžvůle nemážádné účásti.:Vykupitel sevrhá'na
tuto chudobu,vlastně ani:sé nevrhá, nýbržnechá:
vá ji:přijít;as'tak, jaksi'přeje-u milionů,by, když
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přijde,nesli její jhotiše; a:chtěji- býti dokonalí,
i ochotně,.a chtějí-li:býti švatí, ii s nadšeníma'ho
roucností;ale to přijímání.největší chudoby těla.
Spasitelem němá“zhola: nic:společnéhos-apotheo
sou chudobytěla.jako takové.: Chudoba jestveliká
jako ctnost: „Z nouze““nébo ctnost „dobrovolná“,
alevždyckyj je to ctnost dobrovolná.
:'Fumet nazývá moudře-tutó -nauku Bloyovu, že

chudoba jako taková, podobnějako bolest, má:po
-váhu absolutnía:význam zbožšťující,teorií: Jest
moudré.mluvitio teoriích, protože těmto:nemusíme
věřit, zatím “co musíme věřiti Pravdě. A pravda
nienív tom, žechudoba jako-taková je cosi božské
ho (srov. níže větu. Fumetovu,že „;je to božská po
vaha jeho chudoby, mystickápovahá jeho žádosti,
co činí chudého bližším křesťanství nežbohatého““)
ačkoli každá, i:nějnebožštější věc je v-rukou Bo
žích prostředkem a nástrojem dobra. Proto můžeme
velebit' bolesti chudobu;'ale nikoli pro ně:samé,
nýbržjako: prostředek-k osvědčenílásky. To:jest
jistě. také smysl.oněchkrásných- myšlenek.a: sen
tencí Fumětových, jež tu pomíjím mlčením. Co mo
hus radostí koncedovati; jest to, že Bůhmůže svou
milostí přitáhnouti''vůli Šimona .Cyrenskéhonebo
vůli člóvěkastrádajícího;'ale beztéto vůle nedává
nikómu odměny“člověka. trpícího, leč. nemluvňa
tům. Co se týče strašného symbolu peněz,'l2ese jen
obdivovati duchaplnostem Bloyovým nebo:Papini
ovým,'ale. oni oba dva“tohoto strašlivého symbolu
užívali, a ani. se nepokusili přemluviti Církev, aby
zakázala užívání penězjako věc-satanskoua poru
Šující.křesťanskýmrav. Bylo'by to:těžko, protože
peníze jsou věc' indiferentní, jsou prostředek; a
Kristus sám'neměl:ničeho:proti tomu;aby:koloval
peníz s obrazema nápisem.císářovým.A tak je sice
užitečnoproklínat peníze, štítit se jich, vidět jejich
pekelné dílo, ale také. jest užitečno neplýtvat jimi,
zmírňovat jimi bídua:bolest bližního; opatřovat ji
mi ozdobý na oltář; vykupovat jimi zajatce, stavět
za ně misijní stanice,zkrátka: užívat penězk:tomu,
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k čemujichužíval Kristus, apoštolové, světci, zbož
ní křesťané,kteřísi jimi zjednávají přátele u trůnu,Božího.

„Chudoba, která jje tolik, jako zřeknutí se Gprio
ři, odpovídá nucenému ústupu směremk jednotě,
a to je potvrzováno žalmem,jenž praví: „Ego sum
pauperet 'unicus.“ Chudý.a jediný, ty dva pojmy
jsou dvojčata. Postrádati celé množstvívěcí, když“
tě jedna:jediná jesťpotřebná, toť právě opravdu
chudoba. Tak píše Léon Bloyšťastně v jedné kapi-.
tole Chudé ženy: „Stvoření:se zdá být květem:ne
konečnéChudoby.“ Jest obyčejaforistů, ževymýš
lejí.o každé“věci'nové.a:nové obraty; aniž Ipí na
tom, co řekli jédnoú. Fumetovi jest“ chudoba: jed
nou „právo“ člověka“dožadovati se toho, čo ještě
nemá, ačmu to patří““;po druhé ;„zřeknutíse a pri
ori, či spíše Bohem způsobené: obnážení -člověka
k vůli jednotě, protože„vůle člověka tu nesmí být
nic platná“ ““,po třetí: „postrádání; více: méně ne
dobrovolné, celého množství věcí, ana- jen“jedna
jediná jest.potřebná“ „po-čtvrté „„ono.nekonečné,
z čeho, zdáse, vykvétá stvoření“. Kdyby:tyto de
finice byly na jisto božské anezviklatelné, to jest,
kdybyod počátku 'bylo'jisto, že je pronesl:Duch,
který'jestPravdá, pak bychommusili donich vklá
dat smysl, který:jest pravdivý. "Totosi však neoso
buje jistě ani.Fumet-ani Bloy. A próto myslíme,že
se.Fumetova druhái třetí: definice:chudoby kryjí,
zatím coobě jsou v'rozporu s definicíprvou; která
jest už zapoménuta,a s.definicíčtvrtou, která ohro
muje svou originálností“ Kromě:toho: jest -božské
potvrzení těchto dvou definic.„pouzezdánlivé; pro
tože exegese potvrzujícího“žalmujest nedovolená.

Především se nikdenepraví“ apodikticky:. Ego
sumpauperet unicus::V'žalmu24.se praví: Respiče
in me et miserere.mei::'guia unicus-et: páuper ego
sum.Přesný překlád hebréjského originálu zní:
Respicead me et misereremei -nam derelictus sum
et afflictus(Mlčoch, Psaltériům; srv. Sedláček, Žal
my!). To by bylo-po česku: obrať se ke'mně a buď
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mně.milostiv; něboť. osamocen a- ubohý: jsem já
(Sedláček). Mlčochkomentuje: Unicusi. e. sine,so
ciis, sine protectore, derelictus, „solus“ ap. Hiero

„nymum.Pauper i: e. aftlictus, ut saepisstme occuT
rit. Sedláček:::Unicus; nemám.než tebe; .pauper,
jsem bídný, buď:svými:hříchy, nebo.soužením, kte
ré se rozmnožilo. Po' těchtopoznámkách nění .po

-chyby. o tom, že-unicus jest ;sám“.a:nikoli „jediný“,
a'pauper „bídný“-a nikoli: „chudý“,:ačkoli ubohost
pocházívátaké z chudoby.apřenesenývýznamslo
„Vapauper-z významu hmotného. Fumet se však ne

©znepokojuje úzkostlivostmi při hledání smyslu Pís
ma; jemu se hodí: slova.„chudý a jediný“, protože„tydva pojmy jsoudvojčata“ a „potvrzují“ jeho
hluboké (buďsi!) definice chudoby. Vžalmu se však
vůbecnemluví o chudobě (král| David:přece nebyl
tělesně:chudý, a od. něho je tento žalm-složen!),
nýbržjje to jedna velká prosba:.za odpuštění hříchu;
nejspíše- hříchu: cizoložství s Bethsabou- „a „zabití
Uriáše. Žalmnení mesiánský: i

„Stejně libovolně'začhází Fumét-s jiným"textem
Pisma;. s:tím, který-má míti' smysl; že„jedna“je
diná věc Jest potřebná““,:aostatní: nepotřebné. Aby
bylo.možno.definovat chudobu.za; pevnější:oporý
tohotonově objevenéhovýrokuPísma! Zatím 'není
zcela jasno, co.znamenáslovo Páně řečenék Martě
U-8V:Lukášě: :Porro unum est necessarium: (Oligoni
de chreiáestin e-henos;Lk 10, 42): Znamenáto buď
že jest jednoho třeba bez výhrady; totiž.živiti duši
BožímSlovem,:zatím.co jest jiných věcí potřebí
jen'k: vůli:této :věci;nebože: je třebajen: jednoho
„chodu“ čijídla: (čidokonče jen' jedné: osoby«slou
žící), a že tudíž nenítřeba;aby. se Martatolik pach
tilá a starala: (neboabyjí ještě-iMaria pomáhala
sloužit).,;Někteříexegeté navrhují. obojí výklad, tak
aby setato odpověď:Kristova: Martě podobala dvo
jím.smyslem:jeho:odpovědi na"peníz"daně.V .žád

„ném případě -však-nejde o:-vyřčení;;že:"vedle.jedné
věci absolutně-potřebné:nejsou potřebné.. mnohé
jiné věci-k:vůlitéto:věci' srv: výrok -Páně Mt.6,
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31—2: Nepěčujte tedy úzkostlivě, říkajíce: Cobu“
deme jísti;-nébo čo:budeme píti, aneb čím se budemé
odívati? Neboť-toho všeho pohané hledají: víť za
jisté Otec váš;že: žoho-všeho:-potřébujete!): Fumet
tedy následujeBloye v mírnémujařmovánía zná“
silňování Písem, a: to jest- tak důkladný podnět
k obšírnějšímu:odporu nebo.pozoru,že musímpro
zatímodložiti řeč o Bloyově krásnémi dráždivém
popisování chudoby;. začínajícím slovy: „Stvoření
se zdá být -květemnekonečné. Chidoby“, zatím :co

se:námnaopak zdái chudoba, následkem .stvoření.Leč o tom.potom':' *

BŘETISLAVŠTORM.

SAKRÁLNÍARCHITEKTURA
IT o

Síla tradice úikdese nejeví tak mocně;jako ve
výtvarném umění. Každé dobré umění je hluboce
zakořeněno' v *minůlosti. Minulost lze- přirovnati
kživné půdě; ktérá dávárůsti stromu-umění;ne
stálá přítomnostpodobáse: pak povětrnosti,Která:
stromumění ničí a láme, nebo shromažďuje mraky,
plné vláhy, abydešť-trochurozpustil tvrdou hlínu
a usnadnilpronikání kořenůza:potravou, a'rozpty
luje mračna, aby sluncedalo dozráti plodům. Strom
roste, vzkvétá a nese ovocev.klidných apříznivých
dobách, schne a zmírá; udeří-li sucho nebo období
vichřic.Půda, ve které. tkví kořeny stromu i strom
Sám,se nemění, jen ovoce je někdy krásné,plné a
zlatité, jindy shnilé;sevrklé a červivé. :
; Zákon tradicenelzeobejít, nelzevyvrátit život

z kořenů a růst vyvráceného podporovat jen vět
rema Douří..

V.:posledním článku zmínil jsem:se o:souvislosti
mezi uměním.antickým a starokřesťanským. Chtěl
jsem jen zdůrazniti, že tato.souvislost naprosto ne
ní'k necti starokřesťanskéhoumění; které se svého
ňejvětšíhoúkolu (funkcionálního přetvořeníantic
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kého stavitelství) zhostilo tak, že tisíc let potom
bylo spolehlivě budováno na základech, polože

„nýchv prvních stoletích křesťanstvív: Italii.
O chrámových stavbách v Čechách v době před

křesťanské nezachovaly se žádnézprávý. Na po
čátku doby křesťanskévrůstá však do české země
pevně sloh románský, Nejstarší svatyně křesťan“
ských Čechjsou'malé okrouhlé stavbý — rotundy.

„Tvrdilose,že tyto okrouhléstavby chrámovéjsou
typem ryze.českým. České.jsou jen potud, pokud
byly budoványna území naší vlasti, uprostřed'ná
Toda téměřpohanského, s velmi nuznou technickou
výzbrojí a za podmínek často nepříznivých. Jinak
jsou to jen římskérotundy, proměněnév malé pev

nosti. Toto nevlastenecké a materialistické stano
visko v otázce původnosti českých rotůnd a české
ho sakrálního stavitelství vůbec platí dnes všeobec
ně. Není tímnikterak posilována myšlenka.univer
sality Církve,: která své chrámové stavby bůduje
bez ohledu ná národní povahu. nebo zvyklosti, ale.
pouhá věda, která v tomto.úseku vyniká neobyčej
ným chladema posupností. Je'sice pravda,že ro
tundy nejsouprojevem češstvi v buditelském.aro
mantickémsmyslu, ale pouhá skutečnost, že-touto
římskou; v Čechách -zbudovanou rotundou“prošel
národ z temnot pohanství ke'světlůukřesťanství,je
dostatečným důkazem nadpřirozené:funkce a ta:
jemného.češství této prosté stavby. Zastíraný ma
térialismus idealistického vlastenectví bude ovšem
bez únavy .hlásat, žerotundy jsou projévem podi
vuhodné stavitelské. géniálnosti: hároda, a histori
kové umění nesleví nic'ze svých kombinací vlivů,
třídění a datování. Skutečnosti řádu nadpřirozené
honelze smiřovat.s náukami o hmotě. Ohavné'je
však pomyšlení, že právě dům.Boží je:nejvítaněj
šímsoustem pro takovénauký, kterésé svých-po

nížených stanovisek ohmatávají s oblibouvěci nejsvětější.
Snadby bylovhodné ópakovati podobenství 0

stromů z úvodu k tomuto článku, ale stačí jenříci,
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ř že ovoce.toho stromu v starokřesťanskýchČechách
nebylo horší nežv:jiných zemích.

Vraťme sek výkladu: o rotundách. Disposice je
jich je nanejvýš jednoduchá. Mohutné zdi chrámo
vé lodi zbudovány jsou na kruhovém půdorysu
(zřídka-nad 8 m průměru), loď je zaklenuta bání
ve tvaru polokoule. Vrchol báně bývá zpravidla
prolomen kruhovým otvorem, který nese malou
válcovitou. stavbu: opatřenou několika sdružený
mi okny a zaklenutoubání, tak zvanou lucernu.
Na východě-je loď otevřena polokruhovým vítěz
ným obloukem do apsidy (kněžiště) přistavěné nad.
půlkruhovým půdorysema zaklenuté konchou (po
lobání). Vchod jest. umístěn. na. straně západní a
půlkruhem zaklenut. -Malá okna jsou. prolomena
vysoko, těsně podstřešní římsou. Jsou rovněž za
klenuta půlkruhem a majíhlubokou.šikmou špale
tu. Bývají zpravidla .dvě, na jižnía severnístraně
lodi.Třetímaličké okno osvětluje presbytář na vý
chodě. V-lucerně jsou na rozdíl od jednoduchých
oken vlodi a presbytáři okná-sdružená: dva oken
ní otvory jsou rozděleny. sloupkem, podporujícím
náběžník, který nese.vnitřní patkyokenních ob
louků. Funkci náběžníků zastával v-starokřesťan
ské basilice sloupový nástavec. Tento konstruktiv
ní článek, organicky: vřazenýmezi patky arkád a
hlavice sloupů starokřesťanskýchbasilik, ale for
málněse lišící od tvarosloví antického, srůstá v-po
době náběhuúplně s tvaroslovímslohu románské
ho. A

Střecharotundy.je kuželovitá.J ako krytiny uží
valo se kamenných desek. Zdi byly stavěny z peč
livě otesaných kamenných kvádříků, které byly
kladeny v pravidelných vodorovných vrstvách.

Nejstarší rotundy nemělyvěží. Věžebyly přista
vovány až-v 11. století. Byly zbudovány na-půdo
rysu čtvercovém (Přední Kopanina u Prahy, Bu
deč),nebo kruhovém (sv. Jiří na Řípu) a v nejvyš

šímpatře opatřeny sdruženými okny, někdy i.v několika etážích nad sebou.
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Zdivotěchto staveb je režné, neomítané. Přesně
řazenéřádky kvádřiků a.mohutnost, zdí, naznaču
jící hluboká ostění oken a. dveří; jednoduchost a
ukázněnosttvarů dodávají rotúndám vážný vzhled
pevnýchtvrzí. :Některérotundy skutečněii později
byly pevností: (PředníKopanina).

-Nejstarší rotunda: v Čechách“je. v--Budči (nyní
farní chrámsv. Petra aPavla). Způvodní: stavby
zachovala se jen loď,:románskávěž:byla přistavě

"na o něco později; čtvercová presbytář až v:18.sto
letí. Kostel byl založenna počátku10. stol. -V-Pra
ze jsou 'tři románské rotundy: Svatého: Kříže na
Starém městěv Ulici Karoliny.Světlé, svatého Lon
gina na Novém městěpři kostelesv. Štěpána, a 8v.
Martina na Vyšehradě. Všechny jsou bez věží a
jejich lodi osvětlovány jsou lucernami. V okolí
pražském“je nejlépe zachována. (ač:v 19. století
pseudorománskou'úpravou poněkud.-poškozena)
rotunda. svaté Maří:Magdaleny v-Přední Kopanině
2:11. století.“K okrouhlé lodi přiléhá ná východě
apsida, na západě čtyřhranná věž. Loď i apsida
jsou ukončenykuželovitou střechouz kamenných
desek, věž"střechou stanovou.:Lucerna nad lodí
chybí. Na jižní straněbyla přistavěna barokní sa
kristie. V blízkosti tétostavby 'seJeště. v minulém
století" spatřovaly zbytky „opevnění.. Nejznámější
rotunda v Čechách.je kostel:sv.Jiří.na Řipu. Je
to:prastará stavba, která užroku 1126 byla.opra
vována knížetem Soběslavem.Okrouhláloď (asi
6.2 mv průměru) spojena *je vítězným. obloukem
s apsidou na.východě,:na západě přiléhák lodi vál
covitávěž. Střechyvěže,lodi i apsidy vytvořeny
jsou zkuželovitě kladených kamenných“desek.
Vchod jest umístěn najižní stráně lodi. Také tato
rotunda nemá lucernu.

Z-vnitřnívýzdoby rotund:začhovalose velmi má“
Jos:Všechny. úprávy jsou vesměs z. dob -mladších,
takže správný obraz:o.vzhledu'interiéru: těžko lze
siutvořiti. Jisto jenje; že rotundy brzy:nepostačo
valy pro větší křesťanskouobec.:V-11.:stoleti za
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kládány jsou v Čecháchchrámy větší a prostorněj
ší - basiliky..

Rotundy byly křestními kaplemi národa. Pozdě
ji, když pokřtěnýnárod.uchýlil se do basilik.a ká
-tedrál, byly opouštěny, zavírány, bořeny, živlům
na -pospas ponečhány; některé dostaly titul filiál
ních, jiné farních kostelů; to v Čechách-nenínic
divného.:

Které z. nich.však jako zázrakem přetrvaly ne
přízeň:věků,.zasluhovaly by povýšení :na -svatá
poutní místa. A:když někdo čhce-v.nich:zatvrzele
viděti jen památku; ať: si:připomíná, že to jsou pa
mátkyna- dětstvínároda, který už dávnovyrostl,
vychodil školy, zmužněl, zestárl a téměř,zdětinštěl.

P. DR.STAN. ŠP ŮREK C;Ss. R.
MYSTERIUM POKORY

Nenínic krásnějšíhonad'duši, která vede život
opravdu duchovní.-Která dýchá,-myslí, cítí, pracu
jejen'pro: Boha,'zvláštěkdyž vtěluje:svou lásku
v křesťanskoucharitu, jdoucí:až:k heroické- oběti
vlastních zájmů.

Každý; i nevěrec,i zhýralec,jje si:-vědomskryté
velikosti takovéduše, vyzařujícína venekteploa jas milosti Boží. **:

Není však'tak: zřejmá.krása celého:duchovního
života.A právě'ctnost,která bývá zvánazákladem,
předpokladem;“měřítkem:Života :nadpřirozeného,

pokora, zdá:se ctností problematickou:' Pokora. byla. nesrozumitelná antické' etice.:Vi

ášli v'ní otrockou;nízkou vlastnost:slabýcha zbabělých.
Spočinéme-li žrakémna:stránkách: moderní filo

sofie;bostřehneme:na první.pohled vášnivý, až ne
návistný: odpor: proti pokoře.."Nepřekvapuje to.
Pokora nášpodrobuje svrchovanémupanství:Stvo
řitele.Filosofii -dneškavšak ovládá duch bezbožec

ctví a duch sebezbožnění.:Proto- je.pokora:'praný2
řovánáslovy: ažzběsilými.28424 1:6
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Fanatik nadlidství-Nietzsche s neurvalostí a zu
řivostí sobě vlastní. vykřikuje v „Antikristu“:
„Všecky ideály staré jsou ideály životu nepřátelské... Pryč s:morálkou...:.která. přeráží páteř,
učíc skláněti hlavusvou před mocívyšší ...““ Teo
retik theosofismu-R. Steinerchlubí se: "moderní e
mancipacíducha, která nezná poslušnosti a pokory:.,„(Volně)žít a nechát žít jsou svrchované zása
dy svobodných lidí. Neznají žádného: Musíš!“:(Die

Philosophie der Freiheit.) A“MaxStirnér volá s pý
chousatana: '„Nepokořím se předžádnou mocí.“
(Der Einzigeund sein Eigentum, 372.)::,

Duch naturalismu, liberalismu, pošitivismu a
volnomyšlenkářství hlásá. naprostou. soběstačnost
člověka a popírá. thesi křesťanskou, žečlověk je
tvor.slabý, že se musí modliti a prositi Opomoc Bo:
ží. Jeho zákonemje: vlastní názor., „Jeho cítění
mravní je mu suverenním!“

Avšak ani pro věřícíduši není„pokora: samozřej
mostí. I když uzná radostně a -upřímnězáklady. po
kory, pravdu stvořenía spravedlnost přesvědčení;
že vše dobrémáod Boha, v aplikaci zásadsetkává
se s obtížemi.:Nechťsi je sebe zřejmějšínutnost po

jn v-teorii,při realisacipokorypřesvědčujeego„ ismus — často s úspěchem — že pokora: v přitom
účném okamžikuje-absurdností<..

-Šalbysebelásky odkryje duše ovšem ve chvíli
klidu a časového odstupu od okamžikuzkoušky:
Leč zůstávají jí. jiné: nesnáze, Právě navrcholu
nadpřirozeného'života, uu'světců; setkáváme:se- s
pokorou,:ktérá nás, cizí svědky,:jaksi roztrpčuje
a vyvolává V nás téměř protest.proti způsobu, ja
kým se jeví.

Kdyžna. příklad svatýFrantišek Borgias ujišťu
je své poddané,že: považoval za své:místoprostor
u nohou:Jidášových;:když však tam -uzřel:Krista
Pána, jak myje zrádcinohy, že:pro něhonení již
vůbec místa na.zémi; nebo kdyžsvatý Filip Neri
tvrdí-na své.svědomía se.slzami v očích,že nikdy
nic dobréhonevykonal,.že je. Kábel:a nikoliv svě
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* tec, že ho nikdy nenapadlo, že by byl někomu:uži
-- tečný, když se prohlašují. jiní zanejvětší hříšníky,

ač si nemohli býti vědomi těžkéhohříchu, .měli-li
správné pojmy 0 řádu mravním, působí:takové vý
rokyspíše dojmem:planého.rétorismu; než oprav:
dovým, vnitřním přesvědčením.

Vidímé-lisvětce, jak vystupují jako šašci (svatý
Filip tančí.na veřejnýchmístech:jako blázen,svatý
Alfons je podobén úborem lazaronovi, když jde na
návštěvu k církevnímu:hodnostáři, svatý Alois si.
sedá na mrzáckéhomula přirytířské. slavnosti),
vtírá se nám -chtěj -nechtěj o světcích nemilosrdný
úsudek,který o:-nichpronášeli svědkové takových
výjevů. Mnohá-pokoření.u světců jako by: předpo
kládalá buď pokrytectví nebo slabošství nebo du
Ševní omezenost.

Světcitouží zbaviti se všechchyb: a sjednotiti sa
s Bohem,a současněseradují, žže mají chyby, žene
mají prosté myšlenky,že se dopustilihříchů. Podle
ctih. J. J. Oliera dušena prvním stupni pokory má
radost z poznání své ubohosti, nízkosti,.ze' svých
chyb a hříchů. „Kdo měl neštěstí a dopustil se hří:
chu, musí jej jistě nenáviděti a současněmusi mi
lovati ponížení, do něhož-upadlhříchem. Abychom
si libovali ve svých nedokonalostech, musíme .si
připomenouti,že tento cit ctí Boha, protože právě
naší nepatrností vynikne jehovelikost a našimi hří
chy jeho svatost.“ (Introduction podle Tanguereye,
Précis de-la Theol.':Asc.: et::Myst. 1924 n..1134.)
Svatá Terezie: Ježíškova' má. radost.v posledních
letech života, že:bývá -ještě nedokonalá. Podobně
mluvíbl. P; Colombiěre a sv. Kliment-M.Hofbauer.

Člověk,kterýtěží ze svých hřiven,pracuje, usi

luje; bojuje dobývá vyšších cílů. Jsou-li však:zničeny -jeho podniky, zkříženy plány; zmařeny:sna
hy; odmítnuty,:ba odkopnuty jehospravedlivé žá“
dosti, stihne-li jeho úsilí naprostý nezdar; ponížení
až k zemi,má je přijmoutis klidnou, ba radostnou
myslí, chce-li- býti. dokonalý? Mávítati škůdce
svých ideálů?
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""Patří-li'k ideálu svatosti: pokora.v nejvyšším“
stupni,pokora, jakse:jeví u'světců, kdo.budemíti
odvahu:drtiti své já s tou bezohlednstí, kterou
ukázalitak.mnozí .z:nich? Je pokora: Vnejzazších
důsledcíchještě ctností a není spíše“její Kárikaturou

:Pod žořnýmúhlém takových myšlenekjjepokora
záhadou:Můžeme mluvit o. mysteriu:pokory.:

Není'divu,že se:staly:pokusy i-nastraně:kato
lické; přehodnotiti:pojem 'pokory.' Amerikanismůs;
vyvolaný- voživot:čilým P. Tomášem:Heckerem;
chtěl zachrániti čestdosavadních světců; tak zva-
nýchpasivních; omluvou;že. minulosti svěděilýpa“
sivní, trpnéctnosti,.pokora;poslušnosta j. Probu:
doucnost však mínil vytyčiti ideál. nové, neúůmorné
náboženské aktivity, která by napodobovalá .ho“
rečný chvat liberalistické volné soutěže v životě

hospodářskéma nepiplala by se-vnitřními, nevý
bojnými ctnostmi.

"Záludnou šnahu amerikanismu 0.novou Kkoncep
ci moderní dokonalosti.ostřeodmítl v samých zá:
rodcíchnejvyšší strážce víry a mravůLev XIIL

"v'listě, adresovaném. kardinálu Gibbonsovi;'„„es
tembenevolentiáe nostrae“ (A.S/ SXXXI, 1898/9
470:n.)-Papež v-něm:hájí: všechny ctnosti,- ostou
zené::amerikanismem:pro-domněloupasivitu. :Na
prvémmíště platí jeho apologie pokoře."Zavrhujerozdělení ctnostína trpné a činně.„Ne
ní a nemůže:býti: ctnosti, která“by-byla: opravdu
trpná.““Ctnost:totiž značí dokonalost mohutnosti,
cílemmohutnostipak jé'kon:-Kon'ctnosti'není'ni
čím-jiným.než:dobrýmužitím svobódnévůle; pod

porováné“oyšem:milostíBoží, jeli (otnóstnýúkonnadpřirozéný.".: .** “ :
Pokora. nepozbýla v modeřnídobě nic26 své ča:

sovosti.:Je vhodná"a 'nutná.pro všéchny'věky; po
něvadž:Ježíš Kristus;jenž je „týžvčerai dnesi na
věky“(Žid. 13, 8);:praví'všembez rozdílu::Učtéše
ode-mne,'něboť:jsemtichý'a: pokorný:srdcem“Ja
ko byl on, mistr a vzor.všeliké svatosti,.pokorný,
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musíbýti pokorné'i duše jemu oddané, neboť-,„ty;
které (Bůh) předzvěděl, také předurčil (k tomu),

aby byli připodobnění obrazu Syna "jeho““.(Řím.8, 29.) '
Veleknězsi přeje)áby lidé pěstovali horlívětytó

ctnosti. „DejBůh, aby.bylo více věřících,kteří by
pěstovali tyto čtnosti jaknejsvětější lidé minulos
ti, kteří svým duchém pokory, svou poslušňostí4
svou zdrženlivostíbyli moenivčinu i v.slověk ve:
likému prospěchu netoliko.náboženství, nýbrž ii ve
řejnéhoblaha-a:občanskéspolečnosti.4

Chceme-li:pochopit: zdánlivou protimyslnostpo“
kory.světců, musímebýti-pamětlivi-hierarchických
stupňů'u každé ctnosti, která začíná v-prachu lid:

ských nedokonalostí a „končí.u trůnu nekonejnésvatostiBoží. © 3%
Pokora'duší, záčínajících vnitřní zivot,"řídicích

se svědomitě svým- rozumém,"osvětovaným svět“
lem-víry,je velmi „rozumná“ v očích klidných, ne
zfanatisovánýchlidí. Podrobujevůli člověkazáko
nité autoritě,chrání bopýchy:a nadutostijak k s0-.
běrovným;tak:k podřízeným,a:sklání ho Vprachpřed nekonečnou mocí Boží. .
| Nezaujatý rozumneshledává:nic závadného:ve
výměru,pokory;"jakJej,podal. sv. Bernard:Pokorá
je ctnost;kterápůsobí,že člověkje've svýchočích
nízkým.pro dokonalépravdivé poznání;0:sobě.—
Hluboce.odůvodněna je“zdravou filósofit povahá

pokory,pokud.bráni člověkuJiti za něčímvyšším
na.pramen.všelikésíly,:na moc.Boží..opt

. Věřícíduše„chápesprávnost,přesnéhopojíu po
Kory,jvystiženého Andělskýmučitelem: Pokora,
pokud.)je: zvláštníctností; hlavně podřizuje člověka
Bohu, pro něhožse. podrobuje: (člověk) ponížením
i jiným:(lidem):“ (S..Th;.2—2; g.:161,.a.:1.ad'5.)
Bližním;se-pokorný*zpodrobůje“: pro:Boha; když
uznává v nich dary Boží, přirozenéi: nadpřiřozené
ctnosti a „přednosti“ Pokóru k bližním: ukažuje
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zvláštěposlušnoští,uznáním autority, která je od
„Boha.

Je velmimilé, žepokora mírní nezřízenétouhy
po vyvýšenía- -marnécti. Nikdo-své ctižádosti ne
dá pravé jméno.a skoro:každý“"chceplatiti v tom
ohledu za pokorného.:

Člověka, jenž'vypial:vysoko své cíle, překvapí
však jistě poznámka,.že pokora, udržuje člověka
u vědomíinferiority. Dojem je'jen chvilkový.,SV.
Tomáš dodává „secundum modum“suum““Pokora
"žádáuznáníinferiority; pokudto odpovídápravdě.
Proto pokoranebrání člověku, aby uznal.své vlast
ní přednosti,přijaté:od Boha. Nutká jej však, aby

uznal, závislostna: Bohu:a byl mu vděčný,za:"jehodary.
Těžšíje, že:podle sv.Tomáše obsahuje:pokora

jakýsi chvalitebný-.sklonk:ponížení (guandamlau
dabilemdeiectionem-in.ima..S. Th. 2—2,:g.:161,
a. 2). Pokora si váží nevážnosti,'nízkosti,.nepatr
nosti a-ubohosti vlastní. Pokorný. :je.v srdcirád,
když jsou jeho chybypoznány a haněny.S. radostí
vykonávápráce nejméně Hdmioceňované;anejméněchválené.

„Kdovšakse zadívá Vážněa vytrvale nnaaVtělené
ho.Boha,jenž. „jsa „vezpůsobě.Boží. „sebe sama
zmařil, přijav,způsobu.služebníka.. ' Ponižil. sebe.
sama;stav.Se„poslušnýmažk smrti,a to Ksmrti
kříže“ (Filip.2, 6—8),.kdo.„opravduuvěřil:v“jeho
božství,kdo.vážněuznal, žeOn je, cesta, pravda: a
život (In 14, 6),že jeho: následování.je. jedinou

"cestou dokonalosti, "můžese'"dopracovati:' B pravi:
delnýmimilostmitohoto stupně pokory.Takovýsi
pak libuje vnějméně ctěnýchpracích; rád snáší 2a
„slouženépokořenízá vlastní'chyby; najde.snadně
ji spravedlivývztah mezizdánlivěnezaslouženým
pokořením'a svými hříchy. "Také'podivná, radost
z chyb Je snadno Vysvětlitelna. Světec- nemá Ta
-dost z.ciziny,nýbrž'jjen znutného následku :—tres
tu— který:-jedobrem.:
„Vážnou obtíží je pokorá heřojeká u mnohých
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světců, o.které se zdá, že je v rozporu s pravdo
E mluvnosti, správným. poznáním: a ctností křesťan

k ské opatrnosti. Přemnozí světci tají se, jak-mohou,
se všemi přirozenými i.nadpřirozenými dary- nebo
je i popírají. Vyvolávají pohrdání lidí zjevováním
vlastníchchyb.Považujíse za nejposlednějšíz tvo
rů.Připisují si. odpovědnost za všechnypohromy
světa, zaviněné“prý jejich- chybami..(Srv.:Dict.
Theol.VII A;324).

Nejsou tospíš chimerickénázory a nezdravé:záliby než činy svatosti?
Subjektivní::podceňóváníu: světců-vysvětlují

všelijak. Obyčejně se upozorňuje, že v.té věci jsou
světcihodni obdivu, nikoliv však následování, Ne
říkává se,.proč: Výrokům světců o vlastní nehod
nosti dávají theologové nejčastěji smysl, žez vlast
ních sil stali by se světci.nejhoršími hříšníky, že by
způsobili lidstvu néjtěžší škody atd. Zálibu i v nej
krutších -pokořeních, právou :žízeň po zdeptání
vlastní neukázněné osobnosti, touhu uniknouti še
svýmidobrými-vlastnostmi před zraky „všech,odů
vodňují teoretikové hlubokým.rozjímáním o mu
kách a pokořeních božskéhoSpasitele...

Výklad jistěnestačí. Světci nemluví o:možnosti,
nýbrž o skutečnosti, nemluví'o budoucnosti, nýbrž
o přítomnosti. A ona neukojitelná touha po hanbě,
pohrdánía křivdách;která se-vysmívávrozené i
získané snaze povlastní cti a po dobrém jméně,
která by byla skorozvráceností, kdyby nešlo o-lidi
nejvyšší a nejušlechtilejší inteligence, nedá se.vy:
světlovati jen milostmi;:skýtanými při rozjímavémodlitbě.

Heroická pokora světců,stupňovaná k svatému
bláznovství, je účinkemmilostí vyšších. Světec je
povznésen k mystickému spojení s Bohema v'kon
templaci 'vidí'nevýslovnou Boží svatost a bříšnou
svoji slabost. "Tento závratný -kontrast v spojení
Boha a tvora, absolutnísvatosti a nicoty, schopné
každého zla, vyvolává v duši světcově:pravé zdě
šení, že bezděky propuká ve výkřiky propastné
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pokory. Světecje omráčen Božívelikosti, je oslněn
září jeho dokonalosti:a připadá si u tomto:objeli
jako zločinec poskvrněný nejčernějšími zločiný.
(Srv. Huber, Die“ Nachahmung, der.„Heiligen EL
Freiburg 1912, 330.)

Klasičtí spisovátelé. -v oboru mystické: theologie
vysvětlujízávratný stupeň heroicképokory myš
tickóu.modlitbou. Sv. Terezie píše fe svých pamě
tech o mystické modlitbě klidu::„Působí-li Duch
sv. v.duši, není potřebínamáhavě píditi se poúva
hách, abychom se pokořili:a' zahanbili:: Pán sám
riáspoučujea vtiskuje:do hlubin dušeprávou po
Korů, velmi rozdílnouod té, kterou si můžemezjed
nati svými ubohými úvahami: Tato modlitba, skýtá
duši nepoměrně ostřejší-světlo a naplní ji zahan
bením,které ji obrátí v nicotu.“*Avynikající zna
leč duchovních. stavů,-P Michael-Godinez. (zm:
1644)odvozuje:'nenašytnouúítužbu světců, 'abybyli
co.nejvíce potupeni,:nejvyšším“stupněm kontem

place, trpným: přetvořením.(transformatio passi
(va). Dušesi žádá'ze všech sil spojit se s.Ukřižova
ným,přejíti v něho a míti podobuchudého, poní
"ženého,potupného Krista. (Srv. Huber :415.):

Na otázkůu-vrhá:uklidňující světlo naůká '0'da
rech.Ducha:sv.. 0: Jejich.významu:V.duchovnímživotě. če
49 postupující dokonalostíuplatňují:sev.duši:víc

a víc dary Duchasv. Na cestěočistné.a.osvětnéří
dila: se. duše spíše svým rozumem,:osvíceným:vě
rou.:Duch:svatý. nezasahoval. bezprostředně:-doje
jího:vývoje;leč: občas.Když:všakružiladuše dobře
milostí obyčejných, když se dostatečně .zproštila
hrubších chyb'anedokonalostí, ujímá-seDuchsva
tý sám jejiho.-vedéní.Dary svýmipůsobína její
rozum.ana:její vůli, aby.zachytila,hbitě.nejmenší
jeho:hůutí, a'řídí ji:svými:zákony; které :jsou.ne

jednou nad:zákonytsapravidla |hdské“moudrosti.

aa Léběna bh.TheresiaXV;PřelL Cárns.Bezno-1851,
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Ě Duch vaně,Kam: chce-a:jak ohca. Ať se líbí světů.© nebo nelíbí.
-— (Bohověda.učí,že: dokud není duše vedena přímo

a bezprostředně:Duchemsvatým, jedná „po-způ
sobulidském“ podle světla a hlasu rozumu, očiště
ného a poučeného věrou (modo humano secundum
regulam.rationis). Její: jednání nevybočujez mezí
chvályhodnépravidelnosti a:obvyklosti. Je uzná
váno a chápáno, ne-li všemi, aspoň :lidmi -dobré
vůle. Není v něm nic mimořádného a udivujícího,
Ujme-li se jí však Duch svatý, řídí ji mnohdy k ú
konům, které“přesahujípravidla: lidské moudrosti
a které odpovídají bezprostřednímu vnuknutí.Bo
žímu (ultra humanum modum: secindumregulam
divinam).:(Srv: S. Th, 1—2, g. 68,a. 1, O.et ad 3.)

Duchsvátýsi tvořísvětcesám po. libosti,i proti
předpisůmteoretiků duchovního života. Světci
byli pro své jednání nejednou:opuštěnia káráni
iod dobrých. Bůh.žádal'od nich tuto oběť,aby selibilt jen jemu:a nesvětu.

Nepochopitelné tajemství "pokory všech- světeh
dává, jak se'zdá, znamení k řešení:otázky O.povo
lání k mystickému životu: Nění-li-možná'“amysli
telná. pokora světců, jejich hrdinská síla klidu -a
radosti v přívalu.urážek, hrubosti, pronásledování,
podezřívánía zneúznávání, jejich živelná touhapo
prožití muk Spasitelových: není-li myslitelna bez
"dokonalého.rozvoje darů Ducha svatého, bez'kon:
templace; a máme-li $ druhé strany: právo toužiti
po integrální dokonalosti světčů,i po dokonalosti
pokory, nesměli bychomtoužiti.i:po -jejím nevy“
hnutelnémprostředku,po kontemplaci?

U žádné ctnosti není tak nutný: metodickýpo
stup od nižšího-k: vyššímu: jako-u pokory. Výšší
stupeň pokorypředpokládá 'hlubší poznáníBoha
i sebe a toto. zase-néní možno bez:dokonalejší čis
toty.srdce. Slová závratné; pokory'světců byla by
y ústech začátečníků a prostředníchdobrých. lidí;
ne-li simulací, jistě omylem a seběklamem. ..; :£

Klíčemk taj emství pokory.je vždy Ježíš Kristus.
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Podle toho, jak kdo-pozná a uznáJežíše Krista,
podle toho,Jak prožívá ve svě duši jehoživot a
jeho pokoření až k smrti; podle toho se dívá na po

koru jinýcha jetakó schopen:pokory sám.

DR. ALFRED FUCHS“ ©

PRVOTNÍKŘESŤANSTVÍ A-STÁT
(z přednášeki0 „Křesťanskéstátověd konaných
na StudiumCatholicum.JÍ

Kolébkou křesťanství jest —=po lidsku řečeno—
Palestina, ale ohniskem, odkud se rozšířilo do světa
aformovalo i život státní,.jje Řím. Proto musíme;pí
šŠeme-lio počátcích křesťanské státovědy, míti na
mysli obě střediska.:Židé byli. přesvědčeni,žé' až
nadejde plnost času, přijde Bohem zaslíbenýMe
siáš, Který svrhne panství: nenáviděných Římanů a
ukáže:světuvývolenost národa Hospodinova.Když
byl pak jerusalemský chrám zbořen,naděje mesi
ášské jenomzesílily. Kněžské obětipřestalya vůd

Ad

cilidu stali se rabíni, učenci, zákoníci, kteří vyna
ložili všechno svoje úsilí na to, abyse Israel neasi
miloval k okólním národům. Z débat a diskusí ra
bínského synedria;'nejvyššího soudního dvora ve“
věcechprávních a náboženských(což je totéž;'ne
boťThorabyla Židům táké civilním a trestnímzá
Koníkem):vzniká: běhemčasu Talmud,:sbírka úst
ního podání, nesená tendencí ;„kolemkaždého pří
kazu:'Thory postaviti. plot“ předpisů nových:a: ko

lem těchto předpisů'opět nové a nové ploty předpi
sů, aby.byla.co nejvíce vyloučenamožnost přestou“
piti právě ony zákony,jež odlišovaly vyvolený.ná
rod od národů ostatních:Některé výroky. tohoto
ústního podánísvědčí:o podivuhodné výši mravní
a 0.duchovnímpojetí budoucí mesiášské :říše,"jiné
jsou-však neseny.živelnou nenávistí k okoli,v po
tlačovanou a následkem. toho.vystupňovanou: vůlík moci.

Přistrohém zachováváníformální orthodoxie vy
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k. znáčuje se však Židovstvo celkem značnou volnos
k tí v myšlení, ovšem za.jedné podmínky, žesi do

védl dotyčný myslitel svoje .odchýlné názory uče
ně zdůvodniti Písmem;tradicí a-uznanými komen
tářike komentářům: Proto:také byložidovské myš“.
lení záhy. ovlivněno.helenistickou: filosofií; s níž
splývalomnohdy vé formách značně groteskních.
To se dálo zvláště'v židovských obcích;jež vzniklymimoSvatouzemi:

Jak vidímez celéřadymíst ve-svatýchevange
liích, ve Skutcích apoštolských a v Epištolách,
představovali: si:zajisté i mnozí -učedníci J ežíšovi,:
že Kristus Pán obnoví říši židovskou s celou jejíkněžskou a světskou slávou:Proto hleděli.si zavčas
zamluviti:místapo jeho pravici.a:levici, až bude
souditi dvanáctero:pokoleníizraelských. Sámsva
tý apoštol Petr -neváhávyzývati:Pána; abyse ko
nečněujal svéhosvětského.panství, a chce jej brá
niti mečem.Jen ponenáhludocházeli ke správným
názorům. o. duchovním :království. Božím. Zvláště

zmalomyslněli, když Křistus -Pán byl ukřižován,
jak nás například: poučuje:výjev se dvěma učed
níkyjdoucími do Emaus.Tím: radostněji přijímají
zvěst0zmrtvýchýstání Fáně,Jež jim ukazuj6;jaké..-PO

"Tato-vířa,že Mesiáš přišel.asvým životem, svou
smrtí. a zmrtvýchvstáním "vykoupil všechno-lid
stvo, nejenom národ. židovský, musila“ se ovšem
sraziti s židovskou:ořthodoxií. Pro prvníkřesťan
ské obce;jejichž údovébyli židovskéhopůvodu, na
stávápředevšímotázka; zda je nutnozachovávati
židovsképředpisy'0:obřízče,. o'pokrmech;o saba
tu atd. Tátonejistota se stupňuje, když se k-učení
Kristovu počínajíhlásiti pohané. Apoštolé vystu
pují jako rozhodčí. Autorita: apoštolská: rozhoduje
o tom, že není třeba vzkládati-na věřící.jho vyvo
lenosti Abrahamovy,:ježto vyvolenost starozákon
ní pominula-ana-místo vyvolených nastupují.vši
čhnipokřtění: To znamená;s hlediska našeho zkou
mání, že křesťanství překonáváideál :mesiášské
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říšev pojetí židovském,aby vytvořilo na zemi 0
becniou říši duchovní:

Na -zemi?VždyťKristus. Pán.přece řekl;že jeho
království není z tohoto:světa?Zajisté: Ale Jest na
tomto světělJeho Církevmá formu:viditelné:spo
lečnosti, vedené: apoštolskou:autoritou.:Za:: časů
svatých apoštolů -žili:mnozílidé; nadanízvláštními
dary.:Bylito'charismatikové, kteří:měli.dar. jazy
ků a jiné podobné nadpřirozené:milosti.: A přece
nebyli oniiznávanými autoritami křesťanskýchob
cí,nýbrž: apoštolové.ajejich-pravoplatní nástupci,
určení.a posvěcení vzkládáním-rukou.:Autorita 4
poštolská jest.autoritou:objektivního principu, nezávislého:na osobníkvalitě.'

Papini :se:ve“své ;„Storia. del Christo“ zamýšlí
nad postavouknížete apoštolů;svatého Petra: Vůči
nikomu neužilKristus Pán tak -příkrýchslov, jako
vůči'němu::;,Satane, odejdi ode:mné!““Alezároveň
právě-jehoustanovuje klíčníkemsvého království,
třebaže zná. všecky jeho :lidské :slabosti.. „Mnoho
jsem se modlil'za tebe,-aby nezhynůula'víra: tvál“
Což tento apoštol. nezapřel;ve slabé chvíli Krista?
A přece není to Miláček Páně, svatý Jan, jehož
hlava „$počinulapřiposlední: večeři na: srdci Ježí
šově,jenž se stává'skalou, na'níž je vybudována
Církev; nýbrž lidsky.:častoslabý,: ale.Krista vrouc
ně:milující a horlivý Petr.. Papini: uvažuje.v této
souvislosti:0budoucích papežích:Jak: často :byl
i oni-v. podobnémpokůšení jako Petr: zaměniti
království Boží s královstvímtohoto:světa. Aleje
jich víra:nezahynula, ii když.nápor:bran pekelných
byl velmi mocný. Jako by sdíleli.osudsvého první
ho předchůdce;jenž mělvšechny lidské chyby, jimž
může.člověkv.jeho postavení.podlehnouti; ale jenž
sibyl-:takévědom prostředků milosti, jimiž jé možno tyto.chyby:odčiňovati.' 1.

Pod autoritou apoštolskou. se" tvoří:"křesťanské
obce,v.nichžjest, jak řřečeno,překonánideál státu
židovského.To'znaméná,.že:křesťánéještě v ;době,
kdy.chrám'stojí, nevěřili:již ve.věčnost:chrámové:
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E hokultu jerusalémského,jjenž má jednou-býti:stře
E demžidovské mesiášskéříše; Dostávají se do.roz-:

F. porů se synagogoustále. větších, a svatý Štěpán,
první mučedník, zpečeti svou krví. tento rozchod
Cirkye'se synagogou, Než-se-sloučí obce židokřes

<. fanůa pohanokřesťanů;je třebaurčitého vývoje a
častého zprostředkování autority- apoštolské. -Na
počátku-se'zdá,:-jako:by-Petr vystupoval jakoa

poštolŽidů,kdežto Pavel jakožto apoštol pohanů.
Kornelia. Jsou- překlenuty rozpory mezi židokřes
ťanya: pohanokřesťany, dokonává se rozchod -se
synagogou a.vyvíjí se pojetí křesťanskéhouniver
Balismu:-.

Nyní musímeupnouti svou:pozornost kesvětové
říšiřímské. Jaký. je postoj Křesťanavůči ní? Jest
dán výrokem Spasitelovým: „Neměl bys žádné mo;
cí nade mnou, kdyby ti nebyla dána shůry.“:—
KristusPán. to říká: Pilátovi, tedy; representantu
moci usurpátorské,:"ale:přesto uznává tuto vládu,
jež drží moc a'řád. Není věcí křesťanovou,aby T0Z
hodoval o formě:vlády. Kristus Pán napomínáa
poštoly, aby dávali peníz: daně a aby dávali, což
jestcésarovo, césarovi,:a co.jest Božího-Bohu.Ta:
ké apoštolové žádají od křesťanů;aby byli dobrými
občany, aby byli.oddáni.vrchnostem, ba i od otro
ků; aby byli -věrnísvýmpánům.. Při tom všakjest
nazýván,křesťanský.otrok bratremv; Kristu,. čímž
je zasazenainstituci otroctví nejtěžšírána: nikoli
ze zevnějška,. ale:.z- nitra,- Otroctví trvalo ještě
dlouho, i'v křesťanské:společnosti, ale Církev:jeho
instituci vyhlubovala takřka z vnitřku, až zbyla jen
slupkaa ta se rozpadla sama:Takto Církevdělala
a dělá še.všemiinstitucemi sociálními-a. politický:
mi, jež! se -příčí křesťanskému světovému řádu a
křesťanskému:svědomí.: +

"Snadje nutno říci:na-tomto. místětaké několik
slov o tak zvaném:starokřesťanském komunismu;
o němžse v naší době hodně častoa obyčejně ten:
denčně mluvívá.. Celý ten: „komunismus“je'zalo:
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žen natom, že se bohatí sdíleli v lásceo-své statký
Schudými,žebyli jedna duše a jedna mysl. Bylto
tedy Kkomunism,založený naodříkání, asi takový;
jako -je-„komunism““komunit klášterních. Nebyl to
komunism“založený ná, domnělých.„právech'a ná:
rocích:na nadhodnotu. Právě:náopak: "Tentoko
inunismneznaménal zásadní popřenímajetku. Ví
medobře, že mnozí křesťanépropouštěli: své-otro

ky a dávali jim malý majetek,jsoucesi-dobře vě
domi,že:majetek,pokud'svouvelikostí nepřesahuje
meze:lidské odpovědnosti zajeho, správu,.je člově
ku přirozený a' umožňuje-mu-i dosažení:cílů nad
přirozených. Dnešnítak zvaní angličtí:distribucio
nisténa příklad, kteří chtějí řešitisociální"otázku
tím, že se starají, aby dělníkměl malý majeteka
stál se'tak živlem sociálně uklidněným, se:často
dovolávají praxe starokřestanské“ vůči -propuštěným otrokům.

"Vesvětovéříši římské vládl-zaádob Augustových
dokonalý politický klid. Ale tím názorněji se uka
zovalo, že politický klida vnější blahobyt nejsounikterak totožnése štěstím. Již.státovědečtí filoso

fové starýchŘeků, Platona Aristoteleshledalivyš
ŠÍ smysl politiky, Již.„onitušili; že ideálem státní
kovým nemábýti jénommír a blahobyt; alé také“
pocit-vnitřní bezpečnosti občanovy,spočívající -na
přesvědčení,že i jehopolitický životjest:v souzvu“
ku s vyšším řádem duchovním. Tento stesk po du
chů se jeví ještě zřetelněji v císařskémŘímě.Z děl
básníků; filosofů a satiriků vidíme,. jaklidé byli
vnitřněnejisti: a nešťastni.Ještě zřetelnějito vidí:
ie z toho, jak ochotněantický Řím přijímalvšecka
antická božstva .a všecky exotickékulty. Mnozí
srovnávají:Římpřed příchodemkřesťanství:svnitř
ní nejistotou naší doby, jježrovněž tonev exotismu,
počínaječernošskýmitanci a mazdaznanem, a,kon
če tím; že Nobelovou cenou bylo svéhočasu: odmě
něno dílo indickéhobásníka. Antický-Řím byl plný
cizích"zvýků, cizíchpověr, čizích kněží, věšteů a
astrologů. Sňátky Římanek's exotickými zajímavý:
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E mi cizinci způsobily, že se mísily:kulty Vrodinácli
“ často groteskním způsobem. *F© Jenomjedinýnárod:zřejmě'nestálo'to,aby:s6
8Římany smísil, on jediný nepřinesl doŘíma žád:
nou novou:"modlu!Byli to Židé“ Třěbaže však ne:
neslido-Římaani obrázu, ani podobytoho,-o jest
na nebi nahoře; Ina zemidole; nebo toho;'co ve vodě
pod 'zemísjest,'trváli úporněná kultu svého nevi
ditelného Boha, jehožpouhé 'jméno bylo jim něvy“
slovitelné,Židébyli'v Římě dobřeznámi již aspoň
200 let před: zkázou Jerusalema.: Politika: čéšarů
jim přálá, ale-lid jich nemělrád: "Vidímeto mimo
jiné z-toho, žeŽid byl stálou směšnoufigurkou li
dovýchveseloher. Jejich: kult bez obrazůa chrámů
byllidu tajemný“a naplňoval' Jej.neklidem. Tato
tajemnost byla lákavá i pro vyšší intelektuální a
politickou společnost, takže se židovskáfilosofie
dostalaaž do samotné blízkosti císařů a mnohéži
dovšké zvyky sestaly módnímiy bohaté:římské
společnosti. V

VŘímě bylyžidovské -obcebohatší. chudší; or“
thodoxníi méně orthodoxní,jež ©ochotně naslouchá“
ly cizímkazatelům'a učencům židovským,zvláště
takovým,| kteřípřišli ze Svaté zémě.:Nenivylouče:
no, že i svatý Petr a svatý Pavel byli s počátku
ochotněslyšeniv synagogách.Vždyťsynagogyne:.
byly chrámy,nýbrž školy, kdese horlivě debato:
valo. Záhy sevšak přenesly palestinské“spory i'do
římskýchobcí židovských, spory mezi Církví a'sy
nagogou, spory inežižidokřestany a *pohanókřes:
fany, do nichžněkolikrát zasáhla brutálně'ii římská
státní moc.Ale tyto spořyupevnily v Říměsamót“
ném sjednocující autoritu- apoštolskou.

Římškému světů musilo býti jasno jedno: Titus
rozbořilchrám, alenikoli theokracii.Myšlenkata“
jemného“mesiášského královstvížila dále: Podlo
Židů šlo o-říši budoucnošti, podle křesťanů Mesiáš
již přišel. K tomu přistupovaly vlivy helenistické
filosofie.Myšlenky antických filosofů a' básníků
hledají i politickou formu,v níž bý byla obsažená“
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platonská a aristotelovská myšlenka nesmrtelnos
ti. Tomu všemu však byl vzdálen římský.kult cé:
sarů,:jenžnebyl ničímjiným, než. zbožněnímŘíma.
Osoba.césarova-bylapósvátná, aťcésar bylosob
nějakýkoliv,::af se dostal natrůn -jakkoli. Repre
sentoval imperium. [:tato.koncepce připravila: ne
přímo půdu, Církvi, založené.:na objektivním prin
cipu víry, bez: ohledu „na.osobu..Později .se měla
právětato víra státi:posilou.státu. CelýŘím však

....
dalo náplň politickému životu..Zvláště Se:ale:příčí
svědomíŽidů a křesťanů.Bůh'se hlásí o svá-práva
ive státě. A tak se slovo Krista Pána: „Dávejte, co
jestcísařovo, císaři,a cojest: Božího,Bohu“; stává
magnou chartou budoucí křesťanskéstátovědy.

VÝHLEDY i
ŠKODLIVĚ.MNOHONÁBOŽENSKÝCH KNIH.

Z křesťanské lásky zamlčím jméno časopisu, který před
několikatýdny: napsal, že vposlední době vycházelo: při
lišmnoho, až škodlivě mnoho.náboženských knih..

Sleduji: jako rědaktor. náboženského.„časopisunábožen
skouI literaturu, alemusím.říci, žže je jí,stále ještě žalostně
a nedostatečně, málo..Vo,naší redakční knihovně: máme

zvláštní odděleníčeské páhořenské literatury, 2a „je toho:hromádkadostiubohá. 5
„Ale, že by. čertovokopýtko,bylo jinde? Pisatel onoha
článku vypočítává katolické Časopisy, posledních let, Zmi:
ňuje se tamio Hlubině, a pak:'pěje dlouhéchvály. 0dvou
časopisech,redigovaných laiky. A tak:čteme;z článku jed
nu skutečnost, které:„se již dnes.začináme obávati. -Kato
ličtílaici začínají:dnes::chápati,voláníké Katolické akci
tak, že, začínají, přehlížoti:nutnost, hierarchického vedení
a řízení,že. jim začínají:kněží jaksi. překážeti,.že 56;jim
čistě:náboženské:zdá již jaksi sakristánské: Není. zdra
vé,jestliže, mladé proudy:katolického snažení u: nás 86

; obejdoubez kněze, „Jestližev'něm.vidí:snad:"jakousi pří
těž, „anebo.jakousi kontrolu. jestliže by.,se-domnivali,;že

kdyš.„chtějíkrásu a umění, že,tim. samým:nemohouchy“
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e bovati, a nepotřebuji poučení, něpotřebují kněžského ve“- dení.

Vážím si obou:časopisů laiky řízených a jsem. z těch,
kteří na ně stále-'upozorňují, alé je dobré, aby za ně tak
hle nemluvili lidé; kteří byje mohli kompromitovati.

Tedy, abyste: věděli, náboženská nevědomost jest stálé
příšerná“a možnáže je velkári mezi mnohými z katolic“
kých laiků, kteří by chtělibýti hlasateli katolictví.

Náboženškých knih á přednášek je stála: jestě:velmi má“
lo, velmi nedostatečně: Nemámestále ještě:u nás přelože
ny klasiky: „duchovního“života,: duchovní“ náuky;: „svaté
Otce a Bvětce.mystiky. Nemáme ani nového:vydání tak
důležité.věci jakoje tridentský:"Katechismus: á-mnohoji:
ných věci,

Laici, kteří chcete objevóvatí: katolicismus;:nezapomí“
nejte, že nění jeho. místo jenomv. sociologii;'že nesmíte
hledati jého vlivů“a síly a působnosti jen v umění, že pře“
devšímje v'životě celém, sže“jeho- -poslání :je předevšíni
v-tom, aby:celého-člověka k' Bohu:přivinulo, že neníná
boženství především krásné;:nýbrž předevšímživotné, "že
není 'jeho'cílem předévším člověk;aby se Kochal:v kráse
a velikosti náboženství, nýbrž Bůh, abychom všechno po“
dle jeho vůle a' učenízařídili a všechno-k němua před
ním sklónili:A laici mohou“zde spolupracovati pomáhati,

ale hierarchicky vedeni, Jinak nadělají v duších více
škody nežužitku. Braito.

K ŽIDOVSKÉ OTÁZCE:

To hlavní, co vytýkáme Židům jest to, že svým(odporem
A vzdoremvůčiKristu.prodlužují. trvání tohoto slzavého
údolí., Oni jsou dnes:již poslední- překážka vyvrcholení
Kristova království pokoje.: Ale,' jejich vzdor nepřekoná“
me novým hříchem,nenávistí, nýbrž modlitboua obětmi.

Vždyťpřecetenhle strašný a nesnesitelný světá řádjižmusí co.nejdříveskončit, At již nechají židé všech poku-“
sů a všeho.filosofování, jak sená světě lépé zařiditi: Moc
pěkně-to: nezařídí na-'světě;: jako::je'těžké' zařizovati 86
na ledovékře.:. Modlémese, aby-Bůhsňal závój s jejich
očí,aby již prohlédli -Proroci jini tolik:slibovali pozemské
království, že nejprve chtějí jej zapomínájíce najeho pod“
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mínku;:vnitřní království Boží v.„duších.:"Modlémese, aby
pochopili konečně,že i pro něje nakonec nesmírně.důle
žité, aby byl uzdraven:a vyléčen tento:svět, nežbude na
něm,uskutečněno,slibované království pokoje, hojnostia
štěstí,.neboť„jinak by nemělo.smyslu zasazovatištěstí a
radost dootrávené. země.-Země'pila.sice: Krev: Kristovu,
ale.teprve tehdy vydá plné ovoce této Krve, až naše krev,
všech krev, i.židů:krev, bude podobně ochotná k naprosté
oběti:poslušné a velkodušné lásky k Otci. Tak přijde krá
lovství Jeho! Ne dříve,jistě ne dotud, pokud přijdou.židé

k Bohu.s* vyzývavoua soběstáčnou samozřejmostí!Braito.:.
KATECÁRTICKÉ VELEDÍLO.

Bylo bysobectvím neupozorniti na velkolepou :studii
o. vyučování náboženství: v různých -evropských zemích,
která: „vycházela letos. v.;.Nouvelle; revue;: théologigue.
V každémčísle. byla;asi:-80stránková studie:o: školských

„zákonech(o. náboženském;vyučování v;různých' zemích;
„© metodách a výsledku. tohoto vyučování. "Studie končily
“ zevrubnou.katechéticko-pedagogickou bibliografií přísluš

ného národa. Je to poučnáa povzbudivá přehlídka, skýta
jící výborné ;poučeni i. povzbuzení.: Naše. velebné: Pány;
i pedagogy vůbec -upozorňuji na. právě-uzavřený ročník,
této skvělé revue,„vydávané lovaňskými jesuity. Braito.::E.
OŽIVOVÁNÍ VÍRY

Víra. jako milost a ctnost nadpřirozená nám byla vlita,.
víře pak jako obsahu jsmese učili a snad i naučili;přijali.
od-svýchrodičů.akněži, protožesvatý Pavel praví,že je.
víra, ze slyšení. Ale tato, víra ze slyšení musíbýti:životně,
spojenas'onou vírou vlitou,která je ctností,-kterájje spo
činutímv Boži jistotě,která jest. naplněníBožím světlem
naší duše. E

"Živávíra přetávujeslova otců -do svého.vlastního: živo:
ta. Jejich.víra;tak jak nám ji"předalipotřebujese státi:
naší věrou,.naší: NÍnejhlubším. slova: smyslu,naší,.to jest.
zasázenou do našeho nitra, do-hloubi naši bytosti. Jest to:
působení milosti, ale i'my jsme tu účastni, tím, že svou;ví
ru'jednak vlitou, jednak předanou jako nauku rozvedeme.
-do svého života, do svých prací, zásad, do svého hledání.:
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| Protože je našá'víra účastí na životě Božím,protože na
©jehopoznání, proto nemůže:naše víra zestárnouti, nýbrž

F Její pravdy ajejí. světlo dostačují- pro všechny otázky,
které se:vyrojí. Jenom my nechť-neustrneme na vyjadřo:
vánísvé víry, jenom myať neustrnemena oněch řešeních
skrze viru, na:něž jsme. dosud byli.zvyklí. Protože život
nestojí a vždy se-obrací' "novými:hranami -k:víře-a nové.
světlo na tyto, hrany z: víry se rozlévá.«Nespokojme80
proto se starými řešenímitéto víry a neobviňujmepakví
ru, že nestačí na dnešníotázky. Když podrobíme své víře
upřímněsvůj: celý život, dá již celémutomuto životu .80

všemi jeho otázkami. tak jak dnes křičí, odpovědi,včasnéi dobré.
Adále je třeba,řešení:životních otázek a vyjádření víry

naší je třeba očistit od nánosů slov a výkladů lidských.
S vírou se to má -jako. 8:obrazem, krásným,, původním
obrazem,'ale několikráte: přemalovaným různými umělci,
Je třeba očistiti viru od 'nánosu výkladů, zvyků, pověr,
„pohodlností, formalit, svých vlastních -neupřímných, for
malit, aby se zjevila víra jako. krásná a. živá síla. Jsma

tím povinni soběi-těm, kteří se-násptají,-„zda sedá ještě
dnes žíti víra, Kterou jsmepřejali od svých otců ...Braito.
SV. TEREZIE A.DOMINIKANI

Sv.Terezie byla takřka:po celý svůj život vedena do
minikány, kteří byli-jejími. zpovědníky, duchovními vůdci

a rádci.Všechny 'svéspisy napředpředložila-jejich zkou:mání.
Velký vliv měl na.ni zvláště dominikán Ludvík Granad

ský. Je známo,jak. dominikáni, jdouce za sv. Tomášem;
zdůrazňovali proti jiným směrůmdůležitost. rozumu:v
modlitbě.Jejich nauku přijala i sv. Terezie. „Některé kni;
hyradí,“ píše světice, „žechceme-li sepřipraviti-k: naslou
chání, conáš Pán nám řekne, máme svou mysl uvésti.do
klidu, očekávajíce, že uvidíme, co,On.chceučiniti-v naší
duši. „AleJestliže. jeho Velebnost přerušila. činnost na
šeho rozumu, nemohu pochopiti, jak můžeme přestat mys
let, aniž bychom si,nezpůsobili více škody“ než dobra.“1

A aby objasnila, zase pod vedením Ludvíka Granadsků
1 Sv. Terezie: Hradduše, čtvrtý příbytek. .
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ho,že'přijde-li „přerušení rozumi“ přijde zcela od Bohá
a 16.od nás samých, praví:"„V.mýstické theologii.. roz
úmnění schopen:prácovat, Bůh přerušujejeho činnost..
Chcij jen říci,abychom| si aminepředstavovali ani nemyslo:
l" že ji přerušíjemeny sami..Nešmíte' přěštati:užívat
fozumu, bez' něhož bychom upadli do' otupělosti a Vy

prahlosti, a. nedosáhli bychomžádných“ výsledků.42:
- Ve svých;Zprávách“3 vypočítáváještě ostatní své zpo“

vědníky-dominikány: Vincenc-Baron; Petr Ibaňez; Dominik Baňez.
O „Vincenci Baronovi. píše! „Těnto- dominikán; „vělmi

čtnostnýa bohabojný;mněprokázal velkéslužby. Vzala
jsem si ho za zpovědníka a on vzal na sebeúkol bdítinad
mou duší; ukázal mi nebézpečný stav; Vněmž jsem se na
cházela.-Posilal.mnek'sv. přijimání každých čtrnáctdní
(což bylo tehdy“yelmi nezvyklé). Hovořívala jsem. s'ním
a znenáhlá:"jsem mu'začala' mluvito:své modlitbě: :Dopo
ručoval mi; abych:jí neopouštělá, neboť mněmohla. býti
jen užitečná:Znovu-jsem'se tudíž doní pustila a;od -té..
doby jsem jí nezanechala,“4'
“Později ve:(svém životopise vyjadřuje P: Bařonovi:svou

vděčnostza to; co pro'ni vykonal v' nejnebezpěčnějších
„okamžicích jejího života: ;/Tento velmi učený dominikán
se mnoho zasloužil před '"Bohem; úěboť mne "Výbuřcoval
z tohoto:Bpánku.. <Posilal mne K'sv. přijímání:každých
čtrnáctdní: Zlo se.zmenšoválo.Začala(jsem-vcházetsama
do: sébe, "ačkoliv:jsem-ještě nepřěstala- dopouštěti. Seurá
žek.-proti Bohu..Ale neztratila jsem správnou cestu, šla
jsem po ni.pomalu,Padajic a'zase povstávajic; a kdo ne
přeštane“jítia pokračovati;přijdeKonečněk cíli, i-kdýž

pozdě. Podle mého názoru, zanecháti modlitby zhameěnáztratiti cestu.“5 11
P, Vincenc:Baronuvedl sv;Teřezii.na správádů:cestu.

Adalší její zpovědník,dominikán:P.'Péětr Ibaňez ji ná
učil jíti po této cestě jistě., vý

Když jí'i jeji přátelé předpovídali,že-bude:obžalována
2Sw; Terezie:„Svéživotopis, hl. 12..

3 Sv.Terezie, Zprávy,-hl. 7.,47 B. 0"

5 Tamtéž; hl.19;

128



u'inkvisitorů; utekla se k-němu0 radu, jak píše ve“švém
životopise: „Mluvila jsém O tom 86:svým Otcem domini
kánem, který býl tak moudrý, že“jsem.mohla:býti zcela.
klidná, Konajic, 'co'mi řekné,-Vyložila jsem mu tehdy co
tnožná nejjasněji:všéchna:svá vidění, svůj způsob mod
litby' a:velké.milosti; jimižmě Pán-zahrnul. Prosila jsérů
ho, aby: to všéchno co nejdůkladněji prozkoumal a řekl
tni, je-li vtom něco, coby $e neshodovalo s.Písmem sva“
tým, zkrátka, aby'o: tom:všem podal -svůj úsudek. Velmi

mne uklidnil, a: nemýlím-li 86,sám -ztoho měl prospěch.
Neboťáč už byl: velmi ctriostný; od'toho okamžiku se od
dal modlitběmnohém. vícej aby- se jí mohl věnovati svo:
bodněji, uzavřelsé v: klášteře svého řádu, postavenémná
místě velmi:'osámoceném::"Když tam pobyl: přes dvě léta;

poslušňostho přinutila :odějít odtamtud; poněvadž člo3
věka tak zkušenéhobylo třeba jinde::—L Co:se mhe. týče,
byla jsemjeho odchodem 8 jistého hlediska velmi dotčení,
protožeto byla pro nné velká ztráta. Ale věděla jsem,že
jé to pro něho.výhoda“Kdyžjsem .se"jednouvelmi třápila
jeho odchodem, Pán mi-řekl; abych: se radovala a- vůbec

se>nermoutilá, protože oneh Otec:je pod. dobrou ochřaňol.

ták pokročilýv důchu“modlitby; že zá nič na světě — jak.
mi pravil. —by. něchtěl opustit: oni: samotu.: A: já jsem
mohla,říci totéž.: Neboť:jestliže mne dřive:uklidňoval'a
těšil-pouze: pomocí své vědy, činil to pak zkušeiiostním

poznánímnadpřirozénýchcest, na nichž. dospěl velmi daleko.“6 jí i
Ale ještě větší:vliv než P. Baror' a'P. Ibaňez mělna Te

rezii jiný dominikán; vělmi: známý theolog, P. Dominik:
Baňez.Vedl Terezii nejenv. jejím duchovním životě, nýbrž
i v jéjí spisovatelské činnosti“ Všechno, co:Terezie tehdy
napsala;podrobila:kriticé tohoto hlůbokého theologá;kto: :
rý někdy neváhal škrtnouti: některá“její minění.

Přiklad jeho bystrosti' V-dichovňímvedení světicémů
žeme'viděti'v' rozhodnuti; jak: jednati, když ďábel před
stavuje člověkunějaké'zbožnéobrazy:'; Jeden velkýtho:
blog (P. Dom..Baňez) řekl; ;,píšá sv. Terezie,„že, kdyby
dábel, který je velkým málířem, mu..velmi.živězobrazil

6-Sv. Terezie: Svěživotopis, hl.88;::
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našeho.Pána, nijak. by se tímneznepokojoval;. použil by
ho k tomu, aby roznitil svouzbožnost a tak bojoval .proti
ďáblu jeho vlastní zbraní. Ačkoli: malíř:je pln zloby, my
proto nemámeupouštět od úcty: obrazu,-jejžnámznázor+
ňuje, představuje-li.Toho, který. je pro nás zdrojem všeho
dobra. Považoval za velmišpatnou onu.radu, kteroudá
vají někteří,aby se totiž takovým.obrazem pohrdló; neboť
podle něho'obraz svéhoKrále mámeuctivati všude, kde
jej nalezneme. Jsem jista, že měl,-praváu.T
„„Je.známo,že, sv. Terezie se dlouho.důvěrně stýkala ta+

ké.-8 některými: jinými:dominikány; mezi nimi vynikají
zvláště: P. Garcia,z Toleda,P. Petr Fernandez;.P. Diego
"Yangůes.Otci Garciovi vděčímeza „Knihu.základů“ kte
rosvětice napsala na -jehorozkaz..OnaP. Baňez.nadchli
světici, aby.sepsala lidové pojednání:„Cesta dokonalosti“;

„Hrad duše“ byl dán k prozkoumání a posouzení P. Yangůesovi.“
00- bylo'dosudřečeno, dostatečněukazuje, jak nesmy

slné. jest; mluviti o.duchovním životěsv. Tomáše a jeho
žákůa o duchovnímživotě:sv.Tereziea jejích. náslédóv
níků jako o dvou; různých věcech, o dvou různých.ško
lách. Jak :jsme viděli, sv. Terezie.se učila své modlitbě
u dominikánů.Mělá-li v modlitbě. nějaké novézkušenosti;
nedůvěřovala jim,.dokud :nebyly schváleny, od.doňiniká

“nů,.Psala:téměřjen zjejich popudu;a conapsala, podro

bilaJejich kritice. „P A. Čala..

KŘESŤANSTVÍPŘIBLIŽUJE!k ŽIVOTU
Učíme prvenství. duchovního, ale nezavrhujeme hmotu,

protože Kristus sám:přijal na'sebe člověčenství naše, při
jal i-naše tělo, sestoupil na'naši zemi; nesl.břímě práce a.
horko a'zimu dne, cítil hlad a zakoušel žízeň. Blahoslavil
sice chudé,:velel všechno:opustiti; ale .také.blahoslaví ty,
kteří mu dávají jísti.a: píti:v:-jeho chudých..
- "Takse nemůže-křesťanodciziti.světu. Křesťanstvípro
- to neznamená-náměsíčnictví. Jako jest kacířským Tono
fysitismus,čili nauka ojedné: pouze přirozenostiv Kristu;
takje také kacířským.monofysitismus,který nechceviděti
země.a,těla.a' jejích potřeb. Proto, kdo: je.celýmkřesťta

TSv Terezie: Hrad duše; Šestý příbytek;hl..9,
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k nem, néře celéhoKrista a 'také.celého křesťanaa'své po
£ vinnosti ke Kristu chápe nejenom jako povinnosti, aby 80:Ě© muklaněl,jejctilamilovala'bylnadšenjehoučením,
když povinnostké Kristu: není plná:a, úplná:dotud,po
kud jsme také nenasytili jeho hladových a chudých.

Křesťanství,které by' to nechtělo činiti není křesťan
stvím,: a znovu opakuji, „takového. křesťana, zahanbuje
mnohýkomunistaa socialista, protože ten se snaží 0 spra
vedlnost a. nasyceníchudých. Neboť jestliže odmítl Pán
rozdělovati'„majetek:a-dělati rozhodčíhosoudce, s druhé
strany odsoudilono prázdné náboženství, které“by jenom
spínalo rucea: drmolilo ustavičně:(Pane,.Pane. Kristus
8 odporem,"který'je, postižitělný :v těchto slóvéch, se od
vrací od takového prázdného náboženství a žádá skutky:
A sám řekl, že ty skutky-jsou dvojího druhu, aby:byly:
láskou.k.Bohu a láskou k.bližnímu a.že cokoliv učiníme
jehobližnímu, jako bychom:jemu samémuučinili.

Jsme přeceSpojeni s tělema.vtěle násKristus vykou
pil. Právě protože“ ctíme: prvenství: 'ducha, chceme, aby.
sei tělu u. všech.„dostalo, čeho potřebuje,-"aby se "mohl
duch svobodněji“u „všech rozletěti. Neboť hlad:a' bída
útočí na životsám; proto musímeproti: nim bojováti prá“
vějménem ducha, který.„potřebuje:vnáš, lidech zde na,ze
mi,součinnosti s.tělem.

A když duch rozvířil vášně řeštel: dnešní:bídu zase no
vými nespravedlnostmi, musí zakročiti nový duch, náš
duch,křesťanský důch, „aby přišlo řešení:ducha, dávající
i tělu jehomísto,. patřičné, podružné,ale přece jen jeho

místo, aby žajistilo duchu svobodu; možniostse -plně roz
vinouti. 1M Braito.

PRACOVNA . birses
NEZAMÍLUJESI KŘESŤANSTVÍ,KomuSTAČÍ: MÁLO.,. e

Všechny:požadavky:"Kristovy'jsou vystupňovány. Chce,abychom všechno:dali pro království Boží,všechno opůs
tili, všechno na-Otce složili, všechno od-něho očekávali;
ale také muvšechno dali, do posledníchpodrobností mu
otevřelisvůj život a své. schopnosti..Jenom Boží vůli,.Bo

žíslávu.a: spojeníS-SHekonečnou láskou Božívidíme v křes+ťanstvíjako.cíl.“ OHK p
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Když ale je dnes.tolik lidi; kterým stačí vyplniti:den
„odrána do večera tisícerým nic, které chce zůstati ničím
a nikam.jinam nežv nicotu nechcesměřovati, nedostane
me se k nims křesťanstvím. Něco podobnéhozakusil Mo)
žíš, když. chtěl:vyvésti svůj lid z Egypta.. Bylojim zle
v otroctví, ale-nakonecbyli příliš pohodlní,.nežaby-si
tvořili mimo otroctví nový život. Těžko přibližiti se s křes
fanstvímk lidem, ktérým jev blátě dobřejako vepříkům.

Topak jsou hovory k-hluchým,to-pak je hraní na
lyfu oslům. Hovory,četba, zábavavětšiny dnešních lidi
jsou uvězněny(v malosti:a. ubohosti, všednostia: tělesnos
ti, časnosti.a nicotě. Zázrak musí.Bůh vykonati-y každé
takové duší. Zázrakproměny, která zapálí. nové,vyšší
touhy, nové,božské. ohně-v duši..O tuto 'milost' prosmé

Šechny,: kteří dnes“jsóu -hluší“4- ké' kterým chčeme
mluviti. Jinak podnikáme:práci marnoul „Braito.

POZDĚ?
Rekl'ini Kdosinedáviio:Podnikátě šílenou:a'němožnou

práci: chcetezastavita obrátit kolodějin a. trestůBožího
nad;dosavadními:křesťany.Strkáte směle rukudo loukotí
toho drtivého kola Božího..Spřerážívám to ruce,Nic jiného nedocilítě.

Tyhle obávý:i náš všechny kolikráte přepádávají:Ale;
dokudnebude: odvolána výzva:'Boží,nemůžeme jinak a
musíme se ustavičně pokoušet i o to, co je lidsky nemož-.
né. Neboť1 my nejsme vlastně.těmi, kteří přetvářejí lidská
srdce. My jsmé jenomhlasemBožím. Onje to, který tavi
srdcenaším, protože svým slovem. On přelévá, když chce,svůj život do-našich(jeho) slov
„Velitel neopouští lodi do poslední: chyile,Potopí Se, ne

ní:to: jeho:vinou..Noevaroval do poslední chvíle své. bliž
ní."Nepřacujémneproti. proudu, protože,bychom:"sebáli
o Církev.Mysó bojímejen 0 její údy;že totiž bouře sme
te,.strhne, odcizí, odhodí mnoho.těchto údů Církve. Křes
ťanství nezanikne, Církev je pevně zakotvena v Kristu.

Ale, národy celé a celá pásma lidská mohoubýti z této
Církvevytržena. A o to jde, že je nám'líto každéduše
Kristem vykoupené, natož celých národů:.a dokonce:ce
lých oblastí světových; "neboťto vše znamená mnoho mu:
čedníků, mnohosvětců, „mnoho odpuštěnía milostí, kte
rými ty 'nářodya oblasti.žily:
„Zde.bychomneradípřišli pozdě,A'když přijdemé?Snád
i-jsme již přišli..Červ: odkřesťanění:hlodá. hrozivě,-jehočervotočipráče rozežrala národy; rodiny,umění; dučha..
To odkřesťaněnípřinese. :své.ovoce. Až:z něho budou- ji
demzuby trnout. Protože odhozeníKrista znamená bez
ohlednosta neláskůuvšéchvůči všem. Tak:budeznamenati
vnitřní odcizení sekřesťanství, ztroskotání: i-kultury na
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+ křesťanstvívybudovanéi i konecnárodů, které žily ztéto
: kultury; protože. národy: zanikají odumřením života. A kul:

tura je projevem života.
To bude soud nad národy a celými oblastmi, které čer

paly z křesťanství, vyrostly z něho, aby je pak: zradily:,
Snad našenárody :už opravdu nechtějí po dobrém, křes
fanskou:cestou:vyrovnati nespravedlnosti a sociální křiv“
dy. Pak nemohoučekati nic než zánik. Tím budesmeteno.
i jejichspojení s-křesťanstvím..Ten, kdo bude vykonávat
tento'ortel, smete i „křesťanství“'které znaljen zkreslené
a zneužité anebo. aspoň nepoužité v těchto otázkách oněmi“
křesťany.Snad: v.tomto.ohleduje naše volání a naše napomínání:již =—pozdě...

Ale ne'pro vlastní křesťanští: samo.To:bude mítidále
čelou.svou vnitřnísílu z Krista,:jeho božskou moc a věč
nou přitažlivost.jehovšemohoucí lásky: Církevse jenom
očistí od těch; kteří:se k.ní.přissávali a:od.toho;. čím 86
lidé snažili -ji 'ověsiti. Tím očišťováním procházívýchod:
Pohanská.půdadnešníhoruského;východubude připrave:
nější půdou pro čistékřesťanství,než půda moci'a obřad
nictví 4 prázdného symbolismů: předchozích“dob.

Kříž budese tyčit:vždy nad:světem, třeba i z potopy
krvea ztroskotánídcsavadní:kultury. Jako nejvyšši a je
diný,nikdy'neselhávající:záchranný bod,kam-nikdy ne:
může smrt'a' zkáza. Opřeme*proto“ 0 "křížsvou ipráci4
kdyby i-byla:márná pro:okamžik,vrátí 'se' jeji ovoce'od
paty kříže tm, -|kám Jsme usilovně a2pokorně S ní'směřv:vali. Vot O Braito.

KATOLICKÁAKCE A; POLITIKA:
Katolická:'akce.má vésti: lidiK tomu,:aby.u platňovalikatolickézásadyve"veřejnémživotěazláskyk bratříni

a kespravedlnosti hleděli uskutečniti přirozenépožadav

n P rozěnéhos„soeiálníhořádua přirozených,-potřeblidských. 2
NeboťKatolická akča.sdružuje .jenom proto lidi; "již

dostatečněsdruženév;Cirkvi, aby jim připomnělajejich
povinnosti v,jejich. povolání, V:-jejich stavu právě-k této
Církvi,k:tomuto' společenství. Majíii to přirozené, stavov
ské, lidsképosvětiti službou -myšlenkyKristovy. ©

Protoželidmi a; jich "pronikáním do:všech:institucí, úřa:
dů a povolání můžeme uplatniti. v tak zvaném světě Kris:
tovy:zásady, a přetvářeti tento:svět. Tim-se:jemua lidem,jen pomůže,protože.není bohatší a prato pro život plnější.
a plodnější.myšlenky;než je: myšlenka: Kristova,která
všechno-pořádá a: posuzuje: a::oceňuje podle: nejvyššího
cíle.:K němu:jsmevšichni, povoláni:av. něm'si. nemůžeme
překážeti, takže. Katolická akce znamenái pro život hos
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podářskýa politický“zaručenínejvyšší spravedlnosti,
protože doplňované a vyváženou láskou nejsvětější.Brašto.
ZŮSTAŇME SVOJI.

„Našimi vůdci: jsoua zůstanou. biskupové."Jejich -hlas

„nám rozvádějí kněží:tam, kde mluví:(ovšem;jejich a-ne
svým jménem. “ V

Skoda, žo i'my podléháme vělkým;sto jest, do- velkých
šlov:obaleným heslům."Tak' potom povstává pravice'a.-16
vice:katolíků;-že-totiž někteříz nás podléhají kouzlu:buď
zpátečníků,kteří selísají ke katolíkům pod rouškou úcty
ke konsekraci starých zvyků a řádů;:anebodají se strho
vati vášnivými gesty nespokojenců se' stávajícím řádem
„Aupozorňují nás, žemáme přece býti kvasem, životem a
světlemaže proto očekávajíod nás sympatie a pomoc.

-Myale:"něvyznáváme-království tohotosvěta a .nepro
půjčíme svévíry a jejich zřízení k tomu; abychom:něko
mu:proti druhému-pomáhalijménem: Kristovým'přebudo

vávati nebodokonce budovati království „pozems é, Našícestou je spravedlnost-a milosrdenství. 4*::!::
Kde.najdemetyto -dvě cesty,-jdeme-po nich; podáváme

ruku, ale zase, jen tak :dlouho,:pokud..to;zůstane: touto
cestou. Jinak je třeba, abychom. zavčas s takových cest
prchli, protože.nic tak nezostudí: náboženství, jako. Spo
jení jeho s mrtvolami, když přece má-býti zdrojem jarého,
ustavičně se obnovujícího adruhé obrozujícího: života.

Proto:zůstaňme svými, těmi, kteří musejí nejen odolá
vati výstřelkům s obou stran, nýbrž i druhé'chrániti před
takovými výstřelky.Je to vždycky nepopulární na jednu,
stranu, ale, nemylme.se ošidnou-nadějí, že' bychom koón-“
cesí na jednu stranu, tytostraníky získali.pro Boha. Vů

"bec„víra“ budující,na lidech je vírou patřící skutečně jen
do uvozovek.
My. nemůžemekulhatina: obě strany,ale;"také ne.při

takovati stranějedné, pokud se bude jednati' 0 stranu
proti obecnosti pravdy a. křesťanství, S. obou. stran na
nás nacházejí.vnejrůznějších ohledechstíny a něspokoje
nosti.„Toje aleprávě znamením, že stále ještě: uprostřed
násžije Kristus, neboťOn'je postaven jako znamení, je
muž bude: odpíráno. „Netvořme-protouměle a nesprávně
odpor proti křesťanství;s druhé 'strany však nechtějme
uhlazovati, přehlížeta sobě:zakrývati: nutnost odporu to
hoto světa:ajeho ducha proti duchuKristovu. *'
. Nestojme 'o: laciné -uznání“a chvilkovou“ pochvalu od

těčh, kteří'nás i časempotřebují, ale kteří se nedají. roz
hodně upotřebiti“když se bude jednati o zásadní rozhod
nutí proKrista a jeho království-Přecenebudemežebrati
ohezkéslovoa vlídný úsměvpro Krista'u jeho nepřátel!

Braito.
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PSÍLACÍRKVE
. Není síla Církve ve velkém počtu -těch, kteří přijmou

její učení, nýbrž v ustavičnéa živé. přítomnosti,Duchasv.
-v. ní; v-tom, že Církev je ve svém základu. ustavičným

- "Vtělením,pokračováním Vtělení Ježíše Krista, neboť jest
jehoTělem. Jako, jeho fysickétělo bylo utvořenospolu
působenímDuchasv., jeho mystické tělo — Církev jest
zahradou, chrámem, vnichž působí živě Duch sv. - ,

Tatosíla séprojevuje.v lidech, kteříjsou jí schopni a
ji samiuchopí. Přetvořísvůj život v hrdinství šlechetné
krásy. A tipřetvářejí svět. Jejich myšlenky zrají a působí
zvolna, ale'rozhcdně hlouběji nežmasy.křičících křesťa
nů, nežustaviční organisátoři nicoty,.než administrátořiperiferieCírkve..©. o
"Čímvíce budemíti těch, kteřínesklonili kolenou svých

předBálem a vzali Krista doslova, tímvíce žije i Církev
viditelná. Oni jsoujejí páteří a zdravou krví zároveň.

K tomu směřuje krev. Kristova, jeho nekonečné záslu
-hy, tolik milostí ve svátostech, tolik světla DuchasvatéhoVduších.-2D nn

Tak je nejlepší prací pro Církev probouzeti smysl. pro
tento její vnitřní smysl, otvírati myslia srdce -lidí zavalo
něpředsudkypro chybylidí v Církvi“ © Bratto.,

“ave.,
í

VYSVOBOĎ NÁS-Z ÚZKOSTI HRANIC AMEZÍ!
Do Církve jako-do mystického těla Kristova vlévá sé

všechnamilostKristova, krev jeho i jeho zásluhy, modlit

by i jeho láska k Otci, vyvrcholující na Kalvarii: Do'ní sevlévá snahaa 'svatost:a práce všech bojovníků Božích.
„Onaje cestou, po které. táhnou tisíciletí a karavany kočovníkůnatétopozemsképoušti:Všechnapravda' Boží,
všechna síla: Boží;veškeré “synovství Boží, jak Kristovo
přirozené, tak naše adoptivní: oživuje tuto Církev.
| Proto nás může'táto velká Matka'staletí osvoboditi od
pout našíomrzelosti. Proto na'ní přezkoumejme-své názo
Ty a vjejím světle prohlédněme svoupravdu. Mý.totiž
všichni vidíme:jednostranně. Vidíme pravdu a skutečnost
jen tak; jak.to dovedou naše-schopnosti.:A:ty:jsou omů
zené a jejich hranicenesahají příliš daleko. Díváme se na
skutečnostis jednohohlediska. Jeden bod pravdy naněj

výše pronikáme.Proto se tak snadnozviklá i nejskvělejší
myšlenka lidská, proto jsou'i'nejsmělejší lidská řešení
jednostranná,nepostačující“— S

Církevvidí na všechny strany. Jest v nícelá síla Boží.
NeomylnostBoží ji vede. M4na zřeteli všechny lidi a vše
chny doby-avšechny potřeby.Proto sezdá brzdoupro
určitá řešení; která -se zdají nejčasovější a.nejlepší. Třebá . 
i jediným východiskem:Církev ale má ve svémklíně včč
nost a proto není časová, to jest, její řešenía slova neběží
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jako praporekpo větru, nýbrž svádí „proudvěčnošti; do
Času a -heslaa ny. které dává,se uplatní. třeba,až.podlouhýchdesítiletích; Proto:se zdá mnohým nehybná:

Ona totiž otázky, které“dnes přišly, už řešila, jenomže
se tomulidé smáli-jako přeludu, který vidí podrážděná,
obraznost.Velikost a'bystrost naší moudré-Matky,která
nenícele zajatá okamžikema dobou; nýbržktérá vidí:do
dálky aukazuje na:jedině.pravé nebezpečí,že.bychom to
tiž mohlise ztratiti.svému cíli.'I to je dobrodiní; ženás
vysvobozuje odúzkostlivého sloužení okamžiku a hrani
cemi omezeným lidským řešením.Jenom.časných, (Omezných zájmů. '- :

Ona.zceluje všechno“(poznání.a vědění,a tim chráni
by před přepjetím jedné věty a jedné: pravdy na-úkor celé
dl pravdy. Onazapojuje jednotlivce do.velkého společenství
ře sKristem a se všemi bratřími.I tím ztrácime.své uzavření

1 v hranicícha poutecht svého sobeckého:a, ošamocenéhojá.
ah „Braito.
: SYN BOŽÍ“ ch

„ Přišel. Syn. Boži, aby nám ukázal: Otce. Několikráte to
zdůrazňuje, že.jé. to: tec jeho,a otec náš.Tím námdal

Bd pěvný, nepohnutelný. bod pro náš :život.. Jestliže :se v$e
ší chno -potácí a mění, jeho otcovská láská se změniti né
dei může. Tak mámepevný. opěrný. bod.prosvůj život, ,
zd -V tomto 'Otčirozumíme,že pevná víra přenáší“hory.
dá Protože Otci“všemohoucílásky. a nekonečnévelebnostiJE“ není.nicnemožné.
dl. Proto vzal-na.sebejakó Synvšechnu lidskoubídu, aby
al. nám ukázal, že ji můžeme,přemoci:pevným prožitím svého:synovstvíBoží:otcovsképěče., ;

„A'protože byl:Synem dovedl nás také: 'naučiti správné:
hel: „modlitbě k tomuto Bohu..Že nejsprávnější naše modlitba

K | jest'oria, která se-přitulík Bohu -jakok Otci; :která začíná
AA: Blovy: Otčenáš. Tímtaké zasáhl jako -Syn Boží.satana
4 v..jeho nejtajemnější; ra „nejbezpečnější.skrýši,. totiž ve
hi zbožnosti“nesynovské tak :.jak: je. vykrystalisována vě

zbožnosti.farizejské, která -jestsi-jista sama sebou,která
: nepředstupuje před Boha.jako-prosící: dítě, jako dítě vě

domé si svéslabosti a.nemohoucnosti, nýbrž,jako, věřitel,který. přesně.účtuje .s Bohem:dal.a -mádáti z,
-Byl Synem Božím a.přinesl i nám přijetí za:syny. Všem.

Proto přijallidskou. přirozenost,.aby.-ji.posvětil;:aby.aočistil a do ní zasadil ono obecné.„Synovství.Boží. T
spojil: se sebou všechny.lidi, které měl-VYykoupitia které

1 „vykoupil:Jako-Syn.je tak.hlavou nového člověčenstva,
žl- onoho, mystického -Těla;:totiž:(Církve,. onoho společenství
uj všech vsynovství Božímanebo aspoň v povolání k tómu
i to. synovstvíBožímu.Tak je božské Synovství:Ježíše

Krista základemtaké Církye;I v ní musí:především:vlád

míle"
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B-nouti duch svobody dítek Božích, duch: synovství, efletň
- jejím nemůže býti nic jiného, než probuditi, živiti a roz

množiti v údech těla Krista, syna Božího, ducha synov“
ství. Braíto.

HRDINSTVÍ
Správně obrátil se P. Sertillanges proti jednostrannémw

názoru'na:hrdinství, proti názoru, který by hrdinství sta
věl takřka-mimo obvyklé.zákony životní. Jest sice prav
da, že hrdinství se osvědčujeve zvláštních nebezpečích,
ve zvláštních obtižích,-ala-k takovým mimořádnýmobtl
žíma bojům nejsou povoláni lidé jenom výjimečně. Proto
nemohouutéci před takovým mimořádnýmkřížem lidé
pod touto záminkou, žé toho Bůh tolik od člověkanežádá,
že nejsme rostlí pro nějaký, heroismus, že hrdinství jest
prostě výjimkou, která nás neváže a ani nemůže vázati.

Protože.není hrdinstvím jenom boj třeba:s vypětím po
sledních sil. před tváří velkého, viditelně lésklého cíle,
předtváří davů, ve víru hlučícíhoboje. © .

Jsou těžkosti, kříže, boje, oběti, které jsou rozhodně mi-“
mo pohodlnou klidnou, duševní i životní pohodu. Znám Ji
di, kteří jsou tak zasažení životem a jeho tvrdostí, žé se
potácejí z kanceláře do domácnosti sami, bez pomoci, ne
vyspaní, unavení, apřece zůstávají pevně státi na svém.
místě uprostřed-svých povinnosti a rodiny svěřené. Není
tohleměnší hrdinství, než je hrdinství velkého bojovníka
za oslavénou myšlenkou, protože nakonec jest krásnější

„myšlenky, jak opatrovati, pěstiti, do života dalšího při
praviti jedenjediný Krásný třeba život? Někdysi žádá
i sám křesťanský „život takového hrdinství, totiž, aby

- chomzůstali přisvém, abychom zůstali věrni tomu, 0
kom víme, že jej sice temnota a svět nepřijímají, ale že
on jediný si zasluhuje celého lidského srdce. A nikoho ať
to nepřekvapí, napsal jsem v posledním čísle loňského
ročníku, že.křesťanství nezměnšilo lidských povinností,
že křesťanství staví před každého velký požadavek hrdih
ně lásky k Bohu, protože žádá celé srdce, čeloumysl, ce
lou duši, všechny síly :.-To-néjsou malé požadavky, Kris- 
tus nežádá málo; když chce; abychom dovedli odpouštěti
stále, abychom dovedli nástaviti druhou tvář, abychom
dovedli býti tiši, milosrdní, když blahoslaví chudé, trpící,žíznící po spravedlnosti. Kdo chcé učiniti .z křesťanství
liběznou, pohodlnou“cestičku, snižuje- je, protože on ne
přišel'přinésti shnilého pokoje, nýbrž meč smělého, cíle
vědomého boje. Protože ké všem. byla vyslovenů výzva
ke svatosti, všembylo řečeno „Pojďteza mnou“,.všem
bylo řečeno,aby se snažili o dokonalost podobnou doko
nalosti Otcově, Proto,-kdo přistupuje k duchovnímu živo
tu, musíbýti připraven aochoten Khrdinství. Braito.
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ŽDUCHOVNÍHO ŽIVOTA

BOYLESVE+Myšlenka na den: Praha, Francl, 1936,
str. 246. Knížka kratičkých rozjímání' podle:církevního
roku. Produše vyspělejší, které nepotřebují mnoho číst
před roziímáním,: velmi vhodné. Pro začátečníky“ příliš
krátké. Myšlenkověbohaté. ,

COUDURIER: Vie de la .Bse. Lidwine."Tédui, Paris,
1937, str. 320, cena '12 frs. Neznám krásnější útěchy pro
„nemocné a trpící: křekťany,jako život této světice, jejíž
život. jest dlouhým řetězem nepřestávajicích, neumdlěva
"jicích trýzní tělesných i. duchovních. Kniha jest psána
velmi,.střízlivě, nechávájíc mluviti pouhé skutečnosti.
Ale ty skutečnosti jsou tak velké a.tak poučné, že-kniha
patřímezinejbohatšíkhihy duchemvůbec.“DOERNER:, Auditedisciplinam::;Kolekce“kázánípro
děti. Mulhouse, Editions Salvator. 1936, str. 360,.cena 15
frs. Mezi.exhortami'pro mládež-zaujímají kázání Doerne
rova- čelné-místo.Je. Jasný; je -přístupný, je názorný, což
jsou přednosti jistě značné. Množstvítémat, tak. důleži
tých pro mladý věk, a tak časovýchzabírá vlastně celýživotditěte..Můžemejen doporučit...
. DONDERS: Leucht.Feuer, Pater- Lacordatre. 'Albertus

Magnus Verlag, Vechta;-1937; cena;1.40 :Mk. Krásně za
chycený:život tohoto velkéhoreformátora. dominikánské
ho řádu,druhého jeho vlastnězakladatele, konferenciera
z Notre Damea bojovnika za svoboduCírkvea jejího škol
ství. Nesmíme.nikdy zapomenouti,na "tuto velkou posta
vu..Donders napsal“tento životopis tak krásně, že na
dchne. každého pro- tohoto velkého. "dominikána. Dopořu

řádu"četbě-všem„přátelůmi nepřátelům:dominikánskéhořádu.:
„FELDER:,Jesus vom Nazareth: Schčnineh, Paderborn,

1937, str. 400.-Osvědčený badatel:a:znalec badání o Kris
tu doplňuje své starší, .stále klasickým- zůstávající dílo
o Kristu a názorech. současné doby-;o něm,:V přítomné
"knize doplňuje, shrnuje, co dosud:na tomto -poli:poznání
Krista bylo vykonáno, at dobréhoči neblahého,Jest to
vlastnějakési zpracováníceléhodosavadníhostavu vědy
'oJežíši Kristu. Nezbytná knihapro všechnykněze i pro
katolické laiky, kteří chtějí“znáti,-jak neochvějně-pevná
a krásná.zůstává postava našeho Spasitele a Jak se oni
rozrážejí všechny i nejrafinovanějšíútoky.:
"DE FELICE: Poissons sacrés ivresses. divines:. Michel,

str.. 400, cena:20 frs.:Studie -velmipřispívající k nábožen
ské. psychologii:Studie. nižší formy náboženských:mysti
cismů,'pocházejicí z různých-opojení, podstupovaných za
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kúčelém rozvíření náboženského zanícení, Studie ethnogra+
E: ficko náboženská velké ceny. Správně jsou.tu. oceňovány:

. a zhodnocoványrůzné náboženské praktiky, jimiž se lidé
za všech. století hleděli jakoby pokoutně, automatikou á
mechanikourůzných úkonů dostati-do spojení 8'božským
a tajemným.Bohatá literatura.činí dílo ještě užitečnějším:

GERELYOVA:'Dospívajícím: dívkám. Praha, Vinohri:
dy, Skolské sestry,-1936, str; 160, cena 12 Kč. Je opravdu
máloknih tohoto druhu; které jsou psány stakovou jěm:
ností, taktem,-oprávdovým procitěním nejvážnějších: vů
cí,jako tato knížka. Čte sé jako. román, vezme-li ji jednou
dívka do rukou, sotva ji odloží, a přitom knížka nedráž:
dí nikterak zvědavost; jáko mnohé. podobně, -nýbrž--no
vtíravým způsobem, zcela 'pomalu,;takřka nepozořováně
vede k cili, pro který byla:napsána.Dívět mládeži můž“meopravduvelmidoporučiti“

GREEVE:Kurz -und gut! Pětiminutová nedělní kázání:
Paderborn, Schoningh, 1936, cena 1.80"Mk. Že-tato knížká
vycházív nedlouhédobě ve:u: vydání: :je známkou,:že
byla.přijata velmi dobře.a.že její praktičnost se osvěděl:
la. Pro toho; komu stačí nahození myšlenek, je velmi uži

tečná, protože hýří.dobrými: a „hlubokými myšlenkami;kterédlužno jen rozvést.
HLUCINSKÉEBROZURKY:. Zažnámenávájne z posled:

ních-dvě velmi dobré a časové: Krlín: Pravda 'o španěl
a Wyka:Budha nebo: Kristus..Obětřebahodně T044ři :

JARRY: L'églisé:conteiniporatne. Bloud et Gay, Paris,
2 díly,po 12'frs. Stručné,ale vyčerpávající dějiny Círk“
ve od francouzskérevoluce. Dobrý souhrn,' který-i nány
součásníkům, ozřejmi, shrnňemnohé věci, které: námušly.

KUBES:Maria.II: dil; str. 420, cena 24 Kčbrož., 32 Kč
váz. Vydal Posel Bož.:Šrdce' Páně v Praze II., Ječná %
Druhý díl Kubešovy'.-mariologie -Jeznačně odlišný: od
prvého: je méně dogmatický, více praktický. Je' to -spíše
život Panny Marie,-alé nikoliv v běžném slová. smyslu;
nýbrž -podaný spíše: "způsobem: meditativním.Autor je
mistrem v-tom, že dovedeu příležitosti té neb oné ctnosti
Panny Marie promluvit také: o křesťanské“dokonalosti
všeobecněa ukázat k'ní cestu. Kniha učí proto:nejenml
lovat svatou Pannu, "nýbrž hlavněpodlé ní:žít. Kniha při

"nese velký užitek nejen kněžím,nýbrž i laikům. ;
LEVY: Msgre Jan: Říhánek. Praha-Břevnov, Vinčenti:

num, 1986, str.-250. Mnoho- obrázků. Opravdová láska
kněze:ke knězi diktovala tuto knihu. Hledáme tak“často
vzoryjeu jinde, a tím jen zvětšujeme svou malomyslnost,
I mezi námi jsou světci, onichž mnohdynevíme-a naněž
zapomináme, jestliže“jsme se jednou s nimi setkali. Kniha
o msgre Ríhánkovi je dokladem'této skutečnosti. Můžeme
být proto jenvděční autoru, že nám-ukázal.na krásu 'této
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kněžské postavy, která může. být: vzoremtolika: jiným,
zvláštěmladýmkněžím.. o.

MENGE: Die Herrlichkeit der kath. Kirche -in ihrer
Lehre. Borgmeyer, Hildesheim, 1937, str. 275, cena 4 Mk.
Sťastná ústřední myšlenka, ukázati velikost -a krásu kato
lické Církve z jejiho vznešeného, krásně zladěnéhoa-pro
všechny okamžikyživotní příhodnéhoučení, Krásný dů
kaz božského původu Církve:z božského-obsahu a z bož
ské krásy a-z božskéhotrvání katolického učení, Kniha
je neobyčejně dobředoložena otci,:koncily a oficielními
doklady církevního učení. Velmi vážně 'tuto knihu do
poručujeme, o |

K. MÍIKLIKCSsR: Katechismus modliteb. Vydal Lad.
Kunvciřv.Praze. Autorvybral nejkrásnější modlitby. Círk
P vea předkládáje širší,veřejnosti,aby všiehni mohli čer

pnl pati z jejich hloubek. Knížka měla by býti v rukou kaž
L dého křesťana,aby naše modlitby byly. totožnés modlit

bami Církve a ne pouze snůškou unylých vzdechů. S. M.
PENTDO,M. T. L.: La conscience religieuse, Tégui, Pa

Tis,str. 248, cena 12 frs, Svou systematickou studií chce
autor přispěti k přesnému vymezení povahy a oboru psy

il chologie:náboženství. V první části soustavnými teore
vál tickými rozbory, v druhé části charakteristickými příkla
nt dy z trojího údobí náboženského života,obrácení, asketis

HM mu a jnystických zážitků. Dokonalý rozhled v příslušné
HB literatuře, živý způsob podání myšlenek, s katolickou vě

—ao

a

i rou shodné směrnice vůči nekatolickým směrům a pravi
li > delné ověřovánína nauce- svatého "Tomáše:Akvinského

zál zajišťují tomuto dílu vynikající místo v-náboženských
Bo vědách. i- 2. —es—.| „ SEMERIA: Marie idéal de vertu. Castermann, Tournai,
ih „Belgigue,1937,str. 240. Překlad italského originálu slav

zely néhobarnabity Semeria,jehož věcné, ale plné a životné
Ri náboženskéúvahy o.P. Marii -dávají opravdu něco. v zá

| plavě.povrchníkolikráte-meditační literatuře mariánské,
sh Zvláště aplikacejsou překrásné. Hodí se pro květen.
Kb „Die Vůterlesungen des Breviers. IV. Abteilung. Som
sh mer. u. Herbstteil II. Proprium Sangtorum. 120, XXIV -+
kn 444 str, Freiburg in Bresgau, Herder, cena 6.40 Mk; v plát

ně:7.60 Mk.Překlad chórových sester benediktinek má
L tu přednost,;že.se neomezuje jen na latinský text lekcí
! brevíře, nýbrž podává pokud možno celou řeč (sermo),
|- homilii neb aspoňvýznamnější část, vycházeje ze:sku
p tečnosti, že nynější čtení brevířejsou ve:většině případů
l jen jejich začátky; krátké zlomky. Proto může dáti mod
1 Jitbě'breviáře, liturgickému rozjímání, kázání hloubku a
i plnost starokřesťtanské,kristogentrické duchovosti.
l - "TOTH:La refligionet la genesse, Editions Salvator,
1. Mulhouse, :1937,str. 226, cena 15 Ers. Opravdová, příručka

výchovy mládeže.Tóth je.dosticznámý svými kázáními a

=
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*promluvami pro mládež. Nuže, tato kniha je jedna z jeho
nejlepších. Pro vychovatele, pro katéchety na středních

12,

U] školách, pro pracovníky ve spolcíchkniha. opravdu,při
nášející mnoho pomoci,

ALLERS, MŮDR. R.: Heilérzichung bei: Abwegigkeit
E des Charakters, Benzinger, Einsiedeln, str: 320, cena. 7,75

5. Švýc, fr. Uvědomělý katolík a: vynikající medicínský.vě

CdPE00

+:„če

k dec, již světového jména svými spisy .ze styčných oborů.
medicinys psychologií a pedagogikou, spojil v tomto díle
svou odbornou znalost se zkušeností a zásadami katolic
ké nauky. Mluví o výchově úchylnosti charakteru, o všech
zařaditelnýchzjevech osobností;kteró dosud jsou vevě
ku schopném výchovy, od těžko vychovatelných až k mla
distvým zločincůma zanedbaným. Jeho-dílo je zatim je
dinečné ve světové literatuře. katolického. názoru. Mimo
teorii obsahuje též.. pokyny: pro výchovu individuální
i ústavní. 1“ -= „ e8—

BOLEK: Katolické kostely v Olomouci. Olomouc, Li
dové závody, cena -10Kč, Tato kniha opravdunám chy
běla. Jest velmi dobřeudělána. Ukazuje, jaké teprve bo
hatství máa že je.to nakonec dar katolické Církve, celí
velikost a krása. Olomouce. Všem Olomoučanůmi přáte
Jům Olomouce-bude velmi cennou příručkou k poznání.domoviny,* | Ň 2

BOYER CAROLUS S. J.; Cursus Philosophine, Volu
men alterum. In 809,597 p., 25 frs. Tento druhý svazek ob
sahuje psychologii; metafysikua etiku. Autor v této pří
ručce postupuje velmi pedagogicky: nic netvrdí, co by
nemohlo býti pochopeno bezprostředně, neba: co-bypřed-“
pokládalo pojmy -ještě neznámé. Na počátku každé .otáz
ky uvádí bibliografii k důkladnějšímu studiu. Sloh je
jasný, ale myšlenky jsou: obyčejněvelmi zhuštěné.Zvláš-:
tě zdůrazňujeme, že se tu autor věrně drží zásad svatého
Tomáše. Vyrovnává se také s různými moderními filoso
fy, z nichžuvádí dlouhé výtahy na konci kapitol. ve for
mě čtení, * : :

BROWN W. Your Church and. mine, London, 1935,
Chapman £ Hall, str, 307, -cena 10.6 s.: Velmi zajímavá
kniha,která je psána pro katolíkyi protestanty, Ukazujenapřed| rozdíly-mezikatolicismemaprotestantismen,
zdůrazňuje, že. jsou veliké a základní, ale při tom staví
do popředí, co je těmto dvěma náboženstvím společného.
Autor uznává přednosti obou a ukazuje body; kde se ka
tolíci scházejí.s protestanty a jak na základě těchto spo-.
lečných prvků mají postupovat v moderní době proti je
jím chorobám. Zakončuje svou-knihu výzvou, aby. jak.
katolíci, tak protestanté vnášeli Krista do společnosti a
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tak zachraňovali dobu. Knihaje psána 'upřímnýmpro:testantem.'' M M
CARPENTERCH.T.: The newage ofchristianity, Bos

ton, 1935, Meador Publishing 'company,.str.“168. Autor
chce v tomto svém dile ukázat, žev dějinách lidstva jsou
dvě největší události, s nimiž nutno -počítat, totiž. dar
bible lidstvu a vtělení SynaBožího a že na těchto.dvou
věcech-závisí život křesťanství. Ve smyslu adventistic
kémpoukazuje na druhý přichod“Páně 'a sní o-novém
stavu křesťanství,-vněmž bude lépe chápáno evangelium
Kristovoa proto také bude-zaveden nový sociálnířád.

©ENDRES: Sitdliche Grundlagen menschlicher: Beziehun
gen. Rascher' Verlag, Zůrich. Znamenitý bojovník: proti
materialismu dokazuje vědecky, že naše lidské -vzájemné
vztahy se dají bozpečněa uspokojivě založiti jen na

kil mravnosti,ale“ zasejenom na mravnosti, která. počítá
Pkaů s'duší; staví naduši a na -jejímnejvyšším povolání .a po
ZE vznesení:Bohema křesťanstvím.Krásně-jest vypracován
UL poměrmuže a ženy v domácnosti, v-práci,' poměr státuššl| kjedincianaopak, | ——
tus: | JURÁK: Apoštolská činnost dominikánské: provincie
Měn sv. Hyacinta na' Rusi. Praha, separátní otisk z Růže do
běl minikánské. Bohužel, jerom 'část velké práce-tak zajíma“

z. vého'atak závažného tématu.Přesnědoloženézprávysé
úd čtou jakó napínavýromán a volají po celkovém vydání
čí dila, které bylo podáno jako.these k dosaženídoktorátu
bj vých.vědnapapež. východnímústavěv Římě,©bo KOSNÁR:' Květyzrůznýchluhů.IPraha-Břevnov,
jsa Vincentinum, str.- 176. „Knížka“pro. mládež,- obsahující
KO spoustu poučných, zábavných:a 'jiných-článků, básní, ří
čl kánekavšeho, co'může-upoutat.dítě.“ :
Z PLUKOVNIK.K.KUDR: Válka rakousko-pruská1866.
a „„463'stran; 18náčrtků. Loňského'jubilea památné války
ši <rakoOusko-pruské,která vyvrcholila porážkou Rakouska

je u HradceKrálové, kde tolik českýchlidí vykrvácelo, nej
jd vhodněji vzpomněl známýodborník -plk. K. Kudr obsáh
viků lou-knihou. Zde 'pátrá“po příčinách této války, -hodnotí
A bojující armády. Podrobně popisuje-na základě :prozkou
A „maných archivů vojenské, operace a. sugestivně kresli
nil: osobní:tragedii rákouského velitele Benedeka..Cenná je.
ji autorova předmluva. V-ní autor požaduje pro vojáky ná“
nf . boženskou výchovu, jako základvojenských ctností. Kni
Nl ha je zpestřena' četnýmiilustracemi Se sledovánímná
Ni črtků je: to „četba' srozumitelná a poutavá. Doporučuji1 všem., Z, 25HK,
E PRZYWARA'E.: An 'Aůgustinesynthesis. London,
jh 1936,Shěed.£ Ward, str. 496, cena12 s. Známýmyslitel
ná Przywafa podává' v-tomto dile-harmonický uspořádané
jk -Základní myšlenkyvelkého učitele sv. Augustina. Sirším6 kruhůmje'známa jen kniha Vyznání,zatím:co tentokřes2 k
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R fanský Plato má ve svých spisech ,ohromné. poklady
F křesťanské moudrosti.. Przywarova augustinovská syn
k these je dílo promyšlené, uspořádané a důkladné, takže
F opravduzachycuje smysl'a. podstatu nauky sv, Augusti
z. Na. 2 0.

ROBINSON:Plukovník Lawrence. L. Kuncíř,Praha,
* 1986,cena 22 Kč; Hrdinná epopej moderního kondotiera,
plná vzrušení, plná velké odvahy. Jedna z nejzajímavěj
ších knih, protože. 0 .-nejzajímavější: postavě... Kuncífř
opravdu.skvěle, začíná svou ediční novou činnost, k. níž

F mu přejeme hojně úspěchu.
SAGEHOMME:Do srdce Afriky. Studentské misijní

sdružení v Bubenči: -Nemožnodosti. pochváliti tuto, krás
nou snahu.:bubenečských studentů při arcibiskupském
gymnasiu, kteří. pod:vedením.jesuitů, těchto. velkých mi
sionářů,se připravují na kněžství. I .tento čtvrtý román
misionářský jest šťastnou myšlenkou zábavnou :formou
přiblížitimládeži; milující dobrodružství; myšlenku misi
onářskou,která vede rovněžnejvětšími, alepři tom nej
světějšími dobrodružstvími.:Kniha má i po:stránce literární.svouvelkou:hodnotu. i 1

SIGRID UNDSETOVA: Olav: Audunssón. Díl III. Sva
zek 2. Fřel. HugoKosterka. Nákl. „Vyšehradu“v Praze,
str. 472, brož. Kč 42, v plát. Kč57, v poloperg. Kč 62.
Toutočtvrtou knihou je uzavřentrojdílný historický ro
mán z norského středověku, který..je důstojným. protějš
kem starší -trilogie o Kristině Vavřincové.. Historie. Ola
vovylásky k Ingunně Steinfinnovně'í jejích manželského
soužití, ustavičně kaleného. drásavým: vědomím viny, do
znívá v tomto závěrečném svazku mohutným smírným
akordem::S psychologickou jemností .j.básnickou ryzostí
líčí autorkadramatický boj Olavův.se'sebou i jeho.marnýútěkpředBohem.»+i: on u

SCHNEIDER :FRIEDRICH: -Die Selbsterziehung. Ben
zinger,Einsiedeln, str. 288, cena 6.85švýc. frs. Po vědec
kém probadání vychovatelství z:povolání'a výchovy:ro
dinné, jímždosáhl. autor světovéhouplatnění svých vý
zkumů,-podává v:této -knize výsledky svého:studia 0 pro
blematice sebevýchovy. Ne.vběžném a'povrchním smy8
lu sebevýchovy,nýbrž :s vědecky přesnouúplností, a: za
se tak průhledně a poutavě.a konkretně, žemísty je kni
ha přímonapínavá. Piše o významu-sebevýchovy—0 ny
nějším stavuteorií sebevýchovy — o.poměru sebevýcho
vy k individuálnímu vývoji člověka'— inetodách sebevý
chovy v dějinách (budhismus, helenismus, Epiktet, Kris
tus, Loyola, Schoónstatt):-—o podstatě a hlavních proje
vech sebevýchovy.(vědomá výchova, sebepoznání, lítost,
uskutečňování rozhodnutí,'poměrk ideálům), Kniha obsa
huje.mnohouvůbec novou věc,-a.zároveň.je skvělou:apo“
logií katolické pedagogiky. “ —es—
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VASEK: Doba úzkostí a varu. Praha, 1936. In 809,str. ;
182, cena 24 Kč. Jsou to studie. Sociálně-etické, které ;
autor rozvíjí ne suše a nezáživně, nýbrž spíše ve formě :
essayí velmiživě a názorně. Svá tvrzení dokládá vždy©
nejnovější literaturou. Stačí uvésti nadpisy jednotlivých :

kapitol,.abychom ihned“viděli nesmírnou důležitost a ča- |sovost této knihy: Sebevraždy; mravní nihilismjakožto
zjev sociální; v otroctví podružných věcí; odvaha k čisto
tě; rodina uprostřed požárů; „Je :nás mnohol“; kolekti
vum a jednotlivec; tragika- mladých; majetek: kdy po- :
žehnáním?- kdy kletbou?; k etice emancipačního hnuti
dělnického; -k etice. děmokracie. „Probudit, orientovat
tvůrčí síly v člověku, aby. se mohlo pracovati o zdokona

Jení společnosti, o. pokrok v aktivování a. usměrňování
silpřetvářejících společnost k'stavu: čím dálé tím doko
nalejšímu, to je jedním z hlavních účelů těchtostatí“ —
Vřeledoporučujeme. - : m
©VERGNE, YVONNEDE LA: Madame Elisabeth de

France. Těgui, Paris, 1937, str. 370, cena 12 frs. Poutavý,
dojímavý život této velké francouzské princezny, která
„umírájako nevinnáobět za francouzské revoluce. Kniha
skvěle zachycuje“ její hluboký a bohatý duchovní život,

já ctnostii její hrdinskousmrt. Dobrý příspěvekk dě-jinám. . U: : e
"VILARINO: Pako, Péké, Piki. Paris, Desolée de Brot

wer, 1936,str. 220, cena 7frs. Podivuhodná historie dvou
bratří a jejich. věrnéhopsa. Vypravování,které je: pró
mládež opravdujedinečné. Skvělé jlustrace doplňují, če
ho je třebak většímuupoutáníobrazotvornost

VISNOVSKY:Ideové základy kat. výchovy. Spolek sv.
Vojtěcha v Trnavě, str. 120, cena 12 Kč: Vítáme srdečné
a s vděčností-tentopříspěvek k chudičké naší katolické
pedagogické literatuře. Kniha je dobře sestavena, dobře

„vyzbrojena;dobře napsána. Doporučujeméěobzvláště ka-
techetům“'anašimkatol. učitelům a vychovatelům vůbec.

WEBNNER::Kirchliche Eheprozessordnung. Paderborn,
Schoningh, 1937, str. 152, cena 2-Mk. Sbírka nejrůzněj
ších nových předpisů, týkajících se manželského procesu,
vynesených římskou kongregací po vydání Kodexu cír

-kevního práva. Knižka je nesmírně užitečná nejen pró
odborníka, nýbrž prokaždého kněze .v duchovní správě.

ČASOPISY: Chrysologůs a Kirche 'unddie Kanzel jsou.
dva časopisy, které :se -vzájemně doplňují. Prvá přináši
již více méně hotové.promluvy pro kněze, ale promluvy
hodnotné a dobře udělané, kdežto druhá podává materiál,
o kterém by. se mělo právě v této době kázati a:jak asi.
Zvláště:druhou revui doporučuji spolubratřímnějvřelejí.

DIVADELNÍHRY: Svehlová' Svatý František. Birn
baum, Brtnice. - Unanov. Co jest pravda. - První primice
ú Prokopově, : ŘS
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SV.TEREZIE,OD JEŽÍŠE

VYKRIKYZA BLOUDÍCÍ
ÓHospodine můj,-Bože! Jak:je to pravdivé, že

každý smrtelník to, po čém jeho srdce touží. Není
zapotřebí k tomu ničeho jiného, než aby -hledal.
Avšak nenídivu, Pane, že v té nerozumnosti a.sla

lého vesmíru! A čím,jest: tento. vesmír vzhledem
k tomu, co-bys, Pane,: mohl stvořiti, kdybys jen
chtělvíce stvořiti? Jsi všemohoucí a díla,tvá jsou
nepochopitelná. Učiň tedy, Pane, aby tvá slova ni
kdy neopustila, můj-rozum.

Ty pravíš: „Pojďte ke mněvšichni,kdož se lopo
títe a obtíženi-jste, a já vás občerstvím:©Co. by
chom více chtěli, co bychom mohli žádati, čo více
bychommohlihledati, něž to? Co jiného jest příči
nou toho,že lidé světští jjsou tak slepí, než že se že
nou za pozemským blahem? Ó můj Bože! Ó dobroti
vý Panemůj! Jak-smutná to .věc!Jaká to slepota
hledati blaženost tam, kde jí nalézti nelze. Smiluj
se,Pane, Stvořiteli můj, nad těmito tvory svými.
Mějohled, že nechápeme á nevíme, po čem toužíme
a že ani nedosáhneme, oč prosíme, Dej nám, Pane,
světla. Uvaž, že jest.nám toho více zapotřebí, než

toužilspatřiti.světlo.Protoželidé teď to již ani vi
děti nechtějí. Ó, jaká jest to nevylečitelná nemoc!
Zde ukaž, Bože.můj;::svou-sílu, zde-prokaž své mi
losrdenství. :Věru,silnou ;věo:žádám na- tobě, můj
spravedlivý Bože,;ne menší, než :abys miloval .ta
kového člověka,:který-tě nemiluje; -abys otevřel

doměrozmnožuje. 'Ty, Pane, říkáš, žeJsi přišel hle
dat-hříšné: nuže, Pane; tito jsou praví hříšníci! Ne
hleď, můj Bože, nanaši slepotu, nýbržna spoustu
krve, kterou-pro nás'vylil Tvůj Syn. Dej svému mi
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dveřetakovému,který neklepe; abys dal zdravi
takovému,jJenž.silibuje v nemocícha-je v soběvě

slova věčného života jsou u Tebe a že u Tebe najde“

bosti, jež naše špatné skutky působí, zapomínáme.
na tvá slova. Ó.můj Bože! Bože! Bože Stvořiteli ce

(

tomu žebrákovi, slepému od narození, jenž marně ©



| losrdenství zářiti proti této převéliké zlobě. Neza
*pomeň, Pane, že jsme tvými tvory. Nechť'tvá dob
rota a tvé milosrdenství přispěje“k našemu-dobru.

Ómilosrdný a-milostný Pane důše mé! L.toříkáš:
„Pojďte ke mně-všichni, kteřížízníte a já vás ob
čerstvím.““A jak by.neměl'žízniti ten, kterýza živa
bývá spalován“žárem: touhy po těchto- nicotných
pozemskýchvěcech, takový doopravdy potřebuje
vody, aby.neshořelna prach dokonce v tomto ohni.
Vždyť,Pane, já to vím, žeJim toho uděliš, protože
sám jsi to přislíbila nemůžeš nedostáti svému slo

1 vu. Samozřejmé, že když si někdo-„Jižpřivykl, aby
Já“ žil v tomto:ohni,.kdyžjiž 'se'nemůžebez tohoáni
Ý obejíti: ten již toho ani nepociťujea ve své :bláho
E vosti ani si nevšímá svého hrozného stavu..Přiroze
E ně, Bože můj, že takovým těžko lze pomoci. Než,
ý Pane; právěproto jsi přišel na tento svět, abys

v těchto velikých zlech byl.K pomoci.Zační tedy
u těchto, neboť-takse sluší, aby se tvá dobrota pro
jevila v nejtěžších věcech. Nezapomeň; Pane; na to,
jinak bysi nepřátelétvoji: velice.mnoho“získali.
Buď milosrdný k těm, kdož jsou nemilosrdní kso
bě samým, a když se již dostali dotoho nešťastného
duševního stavu, že si ani nepřejí'k Tobě se přibli

o žovati, jdi knim-Ty:sám, 6 můj:Bože.V.-jejichjmé
ší nu prosímTě:0 to avím; žekdyžsi jednoutuvědomí
-77 svůj smutný“stav, když..nabudou :rozumu,-"když

ip svou radost začnou:nacházeti jen 'v Tobě, tehdy
i tyto:mrtvolyvstanouz mrtvých: <

- Óživote můj; jenž všechno:'oživuješ Neodepři
"mi'tusladkou vodu,-kterouj „jsipřislíbil:všem,kteří
z'ní budou'žádati. Já.z ní, Pane, žádám, úpěnlivě
Tě o to prosím,půjdu pro-ně-k Tobě;neskrývej se
přede mnou, Pane, vždyť Ty.víš, v:jak velké nouzi
jsem;protože tato voda jest.jediným lékem'na du
Ševní ránu, kteroujsi Ty zasadil..ÓPane,kolikvše

S „likýchohňůjest v-tomtoživotě.Kolikpříčinmáme
v ktomu, abychomžili v.bázni!J est.oheň,'který ničí

duší a:jest |ioheň, který'ji očišťuje,aby žilavěčně
-akochala-se'Tebou. Ó:"vysladké:rány:Boha:mého
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k a prameny života věčného! Jak -bohatě řine.z vás
- tento oživující mok pro nás a jakjistě. kráčí ne

bezpečími tohoto nuzného života, kdo sílu svou
udržuje tímto. božským nápojem.

„Přeloženo z knihy: Výkřiky duše k'Bohu.

P. SILV. M. BRÁLTO O.P.

PŮVODCE NOVÉHO.ŽIVOTA

Přichází do obliby, že se začíná obviňovati čím
dále-tímvícesvatý Pavel, žeprý skreslil křesťan
ství, že on je vlastně zakladatelem křesťanštvítak,
jak se dnes.jeví. Tak prý Pavel vnesl do Kristovy
myšlenky myšlenku hříchu dědičného, společného
hříchuv Adamovi, kdežto Kristus prý jenom přišel
připomenoutilidem jejich spojení v nebeském Otci.

Ale když se podíváme blíže na nauku Kristovu,
prostěna.slova evangelia, vidíme,žže Kristus takto
ukazoval svéposlání.. Jsme všichni:hříšníky, jsme
ponořeni-do hříchu, jsme záváni vinou 'a on při
chází, aby se nám stal světlem, cestou,-pravdou,
životem, aby nás přivedl k.Otci. Nejsme s'ním jed
no, ale on'nás jedno S Otcem-chce učiniti. Nikdo
nemůže sám přijíti k: Otei leč: skrze něho. On.je
kmen.vinný: a my'jsme jeho. ratolestmi. Bez Kristá
ničehonemůžeme. On'snímá hříchy-světa.V. posled:
ní den.ještě prohlašuje za svůj: úkol prolíti svou
krev a vydatisvé tělo zahříchy mnohých.Protopo
zmrtvýchvstání:teprve odevzdává-učedníkůmne
omezenoumocna všechny:di a na všechna staletí
odpouštěti hříchy.: a

To''všechno 'prostě“''předpokládá;*'že jsme byli“
v Adámovi:zapjati:do-viny. Otázka viny a jejího
zproštění příštím:mesiášem táhne se jako: červenánit celým Písmem'svatým.

SvatýPavel'vyslovuje- krýstalisovanýiní myš
lenkamionustarou nauku,že jsme všichnipropad
li vině a hněvuBožímu. Svatý Pavel I“ke.Kor, XV.
22 praví, že:jákovšichni v Adamovi umíráme,tak ::
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v Kristu. všichni -přicházejí k životu. Řím. V. 12:
Jako jednímčlověkempřišla smrtna svět, tak při

--chází spravedlností jednoho: ospravedlnění života
navšechny.lidi.

V Adamovi jest obsaženo celé lidstvo. On měl
dávati lidskou přirozenost. Tuto lidskou přiro:
zenost Bůh ozdobil spravedlností a svou milostí.
Tak jaká byla jeho přirozenost, v takové měl plo
diti své potomkya-takovou jim měl přirozenost
sdělovati. í

„Nebeský Otec tak miloval svého Jednorozeného
Syna, že chtěl, aby jeho synovství bylo napodobe
no v nesčíslných jiných dítkách Božích. K tomusi.
vyvolil Adama,abybyl otcema hlavounových sy“
nů Božích. Proto byli jeho potomci.zahrnuti v něm
jako ve. své hlavě jako ve.svém principu. „Hřích
rozbil tento'plán Boží, rozbil toto spojenía tuto
jednotu. Ale: potréstán: a poškozen tím.byl jedině
člověk. Hřích rozbil onu jednotu a spojení s Bo
hem. Tím postavil -lidskou přirozenost, čili celou
lidskou přirozenost-do odboje proti-Bohu. Tak sdě
loval dále lidskou přirozenost postavenou do od
boje proti Bohu, zbavenou řádu vůči Bohu.

Proto posílá -nebeský Otec -svého Syna na svět,
"aby;'obnovil spojení člověka s Bohem.:Učinilto
+způsobem,který;by nejvíce ukazoval jeho dobrotu
a lásku. Jedna církevní modlitba krásně praví, že
Bůh ukazuje nejvíce svoumoc tím, že se slitovává.

Syn- Boží přijímá :lidskou- přirozenost, -přiroze
nost,nás' všech, aleto. je Bůh, zdroj života duchov
ního i fysickéhonás všech a tak, když přijímá-dru
hábožská osoba lidskou. přirozenost, znamená to,
že se lidská přirozenostspojuje po.druhé s Bohem,
že se obnovuje ono přervané spojení s..Bohem.

„Nebylovhodné. ani možné-zahladiti starý rod,
který měl sdělovati fysický život, a proto-se Kris
"tusstává novým způsobem:novou-hlavou lidstva a
sděluje mu novým způsobem život, onen vlastní ži
vot, pro který: byl. vlastně v.„plánu Božím člověk
stvořen: Bůh stvořil člověka:sice v jeho lidské při
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rozenosti, ale zároveň ve své dobrotětuto přiroze
nost povýšil na'spojení sésebou. Když nyní znovu:
obnovil toto spojení člověčenství s Boží oteovskou
láskou, musímeříci, že tu vlastně nastalo nové
stvoření a že seproto Kristus stal novou hlavouhdstva.

Přijal'naši lidskou přirozenost, ale neporušenou
lidskou přirozenost, třebaže nesl následky porušení
jako bolest a smrt: To proto, aby této bolesti a této
smrti odňal její prázdnotu, když ji docela od:nás
nemohl odejmouti. Zaplatil za nás touto- přiro
zeností,protože to byla jednak opravdupřiroze
nost naše-a za druhé, protožeto byla přirozenost
dokonalá a za třetí, protože tato přirozenost jeho
lidskábyla spojena s osobouVěčnéhoSlova a proto
mělo jeho zaplacení z božské osoby věčnou a ne
konečnou cenu.

Tímnás zrodil:k novému životu, tím nás učinil
znovusyny Božími. A tak nás spojil k novému ži
votu, k jedné účastina jedné lásce, na jednomži
votě Božím, na' tom; který jest naprostá J ednota.
Proto říkáme, že nauka svatého Pavla není něčím
novým proti nauce Kristově, neboťi Kristus toli
kráte. připomínal, že jeho posláním jest, aby vši
chni byli jedno, "aby Otec byl v nás, On sám'říkal,
že tam, kde jsou dva nebotři, on Jeuprostřed nich
a že on a Otecpřijdouk tomu, jenž bude plniti vůli
Otcovu a budouv něm přebývati. On sám zdůraz
ňuje, že bez něho ničeho nemůžeme učinit, že něco
můžemekživotu teprve tehdy, ažse stanemé živý
mi ratolestmi :jeho, živého keře. V jeho jménu se
stane naše.modlitbaúčinná a příjemná před nebes
kým Otcem..V něm jsme-všichni tak spojeni, že
kdokoliv cokoliv učiní jednomu z nejmenších, je

"mu samému tak činí. Kdo pronásleduje jeho dra
hé, jehosamého tím pronásleduje. Proto je velkou
povrchností mluviti:o tom,:že svatý Pavel skreslil.
křesťanství a přivedl je nascestí.. Ukazujeme to.
zde na tom,:co je právě obsahemnaší studie a v 0
statních bodech.možnototéž stejně dokázati.
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Kristusstal se naší hlavou. Svatý Pavel krásně
praví, že z něho vyšla Církev, z jeho otevřeného

ki boku, jako vyšla Eva z otevřeného!boku Adamova.
b Neboť on se stal naším dokonavatelem a prostřed
i níkem a spojujícím článkem mezi. Otcem 'a. námi.

Prostředník musí spojovati ty, mezi. kterými má
zprostředkovati Kristus, ale byl nejprve dokonale
spojen. s námi, protože bylčlověkem a.byl zároveň
spojen s Trojicí, protože byl Synem.Božím. Proto

ý mohl spojiti nebe se zemí a'nás s Otcem.Zvláště,
kdyžJako Bůh jest zdrojem našeho života duchov
ního,i fysického. On obdržel dále jako ten,který je
Bohemačlověkema který proto má se'spojiti s lid

a -mi, obdržel zvláštní milosti pro.všechny-tyto lidi,
"8 sekterými se mělspojiti. Jeho spojení bóžské-a lid
| ské přirozenosti. v osobě věčnéhoSlova .jest. pro

di Kristazdrojem jak veškerého-jehoposláník lidem,
1 tak také zdrojem. všech -milostí pro-toto poslání.

Kdyžvzal lidskou přirozenostna sebe a-byl Bo
hém, to znamenalo hned ve svémprincipu,že přišel
pro nás, že přišel nás očistiti.a zvednouti a nám—© vrátitisynovstvíBoží.Protožesprávně:se:modlí
me'v Credu, Jenžsestoupil. s nebe pro“nás-lidi a
pronaše spasení.

z Všechny tyto milosti buď: znamenají:"uděleníne
ř bo utvrzení synovstvíBožího. Proto jsme spojeni
bom životněs Kristem.Když-pak:životně;tedy v jednu

životní jednotku. Takové:pak životní jednotce.ří
káme:tělo.

"Teď porozumíme, proč svatý:Pavel: ustavičně
napomíná, abychom oblekli Krista; abychom se
snažili dorůsti:k věkuplnosti Kristovy. Jako nás
„Spasitel vybízel, abychom-byli dokonalí jako Otec
náš-v nebesíchdokonalýjest, tak nemámejiné ces
ty, podle:samých slov Kristových, než prostě se
spojiti životněs ním, obléci jeho, jakpraví Pavel:
Žijeve mněKristus. Proto přecedává své tělo za
pokrm-a krev za nápoj, aby se jeho život-přelil
v nás. Vždyť ona Eucharistie obsahuje onoho Kris-
ta obětovaného a pochází .ze zpřítomnění oně oběti
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na kříži, kterou jsme se stali dětmi Božími a účast
ni tohoto života.

Proto je úkolemCírkve jenom ona velká anake
falaiosis,čili.dokonalé přivtělení:nás, jako údů k
němujako k hlávě. Totiž jakok hlavě, zekteré sku
tečně čerpáme-nový život, účast na, životě Božím.

Jako jednou Kristus za-všechny.zaplatil, jako
všem.zjednal synovství Boží, ale každý. z.nás zů
stává svou osobností, podobně také každý z nás
musí osobně, jednotlivě si.přivtěliti ono synovství
Boží tím; že. se osobně každý přivtělí. k tomuto
Kristu! Děje se to svátostnou cestou, která nám
otvírá účast na životě Kristově a na. životě Božím.
Ve svátostné cestě nabýváme onenživot ve.svém
jádře. To-ovšemnestačí, nýbrž nyní je třeba onen
život pozemský, život osobní přetvořiti životem
Kristovým,-onou účastí na životě Božím,abychom
totiž nežili již my, nýbrž- aby žil v nás Kristus,
Kterýjest Jedno.s Otcem. Jenom skrze živé přivtě
lení ke Kristu staneme se účastní onoho života Bo
žího. “

To znamená ona.Pavlova výzva, abychom ob
lekliKrista, to znamená ono nesčíslněkráte opako
vané Pavlovo: v Kristu, ono zdůrazňování,.že má
me býti Jedno vKristu a.Jedno s Kristem.
© Čili, abych shrnul, zásluhami Křista: historické
ho, zprostředkováním těchto zásluh Kristem svá
tostným vrůstáme do oné jednoty s Kristemmys
tickým, která nás připraví k jednotě s Kristem
oslaveným.

P. EM. SOUKUP O.P.
NEPRAVDA

Ve své Theologické Sumimě (2.II. 110) napsal
svatýTomáš. Akvinský dvě poučky, které jsou
vrcholným mravním pravidlem poměru člověka
Kpravdě.-První je v-odpovědi na 5. námitku člán
ku 4: „Perfecti ponunturi in statu conservandaeve
ritatis““:dokonalí žijí ve stavu,zzachovávajícím

151



|
pravdu. Je tedy stavovskou povinností křesťan
ského života zachovávati pravdu; neboť křesťan
ský život svou podstatou je život duchovní, cesta

; k dokonalosti, otevřenákaždému, byťne povinná
h (pro každého v.celkovém významu slova dokona
"= lost. Čím více je pěstovánapravda vkřesťanském

životě, tím.sevíce blíží náplni dokonalosti.:Necha
ji-li se otevřenécesty,kterými nepravda vstupuje

- doživota,- nechávají se otevřené:cesty všem nedo
konalostem i úpadku křesťanskéhoživota.

k Cesty pro nepravdu jsou tři: nepoučenost, cito
A vost, lhaní.
o Nepoučenost jje následkem nedostatku učení. Po
i han řekl v dávnověku, že i ve vysokémstáří „se
a musí stále a -mnohémuučiti,'aby. zůstal-moúdrým.
i Křesťansi musítím více býti vědom,že, čím starší,

kk tím se více musí poučovati; neboť v životě křesťan
d „skémpracuje milost, která není-vázána na tělésnou
i svěžest, a proto starší křesťanse stává schopněj
Ý šímširšího rozhledu a celkových pohledů. To není
"a celý člověk, který chce jen býti veden od člověka

a nebýti sám nikterak vedoucím. Je správné, chtíti
býti veden a pouze veden do Boha; ale:i při tom
jest výslovnáBoží vůle, abykřesťan také byl vůd
cem, neboť nejvyšší vůdce, Bůh, mu ponechal a

ň poručil užívání svobodného rozhodování až do po
„sledního dechu; ani v řeholním životě nechtělčlo
věka naprosto zbaviti tohotosvobodného rozhodo

s: vání.

.- -Vůdce však není náležitě poučený, přestal-li se
ÚO dále a stále učiti, abyviděl každou novou okolnost
m cesty, aby 'ji správně zhodnotil vůči sobě i -vůči

fa svým spolupoutníkům. Nějakým způsobem, a roz
„hodujícím způsobem, musí býti každý sám' sobě
-vůdcem; a také, třebas nevědomky, le jistě, ně
jakým způsobemvědemékaždý některé spolupout
niky. Když vůdce nedostatkem poučování sebe o
pravdě nedá pozor, když se- zmýlí vdobě. nebo
cestě; když zapomene, může býti zkažen i veliký
kus desty. Znáti:pravdu o Bohu,znáti pravdu o so
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bě, znáti pravdu o cestáchživota. Užasnemetím
více; čím více se poučujeme, jak naše nedostatky
Vpoznánípravdy se nám jeví stále větší. Bez stá
lého poučování zůstává člověk na povrchu a dostá
váse-do: nebezpečných blízkostí nepravdy.

Tím spíše, že člověk.jest velmi ochoten sledovati
své city. Citovosttotiž je svou povahou odkázána
na povrchnost, protože másvůj počátek a životve
smyslovéstránce.. Když Božský Spasitel mluvil
o dokonalémživotě v království Božím (Mat. 5,
21—6, 18), výslovně varuje před uplatňováním ci
tovosti. Všechny příklady vlastně varují před zá
kladnímcitem, který svádí odpravdivosti na sces
tí, před citem Sebelásky: "či samolibosti. U pohanů
a z části též u Izraelitů bylo pochopitelné zdůraz
-Řování egoistických citů. Neboť pohanství byl
zbožštěný egoismus; u Izraelitů mimo Boží proroky
málokdo viděl velikost Boží myšlenky ospolupráci
a věcné spojitosti:všeho a. všechv celku.Boží ro
diny,-v níž:každý člověk žije v celku az celku a
pro celek tak veliký,:jak je veliké celéBožídílo.
Citovou stránkou je snadnozkažena sůl země, ci
tová stránka se-snadno stane kbelíkem,bránícím
pronikavosti světla, ona snadno udržuje v níži
nách, kdežto křešťanský životmusí býti jako měs
to na hoře (Mat. 5, 13—16). Citová stránka isoluje,
osamocuje, kdežto.„pravá harmonisuje. Cit se snaží
vše pořádati podlé jednotliveckých dojmů, kdežto
pravda musí vyžadovati omezováníjednotlivec-
kostí k vůli souladu a mohutnému rozvoji celku:
Dobře napsal P. Willwoll,-S. J.: „Zdravý vývoj
uprostřed. životní výbušnosti směřuje k rozvinutí
osobnosti („já“) v oddanosti nějaké. povinnosti,
nějaké uideálu nebo osobě. Pouze chorobný du
ševní život unikátéto tendenci sloužiti, odevzdá
vati se, a ustrne v soustředění na sebe hověním ci
tové stránce.““ (Diction. de spiritualité, Ascése.)
Pravda žádá vždy osobní oběti, kdežto citovost hle
dá osobní uspokojení, a tím vzdalůje od celkovosti
a od pravdy.

153.



Druhý výrok sv. Tomáše Akvinského se týká
Jhaní.K- pojmu lži podle AndělskéhoUčitele patři
současnětrojí: nepravda, vědomí nepravdy, úmysl
oklamati posluchače, aby se domníval, že je ryzí
pravdou to, co.mu říkáme (tamt., čl. 1);v odpovědi
na2. námitkučlánku4. praví ještě: „Lež je proti
lásce k.Bohuak bližnímu.“Jé proti-lásce:k Bohu,
ježto-člověk, vědoměříkající nepravdu, převrací
Boží řád, nemá nadevše svého Boha, jenž takový
řád věcí a slov stanovil, staví:na první místo svá
sobecká přání. Lhaníje. proti lásce k bližnímu, pro
tože vždy bližnímupůsobí škodu; aspoňtu: škodu,
že-semu:způsobí nepravdivé domnění;.pak také je:

a) lhářodpovědný za škody, které mohouz. tohone
bil „ pravdivéhodomněníbližnímuvzniknouti. ©
ba“ | JZ té naukyplyne, že nemůže býti osudnější pře
|"

l
| kážky skutečného rozvoje křesťanského-života než
Př, lhaní; neboť lháti znamená;vědomě překážetiprav
u "dě a řádua požehnanýmsilám-pravdy a tím řádu.
A Ale také z té nauky plyne pravidlo, jakým způso
ce bem lze bez hříchuzakrýti pravdu; když:víme, že
A povědění pravdy by bylo.škodlivé;čili, že by:bylo
s proti povinnélásce k Bohu,k bližnímu,nebojik so

bě samému. *

Je jisté; že někdynelze pověděti holou pravdu
bez'ublížení lásce božské,jež obsahuje trojí povin
nost lásky: k'Bohu, k sobě,k, bližnímu. Stejně je
jisté,že:je vždycky hříchemholá,lež, to-jest řeč,

E která má vyjmenované tři složky. Máme tedy ve
ik „všech okolnostech povinnost nelhati; mámeza ur
i- očitých okolnostiprávo -nebo i povinnost. zakrýti
Vb pravdu. „Východiskemz úzkostí jest nauká otak
.. „zvané:zámlce, což není než zamlčení,zakrytí prav
R dy. Avšak zakrýti mlčením;nikoli zakryt pravdy
4: lží.

Hříšnou 'zámlkou by.bylo- zakrývání: pravdy
opakem přavdy; nebo zakrývání. takovým výro
kem, který by posluchačza daných okolností musil
považovati za skutečnou a holou pravdu. Mravně
nezávadnémlčení pravdy je pouze takový způsob
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řeči, ze kterého posluchač snadno může, a proto
musí poznati, žemu nechceme pověděti vše, COVÍ
me;-čili, že-dáváme vyhýbavou odpověď. Jestliže

„zanedbá.využíti této snadné možnosti, je to jeho
nedbalost -a my nejsme.odpovědní za jeho omyl,
který nezamýšlíme; my' zamýšlime.pouze vyhnouti
sé neoprávněnému zásahu. „Předpokladem ovšem

"je, že skutečněnemá právo kesvé otázce nebo.žá
dosti:ten, kdose tážé něbožádá. Kdo má právo se
tázatina holoupravdu a má právoji zvídati,tomu
jsmepovinni-takéholou pravdu odpověděti. Když
tazatel toho práva nemá akdyž musí věděti,že to
ho práva nemá,:musí také věděti, že my máme prá
vo vyhýbavé:odpovědi. A tak naši odpověď,která:
zatajujepravdu, musí při normálním užívání roz
umuchápati jako možné uhýbání odpovědi o skutečném stavu.

V jednotlivých- případech. se. snadno octnemo
v.trapnýchrozpacích a: je'třeba značné rozvážnoš
tislov a také značné nebojácnosti. Alenade. vším
„musístáti vědomí-povinnosti, že nesmíme lháti: že
nesmímemluviti takovým způsobem, že posluchač
nemůženormálním způsobem poznati, že uhýbáme
plné odpovědi.

Nejbezpečnější cestou vyhýbavých -odpovědí
jsou tak zvanévšeobecné-fráze,-to jest.rčení, kte
rých se všeobecněužívá. a.0 kterých. každý vi,že
se nemínívají,tak, jak se řeknou; čili že jsou to
skrývačky. Na příklad slovo „nevím“; každý, kdo
nemá právo zvídati od.nás, musí věděti, žebuď ne
víme nebo nechceme pověděti., Nebonechce-li kdo
přijmouti návštěvu, vzkáže, že není doma. Bylo by
lhaním,kdyby vzkázal, že právě posledním vlakem

odjelje, léčenído KarlovýchVarů; ale každýví, že„není doma““:znamenábuď holou pravdu, nebota
ké projev nechuti přijmouti návštěvu. Je "pouze
srozumitelnýmzpůsobem zakryta pravda, že.jsme
domaa že se ostýcháme. přímo říci, že nechceme
návštěvu.

Je.však ve všech případech nezbytnou podmín
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kou pravdivosti a. hranicí mezi zatajením pravdy:
—tomu, jenž nani nemá právo, a lží: posluchačmusí

při normálním užívání rozumu-míti možnost pozna
ti, že to může býti vyhýbavá odpověď.To: jest již

„jeho.chyba, ženeužije možnosti, kterou má; ale
bylo by naším hříchem, kdybychom. svá slova vy
brali tak, abyse musil domniváti,:že tunemůže
býti pouhé zakrývání pravdy a vyhýbavá odpověď.

Kdo chcebráti opravdověsvůj křesťanskýživot,
musíjej nesmlouvavě.postaviti na základ pravdy,
musí:.uvolniti cesty pravdě a zatarasiti cesty ne

"pravdy. To můžebýti dosti snadné: u vyhraněné
lži nebo při jasné nedbalosti. Ale spletité je to v'ji
nýčh podrobnostech, o kterých bude dále řeč.

PLANT. ČALA O. P

PODSTATA:EUCHARISTICKÉ OBĚTI

Písmo svaté, tradice i výměrycírkevních sněmů
dokazují, že mše svatá jest opravdová a skutečná
oběťve vlastním slova smyslu. Každý katolík je

„povinenvěřiti vtoto nevýslovné tajemství: Ale má
Se také snažiti, aby jeho víra byla rozumná, podle
slov. Apoštola: „Rozumná budiž vaše. služba.“2.A
vatikánský sněm praví: „Když rozum věrou osví
cený zbožně astřízlivě hledá, s pomocí“Boží do
sáhnejakéhosi velmi plodného porozumění těmto
tajemstvím.““*Proto se snažíme aspoň poněkud po
rozumětinevýslovnému tajemství eucharistické 0
běti. Abychom toho dosáhli; musíme si ukázat,-že
mše svatá má všechny podmínky opravdové oběti,
totiž: obětní dar, obětujícího kněze a:obětní úkon.

I. Co jest obětní:dar v eucharistické oběti? Cír
kevprohlásila, že na oltáři jest obětovántýž dar
(una eademauehostia), který byl kdysi obětován

1 Sr. Sněmtrident., sess. 22, can. 1; Denz. n. 948.
2 Řím., 12, 1.

"Sněm vatikánský, BESS.8, cap. 4; Denz:n.-1796.
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na kříži.*Avšak na kříži byl obětován Ježíš Kris
tus, tělo:Kristovo, duše Kristova, krev Kristova.
Mšesvatá je tedy — jak sevyjadřují svatí Otcové
— oběťtěla a krve Ježíše Krista, Bohočlověka“ ©

Ve mši svaté je tudíž za lidstvo Bohu obětován
nejvznešenější, nejvzácnější a: nejsvětější dar. A.
právě proto mše svatá mátakovou nesmírnou če
nu, převyšujíc vše stvořené. Svatý Alfons praví:
„Všechnypocty, které kdy vzdali a vzdají Bohu
andělé svými.službami a lidé svými pracemi, poká
níma mučednictvím, nikdy nemohlya nebudou
moci vzdáti Pánu tak velkou slávu, jako jediná
mše svatá. . Všechny pocty. tvorů jsou konečné,
ale pocta, kterou:přijímá Bůhv obětimšesvaté, je
nekonečná, protože.se tam přináší oběť nekonečné
ceny.“

II. Kdo je obětující kněz eucharistické oběti?
1.Na sněmu tridentském Církev prohlásila: „Jeden
a týž je obětní dar atýž je obětující (idem nunc
offerens) prostřednictvím kněží, který- sebe sama
tehdy obětovalna kříži;pouze,způsob obětováníje
rozdílný.““

Krvavou oběť:přiněsí.Kristus jjen jednou na Kal
varii. Ale:nekrvavá oběť;vnitřní oběťKristovatrvá
navždy.7-Není sice.už. záslužná, neboť Kristus už
není poutníkem k věčné vlasti; ale-vždy je úkonem
klanění, díkůčinění, smíru a.prosby, který přivlast
ňuje věřícím zásluhy krvavé 'oběti..na Kalvarii.
Kristus je nyní v-nebi oslaven. Proto jeho úkony
blaženéhopatření, lásky, klanění, díkůčiněníatd.
nejsou měřeny časem, nýbrž věčností,„naprosto ne
hybnou; jsou nad všechenčas. A'proto.vnitřní oběť
Kristova není: obnovována, nýbrž trvá stále bez
přerušení.

Ježíš Kristus 'ustavičně. vykonává svůj úřad

4 Sr. sněm trident., sess. 22, cap. 2: Denž.'n. 940.

ĎZpůsoby:chlebá a vína nejsou:obětovány, nýbrž sloužíjen k tomu,aby oběťbyla viditelná.
6.Sněm trident., sess. 22, cap. 2; Denz. n. 940.
7 Sr. K. Žid. 7, 25; 9, 25—26..
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kněžský, každodenně se obětuje na našich.oltářích
prostřednictvím svých kněží. Avšak obětuje-li Kris
tus prostřednictvím svých kněží, kteří -vševykoná
vají. jeho jménem a jeho mocí,vyplývá z toho, že'
„Kristus je hlavnímobětníkem, jemuž jsou:podříze
ni všechniobětující kněží.

Z toho pak plynou důležité důsledky“ Poněvadž
Kristus-je.hlavni obětník, eucharistickáoběť je ne
konečně dokonalá, má cenu nekonečnou jako oběť
kříže, neboť vznešenost oběti závisí předně na dů
Stojnosti hlavního obětujícího kněze. Mimo to,.po
"něvadžhlavní obětník je' nekonečněsvatý; eucha
ristická-oběťje vždya všude oběťčistá a neposkvr
něná, i když jeho:zástupci jsou nedokonalí: anebonehodní.

2. Ve mši svaté seKristus obětuje Otci nebeské
mu viditelným způsobem, prostřednictvím svého
viditelného zástupce, prostřednictvím -kněze. Kris
tus je hlávnímknězem; všichni ostatní kněží jsou
mu Dodřízeníjako“nástroj hlavní příčině:Obětují
jen jménem Kristovým, -jen mocí Kristovou. Při
kněžském svěcenídostávají moc, kterou může dáti
jedině-Bůh, mocproměňovati chléb avíno:v tělo a
krev: Ježíše Krista.“Každý kněz platně posvěcený,
a jedině-takovýkněz; můžeBohu přinášeti eucha

ristickou oběť,-představovali Krista, jednati jehojménem 'a-jeho mocí.
3. Knězvšak přináší eůchářistickou oběťnejen

jménem Kristovým, nýbrž i jménemCírkve. Kris
tus totiž svěřil celou bohopoctu:své-Církvi;: dal jí
moc, aby jeho-jménemvykonávala celou:křesťan
skou- bohopoctu, Kkníž patří především: oběť mše
svaté. Tento úkol bohopocty nemůže.Církev vyko
návati, leč prostřednictvímfysických osob,k tomy.
zvlášť-určených a zmocněných,-které jednají jeji
mocí a jejím jménem.

Kromě'toho:i všichni. věřící přinášejí:Bohu:.eu
charistickou oběť,ovšemvširším slová smyslu.Po
něvadž všichni věřícíjsou milostí spojeni s Kristem
jako -údy“ S hlavou,proto "všichni spoluobětují s
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„a
Kristem. Proto svatý Petr nazývá všechny věřící
„svatým akrálovským kněžstvem““;*které má při
nášeti Bohu oběťpříjemnou. A při mši svaté vybízí
kněz„všechnypřítomné: „Modlete se bratři, aby
(mojei vaše oběťbyla příjemnáBohu“Všichni vě
řícítedy. spoluobětují sKristem.III. V čem záleší vlastní obětní úkon mšesvaté?
Není třeba dlouho-dokazovati, že vlastní: obětní ú
kon mše svaté je proměňování; proměňováním se
totiž stává přítomno.tělo a krevJežíše: Krista pod
způsobamichleba a vína,'a proměňovánímje uve
deno do stavuoběti (žertvy), a tedy obětováno.
Eucharistická, oběťtedy; „podstatně záleží ve dvo
jim proměňování: v

Žádná modlitba ažádný obřad, které se konají
před.proměňováním nebo po proměňování,nepatří
k podstatě mše-svaté. Modlitby při obětování, slav
nostní díkůčinění při prefaci, lámání svaté Hostie
jsou úkony velmi důležité, „obraznéa úctyhodné
svýmstářím; ale nepatří k podstatě mše-svaté, ný
brž jen,k úplnosti. Ani přijímánísloužícího knězé
nepatří k podstatě eucháristické oběti, nýbrž jen
k její-úplnosti. Přijímání čili požívání: přinesené
obětije poze doplněnímvykonané oběti.

Podstataeucharistické obětizáleží jedině Vpro
měňování.Svatí. Otcové často zdůrazňují, že přijí
máníkněze anebo věřícíchjehostina, to jest účast
na přinesené oběti, požívání obětovaného Beránka
Božího.Napřed musí býti dokonána oběť, a pak te-
prve může-býti Požíváno,.co:bylo už obětováno.
SvatýŘehoř Nys. praví: „Ježíš Kristus se.tajemně
obětovalvoběti, je zároveň knězem a obětí. Kdy se:
to stalo? Při poslední večeři.Když dával.svým ú“
čedníkům kolemsebe shromážděným jísti své tělo
a píti svou-krév,-zřejměprohlásil, že oběťBeránka
bylá již dokonána. Tělo oběti nemůže býti. požívá
Do,dokud je živé. Protože dal svým učedníkům své
těloza pokrm asvou-krev. zanápoj, totělo musélo
býti už obětováno způsobemnevýslovnýma nepo

8 I. Petr, II, 5, 9,
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chopitelným, podle vůle Pána, jehož všemohouc
nóst vykonalatento div.“* Cobylo řečeno0 eucha
ristické oběti při poslední večeři, plátí i o.přinášení
nekrvavé oběti na našich oltářích. Obětní úkon 'je
podstatně všudetýž, totiž proměňování.

Jak je Kristus obětován„dvojímproměňováním?
Víra námpraví, že-mšesvatá je skutečně oběť.

Avšak skutečná oběť sé.podstatně skládá: ze dvou
částí, jako z látky a tvaru: z vnějšího zničení nebo
pozměnění obětovanéhodaru (immolatio) a z vnitř
ního úkonu obětujícího (oblatio). Vnější zničení.o
běti je pouze: znakem vnitřní oběti obětujícího.““
"Tedyimše svatáse musí-podstatně skládati z těch
to dvou částí: z vnějšího pozměnění obětovaného
daru.a z vnitřní oběti obětujícího..

Proto nesprávnéjsou teorie;které hlásají; že
podstata. eucharistické obětizáleží. pouze ve vněj
ším. zničení' obětovaného' daru,'! nebo pouze ve
vnitřním obětováníKrista.!?

Eucharistická oběťpodstatně záležív obojím: ve
únějším zničení-(ovšem svátostném) i ve vnitřním
obětováníKrista. Jako -v oběti.na kříži skutečné
zabití bylo podstatnou látkovoučástí, a vnitřní 0
bětování, jímž Kristus. sebe obětoval Bohu, bylo
podstatnou tvarovou částí: tak i v obětimšesvaté
vnější zničení „obětníhodaru (svátostné: oddělění
těla a krve) je podstatnou látkovou částí, a vnitřní
oběťKristova je,podstatnou tvarovou. částí.18

9 Sv. RehořNys.: De Resurrect. Christi, órat. 1.
10 Sr. sv. Tomáš: Theol. Summa;III, 22,2: „Vnější obětnaznačuje obět:vnitřní, jíž duše obětujessama sebe.“
11 Někteří: (Suarez, Toletus, Scheeben) vidí podstatu

mšesvaté ve. věcnémzničení (in' reali destructione) pod
staty chleba a vína; jiní (Lessius, Hugon).v'silovém zni
čení (in virtuali' destructione) obětovaného :Kristá; jiní
konečně(Lugo, Franzelin; Hurter, Vacant) v rovnocen

k zničení (in aeguivalenti destructione)--„obětovanéhorista.

-12 "Tutoteorii-hlásají na př. Marmion,:Batitfol,Sehanz,De la Taille,"Lepin.
18"Takučí Gihr, Billot, Tanguerey, Van Noort, Hugóny,

Casel, Rohner, Garrigou-Lagrange a-j..
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Eucharistická. oběť je zcela zvláštní oběť, jedi
i nečná oběť, oběť vyššího řádu: Zvláštnost této 0

běti je předněv'tom, že je obětována-ve zvláštní
formě, pod. svátostnými způsobami,.kdežto jiné 0
běti jsou přinášenyve své vlastní formě. A k tomu
se přidružuje drůházvláštnost, že totiž v.eucharis
tii se obětuje Kristus živý; oslavený, který nemůže.
trpěti a umírati, obětuje-se způsobem:nekrvavým,
kdežtooběti zvířat:nikdy nemohly býti vykonány:

jinak, než skutečným prolitím jejich krve a jejichsmrtí.

Na oltáři sepřináší opravdová oběťbez jakékoli
podstatné,změny obětovaného daru. Taková zvlášt
ní oběťje možnajen tím, že'Kristus nění obětován
v přirozénéformě, nýbrž pod způsobami chleba a
vína.Svátostným způsobem (to jest ve vnějším zna
ku)je krev Kristova oddělenaod těla, a tedy pro
lita; neboť siloukonšekračních slov je „pod způso
bou chleba pouze tělo Kristovo (krev jen průvod
ně),a pod způsobou.vína pouze krev Kristova (tělo
-jen průvodně). “Totosvátostné oddělení těla a krve
Kristovy, toto mystické:zabití (immolatio) je tedy
látkovou částí eucharistické oběti a s vnitřním obě
továnímKristajako s tvarovou'částí tvořípodsta
tu mšesvaté.

Avšak mšesvatá neníjen opravdovou obětí,ný
brž zároveň tajemnou obnovou oběti kříže. 'Týž ů
kon proměňování uskutečňuje zároveň naprostou
oběťa vztažnou oběť, to jest skutečnou oběť,která
však má vnitřní vztah-k oběti kříže ájest její ob
novou.Něco podobného bylo u starozákonních obě
tí: totéž prolití krve obětovaného zvířetebylo vlast
níobětí a zároveň obrazem budoucí oběti Kristovy.

Tedý podstata mšesvaté spočívá v mystickém
(svátostném) prolití krve:„které je výrazem vůle
Kristovyobětovati se a zároveň je obrazem a ob
novoukrvavéoběti kříže.Svatý Tomášto vyjadřu
je stručně a přesně: „Pokud sev této svátosti (eu
charistie) znázorňuje utrpení Kristovo, jímž'se
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Kristus obětoval Bohu jako žertva, má (eucharis
tie) ráz oběti.“14

Z toho, co bylo řečeno,plyne mnoho praktických
důsledků: Předně vidíme, jak. si máme vážiti mše
svaté, neboť mše-svatánení jen vzpomínka,není
jen prázdná památka na oběťKristovu na Kálva
rii, nýbrž je to pravá, skutečná oběťKristova, oběť,
která má cenunekonečnou. Mšesvatáj je především
oběť.Není to jen modlitba, nejsouto jen obřady,
nýbrž mše svatá je skutečná oběťKristová. Není
to jen soukromý úkon kněze, úkon, ktérý by se dal
nahraditi třebas odpoledním požehnáním nebo ně
jakou modlitbou, nýbrž je to oběťKristova a záro
veň oběť naše, oběť celé.Církve. Proto se nesmíme
spokojiti jen s trpnou. účastí, jen jakýmsi pozoro

| vánímoběti, -nýbrž je třeba, abychom se činně ú
kil častnili oběti mše svaté, abychom“při obětování

v spoluobětovali.a.byli spoluobětovánis-Kristem,a
ik) bychom při proměňování byli proměněni v Krista,
hal abychomsé při svatém přijímání ještě úžeji spojili
je s Kristem,a:tak.aby bylo dovršeno naše spojení

s Kristem i naše oběti.
o Činná účast na obětimšesvaté žádá vicnež pou

i hou tělesnou přítomnost. Žádá naši součinnost. A
ih nejlepší součinnost je jistě ta, kterou doporučuje
s Církev, a. kterou-Pius.X. stručně shrnuje. takto:
i $Nemodlete.sepři.mši svaté, nýbrž modlete se mši
n - svatou.“
t

4 “ DR; JAR. OVEČKA S.J.i

U DUCHOVNÍPÍSEŇ SV.JANAOD KŘÍŽE
al XX., XXL

Lehké ptáky,
l lvy, jeleny,daňky skočné;

A hory;úvaly, břehy,
vody,vánky;žáry,

: a strachy v nocích .bdící:
úl 14Sv 'Tomáš:Theol. Summa,III, 79.:
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při libých loutnách
Ja zpěvu Sirén vás zaklínám,
nechať ustanou vaše hněvy,
a nedotýkejte se hradby,
aby Nevěstaspala bezpečněji..

Na duchovní sňatek, poněmž touží, musí:duše
vzhledemke vznešenostia svatosti Boží jednak bý
ti čistá ode všech nedokonalostí a vzpour a-nedo
konalých habitů ve-stránce' nižší, jednak mítiná
ležitou sílu ctností a vznešenost a dokonalost lás

ky: Co-do tétodruhé podmínky si duše, jak jsme
při předešlé sloze:viděli, již skromně troufá, ježto
ji Milenýzvláště přiduchovním zásnubu a též dále
ve'stavu duchovního.zásnubu tak'velice obohatil

ctnostmia dokonalostmi; na splněníprvní podmín
ky se ve slohách XVI.—XVII: snažnědisponova
la, ale splnění samo musí přijíti trpně od Mileného.

Milený nicnenamítá, že by podmínka :druhá ne
byla náležitě: splněna, a chtěje -také sám již usku
tečniti duchovní sňatek, jehož si rovněž velice žá
dá, dá duši řečenouprvní podmínku k němu: učiní
to, po čemi sám- velice touží, a vytrhne Nevěstu
z rukou smyslovosti aďábla; to jest provede, jenže
vznešenějším a dokonalejším způsobem, než snad
duše na mysli měla, úplnou očistu duše, žádanou
od níve'slohách: XVI. a:XVIII., an ji v.posledním
obdobístavu zásnubu:častěji a mocněji spojivě na
vštěvujea blahýmiúčinky těchto častějších a moc
nějšíchnávštěv ji očistí ode-všechtěch nedokona
lostí a vzpour a nedokonalých habitů ve' stránce
nižší (jížse.rozumějí nejen smysly a jejich kony,
nýbrž i rozum:avůle:a jejich kony, nakolik jsou
psychologicky přirozenéa tudíž mnohonásobně né
dokonalé).Tím uvede stránku nižší v úplný soulad
se stránkou:vyšší, již tak zdokonalenou apovzne
senou;a dušiuvedev drženíúplného pokoje a míru
— tím i.samo.sebou splní též prosbu slohy XVIL.,
aby pominuly:nepřítomnosti Milenéhoa vyprahlos
ti, a není pochyby, že občas udělí i případečné mys
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tické milosti, žádané dále ve sloze XVII. — a učiní
duši dokonale silnoua disponovanou na duchovní
sňatek tak po stránce smyslové, jak ona to již je
po stránce duchové.

Svatý Jan tovyjadřuje básnicky tím, že Milený
zaklíná všecky nepřátele aškůdníky pokoje a míru
v duši, jak ty, kteří jsou v nižšístránce: působení
od ďábla, tak ty, kteří pocházejíod. nižšístránkysamé.

„Lehcí ptáci“ jsou:zbytečná;rušivá;těkání obra
zivosti; „lvi“ jsou přestřelky v mohutnosti popud
livé, hněvivé;„jeleni a daňci skoční“ jsou:nedoko
nalé kony mohutnostidychtivé, jednak přinepravé
příležitosti. bojácné (jeleni), jednak --při nepravé
příležitosti odvážné (daňci skoční).

„Hory; úvaly, břehy“-jsou vadné a nespořádané

Jka iW
EMC

vd konypaměti, rozumua vůle: velmiupřílišené(vy
čá soké hory) —velmi nedostatečné (nizkéúvaly) —

s poněkud.přesahující -správný::střed buď směrem
n k upřílišenostinebo směremk nedostatečnosti (ne
"M „rovnébřehy).
= M „Vody; vánky, žáry,:a strachy v nocích. bdící“

jsou hnutí čtvera základních vášní (do nichž.jsou
ostatní vášnězahrnuty), totiž hnutíbolesti (vody),

> naděje (vánky), "radosti „(žáry),;,bázně (strachy
č?* v nocíchbdící —v noci::bdící, protože.probouzejí

duši'“zjejího. libého pohřížení v:Miléného,-jež je ja
koby.spánekna-jeho prsou, a také“protože. ďáblo
vé,:od nichž ty strachy namnozejsou, stále:bdí,
aby je při:vhodnépříležitostinaháněli).

„Při libých loutnách a zpěvuSirén- -Vás zakli
nám.““Všecka ta protivenství a vzpoury.od nižší
stránky proti vyšší stránce dušeMilenýzaklíná, to
jest zastavuje auklidňuje, a mohutnosti příslušné
ukázňuje, aby nejen v duši- nevládlý, nýbrž ani
dosti málo jí nemohly působiti nepříjemnosti; a pů
sobí ty: účinky tím, že-v tomto posledním období
zásnubu“již dává Nevěstěvelmi často velkou hoj
nost síly auspokojjení libými loutnami;:to jest svou
libostí,.a zpěvem Sirén,to jesť svou slastí.:Tusílu,

—
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MĚ libost a.slast má duše ze spojivého duchového sdě
BE lování, kterým se jí Bůh v této době velmičasto a

velikou měrou..sděluje:a.odevzdává. Svatý Jan na
zývátu libost libými loutnami (to jest libou hudbou
louten)a tu slast zpěvemSirén, protože,jak hudba
loutén naplní duši libostí a zaplaší mrzutosti a
strasti a jak zpěv Sirén prý byl tak sladký,že se
pro něj zapomnělo na všecko, příjemné i nepříjem
né a rušivé, tak tato libošt z Mileného drží duši tou
měrou v sobě, že duše není ničemu strastnému do
stupná,A tato slast ze spojenízaujme duši-tou mě
rou, že ji proti všem-nepříjemnostem a zneklidně
ním od věcíjiž uvedených opatří jakoby kouzlo.

Tyvěci, uvedené -ve sloze předešlé, jsou míněny
slovem„vaše“ v dalším verši: „Nechať ustanou va
še-hněvy““,a jejich hněvy jsouřečená zneklidnění
a nepříjemnosti od nespořádaných hnutí a činností
již řečených:Neboťjak hněvje jakýsi nával, který
ruší pokoj, tak -i ona zneklidněníruší pokoj a mír
v duši. Ta tedy teď ustanou následkem velmi čas
tého a velmi vělikého spojivého sdělování Milené
ho.

„A nedotýkejte se hradby.“ Hradbou míníMile
ný ohradu'z pokoje a násepze ctností a dokona
lostí, kterými je duše snoubenka hrazena a chráně
na jako zahrada (PS-XVIL) jén pro něho. Ani prv
nímihnutími, zcela nedobrovolnými ve stráncevyš
ší způsobenými, se nedotýkejte (PS XVIII) té
hradby, to jest neznepokojujte v míru:av pokoji
a v konechctností a'dokonalostí, které má, stránky
vyšší —to jest Úak jsme při sloze XVIII.viděli),
vůbecnebudiž v nižšístránce konů a hnutí, které
bymohly.vyšší stránkurušiti nebo.jí dokonce pro
tivenstyí působiti.Jenžeje rozdíl. Ve slozeXVIII.
žádala duše,aby těch rušivých konů stránky nižší.
nebylo, dokud.potrvá spojivá návštěva Mileného'
— a zde jí Miléný plní tu žádost tak, že působením
libosti aslasti z jeho častýcha, velikých spojivých
návštěvtěch rušivých kónů nebude vůbec,

„Aby Nevěsta spala bezpečněji.“. Totiž, aby se
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lahodněji kochbalav klidu a libosti, ze kterých, se
těší v Mileném.Láskyplné inystické. pohříženíduše
v Milenéhobez přirozených konů mohutností, jež
se lidemduchových věcí neznalým — aspoň na po
čátku, v trpné noci smyslu— zdává,nečinnosti,
protože se:v němmohutnosti: neuplatňují činně,

chovníhozásnubu pokoj a mír v duši; je již bez to
ho, co dříve měla ve:ctnostech ještě slabého (to je
ta nižší stránka, která nezahrnuje u sv. Jana pouze

p nýbrž trpně, sám Milený -nazývá libým. spánkem
: lásky a stará se zde o jeho zabezpečení. —

E Dušesnoubenka tedy má v posledním obdobídu
ř:

i smysly, nýbrž 1ctnostnékony rozumua vůle, na
4 kolik. jsou psychologicky.pouze přirozené atudíž
ji slabé, nedokonalé), a zůstává jí (protože vliv psy

chologicky nadpřirozenýse nyní vztahuje na vše
cky její mohutnosti a:koňy)-jen to, co je vjejích
ctnostech silného,stálého, dokonalého.

A když přechodnýminávštěvami v zásnubuje
dosaženo účinků ličených veslohách XX., XXL; tím

A spíše ony potrvají při trvalém spojení a přepodob
nění a aktuálních jeho projevech ve stavu duchov

-© ního sňatku. Svatý Jan v exkursulíčí tu duchovou
svobodu duše. Poněvadž ona máhnutí čtvera hlav

ně ních (a v nich 1.ostatních) vášní uklidněna, nemá
| čs“ již; ač všecko rozumem a vůlí správně hodnotí, nad

ničím.citového hnutí bolesti; hnutí naděje a tužeb

a spojena s ním a ježto též touha po patření na
a Boha jest úplněuklidněna a srovnánas.vůlí Boží;
by trvalá radost jeji ze spojivého-svojení Boha je tak
i veliká, že.— jak-je tomu umoře vůči vodám, které
i z něho odcházejí nebo do-něho vplývájí —jinými
v radostmi již nepocituje.ani' úbytku. ani: přírůstku
i v podstatné radosti, s-níž hned spojuje všecky: TA
R dosti případečné, znichž největší-jest občasnépo
n znávání dokonalosti a bohatství vlastní duše (jež
ú dobrotou Milenéhoněkdy mívala i nastupni zásnu
|

bu). Anihnutím bázně,-strachůmv nocibdícím,již
není dostupná, protože-je jižtak jasná a silná a
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E dvou.sloháchučinil, velice raduje, an vidíduši již

, tak pevně spočívá v Bohu, do. něhož vstoupila, že
k, ani ďábel, ani cokoliv jiného jí nemůže v. jejím po-

í kojí a slasti v Bohu dostihnouti nebo obtěžovati.enich se z tohoto úplného osvobození své Ne
věsty z rukou smyslovosti a ďábla, které v těchto

+ tak získánua zdokonalenu a jak mu při spojivých
-| návštěvách jakoby -spočívá na rameni a on ji v
tomto žádoucímsdružení a spojení rukama k sobě.
tiskne.!

MAURICEZUNDEL
ŽIVÁTRADICE

Život.Kristův končí předlidmi porážkou, kterou
jeho zmrtvýchvstání:nevyvažuje dostatečně.Pro
tože zmrtvýchvstání mělo za svědky pouze-několik
učedníků a protože člověčenství zmrtvýchvstalého
Krista, přesnaprostou jistotu jeho osobnosti, ne
patří již docela plánu pozemského života a-protože
s druhé strany nemění hlubocepříliš hmotnou před
stavu, kterou si učinili apoštolové o království Bo
žím. Kdyby vymyslili zmrtvýchvstání, nedostali

by.se s tím velicedopředu a:křesťanství by se z něho jistě-nezrodilo.
Rozhodný zázrak byl. ten, jenž přetvořil.jejich

srdce a osvítil jejich ducha. Evangelium ohně,jenž
propukl ráno oletnicích a který jim otevřel krá
lovství uvnitř'jich samých.

Nečekají již na obnovení království izraelského.
Teď čekána ně celý svět, aby jej přetvořiliv krá
lovství lásky J édnořozenéhoSyna.

Jejich Mistr jest s nimi; v nich;jejich Mistr jest
jimi a'oni jsou Jím. Tajemně zdrceni jehopřítom
ností mluvía jednají v jeho osobě;Jejich slovo jest
jeho slovém, jako jest jeho život, ktěrý probouzejí
v duších a autorita, kterou. nad nimi uplatňují.

1 Obrazně řečeno: Spojivé dotekyMileného v duši jsou
v tomto posledním:období stavu zásnubu dlouhé, mocné,
velmi vznešené a velmi slastné.
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Z této jistoty čerpajísvé nejvyšší ujištění: Nemů
žeme nemluviti o tom, co jsme viděli a slyšeli.

Kristus; jejž chtěli jeho nepřátelé potlačiti, zno
vu se ukazuje, vítěznější nežkdy jindy a-naprosto

ol kterýziv podoběCírkve.avel, který si umínil vyhladiti rodícíse spole
čenství, jest, postaventváří v tvář-tomuto' tajem
ství: Já jsem Ježíš, jehožty: pronásleduješ.

Celávírakřesťanů týkající seCírkve tkvív tom
to Zjevení: Já jsem Ježíš. Církev jest Ježíš, v živém
organismu, jest „jeho sociální svátostí, znamením,
které jej znázorňuje a podává.

Proto nikdy nemáme co činitis Církví než v té
míře,v jaké mámeco činiti s Ježíšem. Kdoby nás
chtěl od něho odloučiti;i kdyby to byl. kněz; ne
může chtiti nás vésti. Veškerá autorita, která jest
v knězi, jest v jeho zřízení,v.jehozařízení k osobě
Kristově; proto nás nemůže zavazóvati od té chví
le, kdy přestává se. ztotožňovati.s Ním. V tomto
principu jest vyloučeno jakékoliv zneužití, protože
máme:jenom jednoho Mistra; Krista. Anathema,
kteřé-vrhá ve tvář Galatským, kteřítíhli k poži
dovštěni křesťanů,svátý Pavel, těm, kteříse vzda
lují evangelia, vyjadřuje se vznešenourozhodnosti
toto základní přesvědčení:Slovo apoštolovo jest
slovo Kristovo. I kdyby přišel anděl s nebe, nemá
právana tomněčeho změniti.

Jest snadnozasaditi tradici do této perspektivy;
ve které jest Církev nerozlučně spojena s.Kristem
V tajemství víry, které samo dává možnost roze
znati její pravou:povahu.

Tradice není nic jiného nežli:živé trvání. slova
Kristova —jako-apoštolská posloupnost-jest živé
trvání jeho milosti a jeho Ducha, jako celá Církev
jest živým trváním jeho osoby.

ili,. jinými slovy,-tradice jest On; jenž dále
k'nám mluví.

„Neklademe do tohoto „slova "hmotnou věrnost.
k textu, který býnásvázal. Anislovnětotožnéode
vzdání formulí hmotněnezměnitelných, nýbrž sou
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- vislost Pravdy, která jest Životem, jenž jest samou
osobou Sloya věčného, Jednorozeného Syna: Ot
cova.

Proto také veškeré nauky Církve, všechna dog
mata nemají jiného obsahu, jiného předmětu než
Krista samého, protože všechno, co nám zjevil, se
vztahuje přímo- nebo nepřímok. němu, jenž jest
Alfa i Omega, začátek i konec.

Jako souzvuky zachvívají se základním tónem,
každédogma budí v nás ozvěnu jeho hlasu ačiní
ještě důvěrnější jeho.působení v-naší duši.

„Nezáležív tomto smyslu na tom, zda nějaká nau
ka hlásaná během.dějin. jest doslovně obsažena, ve
psaných dokladech, jež se nám zachovaly z křes
tanského starověku. Tradice byla vždycky přítom
ná Církvi, aspoň včetně, v souhlasu, jejž víra usta
vičněvyjjadřovala vůči čelému obsahu živého Slova
Kristova. Také nikterakna tom nezáleží; jestliže
se některé dogmanezdá patřiti podstatně k životu
duše.

Jako v.milostném dopise to, co by se zdálo cizí
mu nepatrnou podobností, osvětluje se-pro milu
jícího světlem-milované osoby,tak jest v celé Cir
kvi přijata celá nauka na kolenou jako tajemná
svátost Božího slova, jako Eucharistie. Pravdy, je
již tajemný smyslse otvírá každé dušitím hlouběji,
čím jest více spojena s Kristem.

Toto pojetí znamenázření věrou. Můžebýti ucho
penoJenom zevnitř. Jest jakoby svědomím Církve.
Jest možno je přijmouti jenom; když věřímev bož

ské.poslání Církve;to jest,Jestliže vidíme v ni-Ježíše, jenž přichází k nám.:
Tomu jest zvláště:třeba“dobře.rozuměti: Křes

ťanství jest méně snažení člověka k' Bohu než rozdet Boha k člověku. p

Posvátné učení.pochází od něho. J est naším mě
řítkema žádáod nás právě zplnosti milosrdenství,
abychom se jím dali svrhnouti. do jeho propastí.
Nemůžem.ani je utvářeti podle svépředstavy ani.
si je přizpůsobiti podle chuti doby asvěta. Přichází
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— k nám z kříže, rudé krví lásky. Když umírali učed

nici pro ně, věděli, že umírají pro něho.
Tedy tradice není text, písemnoulátkou, ustrnu“

lou formulí; nýbrž jest osobou JežíšeKrista.
Písma vyjadřuji jenomčást jeho. Předchází je

živé slovo, předchází, přelévá se přes ně a zacho
vává jim duši, jejich: tajemný smysl, jímž.jest zase:
Ježiš. NeboťPísmo není 'ani kniha, ani text, ani
list, nýbrž osoba:Ježíš Kristus.

Dvojí stůl jest přichystán pro křesťanskou duši,
praví autor Následování, stůl,-na němžse nám stej
něpodává VěčnéSlovo: jest to stůl eucharistický
a stůl Písem, jehožbožskou chut námtradice právě

zachovává a dává okoušeti.
P. DR.STAN. ŠPŮREK c. Ss.R.

PAOLO DI PERAZZO
Perazzo byl železničnímúředníkem.
Byl zaníceným adorátorem..
Bylneúnavnýmapoštolem eucharistické úcty.
V těchto liniích plynul: jeho tichý, skoro mono

tonní život. Vždy však.„plynul plnýmtokem. Co či
nil, činil celouduší a všemisilami, ať dlel v.kance
láři neboklečel před oltářem u sv. Secunda nebo

bylskloněnnad haldoupropagačních brožur, letáků, časopisů a obrazů..
x Sluncem„jeho života je nejsvětější Eucharistie.

"Kní se obracídý okamžiksvatým heliotropiss mem čistých duší 
di: K svatostánku jej vede od:nejútlejších let zbož
čl: ná, moudrá, ryze katolická. matka Delfina. Tato
oj. milostí osvícená žena sama Si připravuje své dítě
M k blaženémuokamžiku prvního sv. přijímání.První
n setkání dušedítěte asi desítiletého:s eucharistio
M kým Kristem stalo se pro Paolina historickou udá
A lostí. Dalo jeho životu: eucharistickou orientaci.
P Sám to později nepřímo dosvědčuje: v kterémsi
n: spisku: „První sv.přijímání je nejslavnějším a nej
s památnějšímúkonemv:životě křesťana a obyčejně
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' rozhoduje:o dalším jeho chování.“ Sv. Hostie jej
E bude přitahovati neodolatelnou silou. Často ji bude

navštěvovati. Denně se jí bude sytiti.
Jeho zbožnost není všaksterilní. Neodvádí ho od

života a jeho povinností. Naopak. Urychluje zrání
? Jeho inteligence.

Malý Perazzo se vášnivě žene za-vzděláním:Prv
ní základy moudrosti -dává mu sama matka. Ne“
chcejej pustit'do veřejnýchškol do pochybné spo
lečnosti nezvedených dětí. Bojí se o jeho nevinnost:
Má zásadu, sníž nic nesleví: „Raději nevědomost
než ztrátu čistoty.““Když r. 1853 začal Paolino cho-“
dit do:školy, byl první mezi spolužáky. Byl vzorem
píle a chování. Po návratu ze školy nesáhl na jídlo
dříve,dokudnebyl hotovse školními úkoly.

Jeho horlivost v učení bylajistě-dílem dětské
vášně,které se vše hravě dařilo.a která nenarážela
na obtíže nechápavosti. Ale již tehdy se uplatňova
ly u Paolina i vysoké motivyetické. Jeho učitel
pořádal mezi žáky závody v-učení. Odměnou bylo
první místov třídě.Paolino.je hravězískal. Jednou
byl však poražen:závistivým druhem. Učitel jej vy
bízelk novémuzápasu. Perazzo však odmítl: „Pa
ne učiteli; já: se učím, protože mě to .těší'a protože
je to má povinnost,a ne abychse povýšilnad spo
lužáky.“

Jeho houževnatá píle.a vysoké nadání skýtaly
rodičůma hlavně jeho strýci dobrodinci záruku,
že bude skvěle studovat. Na studiích je zprvu -ve
Villa Franca-v Piemontsku u strýce kněze a pak
jde zaním do Pinerolo, kde začnesvou úřednickou
kariéru. Ve-volných chvílích je Perazzo zajat lás
kou k bohaté, strýcově:bibliotéce, tráví v'ní celé

rodný, odpírá si spánek a procházky, jen-aby conejvíc přečtl a si vypsal. Ale jeho síly byly.slabší
než jeho vůle. Zhubeněl, zeslábl, octl se ve vážném
nebezpečí souchotin. Strýc zněpokojený starostí
o jeho zdraví:a život; rozhodl, že.Paolino: přeruší
studia a nastoupí hned nějakou úřednickou službu.
A sám muji našel na nádraží v Pinerolo.
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Patnáctiletý úředník névzdává se studia. Vzdě
lává se ve svém oboru. Učí se-anglicky a francouz
sky. Obírá se apologetickými a theologickýmikni
hami. Kapsy máustavičně. vycpané: tiskovinami.
-Na vysvětlenou říkává, žertem: Omnia mea mecum
porto!

Z Perazzáse stává svědomitý, prvotřídníúřed
ník. Od r. 1861 pomáhá vPinerolo přednostovi ná
kladního nádraží: Bývá zástupcem přednosty.S po
čátku není za: svou' práci: nijak. honorován, ač se
utápí v návalu práce. Doblízkého Turiná je třeba
výpravovati ohromné množstvímateriálu na stav
by, dodávkykrálovskému vojsku, armádě Garibal
diho, v r. 1866pak je přeplněno nádraží dodáv
kami na frontu. Když je po pětiletech Perazzo pře
ložen do Turina; musí na jeho-místo nastoupiti
ihned dva úředníci, aby:zdolali všechnu práci, kte
rou vykonával tento. chlapec. ©

Přeloženído Turina znamenalo postup. Na veli
Pa kémnádraží Porta Nuova byl přidělen oddělení ob
P chodní dopravy. Železnicebyly téhdy v začátcích.

NYZ u Perazzovipřipadl úkol organisátora italských drah
> společnostiAlta Italia. Nejednoupracoval-do 11.

a -do 12. hodiny. v noci. Úředníci nestačili po něm
s opisovati. Práce organisační nebyly 'mu. většinou

.vůbec honorovány. Zásluhy jeho uznávali; ale k od
měně:se nemohli odhodlati. :Perazzo byl :předběh

S nut v postupumnohámladšímikolegya podřízený
jis mi. Teprve po: 18 letech mu vzdaly nadřízené úřa
Bi dy-uznání povýšenímna přednostu nákládního ná
3 draží Porta Nuova: Dále se na své úřednické drá
p ze nedostal. Když přešly:r. 1905železnice italské

do rukou státních, Perazzo se-velmi zasloužil 0.4
daptaci novýmpoměrům na drahách. Čekalo se na
jisto, že -bude povýšen.. Leč marně: Někteří vyšší
úředníci uznávali, že se musí:pomýšlét i na ubo

-hého Perazza““,že je Perazzo odstrkován, ale míšto
..7 vyznamenání dostal. přednosta Perazzo koncem

13. dubna 1908zprávu, že je předčasně-pensionován a
ji za půl třetího dneže končí jeho služba. Když ubohý
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mužskládal v poslední den papíry na svém stole,
se srdcem překypujícím bolestí, uzavřel úřad hla
sitýmpovzdechem: „Staň.se vůle Boží!“ Kolegové,
rozhořčení nespravedlivým zacházením s úřední
kem tak zasloužilým,'apelovali k:státní: radě (Con
siglio di Stato), leč bezvýsledně,"Perazzo byl kato
lík. Byl dokoncekatolík činný ve veřejném životě.
Proto nesměl:býti podle zásluhy odměněn. Kterýsi
vyšší úředníknepokrytě prohlásil, že Perazzo ne
může dostati žádné přídavky. za své mimořádné
práce — na rozdil'od druhých — poněvadžvyha
zuje peníze na papeže!
, Perazzo pracoval ve svém úřadě tak dokonale,

činnostia jeho ducha nebyla kancelář, nýbrž sva
tostánek.

Od mládípřilnul K nejsv:Svátosti. Denně přistu
poval kestolu. Páně dávnopřed:památným výno
sem Pia-X. o častém'sv. přijímání. Konal-li záhy
zrána delší cestu a mohl-lipřerušit jízdu, vystupo
val z vlaku, šel.se posílit nebeskou mannou:a po
kračovalv cestě. Horlivě propagoval častější SV.
přijímání němocných. Vyvracel předsudky, že sta
čí nemocným viatikum-jednou podané. Víckrát za.
den přijímal duchovně;vzbuzuje ohnivou touhu po
sv. Hostii. Ráno.ho.vídali v kostele; jak mezi jed-.
noumšísv. sepřipravuje ke stolu Páně apři druhé
koná.díky. Po obědějistě zašel na' návštěvu eucha“
ristického Přitele, aby mu'nahradil opuštěnost, jíž
trpí kostely v těchto hodinách. Večer.hobylo:vídati ©
pravidelně na: svátostném požehnání. Dlel-li před
Sanktissimem,'byl.jako v-extasi. Nepozorovalko
lem sebe hlůku, nevěděl o-svém okolí. Viděl. jen.Ježíše.

Vnímal krásu akouzlo. duší, :sytícíchse svatým
přijímáním.Rád: navštěvoval turinské Cottolengo
vy ústavy, protože sé tam hodně přistupovalo ke
stolu.Páně:. ;Chodím..vždyrád do.tohoto domu,
abych si trochů odpočinul:á okusilradosti ve spo
lečnosti lidí, kteří všichni byli u sv.přijímání a
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nosí Ježíše v srdci a každý den se s'ním stýkají
"vnejsv. Svátosti.“

Byl členem četných eucharistických bratrstev a
jeho členství nezáleželo-jen v zápisu do:spolkové
matriky.:Jeho radostí bylo, měl-likdy jiti-na eu
charistický průvod. „Jeho eucharistická útěchaby

la dlouhá, bylo-li dlouhé procesí.“ -:
Životním jeho.posláním bylo šířitidenní adoraci

velebné Svátosti:(Adorazione:guotidianauniversa
le perpetua A'Gesů. Sacramentato.). Ideu: organiso
vané adorace začíná realisovat v r. 1890. Schází se
hlouček přátel této myšlenky.:Perazzo je zvolen za
prvního předsedu sdružení adorátorů.:Služba myš
lence adorační rozmnožuje jeho.síly a vnuká'steré
prostředky účinné propagace. „Ve veřejnosti šíří
porozuměnítiskem i živým slovem.-Naeucharistic

„kých sjezdech mluvívá o.své akci:a:rozdává účast
níkům informační:brožury:a letáky,.aby probudil
zájem o adoraci: Přinávštěvě Říma jde ke' všem
význačnějším hodnostářům; aby zajistil -jejich pří
zeň myšlenceadorační. Prosí o:doporučení bra
trstvá adoračního kazatele, učitele, zaměstnavate
le, redaktory, knihkupce... Prosífaráře, aby al
mužnou zdrželi chudinu v chrámech první tři hodi
ny odpolední, kdy jje nejméně návštěvníků velebné
Svátosti. Dosáhl, že;faráři nechávali. mezi. dnem
otevřený:kostel, -aby mohli-věřící: navštěvovati
božského.Spasitele. Sám:platil u-sv. "Tomáše,.hlav
ního sídla adorace, hlídače, .aby, še, nevloudil do
chrámu zloděj.

Věřil pevně,:že:obnova-a prohloubení zbožnosti
způsobízlepšení sociálních: a“ mravních :poměrů.
„Začněme-přiváděti lidi do kostela“ říkával, „a
Bůh udělá.ostatek.““ Proto též pobízel děti k časté
mu svatémupřijímání, již- před úředním prohláše
"nímCírkve. Prvokomunikanty poděloval drobnými
dárky a získával je ihned pro adoraci.:

Adorace-byla 'pružinoujeho. činnosti a ideálem
jeho snah. Všudeušlechtile agitoval pro:svůj 'oblí
bený předmět. V dopisech;-v řečech,vhovorech ne
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k opomiňul zmínku o adoraci. Hraběti Snatuceimu
. psal do Říma: „Jako všechny žalmy končí doxolo
F gií, tak si dovoluji já vždy připomínku, že je třeba

MF zavésti a rozšířiti v Římě prozřetelnostní bratrstvo
E. Adorazioneuniversale guotidiana.“'
k. Nikohonepřekvapí, že dílo Perazzovo i jeho me

k tody narážely na odpor. Církevní:vrchnost jej cel
Aš kempodporovala.'Cirkuláře,ježpsal italskýmbis
SE Kupůmoadoraci,'nebyly nadarmo. Ale měl i ne
M přátele.Byl pronásledován a posmíván; trpká zkla

; mánítam, kde se nadál porozumění; naplňovaly-ho
nechutí. Ale když'si pak zašelna návštěvuvelebné

: Svátosti,uklidnil se a s radostnounadějí pracoval
F dál. Tyrdíval: „Překážky v dobrých věcech nás u

navují, ale i těší.““Někdy vesele vykládal: „Oiapin
- (zlý:duch) si mne vzal:na mušku a.do všeho mi

© strká ocas“-© NáboženskáčinnostPerazzovavyvěralazhlu
s boképřesvědčenévíry, dogmaticky založené, pros“
-té planéhosentimentalismu a nedůtklivé konserva

tivnosti. Věřil'v.Boží:Prozřetelnost a její pomoca
copoznal.jednou jako vůli Boží, neústupně'hleděl
provésti skutkem. Víra mu ukazovala ve "všechvě
cecha zjevechpřírody i světa Boha, všejej volalo
k Bohu.„Dobréiizlé, radost i žal, křásnoi i ošklivost
—všenás volá k'Bohu.„sKatolické přesvědčeníjej
činilo upřímným dítkem mariánským. a. vedlo jej
k prostinké, důvěrné úctě světců. ©

Víra ho vedle ve styku s bližními.J ehó šrdcé přé
kypovalo dobrotou, která přecházela nejednou v
důstojnouněžnost. Na-poprvé nečinil dojem srdeč
ného,přívětivéhočlověka. Ale v několika vteřinách
umělroztavitiled.nedůvěryksvé.osobě.

Víra nu vnukala srdečnou kolegialitu k přáte
lům.Rád je zvával k soběna oběd. V restauracích.
se častěji:nabídl, že: zaplatí za:ně účet. Kdo přišel
do jeho domu,.musil. dostat občerstvující nápoj a
byl uctěnnějakými zákusky. Sešel-li se se známým
na železnici,vzdal se'ochotně práva své.volnéjíz
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denky první třídy a přesedl.za přitelem do třídy
nižší. Dovedl imile avtipně zažertovat.

V řeči byl nepřítelem polemik :a hádek. Nestrpěl
nejmenší kritiky.a pomluvy 0 nepřítomných.Hned
se ohradil: „Musel by býti zde a museli bychom jej
slyšeti.. „-Je málo šetrnémluviti zle.o nepřítom
ných, kteří:se nemohou bránit.“

Horlivost jej nikdynestrhla-k odpuzující póze
něpovolanéhomravokárce. I k lidemoddanýmně
jaké chybě, ukazovalrespekt a šetrnost. Nepřijí
mal námitku, že.takový.zaslouží pohrdání. „„Pohr
dáme-li druhými, dokazujeme; že:zasluhujeme po
hrdání od Pána. Apak je tento člověk.synem Bo
žím, a.to stačí, abybyl:hoden Všeliké.naší úcty a
lásky. M

Nikterak.' však:nebyl. Ihostejný: k -duchovnímu
blahubližních. Navštěvoval nemocné a -staral se
o jejich zaopatření, jestli byli-příbuzní nábožensky
vlažní. S úspěchem pečoval 0:urovnání. rodinných
poměrů, o -církevní sňatky konkubinářů a civilně
oddaných osob. Uměl.se.dojemně.modliti'sumírají
cími.Proto, jej nejednou zvali-k;(nemocným,aby
je duchovně potěšil. 

Vedle“almuženduchovních. prokazoval štědře
dobrodiní hmotná. Jeho práce nebyla-sice honoro
vána podle zásluh,alé proto.neskrblil se svým ma

»jetkem: Dával denně „almůžnu:chudým,přijímal
subskripce, podporoval dobré spolky. Jako niko
mu neodepřel modlitbu, tak'nikoho neodbyl, když
byl prošen o almužnu. Chudým nebo nezaměstna
ným úředníkůmdával opisovat svéliterární práce,
aby je mohl šetrným způsoběmobdarovat. Bral je
na oběd;skýtál jim zdarmabyt atd. Ač-bývalzra
něn v duši nespravedlivým odstrkováním, nezávi
děl postupu mladším úředníkům, třebas-svým pod
daným, a upřímnějim blahopřával k povýšení.

Rád se obětoval za druhé:k'práci, abyjim uložil
vykonání náboženskýchpovinností. Věděl, že ne
jeden zneužil:jeho dobroty, ale-nedal se:proto: na
laditi k odměřené opatrnosti. Dával: sebe bližním
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bez úzkostlivého' odpočítávání. Vždyť se nedávalk lidem,nýbržBohuv nich.
Perazzo nebyl ženat. Matka mu záhy našla hod

i nou nevěstu a-on by senebylbránil vůli matčině.: Alemoudrá'žena' dala synovu plnou svobodu, aby
*se rozhodl sám„podle své náklonnosti a podle Bo= ha“

„Nuže,maminko,řekl tehdy osmnáctiletý Pa0
| lo,„mám-li svobodnou volbu,"nechmetohoplánu a

již o němnemluvme.“ A téžjiž o něm nemluvili.
ŽivotPerazzův zářila;dýchal krásou čistoty.Pří

E tel o něm svědčí: „Pochybuji, že by která řeholnice
k na světěpředstihla Perazza.v této andělské ctnosti,

E Bědatomu, kdo by byl učinil nějakou narážku protitéto ctnosti.
Přátele udivovala jeho nepřekonatelná trpěli

vost, se kterou odrážel nespravedlivé zacházení
k úřadů.Při rozpravách o takových věcech musil tě

k šit Perazzo své obdivovatele: „Do ráje se nejede
: kočárem.Následujme světce, kteří:si s radostí po

kládali za čest, že trpí proPána, Tříštičkakříže má
4větší cenunežstatisícesvětůsevšemiradostmi,bo

„ hatstvíma poctami.
Příklad:trpícího a pokořeného Spasitele ho držel

zpřímaa v klidu, kde by jiný vztekle cloumal řetě
zybezmocné revolty: „Ježíš trpěl tolik a v-:každém
ohledu odpustil. Já, v tak'nepatrné věci tím spíše
tak musím učiniti“ ——„Víra a úcta BožskéhoSrd
cePáně jsou mou útěchouna této zemiútrap a SVÍzelů.“

Od dětských let měl strach před psy a celý život
se v něm ozývalo tušení, že bude jednou obětí psí
hokousnutí. Táto předtucha jej nezklamala.

Dne 28..října 1911 jel do:"Říma vyprosit nejvyšší
É "definitivní úchvalu pro Adoraci. Po obvyklých au

diencích byl na požehnání v chrámě za Porta Pia.
Na zpáteční.cestě přiběhlk němuzezadu malý psík
a kousl jej sotva znatelně do pravé ruky. Po svém
zvykuPerazzo dal-si ránu-důkladně ošetřitina kli-*
nice,na polyklinicea v nějaké lékárně. Lékařikon
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statovali nebezpečí vztekliny. Rychle se vrátil do
Turina. Docházelk odbornémulékaři, který jej lé
čil protivzteklině,.,,Ciapin to chtěl, píše komusi,
+Způsobilmi kousnuti psem v. Římě:a.nyní seléčím
proti vzteklině.Ale-Pán bude chtíti,co je. lepšípro
mou ubohou duši. Staň se jeho svatá a otcovská vů
Je.““Choroba se horšila den ze dne. Po paralyse ru:
ky následovalo ochrnutíčinnosti ostatních údů. Tě
šili jej možností zázraku. „„Ne,.ne; nikdo- tu není
potřebný.Pán vzbudí jiného, který budeumět lépe
jednat a budemoudřejší než já.“ Nenaříkal. Ná
vštěvníky prosil dětinně: „Mluvtemi o Ježíši. a o

sd Marii Panně. Plačící příbuznéuklidňoval:. „Ne,
2 moji drazí, neplačte... Jdu do:.ráje k své věčné

adoraci.BuduSeza vásmodliti.M
K věčné adoraci odešel před půlnocí22. listopa

du 1911: Téhoždne, několik;hodin předtím, -bylo

-schváleno'v Římě:Jeho životní-nejmilejší:dílo. —m Adorace každodenní.
s „Perazzobyl literárněččinný.Řídil čČasopis, věno
bí vaný zájmům adorace: Psal hojně do jiných náboio —© ženskýchrevuí.Vydávaltéžsamostatnéspisky.
sč, V jednom znich(Tesoro dei Tesori) píše:„Ježíš
be Kristus chce; abychombyli živi jeho životem. Odn povězmena jeho lásku“ |

Perazzo provedl skutkem tuto: výzvu sám na so
bě. Jeho život byl nepřetržitou, logicky-souvislou,

" promyšlenou a milostí řízenou odpovědí:na lásku
a JežíšeKrista.
Vl Nedal si vázat perutě ducha všednímistarostmi
i života, Nejvyšší, ohromující pracovní výkon slou

| čil s intensivním životem srdce v Bohu.
| Byl živ z Boha v nejsvětější Eucharistii a vsál do

E sebe zdroj života Božího, zdroj nejširší -a nejdoko
új nalejší činnosti v řádu:milostii i v řádu přirozeném.

povolání, je přístupna každému, kdo zúčtoval s těž
kým hříchem. A -proto ani svatost nění výsadou

í určitých: třída stavů.aje přístupna. i zaměstnání
aj- nejvšednějšímu a nejrušnějšímu.
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Svatost je jen rozvinutímmilosti posvěcující,v
SŠ duši, -ovšem rozvinutí nejdokonalejší. Nejsvětější

| Svátost „přinášínejmocnější příliv milosti. Boží, ú
ME časti na životě Božím, a proto.pozvedá neodolatel,

ně k oblastem svatosti.

P.REGINALDDACÍK0.P
| ZDĚJIN DUCHOVNÍHO'ŽIVOTA

VII. Svatý Bernard;

Sledujeme-li-životopisy „svatých, zdá se-nám
mnohdy;jako by: Bůh-vázal-na jisté krajiny -veli
kányurčitého druhu. Není Florencie kolébkou ve
likýchreformátorů, Siena městem mystiků? Jestli
že roku 1090přichází:na svět Bernard ve Fontai
nes-lés-Dijon;-vkraji Bosueta a Lacordaira, zdá se,
jako by tento kraj Bourgognebyl vyhrazen velkým
řečníkům a kazatelům, jejichž slova budou .zníti
v Církvi Boží. Ohnivý karakter Bernardův, -který
bylzušlechtěn jemnou výchovou zbožných rodičů;
zatoužil:brzy oddati:se. zcelaBohu. Mladý, dvaad
vacetiletýmladík odcházínejdříve do samoty, kde
se oddává:rozjímání; a po šesti měsících vstupuje
se svými-čtyřmi bratřími a mnohapřáteli. do kláš
terav Citeaux a po'třech letech sestává sám zakla
datelem jednohoz nejslavnějších středisek středo
věkého řeholního-života Clairvaux, kde. bývávalo
v doběrozkvětu až sedmSet řeholníků..

Řehole svatého Benedikta've své nejpřísnější
forměa.co nejpečlivěji. zachovávaná se stala zá-.
kladem řeholníhoživota družiny-svatého Bernarda..
Není proto divů, že nejeden ze základních TYSŮSVA
tého Benedikta se jeví i u Bernarda, a jsou-li roz
dily meži těmito dvěmavelikány- (ducha,vycházéjí
předevšímz-osobních disposic a různosti karakteru.

Třebaže tak toužil. Bernard po samotě,abýse
mohl oddávat zcela službělásky, aby mohlprokle
čet dlouhéhodinypod křížemalkát v tichu své ce
ly nad-Mužém bolesti,stírat jeho krev,:tryskající
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z ran, nebylo“mu dopřáno tohoto klidu v té míře,
jak by si byl přál.Dospěl,ato velmi brzy, v nádrž,
která přetékala, a proto musel rozdávat z vlastní
náplně.* Sláva ó jeho svatosti a moudrosti se.velmi
záhy roznesla a Církev -ho volala všude tam, kde
bylo potřeba jeho slova a zásahu moudré rady.
A'Bernard šel pokorně,hoře láskou, k duším. Šel
a kázal druhou křížovouvýpravu, šel na sněmy a
hájil jak práva Církve, tak -ryzost víry, zažehnává
západní schisma a mluví proti bludařům -a nepřáte
lům pravdy Kristovy.*

Když roku 1153 umírá vyčerpán 'jak hmotnou
námahou, tak žárem božské lásky: a odcházíza cí
Jem svých žhavých tužeb, zanechává Církvi dědic
tví ve svých spisech,které je těžko zvažitelné, Jén
Bůhví, kolik světců vychovalo:a kolik nadšení a
svatých předsevzetí vzbudilo v duších. jeho zacho
vaných 332řečí14 různých pojednánía na 500lis
tů 0-nejrůznějších tématech duchovního života. Je
ho styl je, řekl bych, přimo svůdný; začte-li se.kdo
do jeho řečí, nelze se:od'nich odpoutat, nelze je
znovu neprožívat. Jeho spisy dýchají životem a lás
kou k Bohua duším; jak napsal M.Vacandard,* je
jich karakteristikou je jakási vůněčehosi sladké
ho,silná'a jemná zároveň, která proniká:hluboko
do:duše čtenáře jako božská milost..Zdá se vám, že
se navás rozlévá světlo a mír, které.zářily z posta

1 In Cantica .sermo 18.: „Jest třeba se stříci, jak: rozdá
vati; co jsme přijali pro sebe, tak zase zadržovati si, co
jsme přijali k rozdání. Jistě zadržuješ pro sebe věc, ná
ležející bližnímu;jestliže na příklad jsa'pln'ctností a na
venek ozdoben. dary moudrosti a výmluvnosti, snad ze
strachu nebo z lenosti nebo znepravé“pokory zabraňuješ
průchod slovu, jež by mohlo mnohým prospěti, neužiteč
ným, ba zavrženíhodným mlčením... Jsi-li tedy moudrý,
ukaž, žejsi nádrží, a ne průtokem: Neboťstoka téměř
současně přijímá i vylévá, nádoba však čeká,:.až je: na
plněna, a-pak,:.co: nadbývá,rozlévá bez vlastní škody,
vědouc, že .je zlořečený,kdo ničí, co-mu nepatří..
„2 Podrobný životopis vyšel.ve sbírce Vítězové,Olomouc, 1935.

8 Vacandard, Dict: de Théol. cathol. tom. II. -T88.
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MĚ vy velikého světce středověku,"a spínáte-mimoděk
k ruce k modlitbě.

Bernard není učencem v-obvyklém slova smyslu.
© Vytýkali mu dokonce, že -je proti vědě, že pohrdá
- vědou.Je sice pravda, že nemiloval planéspekula
£ ce theologické,byl člověkempraktickým po výtce

M a proto také-.všechno jeho vědění jde tímto směrem
E a má vyústit,v praktické lásce k Bohu. Miloval vě

dění,ale jento, které vede k pokorné služběBoží,
které učí ctnostnému životu. Bylo by však nespráv
né, kdybychom chtěli stavět opata z Clairvaux me
zinepřátele vědy. — V jedné řečinaVelepiseň (36)
rozlišuje čtyři druhy lidí, kteří se obírají věděním.
První se shánějí po:vědění.a obírají se vědou jen

, proto, aby se 0 nich vědělo, aby. stavěli její pomocí
na odiv samy sebe. Tonení ovšem nicnež hanebná
zvědavost.Jiní touží po vědění, abyse jím oboha
covali; a to je nízká-ziskuchtivost. Jsou však také
takoví, kteří chtějí nabýti. vědění, aby mohli vzdě
Jávat:jiné; cožjest úkonem lásky. A konečně jsou
jednotlivci, kteří touží po vědě, aby sesami vzdě
lali, a to je známkou moudrosti. A tyto dva po
slední druhy lidí chválí světec. Jestliže tedy bojo
val najiných stránkách svých děl proti vědění,by
lo to vždy proti plané vědě,která nevede k Bohu,
nebokterá od něho odvádí, která nadýmá, jak pra
ví svatý Pavel, místo aby vzdělávala. A. co se
mohlo více protivit. tomuto. velkému opěvovateli
pokory než právě vědění; které jJe plné pýchy?

Ve skutečnosti však víme,.že měl Bernard né
smírný vliv. na rodící se scholastiku, a-to právě
tím,že zdůrazňoval, že každá vědamusí,vésti k Bo
hu a že se nesmí utápět v planých hádkách a ne
užitečnémrozumování.Není naprosto žádnéhopro
tikladu meziBernardovoumystikou a scholastikou,
jak správně ukazuje Grabmann.“ Naopak, mystio
ké poznáníBernardovo přináší nesmírně mnoho pro

4 Geschichte der scholastischen Methode,II. p. 94—97.
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suchou vědu scholastickou, ukazuje konkretněji
vztahy mezi vědou a věrou a drží scholastickou
theologii v náležitých.mézích, aby se z ní nestala
věda čistě lidská. Bernard viděl více, nežmůže vi
dět pouhýtheolog, třebas:sebeučenější; a odtudje

-ho zdánlivá nechuť: k vědění lidskému, -která se
: získává velikým úsilím a námahou,-ztrácí se velmi

k snadnoa na nejzákladnější otázky lidské duše do
vede jen velmi spoře odpovědět. Proto dává před
nost světec předpoznáním čistě rozumovým pozná
ní afektivnímu.

x

Ň Ve svémpojetí duchovníhoživota vychází Ber
| nard hlavně zesvatého:Augustina:aproto tak zdů

k- razňuje důležitost lásky proti učitelům východním,
ON kteří mnohdy až přílišný důraz.kladli na bázeň ve
i "vztazích člověka k Bohu. Bernard znal Augustina,
f: a to nejen jako učitele duchovního života, nýbrž
k i jako theologa, a drží se ho tak dokonale,že, když

mápojednávati o poměru milosti-k svobodné vůli
člověka, následuje věrně biskupa hipponského ne
jen v nauce, nýbrž dává své knize i tentýž titul: De
gratia et' libero: arbitrio: O milosti a -svobodném
rozhodování.

"Jako Augustin, učí- i Bernard: zásluhy člověka
jsou jen dar Boží,alepředpokládají součinnostvů
le. Kdo nás spasí, ptá se světec.: Milost:.Ale.copak
svobodná: vůle? Je: spasena. Odejmi svobodnou
vůli, .a není tu, kdo bý byl spasen..„Odejmi mi
lost, a nenítu; kdo by spasil.“I“jedna i druhá
jsou nutné. Úkolem vůle Jest, aby dala souhlas
pod vlivem milosti: :Ne, že by: tento souhlas,
v němž spočívá veškerá záslůha,; pocházel od ní,
protože nejsme-schopni "mítijédinou myšlenku
samize-sebe, tím méně-dobrý souhlas. Ale i když
přicházítento souhlasod Boha, není u nás uskuteč
něn bez nás. Lidská činnost je tedy podivuhodně
zladěna, takže každý skutekje jakcelý od Boha,
tak celýodčlověka, protože Bůh je mocný a může
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E.způsobit, aby náš skutek, pod. vlivemjeho milostibyl náš.“
A tato nauka o milosti a.0 úžasné transcendenci

MĚ- Boží pozvedá Bernarda k oddanosti vůči Bohu,
k lásce, která nemůže'míti. mezí. Odtud jeho velký

k- pojemkřesťanské dokonalosti. „To je zcela doko
k. nalý muž,“ píše,“ „jehož vůle s láskou a touhou lne

k milosti, že si nejen nežádá konati zlo, nýbrž ani
menší:dobro: nebo méně dobře, než. muvnuká mi
lost.““Chtíti stále větší dobro, toužit stále po větší
dokonalosti, nikdy neustáváti na cestě k Bohu, to
je základní rys Bernardovy nauky'o duchovnímžž1
votě. Duchovníživot-spočívá v lásce, která poutá
dušik Bohu.Ale'tatoláska nemůžebýti nikdydosti
dokonalá, protože je třeba stále vpřed. Nikdo ne
můžebýti dokonalý, netouži-li býti dokonalejší; a
člověkse jeví tím dokonalejší, čím po vyšší:doko
nalostitouží.? Na cestě k Bohunelze se-zastavit, a
proto nepokračovat:znamená vraceti'Se. Neustálá
snaha o pokrok apevné úsilí 0 to, co je dokonalej
ší, to je dokonalost. Jestliže pracovati o svém zdo
konaleníznamená býti dokonalým, nechtíti pokra
čovatije jistě.vraceti se: „Kde jsou tedy ti, kteří
říkávají: Dosti pro nás, nechceme býti lepší než
otcové naši? Ó mnichu,.ty nechceš pokračovati!
— Nikoliv. — Chceš tedy jíti.nazpět? — Také né
zcela.— Co tedy:"chceš?—Chci žíti takovým způ
sobem, řekneš,'že zůstanu tam, kam jsem dospěl,
anižbych-Šel nazpět,ale bez touhy jíti výše. — To,
co chceš,je nemožné,protože nic na tomto světě
nezůstává.v :témže stavu. Je' třebanutně buď vy
stupovatnebo.sestupovat; ;kdybychom se chtěliza
stavit, jistě bychompadli.“5

M

5 Dea et Jib. arb. L'n. 9;VII. 24.XIV. 47.:Mistim;
non sigillatim; simul, non. vicissim, non partim gratia,
partim"liberum' arbitrium, sed totum. singula: opere individuo peragunt..

6 In festo s. Michaelis, sermoII. 4.
7 Ep. XXXIV, ad Dragonem monach., 1.
8 Epist. COLIV. ad abbatem- Guariihum, 3—4.
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Na této cestěk cíli tak dalekému.a tak velikému
je třeba především dokonalého poznání sama sebe.
cožplodí v duši pokoru, a poznánívelikosti a krásy
Boží, odkud -se rodí v duši'láska k Bohu. To jsou
dvě ctnosti,. o.kterých. nejraději mluvísvatý Ber
nard, v nich vidí základ i vrcholky dokonalého ži
v ota, bez nich však nelze mluvit ani:o jehozačát
cíčh, |
< Pokoru: popisuje jako ctnost, kterou-:člověk -po
náležitém:-poznání sama-sebe připadá:si bezcenný
a nízký.?Proto.chce-li se:duše pokořit, nejlepší a
nejbezpečnějšíprostředek najde v-dokonalémsebe
poznání, protože pohled na sebe-jí odhalí celou bí

du, která potřebuje stále:Boží: pomoci.:Pak se naučí dušepohrdat sama sebou a svou domnělou ve
„likostí, protože, když se uzříve světle Božím;pozná
svou ubohost a malost.: Světec nechápe; jak by se
mohlanadýmat pýchou duše,-která pohlédla ve
tvář své bídě, slabosti, která poznala všechny své
hříchy a nezřízenésklony a která se zahleděla do
velikosti Boží, před níž se ztrácí ubohý člověk."“

Je pravda, žeteorie pokory, jakou podává,Ber
nard, není ničímnovým. Bernard tu čerpávelmi
mnohozduchovnítradice jak-východní, tak západ
ní, zvláště ze svatého Augustina; který :už dávno
poukázal ii teoreticky na potřebupokory, jakožto
základu duchovního' života; .bylo však třeba zdů
„razňovat.tyto.základy, a způsob,jakým. to učinil
světec, mělveliký vliv na další generace. Jestliže
knížka Onásledování Krista byla někdy připisová
na-svatému Bernardu, bylo to především proto, že
80 v ní setkáváme zvláště v pojednání-o: pokoře
s:celými pasážemi, Které jsou velmi podobné mís
tům ze spisů světcových. Heslo Ama nesciri, miluj
býti. neznám, které razil světec!! a které se táhne
jako zlatá nitka celouknížkouOnásledování Kris

9 De gradibus humilitatis, C.-1.
19 In Cantica sermo XXXVL5:
11 In Nativ. Domini sermo IJE2.; "Ama nesciri, laudet

te 08 alienum, sileat tuum.

184



kVNEAOOT

MJKa

: ta; bylo pro něho:nejen šedou teorií, nýbrž skuteč
ným životem, který se projevoval tím,.že po ničem
netoužiltolik, nežpo tom, aby nikdo o něm nevě

+- děl, aby mohl býti poslední ze všech, třebaže jej
všichni měli za-prvního.

Bernard miloval pokoru, protože Bůh-miluje po
korné a protiví se pyšným. Miloval pokoru a psal
o ní s takovým enthůsiasmem, protože nebyl teo
retikem, nýbrž sám žil,.čemu učil. Byl přesvědčen
zkušenostně.o. její: velikosti. adůležitosti. Věděl
z vlastního poznání, že nic tak nepřitahuje Boha a.
nepozvedáduši k němu a-nic-tak. nepřipravuje na,
přílivmilosti, jako.pokora. -Proto zdůrazňuje stále
svým řeholním,bratřím; že pokora je přítelkou mi
losti a proto pokornýje přítelemBožím.

(Pokračování.)
DR.J ANMERELL

NOVÉ RŮUKOPISNÉNÁLEZY
BIBLICKÉ

Vztah:Čechak bibli byl vždy velmi blízký. Na
prahunašich kulturních dějin:stojí-první překlad
Písma svatého, a stejně i později překlady a pečli
vá vydání Písma svědčila nejenom o naši kultuře,
nýbrž io lásky.ke Knize knih. Není bez zajímavosti,
že i dnés velmi-mnozí lidé — kteří sesnad napolo
s křesťanstvím rozešli — nejsou nijak lhostejní
k bibli,kdyžse objeví v novinách zpráva 0 nových
nálezech, týkajících se bible, věnují jí zvláštní pozornost.

V poslední době::přinesly naše:listy takových
zpráv několik, bohužel, zmatených a nepřesných.
Uvedu v tomto článku čtenářům Hlubiny několik:
poznámek o nejnovějších rukopisných nálezech, tý
kajících se bible, o -velkémnálezu důležitých papy
rusů Chester Beattyho,o tak zvanémpátém neboli.
neznámémevangeliu, a konečně o nepatrném zlo
mečkuevangelia svatého Jana, který je pravděpo
dobněnejstarší zachovaný novozákonní rukopis.

V posledních desítiletich věnují učenci velikou,
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pozornost zvláště egyptským papyrusům. Ukázalo
se, že:tyto papyrusy mají nesmírný význam i pro
studiumPísma svatého, hlavně Nového zákona. A
to nejenom papyrusy popsané biblickými texty —
nebylo jich donedávna mnoho — nýbrži papyrusy
Pprofánní,jakých se zachovaloveliké množství.

Je třeba se trochuzatoulati do světapapyrusů,
abychomponěkudpoznali jejich význam pro Písmo
svaté. Již v třetím tisíciletí před Kristem se užívalo
v Egyptě papyrusu ku psaní. Až do dobytí Egypta
od Arabů (v'%.století po Kristu) sepapyrusu obec
ně užívalo.Proto taképrvní biblické rukopisy byly
psány na papyrusu, až teprve od poloviny čtvrtého
století se užívalo materiálu pevnějíšho, totiž perga
menu. Papyrus -je křehký a snadno se zničí, zvláš
tě když se ho často používá (jak tomu bylo u knih
Písma svatého, kterých se používalo při bohosluž
bě).Je-li však papyrus v suchu a nepoužívá-li se
ho, vydrží po celá tisíciletí. Tak tomu bylo v Egyp
tě. Nepotřebné zápisy a listy z úřadů i domácností
se odvážely za město na rumiště; tam je zanesl
prach a písek. Většinatěchto papyrusů je popsána
řečtinou,neboťpocházejí z doby hellenistickékul
tury. Spousty papyrusů byly ukryty v -suchépůdě
Egypta, nikdo neměl o-nich tušeni, až je učenciob
jevili a začali zkoumati. Když seurčilo jejich stáří
apoznalo se,že pocházejí z doby blízkédobě Kris
tově a z doby rodícíhose křesťanství, věnovali jim
i biblisté zvláštní pozornost. Jsou:to: památky po
lidech příbuzných lidem,-k nimž mluvil Ježíš Kris
tus'a apoštolové, zvláště Pavel z'Tarsu. Zachovalo
se nám množstvídopisů,které:nebyly určeny pro
veřejnostav nichžprávě proto se jeví životpřos
téhočlověka-v době hellenistické kultury tak, jak
byl. Jsou to vlastní svědectví -drobných lidí. Sedlá-
ci; řemeslníci,vojíni, matky k-námmluví po stale
tích o svýchstarostech“ a pracích. V:-těchto dopi

"sech,:soudníchaktech, rozličných smlouvách a kvi
tancích — určených k zapomenutí a náhodou obje
vených —"Jest zachycen:denní živót 'těchto:pros
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| tých lidítak, jak by nám ho nebyl zachoval žádný
spisovatel. A:nejeden pohled do-života lidí Kristo
vy a Pavlovy.doby — vždyť právě drobným, pros
tým lidem byla určena první katechese Spasitelo
va a apoštolů—jak se odráží v papyrusech, osvět
lil mnohé dosudtemné místo Nového zákona, zvláš-.
tě.listů svatého Pavla. V'tomto věrném zachycení
duše antických -lidí je velký kulturně-historičký
význam papyrusových.nálezů i pro biblické stu
dium..

Jejich význam je však:veliký 1 po stránce filo
logické a gramatické. Slovní poklad.a gramatika
novozákonníchknih má velmi mnoho.příbuznosti
se slovníkemagramatikou papyrusů, vždyť tobyla
jedna a táž řeč, jak. mluvili prostí lidé v dobách
římského císařství.

Takový byl význam papyrusů pro studium 4
porozuměníNového zákona až do nejnovější doby.
Byly.sice nalezenyi zlomky s biblickýmitexty, ale
pouze nepatrné a.proto bezvětšího významu pro
textovou kritiku Nového zákona. Bylo přání bib
listů, aby se našly i větší zlomkyPísma svatého,
psané na .papyrusu, poněvadž se dalo tušiti, že by
předčilystářímzákladní novozákonnírukopisy, ko
dex sinajský a vatikánský:

A toto přáníse stalo: skutkem.Tajemná půda
staréhoEgypta chystala překvapenínejenom bib
lickému, nýbrž celému vědeckémusvětu.

Najaře roku 1930byl v Kahýře na-vědecké cesté
německý učenec Karel Schmidt..Tam munabízeli
obchodnicistarožitnostmi papyrusové listy, popsa
né řeckým písmem. Schmidt viděl, že jsou to: bib
lické rukopisy. nesmírné ceny. Nebylo ani pomyšle
ní, aby je koupil; poněvadž-obchodníci požadovali
závratné sumy. Bylo nebezpečí, že cenné rukopisy
budou rozneseny: Bohudíky, nestalo se tak. Bohatý
Američan,soukromý sběratel A. Chester-Beaty
většinu nalezenýchrukopisů koupil. Druhou část.
získala universita michiganská. Tak vzácnépamát
ky byly zachráněny a věda se dala do jejich studia.
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Bylotřeba rukopisy konservovati, sestavitido pů
vodní polohy, sestaviti souvislý text a kriticky je
zhodnotiti. Ta práce trvala několik:let. Část ze sbír
kyChester Beattyhozačal odroku 1933vydávativěhlasný odborník v papyrologii Frederic Kenyen;'

-část, která je:v majetku university michiganské,
vyšla teprvepřed několika.měsíci.

Konservovánírukopisů provedl světový odbor
ník dr. Ibscher: z Berlína. Z-fotografických repro
dukcíje zřejmo, že tato práce byla nesnadná. Po
konservování bylo třebarukopisy přečísti, zjistiti
jejichstáří a ostatní podrobnosti.

| - Kde jest vlast. rukopisů? Místo, jejich nálezů?
B Odpověďna tuto otázku by usnadnila odpověď-na
| otázky další. Avšak antikváři, kteří místa nálezů

znají, úzkostlivě je tají, neboť egyptskými zákony
je vývoz starožitností přísně zakázán. Pravděpo

jo dobněrukopisybyly nalezenyv okolí Fajjumu, ně
i kde poblíž stáré Afroditopole. Tam bylo mnoho
B křesťanských klášterů — snad vezříceninách ně

kterého z nich se zlomky nalezly. Je to velmi prav
-"děpodobné.Snad, když.neznámý opat některého
z těchklášterů“ pořídil pro liturgickoupotřebuno
-vé,pevnější pergamenové rukopisy Písma svatého,.
sebral pečlivě zbytky starých, dotud užívaných pa

"pyrusovýchrukopisů a zakopal je někdev klášterní
zahradě, a nyní, po staletích, jsou objeveny a po
tvrzují náš věcně neporušený a s nimi shodnýtext
novozákonních knih.

-Čo vše nové nálezy obsahují?
Vsbírce ChesterBeattyho se nám zachovalo a

bylo vydáno 190 listů dvanácti různých kodexů
n Starého i. Nového zákona. Jsou to úryvky řecké
o Septuaginty, a to z.-knih: Genesis; Numeri, Deute

ronomium,:z proroků Isaiáše a'Jeremiáše, z knihy
Esther, Ezechiel,Daniel a Ecelesiasticus. Text No

vého zákona -podávásbírka Chester Beattyho ve
třechkodexech. První kodex obsahoval Evangelia

1 The Chester Beatty Biblical Papyri,. London 1933-35.
2The Epistles of Paul. Ed. H- Sanders. Michigan 1935.
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a Skutky apoštolské. Zachovalose 28 listů. Druhý
+-obsahoval listy svatého Pavla. Zbylo pouze 9 listů.

V třetím bylo Zjevení sv. Jana. Z tohoto se zacho
valo 10 listů. Konečněje v nálezu ještě 5 listů apo

É. kryfní knihy Henochovya zlomkystarokřésťanské
homilie.

Kodex listů svatého Pavla se zachoval ve.sbírce:
ChesterBeatty pouze v devíti listech,ačkoliv po
dle stránkování měl původně asi 100 listů a podle
vydavatele Kenyona obsahoval všechny listy Pav
lovy, vyjma listy pastýřské. Závěr Kenyonův byl
správný. Většina listů svatého Pavla bylanalezena
v papyrusech, které přišly do majetku-university
michiganské,která. je nedávno:publikovala.Jsou
zde listy: K Římanům, Židům, I- a II, ke Kor.,
k Efes., Galat., Filip., -Kolos.a I. k Thesalonským.
Epištola k:Židům jest.v kodexuna. druhémmístě,

E. zaepištolouk Římanům. j
Stáří rukopisů. Na:první pohled by se zdálo,-že

jest skoro nemožno určiti stáří těchto zlomků. -A
však dnes paleografie podle:jiných zachovaných
rukopisů, podle tvaru písma;.pravopisných.zvlášt
ností, zkratek-ajiných známek dovedeurčiti stáří
rukopisů-poměrněvelmi přesně. Kenyon — který
jest dnes v paleografii snadnejlepší odborník —
vyžádav si posudek'i jiných papyrologů, určil stáří
rukopisů. Z rukopisů starozákonních jsou nejstarší
Numeria Deutoronomium, podle Kenyonajiž z dru
héhostoletí, dokonce z-jehoprvní polovice. Ostatní
rukopisy jsou rovněž buď z druhéhostoletí, někte:
ré ze třetíhoa čtvrtéhostoletí. Kenyon zvláště dů
kladně zpracoval a vydal tiskem rukopisy novozá“
konní. První kodex:Evangelia a Skutky apoštol
ské klade Kenyon do století třetího, spíše do jeho
první polovice. Kodexlistů Pavlových klade do po
loviny třetího století a Zjevéní sv. Jana do konce
století třetího.

Tedy tyto:rukopisyjsou starší o celé jedno sto
letí, než. nejstarší. pergamenové rukopisy Nového
zákona, podle nichž se dodnes vydává Písmo svaté.
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Anyní nejzajímavější závěr: Jaký jest poměrno

vě nalezených.rukopisů k nejstarším dosuď zná
mým rukopisům? Liší se mnoho tento text, starší
o celé jedno stoleti, od rukopisů čtvrtého“století?

"Nové rukopisy nepřinášejí žádných význačnějších
-odchylek, týkajících se smyslu Pisma svatého, věcí
nebo dogmatu! Jsou zdevarianty, odchylná čtení,

„ale ta se týkají pouze přeskupení slov, gramatic
kých odchylek, vynechání neb přidáníbezvýznam
ných částic,-nikolivvšak podstaty textu.

Jinými slovy:Tezt. knihy, která jest :nejdražší
křesťanskémůsrdci, byl v polovině třetího století
stejný, jako ve století čtvrtém, to jesť jako dnes.

Text nových papyrusů se blíží nejvíceskupině
textů, jež se nazývá cesarejská. Je to text, kterého
užíval Origenes za pobytu v Cesareji.

ad Rukopisy Chester Beattyho si plným právem za
Re sloužily pozornost, jakou vzbudily ve vědeckém
2 světě, a jejichvýznam, zvláště pro textovou.kritiku jest veliký.*“

Nemalou pozornost, či spíše sensaci vzbudily ji
né, nově nalezené. papyrusové. zlomky, nalezený
zlomek: tak zvaného neznámého,-podle některých
noviň dokonce.pátého evangelia. První.zprávu 0

! tom zlomku. přinesly v lednu minulého roku:„Ti
v mes“ Zpráva pravila; že pro.Britské museumbyl

„získán fragment neznámého evangelia egyptské
ho původu. I u nás po této předběžnézprávě nebylo
nouze o fantastické: :a-- nesprávné. "dohady. Nyní,
kdyžzlomky vyšly tiskem“ možnok nim zaujmou

É ti kritické stanovisko a možno také ihnedříci, že
„Ah ti, kteří očekávali sensaci-nebo snad převrat v do

p“ savadním názoru na.evangelia, byli cele zklamáni.
EE Nalezly se'pouze tři zlomky-s několika verši. Frag

menty zkoumal konservátor Britského'musea H. I.

ň

...Z

<TELEArm"

.b.

3 Vice otěchto rukopisech v. ve velmi .informativním
4 (článku. dr. Tom. Hudce:v Hlídce z I 1985, str. 85 a 139nás
ji 4 Fragiónís of an unknown Gospel ánd other early

Christian Papyri. London, British Museum,1935.
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AEBell, ředitel tohoto musea F.:Kenyon a německý
A papyrolog“W. Schubart. Podle písma, a zkratek

jiš kladou zlomkyasi do roku.150. ©
Vydavatelé sesnažilitext značněpoškozenýčás

E tečněrekonstruovati. Fragmenty připomínají ka
- nonickáevangelia, zvláště evangelium sv. Jana.

i Aby sičtenáři učinili představu ocelkovém rázu

* těchto zlomků, podávám překlad alespoň jednoho| fragmentu.
První fragment zní:(verse)::
1:A Ježíš pravil (zákoníkům:Potrestejte) každé

hozločincea přestupníka,anemne...“ 2. A.obrá
tiv se k vůdcům lidu,řekl jim toto slovo:„Zpytujte
Písma,v-kterých se(domníváteže-máte život: jsou
to ona, jež vydávají: svědectví o mně. 3. Nedomní
vejte se, že jsem přišel na vás žalovat usvého Otce;
jest někdo,:kdo na vásžaluje, totiž Mojžíš,v něhož
vy doufáte.““4. A ježto'říkali: „Víme dobře, že.Bůh
mluvil k Mojžíšovi, ale o tobě nevíme, odkud jsi,“
Ježíš odpovídaje řekl jim: „Nyní. je; vaše nevěraobžalována.

Druhá strana:tohoto fragmentu (recto): zní:
5. Poradili (zástupu) snésti kameny dohromady,

aby jej kamenovali. 6. A vůdcovéna něj vložili ru
ce, aby jej-uchopili a (vydali) zástupu; a nemohli
ho uchopit, protože: hodina jeho vydání ještě. ne
přišla. 7. On pak, Pán;-prošed mezi nimi, nepozo
rovaně odešel.:8. A hle! malomocný přiblíživ se

/

k němu, praví: „Mistře Ježíši, konaje cestu s ma-:
lomocnýmia jeda s-nimi.v hostinci,.nakaziljsem
sé malomocenstvím:takéjá. Chceš-li tedy, jsem0+
čištěn:9. Pán pak-mu řekl: „Chci, buď čist! A ihned

jej malomocenství:opustilo.:10. (Pán pak mu řekl):„Jdi (seukázat)'kněžím.
Fragment-velmi:připomíná kanonická evangelia.

Zvláštějedna drobnost je důležitápro celkové oce
něnífragmentu. Zlomek:udává příčinů vzniku ma
lomocenstvíu. nemocného,který prosí. Krista za
uzdravení. Konal prý cestu s malomočnými,jedl
8nimi v hostinci,:a tak se'prýnakazil. Toto líčení

J

191



“
vY

"A

vzniku malomocenství odporuje židovským: před
„ pisům. Ty přísně zakazovaly jakýkoli styk s malo

mocnými. Z toho můžeme usuzovati, že fragmenty
nevznikly na půdě palestinské, nýbrž pravděpo
dobněv Egyptě, kde byly nalezeny.

Druhýfragment najedné straně jedná o snaze
farizeůpolapiti Krista v řeči.Kladou Kristuotáz
ku, je-li dovoleno.prokazovati králům to, co náleží
jejich moci.Druhá stranaje velmi poškozená, takže
rekonstrukce.je nemožná. Podle zachovaných slov
o březích Jordánu obsahoval fragment.. událost
na březíchJordánu neznámouz našich kanonických
evangelií.

Co soudďiťo fragmentech?
Jsou nasnadězvláště možnosti::1. Buď pisatel

fragmentů čerpal Zkanonických evangelií, hlavně
svatého Jana, volně je přepracoval a.upravil. 2, Ne

bo evangelisté, zvláště svatý Jaan, jsouzávislí natěchto fragmentech. *'
Daleko přirozenější a pravděpodobnější je :do

mněnka prvni, že auťorzlomků použil a přepraco
val zvláště čtvrté evangelium.,Styk s textem, nej
více evangelia sv: Jana, je jasný, ale na první po
hled je zřejmý:druhořadý charakter-nového evan
gelia. Autor čtvrtého evangeliajest očitý svědek

. líčených událostí, autoritativní a hluboký. A autor
a **novéhoevangelia? T z nepatrných zachovaných
p) zlomků si lze učiniti pravděpodobný obrazo jeho

n celkovémrázu. Všechny historické známky jsou za
E nedbávány. Tak zvané nové evangelium generali

2 suje, nemluví o farizeícha saducejích;o císaři,pří
n mo o dani, nýbrž jenom všeobecně o vůdcích lidu,
ph o králích, zda je králům dovoleno prokazovati to,
i co náleží jejich moci. To -vše ukazuje, žeevange
de liumnevzniklo. na půděpalestinské, zvláště.onen

fragment o uzdravení malomocného, který mluví
| o styku s malomocnýmia nezná židovských ustano
| vení o'oddělení zdravých'od nemocných. Je tedy
i možné,aby:svatýJan, očitý svědekudálostí, užil

z takového„pramenek svému evangeliu?
|

.“.
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Další domněnky uvádětinebudu. Zprávy,které
E o těchto fragmentech prolétly i u nás novinami,
M bylyzbytečně sensační a nepřesné.

Ještě jedeň nepatrný papyrusový fragment byl
vydán v poslední době.*Nepatrný, ale přece ne
smírně milý a vzácný proto;-že stářím předčívše

k. chny dosavadní papyrusy,a že je to zatím nejstar
ší rukopisnýzlomek. Písma svatého, který máme.
Je to zlomekevangelia svatého Jana, pravá perla
mezirukopisnými památkami Nového zákona, po
něvadžse stářím blíží době, kdy evangelium vznik

© lo.Zlomek obsahuje 18. kápitolu evangelia svatého
Jana, a to na jedné straněverše 31—33;na druhé
straněverše 37—38.Byl nalezenve střednímEgyp
tě v okolí.Fajjumu nebo Oxyrhynchu. Stejně jako
papyrusy.ChesterBeattyho,i i text tohoto fragmen“

- tu je shodný.s našímtextem dnešním. Tento frag
ment podlenázoru nejlepšíchpapyrologů'na světě;

častěji jjižjmenovaného F, Kenyona a W. Schubar
ta, jest již Zprvní poloviny druhéhostoletí, tedy
ještě z doby-předrokem 150. Evangeliumsvatého
Jana vzniklo poslední meziknihami evangelií. Po
dle svědectví -nejstarší tradice (sv. Ignác, Poly
karp, Justin, Tátian) Vznikločtvrté evangelium
koncem.prvního“století; kolem roku. 100, A toto
evangelium, které vzniklo v Asii, jest již známo a
opisováno v Egyptě!

Právě proti. evangeliu svatého Jana se dala do
boje liberální Kritika minulých desítiletí a kladla
jehovznik do doby pozdější. A právě stáří tohoto
evangelia nové-nálezy nejvíce potvrzují. Zlomky
tak zvaného neznámého evangelia. předpokládají
již znalost evangelia svatéhoJana, a nade vši po
chybu jje |potvrzeno jeho stáří fragmentem, který.je
zatím nejstarším. novozákonním rukopisem, -který
se nám zachoval. ©

Těmito nálezy biblických -rukopisů asi nejsou
objevy ukončený. S důvěrou můžeme očekávati

5-C. H. Roberts: An Unpublished. Fragment -of the
Fourth Gospel. Manchester 1935.

193
—

,



m

u

další nálezy. Jistě jenom znovu.potvrdí tradici, kte
rou Církev právě na poli biblickéhostudia tak úz
kostlivěhájila astřežila, i Kdyžse snad-někdyzdá
lo,:jako .by;nebyla. dosti moderní. „Objevy posled
ních let potvrdily.a,další-potvrdí, že Církev-kato
lická:jest, nejlepší.ochránkyně,pokladu víry.

V Paříživ. prosinci: 1936.:2
©

DR.KÓNSTANTIN,MIKLÍK:C'Ss,Ro"Vet
TŘÍ KAPITOLYo BLOYOVĚ
METAFYSICE:GHUDOBY"p, d)í

(Pokračování,Du:

„Stvořeníse dá: být květem.nekonečnéOhůdoby.“
(StanislavFůimět,Mission:de Léon Bloy.)“.

Vedlo by:nás:daleko, kdybychom.chtěli,na tom
to mistě:podávati theologickou:nauku.o tom; kdo,
jakým způsobemas jakou platností smí.v katolic
ké Církvi :interpretovati Bibli:.Na to.jezvláštní vě
da, zvanáHermeneutica. Biblica,:a. příručky k to
muto předmětujsou-kdostání všude, kde je ke kou
pi theologickáliteratura. Přecevšak: bych.chtělříci
'aspoň'několik:slov k této věci, aby bylo;zřejmo, že
laik-bez: odborného;vzdělání;v-theologii, nemá na
"prostopráva sám vykládati nějakémísto. Písma..

Cose týčetěch.textů v Písmě,kterése týkají ví
ry:a mravů,'jest.these jasná. Encyklika Lva:XIII.
o studiu. Písem' (Frovidentissimus Deus z:18..listo
padu, 1898)praví: „Sněm„Vatikánskýpřijal nauku
Otců,když obnovujeTridentský výnos 0'vykládání
psaného slova:Božíhoprohlásil, že takový.jje smysl
výnosu; aby;:ve;věcechvíry !a mravů.náležejících
ke vzdělání;křesťanskénauky byl:ten smysl pova
žován za pravý smysl Písma, který :držela a drží
svatá -matka Církev, jíž. náleží:souditi: 0, pravém
smyslua výkladu. svatých. Písem;;a že.není proto
nikomu,dovoleno vykládati svaté Písmo proti to
mutosmyslu nébo také:proti jednosvornému:sou
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hlasu. otců““ (v. Denzinger-Umberg, Enchiridion
Symbolorum). Poněvadž pák veškero Písmo -jest od.
Boha a tudíž. neomylné, ustanovuje. Církev. také.
pravidla o. :tom, jak :třeba vykládati ostatní věci

, v Písmu,totiž i-takové, jež.nejednají Zrovna0,Vě-
L. cech víry a mravů, ačkoli jest zase jen její právo

rozhodovati.o.tom, co patří k:tomuto vyhrazenému
dvojímu. oboru. Při tom si samozřejmě„ponechává
nejvyššíučitelský úřad Církve právo,říci i v těch
to.ostatních věcechsvéposlední slovo, ikdyž sotva
kdo jiný,nežčlenové učícíCírkve smí, zachovávaje
předepsané normy,vvykládati posvátné knihy. ©

Jaké-.jest' toto nejvyšší a nejobecnější pravidlo
katolické exegese Bible? Af mluví opět papežská
Encyklika, která vyjadřuje společnéučení theolo
gů 0 této věci. ;;V ostatním třeba následovati obdo
by víry; a katolickánauka; čerpanáz církevníau
tority, budiž používána jako svrchované pravidlo;
neboťjelikožtýž Bůh jest původce jak posvátných
spisů; tak nauky uložené v Církvi, nemůže:se za
jisté státi, aby- byl zákonitým.:způsobemnalezen
správný:smysl Písem,který by se jakkoli -lišilod
této -nauky.““Nejvyšší princip .biblické.hermeneu“
tiky jest“tedy.-podlesamých slov-papežových ob:
doba.víry““(analogia fidei): Co jest tato obdobaví
Tya jakým způsobem se dostáváme k jejímu pozná
ní, abychom měli;ustavičně po ruce tuto pomoc.při
hledání smyslu Písem, i když máme jinak všechny
podmínky-Ke„knižnímuinterpretování starých a
dávných. autorů?.„Uvedu'stručně školskou nauku
učebnice,,třebas--profesora Jana, Doellera zvídeň
ské university (Compendium Hermeneuticae bibli
cae, Paderborn?1910, 97).

„Obdobouvíry rozumímesouhrn, soulad a shodu
pravd, jobsažených v, Písmu;a v podání.“ K této
shoděmezi.PísmemA-naukou Církve musímíti vy“
kládač ustavičný,zřetel;a.„pravidel o výkladu musí
užívati tak, aby.smysl, jejž se domnívá v Písmu na
lézati, souhlasil s naukou Církve; |obdoba víry-jest
tedy duší všeho.výkladu.a prvým principem biblic
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ké hermeneutiky,j jímž se veškero-vykládání Písem
„musí říditi. To žádal již Augustin ve spisu De.do
ctrinachristiana III, 2, 2: „Ať se radí vykladač
s Pravidlem víry, jehož nabyl zezcela jasných míst
Písma a z autority Církve.“ „Při takovémto vyklá
dáníPísma podle analogie víry dlužnopředevším

«dbáti'o to, aby principy víry, podle nichž:sevyklá
dánějaké místo nejisté a pochybné,byly samy jas
ny a jisty, ježto by jinak nebylo. lze říci, že seněco
vykládá v souhlase s principyvíry. "Bezpečné-prin
cipy víry poznávámepak ztěchto tří pramenů: a)
Z„výroků všeobecných sněmů církevních a z defi
nic římskéhobiskupa; b) z jednosvornéhosouhlasu
Otců nebotheologů; c) z všeobecnéhovyznání:víry
a z církevní prakse. 6:

Upozorňuji, že to,co jsem uvedl, jsou.sámé od
borné výrazy:theologické, a že.jim rozumí bez-vý

"kladů jenom. theolog.:"Tím mlhavější by bylo pra
vidlo o analogii víry; kdybychom nevyložili krátce
a na příkladu jehosmysl a význam."Tentojest dvo
ji: jednak negativní, jednak: positivní. .;,Především
platí analogie-víry toliko. negativně: spočívá na
přesvědčení,že tentýž Duch, který vnukl:svatopis
ci cele posvátnou knihu a který. pomáhá Církvi za
chovati neporušený poklad víry, nemůže'odporo
vati sám sobě.Pročežkaždývýklad, jenž odporuje
analogii katolické víry, musí býti bezpodmínečně
zamítnutjáko mylný.Na.př. vykládati slova Kris
tova Lk 22, 19 (To čiňte na mou památku!“) opří
kaze podávati věřícímeucharistii pod obojí způso
bou, odporujeučeníi zvyku Církveaproto jest ne
správno. Positivněmá analogievíry jen tehdyplat
nost, když všecky výklady, kromě jednoho,odpo
rují analogii víry; jestližejí neodporuje žádný:Zně
kolika. navrhovaných:výkladů, má -sezvoliti ten,
který analogii víry nejvíce.odpovídá. Jest mnoho
míst Písma, která dostávají světlo z této analogie
víry. Jí jsme na př:poučeni otom, jak jest rozumětt
slovům Kristovým Mt 18, 18:';,Cokoli svážete na
zemi;bude svázáno i na nebi:“Pročež nikdo nemů
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že býti dobrýmvykladačem Písma, kdo neni dob
-rým theologem.“ í

-Neuznávati „obdoby víry“ jakožto normy pro.vy
kládání svatého Písmajest protestantské. „Protes
tanti připouštějítoliko onu obdobuvíry, která jest
mezi pravdami víry obsaženými v Písmě, a nazý
vají tuto obdobu „obdobou víry biblické““,kdežto
Církevvztahuje analogii víry i na pravdy "uložené
v ústním podání („analogie víry katolické““).Písmo
zajisté není jediný (ba ani ne hlavní) pramenBoží
ho zjevení, proto.nestačí analogie víry biblické. To
jest patrno jednak:z jednosvorného učení.Otců,
jednak i ze.samého Písma, které jmenuje kázání,
podání neb vyučováníprávě hojnějšímpramenem
Zjevení. Uvádím- aspoň jedno takové místo: „Ty
tedy, můj synu, posilňuj sev milosti, která jest
v Kristu JeežÍši, a COjsi uslyšel ode mne před mnoha
svědky, to:svěřuj lidemvěrným, kteří budou způ
sobilí také jiné učitť“ (8 Tim.2, 2). Nebo (bt.8, 14):/
„Vyzůstávej v tom, čemu ses. naučil a o čem ses
přesvědčil, neboť víš, od.koho sesi tomu naučil, a
poněvadž' od dětinství znáš svatá Písma, která
jsou s to tě naučiti ke spáse skrze víru v Ježíše
Krista. Všecko Písmo jest: od Boha vdechnuto a
užitečnoKučenía usvědčovánía k napravovánía
k výchově ve spravedlnosti, aby člověk Boží by!
dokonalý, způsobilý ke každému skutku dobrému.“

"Z posledního místa je zřejmo,že „„člověkBoží“,
to Jest biskup, prorok, učitel věřících,apoštolský
muž, má býti obeznámen se svatými. knihami, aby
si připomínal to,-co zdědil od těch, kteří ho vyučili
v křesťanskénauce a přivedli k vířeKristově, a aby
bylschopenusvědčovati a napravovati jiné. 0 oby
čejných věřících-nepřikazuje Písmo, že by 8 ním
musili býti obeznámeni a ani Církev neukládá niko
mu z' nich :tuto povinnost. Chce-li to nicméně ně
který z nich-učiniti, musí zachovávati podmínky, za
kterých to dovoluje Církev, ná niž se vztahuje slo
voPáně: „Jestliže kdo Církve neuposlechne,budiž
tobě jako pohan a publikán““(Mt. 18, 17). Církev
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však.nedovoluje čísti obyčejným věřícímPísma bez
poznámek a výkladů pravověrných theologů,.a žá
dá nadto, aby takové vydání Písma mělo schválení
právověrného místního biskupanebo „apoštolské
Stolice. Přikazují tak kánon 1385 'a1391: „Ať ne
jsou vydávány bez předchozí církevní censury —
a:to ani od laiků -——knihy Písma, svatého nebo po
známky akomentáře-k nim; takéné knihy, jež po
jednávají o svatých -Písmech““(1385, par. 1,2).
„Překlady Písem svátých-do jazyka národního ne
smějíbýti tištěny, nemají-li schválení apoštolské
Stolice, něbo nejsou-li vydávány pod dohledem bis
kupů a opatřeny poznámkamizvláště.ze spisů sva
tých Otcůcírkevnícha katolických učenců“(1391).

Není-li vyhověno těmto předpisům Církve, patří
knihy Písma obcházející tyto předpisy mezi knihy
zapověděné. Svědčí o tom následující kánon: „Sa
mýmprávem (to jest bez zvláštního nálezu) se za
kazují: a) různá. nekatolická vydání původního
textu Písma svatého neb starých katolických pře
kladů;i těch, které náležejí církvi východní;b)
taktéž překlady: Písma svatého do“kterékoli řeči,
pořízené neb vydanéod nekatolíků; c) knihy, 0
nichž je řeč v-kán. 1385, par. 1, číss1 a.v kán.
1391.(Kán. 1399,čís. 1.5.) „Užívati knih, o nichž
jeřeč v kán. 1399, čís. 1., a knih vydaných.proti
předpisukánonu 1391,je dovoleno:tolikotěm, kte
ří se jakýmkoli způsobem zabývají, studiem theolo
gickým nebo biblickým; ovšemvjen s tou výjimkou,
ževydání jsou věrná a neporušená a že se nemluví
ani v úvodu, ani v poznámkách proti žádnému člán
ku katolické víry.“ (Kán.1400.) Z těchto předpisů
církevních.vysvítá: sdostatek, že Církevnedovolu
je laikům aničíst posvátnéknihy: bezvysvětlivek
theologů. Jest to takdobře pochopitelné,jako jest
pochopitelné,'želaik, který. nekonal odborná:stu
dia theologická, němůže znáti ony prameny Zjeve
ní, z nichž je čerpána analogie víry, podle níž je
nutno Písmavykládati... Nesmí-livšak -takový
člověk ani:-čístPísma bezdoprovodu theologa,tím
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k méněmá právo'sám Písma vykládati. Můžeje pou
ze citovati po vúkladu' oficiálním,nikoli dávati
k textůmsvůj výklaďd.'To:jestprohřešekveliké oso
ř bivosti' nejen proti: duchu řečených'církevních“ zá

É povědí, nýbrž i proti zdravému rozumu.Zamítnu
i: apriorněvýklady Knihy Rožmberskéod člověka,

k který se nezná ani ve.staré češtině, ani není„práv“
ník nebo -právníhistorik. Věřilbych v umění'ná

hody, kdybych připouštěl, že takový.intérpret ob
jeví nějakou pravdu <. (Pokračování:)

BŘETISLAV ŠTORM

SAKRÁLNÍ ARCCHÍTEKTURA
III.

Rozdělujemě-liromáriské sakrální stavby na 0
krouhlé a podélné,neděje. se tak: proto, že jeden
nebo druhý způsob stavby má nějaké obzvláštní
výsady architektonické, Rozdíl jeví se spíše v růz
nostech liturgických. Chrámy podélné bývají zpra“
vidla mnohemprostornější'-než rotundy, liturgie,
která formuje.sakrální stavbu, rozvinula se v-nich
plněji.iza-hojnější účasti věřících.Jsou sice i malé
kosteliky':podélné, jejichž vnitřní prostory byly
tak těsné: jako: v chrámech okrouhlých; ale vý
značnéznámkypodélnédisposice nejdokonaleji se
jeví na velikých chrámech'klášterních nebobis
kupských,-které podobně''jako rotundy, opakují
starokřesťanskéschema, lišíce'se odnich jen tím,
že býly stavěnypod jinýmnebem a uprostředjb |

"ného národa. Kdežto rotundyzakládány byly v
končináchčasto nehostinnýchjako přednístráže
křesťanství;klášterní, kapitulní“nebo biskupské
chrámý.basilikální staly se zdrojináboženskéhoži
vota celýchoblastí: Tamtíhlá a odtudvýzařovala.
i učenostsvětská a umění: '*

Basilikální.stavba románská:podobá se v dispo
sici úplně basilice starokřestanské, jen rozměry
zdí jsou větší, oknamenší, architektonická, plastická a malířskávýzdoba jiná.
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Nejmenší kostelíky podélné mají jen obdélníko
vou loď, zakrytou buď jednoduchým, rovným trá
movýmstropem, nebo zaklenutouklenbou valenou
(polovinou válce), nebo později křížovou (dvě po
loválcovéklenby křížemse pronikající). K lodi na
východě přiléhá absida.v půdorysu: polokruhová,
zaklenutá konchou (čtvrtkoulí). "Vysokov bočních
stěnách lodi byla většinou :jen. dvě malá :0kénka
s hlubokou šikmou špaletou polokruhem zaklemu
tá, jiné okénko ještě menší bylo v čele ábsidy. OL
tářní stůl (mensa). býval kamenný a-vnitřní zaří
zení bylo doplněnokamennou:křtitelnicí, která zá
roveň byla odznakem farního: chrámu.. Vchod. do
chrámku býval zpravidla na straně západní. Tako
vé stavby zachovaly se v Čechách ve Staré Bolesla
vi. (kostel sv. Klimenta: z. 11. století); jiné byly
věleněnydo pozdější. architektury chrámů .gotic
kých, jako na příklad v-Čáslavi:nebo na Slovensku
v Nitře(tak řečená kaple Pribinova, pravděpodob
ně starší, nežpodobné stavbyv Čechách).

:Basilikální stavba chrámová rozvíjí se v Čechách
až. při stavbě prvních benediktinských klášterů:
Neustálýstyk románských Čech sŘímem posiloval
zakladatelskou činnost českých panovníků a bis
kupů, na základech položených před stoletím: do
růstal slohrománský k vrcholu své slávy.

Hlavní loď. basilikální románské „stavby značně
převyšuje obě postranní-Jodě boční, které“jsou ta
ké asi o polovinu užší než loď: hlavní. Hlavní loď
Sbokovými je spojena jednoduchou arkádou,je
jíž oblouky spočívají na mohutných sloupech-nebo
pilířích.Loď hlavní má rovný trámový:nebo kase
tový dřevěnýstrop, obě lodi boční jsou zaklenuty
klenbou křížovou. Příčná, loď. u- staročeských. ba
silik zpravidla;.chybí. Všechny: tři lodi jsou na
východě ukončeny polokruhovými absidami, za
klenutými konchami.“Absida -hlavní lodi je však
větší a je s hlavní lodí Spojena chrámovým.kůrem.
Kůr i absidajsou vyvýšenya prostor.„podnimitvo
ří kryptu, „šachovnicovitě. „rozdělenou. v křížová
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| Klenbovápole, jejichž pasy jsoupodporovány štíh
lýmikulatými sloupky. Chrámovýkůr je z lodi.pří
stupný dvěma. rameny: schodiště, umístěnými po
stranách, uprostřed mezi rameny .výstupnými je
sestup-do krypty. Kryptou: nelze rozuměti místo
k pohřbívánímrtvých,nýbrž:druhou spodní absidu
chrámovou, která byla zasvěcena jinému světci
než absida horní. -Nadbočními Joďmi býváumístě
na emporá pro:řeholníky. Je.to chodba, otevřená
do prostoru.hlavní lodi jednou řadou, vždy :po
dvou nebo po třechotvorech, sdružených oken. Te
prve nad okny empory:prolomena jsou malá jed
noduchá okna polokruhovitě zaklenutá, osvětlující
hlavníloď. Tři podobná-okénka osvětlují hlavní
absidu, absidy.boční mají obyčejně jen po' jednom
okně v čele.

„Chrámové-zdivo je.-podobně:jako u .rotund bu
dováno- z. pečlivě. přitesaných a v pravidelných
řádkách kladenýchkvádříků opukových nebo pis
kovcových. (UPrahy opuka, v Posázaví pískovec.)

Jsoů samozřejměi.různé'odchylky naznačeného
základního plánu:basilikální stavby. románské, Ab
sida románskéhokostela v Kejích.u Prahy:(na pří-
klad) nenípolokruhová, ale obdélníková a pod.
Sloh není kodeksem tvrdých zákonů, které nedá
vají růsti osobitosti. Dává naopak, nepomyslitelně
dokonalou výzbroj forem duchu vskutku tvořivé
mu. Duchu prostřednímu ovšem “jén dovoluje, aby
této zbrojnice jen užíval ašetřil opatrnosti. (Dnes
však, když i ten nejposlednější venkovský konce
sovanýmurár může svobodněuplatňovat tvořivou
mocsvéhoducha,-nutno „nezbytněmysliti naobec
nou anarchii:: -duch tvořivý nemá ve skutečnosti
z čeho tvořit, nebof není. formálních pomůcek a
musíisl nejprimitivnější. formy.pracně a vnebezpe
čenství vymýšlet, takže duch v; díle celkem amorf
ním sotva: dýchá, na druhé straně pak duchové re
produkční věnují se tvorbě.tak náruživě, jako by

papurní dějiny světa až doposud na jejich dílo čealy.) © <.
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Tektonika románského sloupu'stále ještě připo
míná: antiku. 'Oblýnebo: osmihranný dřík sloupu
spočívá na patce obvýklé u attickojonského řádu,
vytvořenéze dvou torů (oblounů) a trochylu (žláb
bu) uprostřed,která je podepřena podvalem (plyn
them— čtvercovoudeskou), která zaseu-atticko
jonského řádu chybí“Dříknese krychlovou hla
vici, dole otupenou polokoulí: Na této hlavici spo
čívají buď. pásy křížových kleneb krypty, nebo
náběh sdružených oken (popsaný-při rotundách).
Patky románského sloupu mohou býti vytvářeny
různě (na příklad taliřovitě); význačnou. ozdobou
jejich,však bývápřipojení k podvalučtyřmi ná
rožními lupeny. Dřík:sloupu byl někdyozdoben
mělce tesaným řemínkovým ornamentem (motivvázací).

Jinou význačnou: známkou řománského slohu -je
obloučkový„vlysa zubořez,ukončující hlavní nos
né zdipod řimsou.Řada: mírně vystupujících půl

6
8

kruhových -obloučkůasi 50 cm v:průměru-nese klí
novitý zapuštěný zubořez;na kterém spočívá Jed
noduše profilovaná: řimsa.:Řimsová -deska je: pod
porována:jednoduchým podporujícím článkem, od
vozeným zantického tvarosloví (ysis — čtvrtobloučeknebo dorské kyma apod.).:

Výborným:příkladem románského basilikálního
chrámuv Čechách'je'klášterní kostel svátého Jiří
na: Hradčanech: Typická 'basilikální disposice to
hoto chrámu byla v polovině .12.'století rozmnožena
o dvěvěže s jehlancovitými vyzděnými střechami,
které byly přistavěnypo:boku absid vedlejších lo
dí: Napravo od hlavní absidy'byla přistavěnago
tická kaple svaté: Ludmily, v -baroku zbudována
vchodová kaple svatého Jana' Nepomuckéhoa po
staveno západníbarokní průčelí;V 19.století byly
provedeny adaptační úpravy, které mělystarobylý
chrám uvésti' do původního stavu, a bylo:při ťom
postupováno dosti nešetrně, zejména, při-oknech
v hlavní absidě,která jsounyní přílišveliká. Teh
dy patrně stačilo, věděl-li stavitel o románském
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t slohu jen tolik, že okna mají být zaklenutá polo
f kruhem.
F Podobnějako chrám svatého Jiří je disponována
e románská basilika ve Staré Boleslavi, zbudovaná

É. nad místem mučednictví svatého Václava. Zde
- však hlavní absida nevystůpuje dále na východ,
i: naopakkrypta a kůrvnikají na hloubku dvou ar

3 kádových oblouků do hlavní lodi. Románské věže
v západním průčelí jsou 'již organicky. spiaty sestavbou chrámu. /

Klášterní kostel v Doksanech s podivuhodnou
kryptou jest již mimodosah vlivů románskéhostavebnictví českého.

Z klášterního chrámu -benediktinů sázavských
nezachovalose.z dobyrománské, kromě půdorys
néhorozdělení stavby;ňic. Tento-klášter měl však
na celé Posázaví veliký vliv, a'z té doby zachovalo
se mnoho chrámových staveb, vynikajících dispo
sicí i výzdobou.

Popisem staveb, které přerostly základní sche
ma románské basiliky české 'a stručnou zmínkou
o věžích bude ukončenakapitola o -slohu román:
ském.

VÝHLEDY
ŠÍŘENÍ POMLUV V POLITICKÝCH BOJÍCH

Pod tímto titulem nápsal obsáhlou a zajímavoustudii
20. ledna 1937 v La Croix H. D. Noble 0.-P. „Protože jde
o problém velmi časový a nesmírně důležitý i u nás, bu“
de jistě.užitečné, když tu. podáme alespoň hlavní myš
lenky.

Mnozíse domnívají, že v politických. štvanicích neplatí
naprosto, žádná mravouka, že je tu dovoleno-vše: obvi
ňování odůvodněné'nebo neodůvodněné, lež, nactiutrhá
ní, očerňování, zesměšňování a všechny ostatní způsoby,

jimiž lze porazit nebo odrazit nepřítele. Spravedlnost a
zvláště láska zdá se, že-tu nemá co dělat. A přece řekl
Kristus,že jsme povinni milovat dokonce-i své nepřá
tele, že musíme“všem činit dobře'po vzoru. svého nebes
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kého Otce. I v politických bojích musí být dbáno lásky,
i tam platí základní pravidla křesťanské morálky.

Všimněmesi hlavních chyb, se kterými se setkáváme
v těchto bojích.

(Lež je zakázána vždy. a všude, nemůže býťproto dovo
Jena v politických bojích. Máme lež ve. vlastním“slova
smyslu, když prohlašujeme. za pravdu, co jí není, aťslo
Vy, písmem nebo.skutky těm, kteří maji právo poznat

pravdu. Je sice:pravda, že nenítřeba vždy říci pravdu,
sje dokonce mnohdy třeba pravdu zamlčet, když.-to káže
opatrnost, ale lež říci není nikdy, dovoleno. Slibovat, co
nemíníme nikdy splnit, to. znamená lhát, to znamená
uvádět v omyl ty, kteří nám věří. A ;to není dovoleno
nikde, tedy ani v politice. .

„Jestliže lež, a to nejen v politice, nýbrž všude jinde,
86 snaží zničitreputaci nějakého; člověka,;směru, nauky,
stává .se jednou z největších chyb proti spravedlnosti a
lásce. Je to pomluva.Je to vylhané tvrzení o někomne

„bo o něčem. Je to vylhané prohlašování o smýšlení; jed
nání nebo vlivu jednotlivce nebo společnosti: Málo na
tom záleží, tvrdí-li někdo tímto způsobem -nějakou věc
zcela kategoricky, nebo jen perfidním nařknutím. Jestli
žejde o provinu, která žádným způsobem neexistuje, je
to skutečná pomluva. Po vraždě nelze někomu více uško
diti. Protoi světská spravedlnost přísně trestá tento zlo
"čin.a dává tomu,Kdobyl stižen pomluvou,právo se bá
jit a: dožadovat. veřejného zadostiučinění a odvolání.

Jiný způsob očerňovánív politických.bojíchbývá n2
ctiutrhání, to jest šíření tajné chyby před veřejností,
která nemá práva o této chybě vědět, s- úmyslem snížiti
a učiniti nemožným toho, kdo se-této "chyby dopustil.
Chyba velmi častá a velmiomlouvaná, ačzcela .neprá
vem.

Nactiutrhání je rozšiřování tajných chyb -před lidmi,
kteří dosud o-nich nevěděli,a-kteří. nemají právo 0 nich
vědět. Jde-li tedy o-chyby, které. jsoujiž známě, není tu

„řeči o nactiutrhání, Láska, může. vyžadovat, aby se ani
takové řeči nevedly, ale to je jiná. otázka. Podobně říci
chybu-na pravém místě,čili tomu, kdo má právo-o ní
vědět, není nactiutrhání. — Než, řekne někdo, jde-li o po
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k litickou osobnost, veřejné mínění má právo býti doko
f nale informováno 0 jejím jednání, protože musí vědět,
komu dává, komu svěřuje své vlastní zájmy a svou dů

věru. Nemá právo obecné dobro, aby znalo co nejpodrob
něji toho, komu má býti dánatřebas velmi:velká odpo
vědnost?

Obecné dobro vyžaduje, aby ten, jemuž se'svěřuje od
povědnost,byl schopen ji na sebe vzít, čili aby byl scho
pen se postavit před: svůjúkol. Proto- strány, které tu
mají zájem; mají právo znát chyby profesionelní, „politic
ké, administrativní, diplomatické, chyby již známé nebo
neznámé dosud, přítomné nebo minulé, které mohou mo
tivovatjejich jednání vůči určité osobnosti. Co se však
týká chyb života čistě soukromého, které nemají vztahu
k.občanskýmfunkcím, nemá nikdo právo je vyjevovat.
Je jisté, že soukromá.morálka není nazávadu politické
zdatnosti, ale neztotožňuje se s ní. Může být někdo svě
tec v soukromém životě, ale při tom jen velmi prostřední
národohospodář.Co-se po takovém vyžaduje, je moud
rost vládce, přímost vůle. vůči obecnému dobrua vše
chny požadavky: spravedlnosti a sociálního míru. Proto
nactiutrhání, zakázané láskou v politickém-zápolení, je
to, které :oby.vyjevovalo. nenáležitě a v úmyslu. škoditi
tajné chyby: soukromého .života, -které -nemají vztahu

8 vlastnostmi; vyžadovaný mi k funkcím. civilní adminis
trativy.

Namáításe: Katolík, který se věnuje politické činnosti
a bojům, 8 ní spojeným, -můžebýt zcela klidný ve svě
domí,jestliže "nečiní nic.více než jeho protivník a ne
uživá zbrani horších-než druzí v politickém boji.

Chyby druhého nás nemohou ospravedlňovat. Bylo by
-po morálce, kdyby chyby druhéhonás zbavovaly odpo
vědnosti. Je jisté, že je na světě více hříšníkůnež ctnost
ných, a přece“nás to.nikdy nezbaví. povinnosti: usilovat
o praktické uskutečnění Božího zákona až .do posledního
písmene.

Ale s vaší mravoukou lásky, namítají, nás úplně“od:
zbrojíte. Jak se můžemepak hájit? Pak si na nás bude
každý troufat, když uvidí, že: neužíváme, zbraní podob
ných jejich.
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Láska nebrání bojovat statečně, pevně a třebas i po
*třít nepřítele, ale použitímzbraní pravdy a potíráním ne
"přítele skutečného. Je dovoleno užít. všech loyálních

zbraní, poukázat na. všechny skutečné a věcnéa známé
„slabostinepřítele, je dovoleno užítkritiky, která se za
kládá na- pravdě, ale katolík nesmí užívat nikdy zbraní
lži, perfidnosti, otrávených zbraní pomluv:.a nactiutrhá
ní. Nakonec musí říci láska, že lépe. je býti poraženu než
býti nespravedlivýmve svémnapadení druhého, lépe je
býti obětí než pomluvačem a Ihářem.

Je to těžké, ano, ale. není.to zákon Kristův, který je
těžký a který: ukládá vělkou odpovědnost- těm, kteří se
dali v jeho. službu? R.:Dacík.

APOŠTOLKY
Tak jako. ve.XIII“ stol.: povstává řád, dominikánský,

aby bojoval proti bludům albigenským, tak ve XX.stol.
vzniká ve Francii kongregace sester dominikánek, -misió
nářek: venkova, aby bylo alespoň: částečně odpomoženo
velké bíděmnohých venkovských míst,která nemají kně
ze, jejichž kostel je již leta opuštěný. a ke-knězi. daleko.

Kongregace byla založena-r. 1932 a dnes má již devět
klášterů a. se všech stran se hrnou nabídky biskupů, žá
dajících rovněž o několik domů. Tak. roste počet malých
domů-řeholních, obývaných: pravidelně pěti, šesti. řehol
nicemi, které od 3.září 1932nosí řeholní šat bílý a černý

"nejendoma, nýbrž. i venku.A jejich činnost?Kdo-'zná
duchovní bídu:opuštěných farností, často daleko odměs
ta, daleko :od-kněze nebo farnosti;. kde. je nedostatek.
kněžípro množství- věřících, ví dobře, kolik tu -práce a
jaké :požehnání. znamená takovýmalý. klášter pro osadu.

"Sestry vodí-věřící do. chrámu Páně, učí je zpívat a se
modlit, ovičí:zvláště mládež v gregoriánském:zpěvu, pe
čují :0:krásu:a čistotu domuBožího. Tam, kde. nestačí
knězna vyučovánínáboženství —:na státních školách se
náboženství nevyučuje — chápou se sestry tohoto úkolu

„avykonávají funkce katechetek. Otvírají:školky pro nej-:
menší, ba: „dokonce:„byly případy, kdy: pořádaly sestry
duchovní: cvičení:pro :děti, přistupující k prvnímu.sva
tému přijímání, jak je zvykem ve Francii..
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-| Zvláštní pěči věnují vesnické mládeži, která je často
k velmi zanedbaná nejen po, stránce. náboženské, nýbrž
i občanské a fysické. Proto podporují různé -kroužky
mládeže,.„skauting,, dávají: :zvláště mladým. dívkám nále
žitou výchovu,:které se jim nedostane -doma pro. jejich
budoucí.povolání ať v.rodině nebo na jiných úsecích ob
čanského života. Zakládají; veřejné, knihovny, půjčují
knihy a takto. se;: stávají :nesmírně důležitýmčinitelem

ve vzrůstu nejen.farního ducha nýbrž kulturníhosnažení
vůbec.—+ů i

Tam, 'kde mají na starosti více vesnic bezkněze, při
cházejí.do vzdálenějších míst; alespoň ;jednou za týden,
shromažďují věřící :v jopuštěném chrámu, Páně, modlí se

8 nimi„mšisvatou, zpívají posvátné písně;a takto přiná

pastýře.:Navštěvují nemocné příříslušné,obce, ©podělují
chudé a. vykládají opuštěným dětem, katechismus.

Jejich domácíživot je: přísný.A „přesněv duchu velké
rodiny.dominikánské.Rozjímání, četba a studium,,kající
skutky, jak byly,vždy pěstovány.u synů a dcer.sv. Do
minika,a:;klášterní:zvyklosti dávají sestrám silu, aby se
dovedly obětovat pro "díloKristovo. V ,mateřincije ve
doucím..kněz dominikán, ,„jehož úkolem je: vychovávat
podle řádových,tradicí opravdové apoštolky na poli

služby:farní:duchovní správy.; R. Dacík.

ZEMŘEL VELKÝ.(DUCHOVNÍ VŮDCE W
V Locarnu. zemřel.v.prosinci velký: duchovní, myslitel,

velký: duchovní vůdce,.„jesuita,P. Lippert. Jeho vedení
byly oddány,sta a:sta duší, jeho:knihy,razilycestu k hlu
bokému,duchovnímu životu pro všechny. Byl;tak blízký
našemu,směrua. našemu.hnutí, žejsme povinni ho zde
vzpomenouti.,Zvláště„Krásný.;jest jeho spis,který byl
souhrnemčlánků; Wsesterském. časopise Seele,.a -který
nesl krá ný.nápis,, hodně.symbolický VonSeele zur See

le.;Nesčíslněkrátebyla: kniha přetiskována a zasluhova-.la by.si.i českého:překladu..:
P. Lippert zdůrazňoval;ve:'všech; spisech.;velkou myš

lenku otcovskélásky; Boží a naší: povinnosti..k dětinné
oddanosti.;„Byl;"velký,:-duchovníoptimista; který viděl
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“
svým nadpřirczeným zrakem daleko do budoucna, do
věčnosti. Básník jemných vibrací, -když píše svou "krás
nou knihu o Alpskékráse. On již dávno, nežzačalo se
s popůlarisaci pravdy, že Církev je mystické tělo Kris
tovo, „píšesvůj krásný: chvalozpěv na Církev. Nestydím
se přiznati se k tomu,že jsem sám ztrávil z nejkrásněj
ších ztišených svých životních-chvil'nad jeho. krásnými
nebem prosycenými knihami. Odevzdal' své pero jako ví
tězný' meč svému Veliteli'a vrchní velitel svaté Com

pagnie 8 radostí přijal tohoto svého dobrého rytíře.
Braito.

OMYLYV BOJUPROTI KOMUNISMU
| „Lettres de Rome“ varují V posledním čísle dobře ka

tolíky předomyly, kterých by se mohlidopouštěti v boji
proti komunismu.Shrneme jejich vývody.

1. Nepoukazujme jako malé děti na nebezpečí komu:
nismu.tam, kde se jedná:pouze o uplatnění práva dělnic
tva, třebažeto leká kapitalisty. Listy ukazují na poslední
sociální boje ve Francii, kde sice nebylo správným obsa
zování továren dělnictvem, ale nazývati jejich: spravědli
vé požadavky bolševismem jest nespravedlnosti. 

2. Mnozí katolíci jsou stále ještě přesvědčeni,že otáz
| ©“ ka sociální může býti vyřešenaalmužnictvím. Ta se- vy

B řeší spravedlností.Tak jest třeba křesťanůmse starati
: o to, aby sezamezilo hromadění majetku na jedně straně

'a.ochuzování a vykořisťování pracujících. |,
+8; Dále jest třeba vyhnouti se sebemenšímu podezření,
že by se Cířkev opírala o systémy anebo 0 politické stra
ny, které vyssávají a "zneužívají dělníky, i když někde
"mluví k Církvi řečí smiřlivou.a když: jí ponechávají urči
tou svobodu.k pastoraci, ale jenom chrámové. To ovšem
nedělá z oněch systémů systémy křesťanské,Pro -posou
zení křesťanskosti nějakéhosystému -stačí se podivati,
zdá dbají osobní svobody -a důstojnosti jednotlivcovy.

4.. Jest důležité neslibovati-ničeho' jménem Církve, co
nemůžeme splniti. Protože dnes křesťanské myšlení ne
ovládá- už většinu lidí; "protožese' většina lidí neřídí ve
svém povolání jinými zásadami: nežzásadami máterialis
tickými a podobně nekřesťanskými, těžko bychom mohli
slibovati lepší budoucnost jenom:tím,'že chceme ji lepší,
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ř že chceme nápravu. :Můžeme„poučovati lidi o správném
: sociálním cítění a.řešení ale nemůžeme od této své dob
| ré vůle očekávati bezprostředních úspěchů.

5. Nepodceňujme dělnického idealismu! Bolševická
propagandapracuje. pro myšlenku. Střezmese vysvětliti
nadšení komunistické jenom frází o panes-et circenses.
Tojsou úvahy drobného buržoy, který nechápe, jak sil
né absolutní totalitaristické přinejmenším vypětí jest
v.komunistickém nadšení, především u jejich mládeže -a
literátů. Proto kdo chce' bojovati. proti komunismu, musí
bojovati rovněž ve jménu myšlenky ane proto, že jejich
tendence ohrožují-náš vyšlapaný klid a pokoj. Myšlen
kou jest třeba se postaviti proti myšlence, Kterou pova
žujemezanesprávnou. Braito.

AKTUALITY
Po ničemse dnešní člověkneshánítolik, jako po aktua

litách. Stále chce-míti něco nového. Co bylo včera, užje
přílišstaré. Nemá trpělivosti zastavit se nad jednou udá
lostí,nad jediným faktem, abysi jej promyslel, aby.si jej
promítl ve světle-křesťanských zásad a vyložil.si jej "ve
smyslufinality života. Nato všenění kdy, čas běží,zítřek
přinesevěci zcela nové; jak bychom se mohli:zastavovat
u dnešních? "Pryč odnich, už nás nebaví. "Nepochopili
jsme.je, neptáli jsme se, jak je zařadit do plánů Boží pro
zřetelnosti; ale což na tom! Kdo by sé o to-staral!

A.tak se člověk shání stále po aktualitách, kterým ne
rozumía kterým se vůbec nesnaží rozumět, poněvadž se na
všechnodívá zdola, uvažuje věci nanejvýš samy v sobě,
jestliže vůbec o nich uvažuje, a nedovede se.na. ně dívat
seghora, S vyšších hledisek, pod zorným úhlem věčných
plánů Božích. Scholastická psychologieučí, že,čím vyšší
je rozum;tím méně iděéjípotřebuje; protože tim jsou jeho.

„ideje vše becnější a tím více.možno vidět v jedné idei,
Proto Bůh,jenž je absolutní Rozum, pozorující všechno ve
své vlastní bytnosti,- která je ideou všech věcí mimo něj,
zůstává ve svém věčném klidu nikdy se neměnícím. Jest
liže smyslem života jeho. rozumovéhotvora je napodobo
vat svého Tvůrce, je. třeba i zde jít. v jeho stopácha učit
se od něho pohlížet ná věci s vyšších hledisek, pod- z0r
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ným úhlem myšlenekBožích, jednotit svépoznání, usměr
ňovat je podle jednotného plánu Božího, o. němž nám
mluví křesťanství.

Je to opravdu pozoruhodné,jak v této věci upadl lid
ský rozum,který takřka není schopen-chápat nic, než jed
notlivá fakta, a nedovede se pozvednout k všeobecným

"ideám, ve kterých by dovedlčísti a podle nichuvažovati
o-těchto jednotlivých faktech. Odtud ta nechuť k vědám
spekulativním, neschopnost u mnohých, lidí, kteří platí
před-světem za vzdělané, pochopit- hlubší knihu, přednáš
ku, článek,-odtud ta touha-postálých sensacích a stále
nových aktualitách, kterým nakonec nerozumějí, nedove
dou je náležitě zhodnotit, zařadit a využít pro život. Proto
tak, jak se po nich hnali, tak co nejdříve:od,nich utíkají
a hledají zase něco:nového, co by je na okamžik okouzli

lo a' pošimralo Jejich vědychtivost, kterou tak dovedou
vynášet..

Takjako ten, kdovidí seshora, zachytí svým pohledem
nesmírněvíce než ten,'kdo vězí:ve věci, nebo“ji pozoruje
z přílišné .blízkosti, zdola; tak.i-ten,: kdo -pozoruje běh

věcí z dálkya- výšky.-Boží,dovede daleko více věcí za
chytit a dovede daleko hlouběji do věcí pronikat. A tohoto
pohledu, těchto idejí všeobeenějších je. nám“třeba, nemá
me-li utonoutv povrchnosti a prostřednosti,v jaké tone
dnešní svět. R. Dacik.

PRACOVNA
ÚDY KRISTOVY:

„Tehdy jsme údy. Kristovy; jestliže jsme S ním „spojeni
společenstvím života. V té míře totiž jsmejeho-a patříme
k Církvi, v jaké žijemez něho. Uhříšníků zůstávávždy
cky aspoň.onopřivtělení ke Kristu, pokud není popřeno,
zahozeno nebo přerváno.

Neboť mystické Tělo Kristovo znamená Krista — Syna
Božího a ty, kterým je toto.synovství připraveno,kteří
jsou k němu povoláni a z něho žijí. Řeklibychom, že
mystické Tělo Kristovo znamená společenství v synov
"ství Božím. Nebeský Otec proto ostatní povolal k účasti
"v tomfo synovství, protože má dokonalé zalíbení -ve
svém Synu. Tak nikdonemá přístupu k Otci lečskrze
Syna, a to skrze účast, živou a žiyotnou účast na jeho

„synovství,když. jeho život se-stává životemKristovým.
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A toto přetvoření vykonává zase Kristus — naše hla
va. On seproto stal člověkem, aby mohl človék vystou
piti až k synovství Božímu.Od nás žádá otevření našeho
srdce, abychom -neodporovali jeho přetvářejícímu půso
bení. Tak .se stáváme dokonalými údy a posvěcujeme
mystické tělo — Církev... |

Ale z toho plyne druhá podmínka:nežiji více já, ný
brž žije ve mně Kristus. Všechno jenom lidské, jenom
přirozené, o hříšnémani nemluvíc, musí mizeti a zmizeti
a na jeho místo nastoupiti: duch Kristův, Bez toho není
dobrýchúdů Kristových. Jen ti, kteří se takto základně
vzdali sebe, dovedli státi se všechno všem pro Krista,
když se jim stala smrt'pro Krista ziskem. Jen ti oboha
tili živě Církev. Braito.;
BRATRSKÉNAPOMÍNÁNÍ:

Od pokorných, opravdu: a vnitřně pokorných lidí, ze
kterých jejich upřímná'pokora mluví, sneseme jakékoliv
pokoření,protože sneseme s dojetím prvé pokoření s je
jich strany; totiž to, že vidíme ve světle jejich pokory
ještě svou duchovní malost. Takovým lidem dovolíme,
abynás kárali a napomínali, protože vidíme, že to myslí
opravdu dobře,opravdu svatě. Cítíme, že pokorný člo
věk jednal s námi ve světle a v lásce Boží. Tak to vy
jadřuje podobně řehole svatého Augustina: Budiž vám
představeným,ale před Bohem'vrhej se-v bázni k-vašim
nohám.."Totose vycítí velmi dobře, zda nás někdo kárá
a napomíná, protože.cítí svou odpovědnost za nás před
Bohem, zda nás -někdo kárá, protože miluje Boha a mi
luje nás, a“chce, abychom-došli "k němu, anebo není
v bázniu .našich.nohou,-nýbrž' nás sám chce míti u no
hou svých, nás sám chce deptatiý protože nechce nás
věsti k Bohu; nýbrž ke své pýše; k projevu své naduté
moci.a: vědom této moci. Takové napomínání pobuřuje
a budí hořkost.-Láska a pokora těch, kteří nás milují
v Bohu, působítak. jako pohled Krista na -provinilého
Petra. Vyšel ven a plakal hořce. -—Bratto.

NAŠESVĚTLO
Nesčíslněkráte volaji žalmy-po světle Božím, po světle,

které“by námosvítilo temnoty, vedlo naše kroky a
uchránilo nás omylů a pádů...

Krásné byly židovské svátky stánků, při kterých ob
cházel kněz chrám se světlem. Kristus se dívá na ubohá,
plápolavá „obřadnísvětla. Vidí svým božským pohledem
všechna potácející se,-v průvanu životních nárazů poha
sinající světla, kterými se.opatřují lidé na cestu života.

Proto on, jemuž bylo vždycky líto. zástupu, rozpíná
své paže ke všem avolá: Já jsem světlo světa. Kdo ná
sleduje mne, nechodí ve tmách.
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Světlem:je“pro všechny' otázky, ve všechsoutěškách,
světlem ozařujícím nejstrašnější: propasti, světlem pro
všechny-těžkostia životnízápasy. '- o
-Čím více se přiblížíme ke Kristu, tím bohatěji'zalije
nás a náš život jeho -světlo. Chceme-li rozuměti životu,
jeho osudům, těžkostem a porážkám, je třeba, abychom
se přiblížili k Němu, který jest zároveň i Tvůrcem nad
námi i ve věcech, které skládají náš život, ale také svět
lem, právě proto, že -je Tvůrcem. Proto světlem nejlep
ším. Když mu přineseme svůj celý život, ozáří jej uvnitř
tímto svým.světlem. Světlem své přítomnosti.:Sladkým

„vyzařováním této přítomnosti.ajeho jistoty prosvitíme
si celý svůj život'i všechny jeho otázky.:Čím jsme blíže
svým životem Kristu, tím lépe rozumíme jemu i jeho pů
sobení. Braito.

ZÁRUKA JEDNOTY MEZI NÁMI
Jestliže se mnohý znás zamýšlí nad nesvorností a ne

láskou, která mezi katolíky zvláště v-poslední době unás
řádí, musí:se-rovněž zamysliti nad strašnou příčinoutéto
nejednoty.: Svatý: Tomáš praví, že jednota: mystického
těla Kristova čili Církve jest ovocem řádně přijímaného

-těla Krista svátostného... Jednota :Církve jest ovocem,
jest onouposvátnou skutečností, která vyrůstá z Eucharistie. © c

Neboť smyslem Církve přece jest, abychom všichni
byli jedno. Proto Kristus založil Církev, abychom vši
chni měli život, jeden“život, abychom 'jej měli: conej
hojněji. Tak jako jest jeden: život v. nejsvětější Trojici,
tak také máme se všichnisnažiti o to, abyv nás.hořel
jeden život, jedné účasti-v životě Božím,'kterou nám

« Kristus zjednal svou obětína kříži. ©" «
=Z této“ oběti vyrostlo naše povolání.za:dítky Boží.

A Eucharistie jest zpřítomněním.této jediné svaté Oběti.
Proto jejím ovocem“jest uskutečnění v'nás všech oné
jednoty, kterou námKristus zjednal.:To;“co nám: zjed“
nal obecně, to se nám má přisouditi, toho .se nám. má
osobně dostati v Eucharistii.

Kdyžvšak vidíme ony:nesváry, hádky.:pro malicher
nosti mězi námi, musíme si řící: buď naši katolíci nepři
jímají, anebo nepřijímají hodně, anebonepřijímají dosta
tečně dobře. Neuvědomujísi celý dosah Eucharistie. Ze
Eucharistie není jenom pro.nás jednotlivce, nýbrž že je
to pokrmcelé Církve, že ničeho nepřijímáme jenompro

sebe. Zvláště, když přijímáme svátostného Krista. Protopřišel, proto se obětoval a proto se.nám všem dává, aby
byla naplněna: a uskutečněna ona. svatá„jednota nás
s Ním, s Trojicí-a pak násvšech -takto spojených sním
meziseboutaké. 7.

Kdo si toto neuvědomuje a kdo se ototo nesnaží,
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svaté přijímání nepřijímá v celé plnosti jak si ji Kristus
přál. Snažme se o svatou jednotu mezi sebou, zamýšlejme
se častěji nad touto „velkou skutečností svaté jednoty,
jako velkého přínosu Kristova, jeho oběti a jeho Eucha
Tistie. |

Jinak se to bude rýsovati tak, že.bude jeden katolík
druhého snižovati a tepati ve jménu lásky, jiný ze sa
mé horlivosti o Církev bude druhého euchati a podezří
vati z nedostatku církevního ducha, jinýz lásky k dru
hémuřádu bude se pohoršovati, uslyší-li, jak vyslovuje
jeho jméno příslušník některého jiného řádu. Tak se bu
de častěji stávati to, cose mi stalo, že jsem dostal ano
nymní dopis, obviňující mne z urážky řádu, jejž jsem há
jil proti běžné pomluvě. Pak se: budou. pohoršovati lidé
jménemohrožené mravnosti nad pouhým z daleka cudně
naznačeným hříchem postavy, která se vracela k Bohu.
To není duch jednoty, duch lásky, která k oné jednotě
nás povolala. Také tím. nikoho -nepřitáhneme -ke křesťan
ství, které se takto představuje... Braito:

DVĚ LITURGICKÉ PRIMITIVNÍ POZNÁMKY
Bylo by snadpro katolíky třeba vydati několik pra

videl -slušného „chování v kostele. Upozorňuji na věci,
které nejčastěji pozorujeme. v kostele. Nejprve tedy,
protože katolíci. neznají hlavních částek mše sv. a vý
znamutěchto částek,proto se o závod křižují a bijí
V prsa, jakmile zazní zvonek. Proč -se zvoní? Při oběto
vání upozorňujeme věřící.na to,:aby -spojili obět svélás
ky s obětí na oltáři. Proč se křižovati a bíti v prsa! Při
Sanktus upozorňuje zvonekna to, že začíná -posvátný
kánon,Proč zde se-bíti v prsa, také nevím.:A při promě
ňování? Již předběžné znamení upozorňující jest věřícím
důvodem k opakování bití v prsa. Bití v -prsa znamená
projev kajícnosti,. lítosti, kdežto zde jest na místě právě
klanění. Církev přece také dává odpustky za zbožné po-
hlédnutí na pozdvihované Tělo Páně. ——

Jinýzlozvyk::Nesúčastniti se společné oběti modlitbou
anebozpěvem. Tato oběťje nás:všech a pro všechny aza
všechny. Proto se všichni podle svých.sil súčastněte meš
níhozpěvu nebo modlitby. so - Braito.
ZAVŠESEPLATÍ

Každá jradost,-každá' velká věc,každý pokrok v lid
ském životě se draze platí. Chtěl by -někdo dostat lacino
třeba jen krůček v- duchovním životě? Chtěl by někdo
to, co je tak. veliké, co“je tak' důležité, co stálo Krista
tolik bolesti, chtěl by toho nabýti lacino? To by přece sni
žoval tajemný dar, který nás má uvésti do blízkosti ve
lebnosti Boží, na věc, která nic nestojí. s

Nejbolestnější jest :skutečnost, že. nevidíme kolikráte
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souvislosti mezi obětí, mezi zápasem. a mezi věcí, kterou
jsme si měli vybojovati; někdy se nám jí dostane teprve
po delší době, někdy se námjí dostane v naprosto netu
šené souvislosti. Kdybychom si:mohli všechno vypočítati
v duchovním životě, kdybychomjasně viděli, jak a zač
se coplati, rádi bychom“obětovali třeba nejvzácnější,
ale my nevidíme, protože máme věřiti, protože základním
východiskem všech našich obětí je:to, že máme prostě
důvěřovati Bohua. přijimati z jeho rukounejtěžší zkouš
ky, jsouce si vědomi jistoty, že z jeho ruky to nakonec
musíconejlépedopadnouti.“ „W

Podobno jest království nebeskékupci, ktérýnašel na
poli vzácnouperlu. Tak: byla. vzácná, .že všechno prodal,
co měl, aby mohl si.koupiti pole, na kterém se nacházejí
tak vzácné perly. Vzácné jest království Boží blízkostí,
Boží lásky, přituleník Bohu, žé stojí za to, všechno dáti
a všechnoobětovati, protože.to je konečnýsmysl všech
zkoušek. Nejsou trestem,- jsou“mincí království Božího.

1 NAŠEPOSLÁNÍ o Bralto.
A: Naše„missa“ — poslání,začíná pro nás tehdy, když ke

By konci svaté Oběti:sestupujeme s výšin Kalvarie s nevý
L slovným Hostem v srdci,:jako s božským semenem, aby

D3 chom veškeré stvoření přioděli jeho přítomností,: aby
Mi chom z-každého tvora, pokud je to možné, -učinili Jeho
8sf- tělo a Jeho krev. Jděte, mše vaše není skončena, dokud
r ještš jedno tělo hladoví a jedna jedináduše“jest rozbita
pal — anebo zraněna. Celý svět leží ve tvých rukou jako hostie,

RM kterou mášsvou láskou posvětiti, božskýmprozářiti a tak
jů se sůčastniti naplněním jejího božského poslání. :
A M. Zundel, Le poěme de la Ste Messe.

CÍRKEV MUČEDNÍKŮ
; Kristus vystavěl sice. svou Církev'na: apoštolích, ale
ji tyto apoštoly posílá jako ovečky 'mezi vlky, předpovídá

vě „jim útisk, pronásledování, kříž a odříkání. Kdo je neumí
vzíti dokonale na:sebe, nemůže slouti. Kristovým učední

i kem, tím méně -apoštolem. Apoštolové'jsou. připravení
vd k utrpení; s radostí.a hrdostítrpí apočítají s Pavlem své
A rányjakovzácnékameny.- ké 1
.. Eroto nemůže.býti církví apoštolskou církev, která .nev trpí.) W M 5 =.
si Mučednictvíjest charisma,milostí. Alenení vázáno na

apoštoly. Oni jím prví:projdou,“ alenezůstane jim vyhra
žena. Protestanství hodně zburžoustnělo, protože:se tak
ři- radikálně postavilo proti této kategorii křesťanů: proti

3 světcům a mučedníkům,proti jejich kategorii a úctě.
Neboťmučednictví, podle výroků samého Krista, patří

podstatněk pojmuCírkve. ***' >...
+«Je jedna kategorielidí, kteří:jsou tak optimisticky za
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> Jožení, že se domnívají, že vše zlé, které se kdy v ději
nách přihodilo, přihodilo se..z pouhého nedorozumění.
Tak byl prý. Kristus ukřižovánz pouhého nedorozumění
velekněží,kteří se báli o své a svého národa království
tohoto světa. © |

Titíž lidé i dnes, jak. skvěle praví Peterson ve své ú
chvatné studii, kterou musíme čisti mezi řádky; poměry
vNěmecku,rozhodnuti. vidělii v dnešním pronásledován
Církvenedorozumění,oboustranně zaviněné. 7

Neboťmučednictví vCírkvi připíná se k slovům Kris
tovým: Zdaž nemusil Syn člověka trpěti... Všechno utr
peníkřesťanů je dnes utrpením údů mystickéhotěla Kris
tova:a proto podobněnutné, jako utrpení Kristovo.

Kdyby byloKristovo poselství jen filosofickým poslá
ním,diskutovalo by se.o něm.třeba i' staletí, ale mučed
nictví by nevydalo. NéboťKristusvolá k mučednictví ja
ko k velkémilosti, totiž k účasti na svémmučednictví,
vyjadřujícímnavenek vnitřní úplné odevzdáníOtci.

Kristus. přece poslal'své učedníky k pokolení zlému a
cizoložnému, jako beránky mezi vlky. Co jiného se dá če
kati, než že-se vlci vrhnou na beránky? Dnes -jakopřed
tisiciletími.“Všechny doby pokoje a moci Církve byly Bo
hem dopuštěny proto, aby ono mučednictví teprve se pal
čivě-zařezávalo.o :

Kde je ale příčinamučednictví s- druhé strany, u-těch,
kteří je budou vykonávati? Kdo jsou ti „všichni“, o nichž
mluví Kristus-u Matouše--X, 22. ——Kdo' je onen svět,
který nenávidí Krista i ty, kteří jsou jeho? Židé i pohané,
kteří, jak se vzájemně nenávidí, jsou svorni v nenávisti
ke Kristu.'Od dob smíření Piláta s Herodem.

sledování od'státní moci. Tak znamenámučednictví: utr
pení za veřejné vyznání. Ale i zde se.sklání k člověku
velká milost. V takové chvíli dostává se mučedníkovi pří
mé pomociDuchasv., který mluví .z něho. Neboťv takové
chvíli.mluví mučedník.na základě biřmovacího charakte
ru jménem celé Církve. Tak:tu nestojí sám vůči státní
moci,nýbrž stojí tu dvě moci proti soběa dva světy. Mu
čedník jest zástupcem -a mluvčím království Božího.

Konečně jest mučedník ve svých mukách spojen s umu
čením Kristovým. Že umírá za Krista; jest mu umožněno
jediněsmrtíKristovou“ .

Ale toto spojení s Kristém v kříži:znamená- neomylně
také spojení s ním ve slávě. Proto, jak zní falešně a ne

čedníků. Sám Kristus je oslavil. Svou slávou.A jestliže
jásáme radostí nad slávouKristovou, můžeme klidně ctíti
1 světce a mučedníky, kteří .jsou tak životněa těsně spo
jeni se Spasitelem: * | 7 Braito.
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-Z DUCHOVNÍHO ŽIVOTA

BENEDETTO: Pžccola pdago de dello Spirito. Vicenza, Societa anon. tipogr., stř. 280,cena 6 lir. Další kníž
ka krásně vypravená zasloužilého vydavatelství ve Vi
cenze: Stručná učebnice křesťanského.a duchovního ži
vota ve formě listů a dialogů. Dobrý průvodce. .

Comment jenseigne VÁAnnéLiturgigue a mes peťits;
par une Religieuse Bénédictine.: Abbaye du Mont César,
Louvain 1935,str. 90. Učitelům náboženství se tu podává
návod, jak mají přístupně vyložit církevní rok malým
dětem, jak jim mají ukázat život- Kristův v 'církevním

"roce v jednotlivých tajemstvích,.a jak je.-mají vésti k to
mu,-aby čerpalyz tohoto života.
„ Comment jenseigne la messe d:mes tout petils.de six
d sept ans, par une Religieuse Bénédictine.2* édition.
Abbaye du Mont César, Louvain 1936, str. 51. Je to malá
knížka, ale"zaslouží pozornosti, zvláště od těch, kteří vy
učujínáboženství: malé děti. Už to, že 'je zde. věnováno
49 lekcí vysvětlení mše svaté, je pozoruhodné. Dětské
dušejsou velmi vnímavé; je:však třeba,-aby :hluboké
tajemství eucharistické oběti jim bylo podáno- přístupně.

A to-je. Brávěpřednost této knížky. 2BREMOND H:: Das wesentliche Gebet.: Friedrich Pus
tet, Regensburg. Str. 294,. cena5.80 Mk. Je to stručné
zpracování 7. a.8. svazku Brémondových dějin francouz
ské myšlenky náboženské. Na životním díle sedmi vyni
kajících mužůnáboženské myšlenky (Sv.František Sa
lesský, Petr Bérulle, Jan Křt. Noulleau, František z Clu
gny; LudvíkThomassin, Ludvík :Chardon, Alexander Pi
ny) ukazuje. autor cesty metafysiky svatých k modlitbě,

která nezůstává. pouze na povrchu, nýbrž je modlitbou
žitou, a to žitou celou bytostí člověka. Kniha opravdu
životodárná, živáprávě -tím, že.myšlenky jsou spojeny
s životem lidí, kteří myšlenku žili. Po čem„všichnimusi
me toužiti, to je v této knize ukázáno: aby naše celá by
tost.se stala -modlitbou, spojením.s Bohem. —08—

BRIDEL: Živoťsv.-Ivana. Opus Dei'sv. 2., břevnovští
benediktini. -V-nádherné úpravě a.s vědeckou předmlu
vou vydali břevnovští benediktini toto dílko, pravý kle
not naší barokní literatury. Vašicova: studie jest studií
mající sama cenu o sobě.Kniha dává čtení,-které jest
0as0uv dnešním shonu a v dnešní horečnévýrobě knih.
-Je v ní tolik krásy a tolik kouzla, žepřipomíná nejnapí
navější knihy našeho mládí. Tato 'kniha -by neměla za
padnouti! 1. |

„BRINKMEYER-TELCH: Ezxerzitien fůr Schwestern.
Borgmeyer, Hildesheim, 1937, str. 242,-cena 3 Mk. Není
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mnoho tak dobře vypracovaných praktických a při tom
hlubokých exercicií pro sestry. Přednášky jsou rozvrže
ny na šest dní po čtyřech přednáškách a konferencích.
Autor všímá si dnešních poměrů a potřeb, protože ty
1 v klášteřích doznaly změny. Nejsou však vypracovány
do zbytečných podrobností, takže každému exercitátoro
vi dávají možnost si je zpracovati a doplniti podle svého.

ČERNÝ: Sanguis Christi lava me. Toman, Žďár. Sedm
postních kázání stručných, ale věcných a proto dobře sé
hodících-jak -kekázání, tak k rozjímání.

DAUSEND:-Germanische Frómmigkeit in der kirchli
chen Liturgie. Verlag Mathias Griinewald, Wiesbaden,
1937,str. 150, cena 2.40 Mk. Na nemnoha stránkách jest
sneseno mnoho dobrého materiálu, který: bychom jinde
marněhledali. Ukazuje,jak harmonickyproniklo křes
ťanství:pravého germánského. ducha: a že si nejsou cizí.
Bohaté výhledy kulturně- historické, ukazující i pro nás

bohatství náboženskémyšlenky pro život národů.
DEGUIN: Je suis séminariste. Desclée,:Paris, 1937, str.

132, cena -4 frs. Spolehlivý průvodce bohoslovce všemi
okolnostmi jeho života. V modlitbě studiu domai se spo
lubratry. Hodí se i pro spirituály velmi výborně.

EPITRES DE SAINT PAUL: Médďitations intimes. Des
clée £ Cie., Tournai, 1936, dva svazky 684 a 536-stran,
cena každého 4 belgas, vázané 5 belgas. Potřebovali jsme
opravdu něco podobného: rozjímání na listy .sv. Pavla.
Nejdeo dílo exegetické, vědecké; nýbrž praktické, jehož
cena je-velká jak pro kněze, tak .pro:laika. Zahloubatse
do hlubokých textů apoštola bylo vždy touhou zbožných
duší. Nuže, zde je návod a -úvod a průvodce, jak pocho
pit těžké otázky paulinské theologie a jeprožít a prak
ticky, použít. Můžeme jen doporučit:

HANOZIN::La. geste des martyrs. Desclée, Paris, 1937,
str. 268, cena 12 frs. Na základě pramenů a dobrých -stu
dií podává autor- živý. obraz života, utrpení a zápasů
prvých křesťanů. Jest to dobrý pokus -ze starých pra
menů vytvořiti poutavou knihu i pro moderního člověka
a strhnoutik následování. . ———

HESSEN:Briefe an Suchende,Irrende, Leidende. Fť.
Pustet, Regensburg, str. 112, cena 1.90 Mk. Člověk, který
také hledá a mnoho trpěl a nerozuměl dlouho-Bohu a je
ho ruce,jučí mu rozuměti druhé Snaží se je uváděti do
hlubin-Bpží Prozřetelnosti, poukazuje na lásku, která se
někdyani láskou.nejeví, protože je -to tak velká láska,
že na něcotakového, na takový způsob tak velké lásky
nejsme zvyklí, :Kniha utěšitel! 

FRANGOIS (AUGUSTIN O. S. B.): Participation active
č la Messe. Abbaye-du Mont César, Louvam, 1935, str.
251.Kdokoli jsou povinni poučovati jiné o mši sv., na
jdou k tomu v této knížce velmi praktický návod, mno
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hokrát vyzkoušený a osvědčený; najdou tu s dostatek
látky, uspořádané postupně, didakticky. Jsou to Sice jen
schematické náčrty, ale obsahově velmi bohaté“a zhuš
těné.Doporučujeme. |" P

GRIMM:Ganz' schónbist du, Maria. Schóningh, Pa
derborn, 1937, cena1.30 Mk..Zbožné, dobré čtení marián
ské, které vytrysklo z milující duše, která se hodně čas
to-zahloubala nadslávou tajemství Mariina. |

GUILLAUME:Pour devenir des hommes. Spes, Paris,
1937,.str. 220, cena 10 frs. Příručka pro fysickou, intelek
tuální a mravní sebevýchovu mládeže“Kniha si dobře vší
má dnešních potřeb mládeže,jejího nebezpečí, a dává tak
výbornou pomůcku vedoucím mládeže 'pro přednášky.
Všechny lidské schopnosti vyšší i nižší jsou v knize res
pektovány a zhodnoceny s hlediska křesťanského-

KEPPLER: La scuola del dolore. Vicenza, societa anon.
tipografica, str. 176, cena6 lir. Italský překlad'i u nás
dávno známé knihy o bolesti.-V dnešní drahotě němec
kýchknih hodí se tento:-levnýpřeklad k přečtení této

poasické knihy o křesťanskémsmyslu a zhodnocení boesti.U 9
> MARIANI: :L'Orazione' domenicale. Vicenza Societa
anon. tipografica, 1936, str.. 220, cena'5'-lir.. Překrásná
sbírka nejlepších textů svatýchOtců a církevních spisova
telů o Otčenáši.Hodi'se prorozjímati ve světlenašich vel
kých duchůtuto modlitbu, jejíž hlubiny 'nikdo nikdy do

íd dna nevyčerpá. Kniha jest zároveň stavěna jako soustav
ři "ná učebniceduchovníhoživota.
trií DA.NOVE:Piccole virtů' Vicenza, Societaanon: tipogr.
je Tak, jak jest četný obor lidských skutků,tak“ jsoutaké

čj- podle toho četné, ctnosti, které určují různé hodnoty a
-© různé druhy skutků lidských: Novova kniha krásně zhod

i „nocujepro praktický křesťanský i všední život:ony ctnos
zd "ti, kterým se obyčejně.věnuje málo-pozornosti a které
vd „přecepatří k dokonalému křesťanu. Kniha se hodí výteč
HH něnapřednášky. 7 o |

P“ Ojficium parvum Nejsv. Srdce Ježíšova. Francl, Praha.
sh: Sličně upravená kniha hodinekk Nejsv. Srdci: Kristovu.
v Hodí se pro všechny ctitele Srdce:Spasitelova k soukro
sf mým pobožnostem.Zvláště pro prvé pátky a měsíc červen.
ný. „ OLIER, DE POUSSÉE,TRONSON: Ezamens particuliers.
v; Gabalda, Paris, 1937,str. 612, cena:20frs. Stará duchovní
čd škola sv. Sulpice, jíž je od staletí svěřena výchova většiny
A seminaristů francouzských,vydala ve svýchvelkých du
n chovních:vůdcích mnohozdravých plodů duchovních. Me

zi nimi jsou pověstné jejich náměty k partikulárnímu zpy
: tování svědomí, které tak asi zhruba vystihují všechny

be případy a potřebyduchovního života, jak se běžně-uduši
: vedenýchvyskytují, Vydavatel připojil třicet nových a

tak zmodernisovaltoto klasické diloOlierovo.
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OLIVA: Promluvy při oddavkách a Útěcha u hrobu.
| Dvě:dobré sbírky příležitostných promluv. "Takových není

mnoho. ;
RODRIGUEZ: Školaa praktické cvičení v křesť.doko

nalosti. Další svazečekvelmi záslužného vydání této vele
knihyduchovnícesty. W

SORMANI: Prontuario. teoretico pratico di direzione
spirituale. Vicenza: Soc.'anon. tipogr., str. 300, cena 6 lir.
O duchovním vedení. Potřeba duchovního vedení, vlast
nosti vedoucího i vedeného. Dále pokynyjak: vésti duše
v nejrůznějších okolnostech duchovního života. Těžkosti
a jak je možno a třeba, řešiti.. ©

STEFANI (GASPARE DE): L'Ordinario della Messa.
Brevi istruzioni al-popolo. Berruti £ C., Torino, 1936,str.
158,cena 5 lir, Autor zde uveřejňuje lidový, velmi názor

v a všempřístupný výklad jednotlivých částí mše svaté.ěco takového bychom -potřebovali 'i v češtině, neboť je
třeba;aby všichni, věřící se naučili. chápat toto naše nej
vznešenějšítajemství, aby se naučili činně seúšastnit mše
svaté, aby-nebyli pouhými diváky při mši svaté; nýbrž
aby se modlili mši svatou spolu s knězem. Mše svatá není
jen soukromým úkonem kněze, nýbrž -je také naší obětí,
jest obětí celéhomystickéhotěla Kristova. — „o

STEFANT(GASPAREDE): La santa Messa, illustrata e
spiegata-per-Vattivapartecipazione dei fedeli al S: Sacri
ficio. Berruti © C.; Torino 1936,in 80 str. 186, cena 10 lir.
Podává. se nám tu historicko-dogmaticko-liturgický vý
klad eucharistickéoběti, doprovázený 44 krásnými origi
nelními obrazy profesora M. Barberis,-abychom byli ná
zorným způsobem přivedeni k činnéúčasti na mši svaté.
Je dílo jedinečné svého druhu, a proto zasluhuje vřelého
doporučení. « 7

TYMCZAK ADOLF: Ouaestiones disputatae- de ordine.
Nákl. vlast., Přemyšl, kněžský. seminář.Str. 400.Historic
ké a věroučné rozbory -onižších svěceních. Autor, i podle
zastánců opačných názorů, s velikou pílía znalostí sebral
tu všechny dějinné a naukové doklady pro tomistický ná
zor na svátostný ráz jednotlivých částí svátostí svěcení

A stva. Opět jedna skvělárehabilitace:tomistické myš-enky.“ “ s —e—

Z RŮZNÝCH POLÍ:

BOISSET: Essai sur la nature de P homme dans la révé:
lalion chrétienne.. Alcan, Paris,-1937, str. 300. Kniha věří
cího křesťana,která ukazuje, že dnešní člověk ztratil pro
to tolikrátesvou -vlastnídůstojnost, protože zapomnělna
svůj hlavní základ, totiž na'to, že je především dítětem
Božím. Z této skutečnosti vyvozuje autor nejvyšší lidskou
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důstojnosta oceňuje pak i lidskou přirozenost.Jest'to te
dy zkoumání nepřímé v odraženém světle. Studie neoby
čejně dobře dokumentovaná, hluboká, jakési vlastně dě
jiny zápasu o člověka, o jeho přirozenost.-Protože autor
je protestantem, jeho východisko azáklad se ovšem jeví
i-v základním pojetí a řešenítéto věci.

BRAUER: Die Gestalt des deutschen Sozialkatholižis
mus im Lichte von Ouadragesimo anno. Laumann, Diissel
dorť, 1937, str. 80, cena-1.20Mk. 97. sešit dobré sbírky ná
'boženskýchotázek. Dějiny snažení: německých katolíků
o sociálníreformy. Kniha jest odvážným činem.v dnešní
době. Právě protojsme za ni tím vděčnější. Poučíme se,
jak veilce a jak daleko již byli katolíci činni- vNěmecku
v-s0c. otázce. Kniha jest zároveň apologií pro dnešek.

CANETTI B.: Zaslepení. Román. Mazáč.L., Praha, str.
480, cena 45 Kč, Ač ve svém celku je to román nejen ne
uvěřitelný, -nýbrž i nemožný, přece-je četbou velmi zají
mavou a třebas i zpytováním svědomí pro člověka pozor
ného na druhé a hlavně.na sebe.:Snadno se totiž může
státi, -že, zaslepen nějakým koníčkem, octne se člověk
svým myšleníma jednáním mimo-pravdu života a mimo
skutečné jeho zájmy. A takových koníčků.a koníčky za
slepenýchukazujeknihatucty:<- —e8—

CLEARY. (JUDr. JOSEPH, J. C. L.): Canonical Limita
tions on the Alienation of. Church Property. Washington

71936, str. 141. Autor v této monografii Přísně „vědeckým
způsobem řešíspletitou otázku církevního práva.o růz

— ných přeměnách církevního vlastnictví, o koupi, prodeji,
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n darování a pod.,předeslav napřed historickýpřehled této
NE otázky. Velmi:poučná studie pro odborníky církevníhoRhs prava. + . . .
nz. COL (R.: Symbolické úkony proroka Oseáše, Vydala
ij , Jednota duchovenstva arcidiecése olomoucké, Přerov,
P: "1936, str. 92, cena neváz.15 Kč, váz. 25 Kč. O Oseáše mi
n vali zájem nejen biblisté, ale takéspekulativní -moralisté.
ki Mámeo něm jiždosti literatury, kterou dovedl Col ve své
čí knižce shromážditia jí použíti. Kniha se dělí na tři dily.
Bb, První je úvodem.o osobě prorokově.V druhé.části roze
l bírásymbolismusmanželstvíprorokovaa různé výklady
k o.něm. Zvláštníkapitolu věnuje výkladu sv. Tomáše Ag.
8 a sv. Bonaventury. Věnuje-li jim zvláštní kapitolu, čekali
k bychom, že k nim použije,stejně-širší literatury jako
Pb v ostaních částech knihy. I to, že concubitus mylně-pře
RM kládá konkubinát a cursus zase řád, přispělo k tomu, že
ný- nepodalpravý názorsv. Tomáše. Ve třetí části zabývá
ár se psychoanalitickým výkladem“ Allwohnovým,-proti ně

muž velmidobřeoceňuje výkladkatolický. - P..
: CRONE: Ignatius :von Antiochien. Miinster, Aschen
dorff, 1937, str. 40, cena 0.60+Mk. Lacinévydání-perly
starokřesťanské literatury. Jsmevděční za toto vydání,
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- které činí listy sv. mučedníka známé nejširším kruhům.
© DUNCKER 0. P.: Compendium Grammaticae linguae
> hebraicae biblicae. Romae: apud „Angelicum“, str. 148,

( cena.22 lir. Autor sám přiznává v úvodě, že tato gramati
-ka hebrejštiny vznikla z mnoholetých přednášek holand
ského dominikánaP. Reg. Jansena, jež s jeho dovolením
zpracoval. Gramatika je věnována theologům, hlavně
těm, kteří se připravují na doktorát theologie. V rozdě
lení a podání látky liši se tato gramatika od jiných hlav
ně v tom, ženejprve jedná o podstatném jméně všeobec
ně, pak o slovese silném..Potom se vrací k zvláštnostem
při podstatných jménech, po nichž probírá slovesa slabá.
Tím chtěl autor usnadnit theologům studium této posvát
né řeči, jež působí mnohdy tolik nesnází. , P. Š.;

FRANKE: Das Heil der Vólker. Schóningh, Paderborn,
1937,str. 160,.cena 2.40 Mk. V Německu stále a stále straší
otázka,jakzasaditi národní, státní dokřesťanství jak obě
spojiti. Franke se o to pokouší smělea věrně křesťansky.
Docela správně dovozuje, že náboženství můsí zúrodniti,
obohatiti, podepříti i-to, co-mákaždý lid a národ vlastní
ho, posvětiti to a-zapojiti do-velkého společenství mystic
kého těla. Kniha je důležitým příspěvkem k řešení otázky
poměru Církve a národa.

GRIMM:Das Ehrenbuch der Mutter. Schóninch, Pader
born, 1937; str. 460, cena 4 Mk: Nevyčerpatelná studnice
příkladů velikosti :a krásy mateřské lásky. Osvěžitea po
těšíte se upřímně četbou této knihy, která jest dojímavá,
ale není sentimentální. Nepřeberná studnice příkladů a
krásných pasáží prokazatele, vychovatele, učitele. Zá
roveň nejkrásnější čítanka pro křesť. matky, kde se po
vzbudík následování ve velikosti svých svatých vzorů.

GURIANWALDEMAR: Der-Kampf um die Kirche im
dritten Reich. Vita Nova Verlag, Luzern, 1937, str. 120.
Ukončeno:v prvých'dnech února:-tohoto roku.:Proto má
kniha nejnovější doklady-o poměrech, kterými se musí
křesťanství probíjetiv-Německu. Na základě úředních do
kladů,řeči, knihukazuje příčiny pronásledování křesťan
ství v Německu vůbec. Autor zná dobře katolické i protes
tantské náboženské poměry. Dobréjest theologické zpra

"cování náb. názorů, vedoucích dnešního politického Ně

oka Poučnéna výsost i pro nás. DoporučujivřelekeStudiu. ©

HAURET: Comment le „Déjenseur de Nicée“ a-t-l com:
pris le doame de Nicée. U autora, Grand Séminaire, Lucon,
France. These k doktorátu na Gregoriáně. Skvělá obha
joba pravověrnosti velkého bojovníka proti arianismu sv.
Athanáše, jemužse'někteří. modernisté“pokoušejí podlo
žiti bludy blízké těm, které potíral. Studie je nabita do
klady. Jedna z thesí, které znamenají skutečně- přínos,
obohacení.Kniha je:doslova nabita doklady..Proto auto
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rova. obhajoba jest dílem.klasickým, definitivním, je.to
více než these. Jest to, důkladný, dobře tesaný kvádr do
stavby studia.patristické theologie. . 

HEILER: Gottgeheimnis:imSein und Werden. Kósel
Pustet, 1937,str. 44. Dokonalýrozbor všech pantheistic
kých systémů:i filosofický důkaz jejich neudržitelnosti a
nepřijatelnosti. Kniha-jest zároveň. psána prostě a s po
svátnou bázní před tajemností božského“ |..
> JOLIVET REGIS: Les sources de VIdéalisme. Desclée
© Brouwer, Paris, str. 230, cena 15fra. -V duchaplném a

"výstižném rozboru středověkého:nominalismu, moderního
fenoměnismu, imanentismu, hegelismu, :fenomenalismu-jč
(vypracována příprava k.vlastnimu jádru díla J..v posled
ní kapitole, jež ukazuje nezbytnou nutnost zdaru veškeré
filosofické práce: podrobeníjsoucnu. Poznávání musí býti
podrobeno věcem, každá filosofie musí.nutně' ztroskotati,
jestliže chce věci podrobovati myšlence. Čili- skvěláapo
logie tomismu. A o P —8—

KADLEC, Dr. KAREL: Racionalisace života. Snahy
o řízení vzniku lidského života j jeho konce s hledisky
mravouky. Dědictví'sv. Prokopa, Praha, str. 150,cena 15
Kč. V přehlednépráci profesor Karlovy university praž
ské jasně vytyčil stanoviska katolické víry v moderních

-snahách jednak eugenických, jednak. euthanatických.
Předpisy mravního i církevního zákona spojuje v podrob
ných aplikacích, jakých jsme v této obsáhlostidosud po
strádali. Pozoruhodné je vláštó mravovědné hodnocení

— sterilisace. a tak zvané dočasné :zdrželivosti, kde se
autor moudře vyhnul všemkrajnostem nesprávným. Du
chovenstvo bude velmi vděčno za tuto opravdu rozvážnouknihu. A —08—
. MERKELBACHB. H. 0. P.: Summa theologiae moralis.

„AIDesclée © Brouwer,Paris, str. 1030,cena.30 frs. Dru
-"hé, opravené a rozšířené vydání Merkelbachova díla, po

1 -jedn vající o svátostech. Je všeobecněuznáváno, že není
th příručky-morální theologie, která tak těsnějde s naukou

E: svatého Tomáše Akvinského, jehož zásady spekulativně
i vykládá a jichž důsledně užívá najednotlivosti v souhlasu
ši s nejlepšími autory. V druhém:vydání autor zpracoval

všechný pokyny kritiky, takže nyní lze dílo nazvati doč konalým.. 2 OB
zů MOLIEN: Grandeurs de Marie. Desclée, Paris, 1937,str.

630, cena 25 frs. Duchovně hodně bohatá“a vyzrálá. byla
s) "duchovníškola tak zvaná francouzská. Molienvybral z je
M jích zástupcůnejkrásnějšítextyo velikosti aslávěPanny
Bee Marie,Krásnáčítankamariánská.Všechnytexty jsou sys
S tematicky sestavenypodle určitého. dobrého schematua

vystihují celýživot Panny. Marie i veškerá poučení z je
jihopříkladu pro nás. Pro kazatelejest kniha bohatou,

„nepřebernoustudnicí myšlenek a námětů.
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FELIX -NABOR:Hlas krve. Román slavného romano
pisce líčí, jak věhlasná zpěvačka Tessa z Brionů, obklope
ná kdysi mocnými tohoto světa, mezi nimi nejbohatším
mužem evropským v. prosinci r. 1936 v Monte Carlu ze- 
mřelým Řekem Basilem Zacharovem, ztrativši, to, co či
nilo ji slavnou.a: bohatou, svůj nádherný hlas, utíká.se
do Konnersreuthu' ke stigmatisované Terezii Neumanno
vé, Co jí řekne:tato? Pomůže ji, jako pomohla mnohým?
Vyléčí její nemocné:srdce a hrdlo? Sensačního, v ušlech
tilém smyslu tohoto románu právě byl vydán první sešit
o32 stranách; celý vyjde v:10 sešitech po Kč 1.50.První
sešitposílá sena ukázkuvyplaceně. Pište si. o něj na

adrosu: Ooskýtiskový spolekv Č. Budějovicích,Kněžskául. 7. 2 . 2“
„Opuscula et textus: Sti/Thomae: De generatione Verbi

et processione -Spiritus: Sancti.. Vybráno ze IV. knihy
Summy Contra.Gentes (SvazekXVIII). Pak po prvé otis
kuje rukopisy františkánských theologů Crathorna a Ja
na Canovníka De universalibus. Vděčné texty pro. theo
logickéa filosofickésemináře. 2

PECKA: Smysl člověka. 18 stran, cena 9 Kč. Náš spolu
pracovník vydává v.edici Akord pro mladé lidi jako stvo
řenouknížku essejí o-smyslu člověka a lidského života.
Mistrným způsobem rozebírá bludy. moderních myslitelů,
kteří způsobili“ svým' učením:'mySlenkovou desorientaci
v principech lidského bytí a smyslu lidskéhoživota.-V.ko
nečných kapitolách klade moderního člověka do Rádu
veškerenstva. tam, kam člověka„určila Boží prozřetelnost
jakodítko Boží. ji- —- o

POULET: L'hisťoire du. christianisme. Beauchesne,.Pa
ris,1937, fasc. 13—14. Další dva svazky zahrnujístoletí
14. a 15. Docela nové pojetí, totiž duchovní těchto dějin
křesťanštví činí toto dílo -velmi doporučenihodné, zvláště
když ilustrace jsou takové, jaké nenajdeme v jiných kni
hách. Jeden svazek stojí 25 frs. | .

ROCHOLL:Die Ehe alles geweihtes Leben, Laumann,
Diilmen, 1937,'str. 144, cena 1.50 Mk. Neobyčejně dobrá
studie hodnotnás -hlediska theologického i praktického
o svátosti manželství, o křesťanském manželství. Veškerá
vznešenost, důležitost a krása křesťanského. manželství"
se zrcadlí v této knize, nad niž již dávno nebylo napsáno
lepší věci. Jedná o propastech božského v manželství,
o jeho móderním ponížení, o tajemství křésť. manželství.
Nevím, jak vřele.tuto:knihu doporučiti pro konference,

poučování a pro soukřomou četbumanželů: křesťanskýchV ec. . + ...Ů NÍ
SANTINI: ZZprimato del Romano Pontefice in S. Leone

Magno e gli.scrittori greco-russi. Grottaferrata, 1937, str.
112,cena 9 lir. Řecký klášter v Grottaferratě u Ríma vy
dal tuto studii, která pojednává o primátě římskéhobis
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kupa a která“byla nejútočněji napadánapo všechna sta
letí od řeckých theologů. Santini'se s nimi mistrně vyrov
nává. Při tom ovládá dobře i autory ruské, což má pro nás
zvláštní cenu. —

SCHNEIDER: Kirche und Volkstum. Schůningh, Pader
born, 1937,str. 220, cena 3 Mk.Považuji takové práce za
velmi důležité, protože ukazují, jak lid srostl s nábožen
stvím, a protože za druhé ukazují jak je lid tvořivý.vpře
jímání a prožívání náboženských pravd a skutečností.
V.přítomné studii jsou sneseny všechny náboženské lido
vé zvykyběhem celého církevního roku.

SCHOLLIG: Die Verwaltung der hl. Sakramenten. Her
der, Freiburg; 1937, str. 446,cena 5.80 Mk. Nejmodernější
pastorálka, psaná zkušenou rukou a -hlavně: zkušeným
srdcem. Starý praktik podává návod k řešení oněch ob
tížných případů, které opravdu mohou dnes.přijíti s po
minutím zbytečných subtilnosti. Velmicenné -jest roztří
dění kajícníků a jich posuzování azacházení s nimi. Autor
odvádí od šablony a učí individuálnímu vedení. Velmi
cenná příručka pro duch. správu. My jsme šťastni, že má
me -dobroupastorálku.Foltynovského. * J

SEPPELT: Das.Papstum in der neueren:.Zeiť. Regner,
Leipzig, 1937, str. 540. Opravdu moderní dějiny ' papežů.
Přítomný svazek jest již svazkem pátým v této sbírce.
Zahrnuje dobu od Pavla III. k'francouzské revoluci. Spi
sovatel použil všech výsledků nejnovějšího badání. Ne
zdržuje se zbytečné citováním pramenů, nýbrž prostě, pou

a.) tavě, věcně a přesvědčivěvypravuje fakta a zhodnocuje
št je podle velkých linií. Jest to velkolepá panorama. Autor

se nebojí ukázati pravdu v celémsvětle, protože tím je
nom vyniknenezničitelnost a božskostCírkve. Kniha jest
dílemopravdu kritickým, i-když neotiskuje celý vědecký
aparát. Při.tom není dílo lidové, nýbrž opravdu na výši
stojícídilovědecké.©; MN

VOGT FRITZ: Das Ehegesetz Jesu. Herder, Freiburg
"im Breisgau, 1636, str.'186, cena 5 Mk. Autorovým úmyš
lem je ukázati, že křesťanskýzákon o nerozlučitelnosti
manželství dá se vyvoditi ze slov Páně.o manželství u sy
noptiků. Spis je tedyzajímavý jak pro:biblistu; tak pro
kanonistu. Co setýká výkladu biblického, autor se po
kouší jít novou cestou. Na př. u Mt..-v hl. 19 v. 11—12ne
pokládá za odpověď na.otázku učedníků ohledně .neuza

p vírání manželství, nýbrž za pokračováník .v.9. U Mk.
R s pak a u Lk. ukazuje, že při jejichtextové různosti od Mt.

l-Adlk)

zu;
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ši při řečech o manželství věcně jsou s ním zajedno. Po této
B stránceje knihazajímavá... : P. S.
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£ PAVELŠKRABALO. P, Lic. Pís..sv.

|| JEN DŮVĚRA V BOHA NEKLAME.
- ŽALM 146.

Aleluja.
"ChvalmádušeJahve,
Chválit chciJahve ve svémživotě,.
hráti Bohupo dobusvéhotrvání.
Nespoléhejtese na knížata,;
na syna lidského, v němž"spásy není.
Vyjde:li.duch.jeho,vrací se do hlíny Své,
(veta je po jeho.plánechtéhož dne.
Blažený:je; kdo'má Boha J ákobova:zaochránce

"nadějisvou v J ahve,:Bohu svém.
Učinilnebe i zemia vše-v nich.
Věrnýon zůstává,na věky:
pomáhá“kuprávu: utlačovaným,
dáváchléb.hladovým,:

„Jahvevrací svoboduvězněným,„Jahve:dává zrak.slepým,:
Jahve vzpřimuje Shrbené;
-Jahve: miluje spravedlivé,“ Jahve.bdí-nadcizincem.
Vdovu'asirotu. podporuje.
Cestu však hříšníkům kazí..
JahvézůstaneKrálnavěky,
Bůh tvůj, Sione, ve„všechpokoleních,

40.:

Žalm patří:do"sbírky žalmů zvaných hallelické,
které opěvují Boha, jeho:vlastnosti a království:
Vnadpisenebo na začátku těchto žalmůnacházívá
se Hallelu“jah;t.j“ chvalte“Boha, jakási to před
zvěst radostné a' velebnéjejich povahy. V. tomto
žalmu přidává řecký a latinský překlad k Aleluja
ještě jména dvouproroků: Aggeůva Zachariášův.M©Jsoutooniproroci,kteřípovzbuzovaliIzraelity,JJ| Davrátivšíse'zezajetí,kdokončenípřerušenéstav
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by chrámu jerusalemského. Neplyne z:tohio nutně,
že tito proroci jsou skladateli onoho-žalmu. Možno
však z tohoto přídavku usuzovati aspoň na pravdě
podobnou dobu jehosložení. *

Verše žalmu spojuje „jedna myšlenka: Bůh je
„jistá záruka pomoci a důvěry,člověk.však zklame.
O chatrnosti důvěryv.člověka zmiňuje se.pak žal
mista jén proto;-aby-tím'více' vynikla :velikost a
neochvějitelnost.důvěryv. Boha.Tato náboženská
pravda o důvěře a naději v/Boha není. osvětlována
nějakýmpříklademze života. jednotlivcova nebo
národa izraelského; nýbrž.všeobécnou úvahou 0 po
míjejícnosti lidského“životá a 0 moči Boží péče
v lidských bídách“ M

-Vprvních třech' verších:vybízí“Žalmista.sama Se
be k radostnému. zpěvu 0:Bohu. 'Slibuje'si, že od

:chvály. Boha.néustane po celý“svůj život. Tímpro
zrazuje hned na začátku,:ženadějí:navždy již za
kotvil v Bohu::Touto:žalmistovou.nadějí v Boha a
hlubokým přesvědčením,:že.nenajde mimo -Boha
nikoho, komu-by.se:mohls, naprostou. důvěrou svě
řit,„jsou prodchnuty. všechny, verše; -z ní. vlastně
verše plynoutak samovolněa tak'slavnostně.

V dalších veršíchzastavuje. -sena. chvilku'u dů
i, | věryv člověka. Hned-pronikl až do: hloubi její ne
i . spolehlivost a nejistotu. :Nechť.:sejedná :třebas i

(o Knížete nebo krále, o;němž.se zdá;že- by mohl
býti někomupevnou oporou, důvěra vněho jje vrat

E. ká. Hrozící smrt“pádně dokazuje.nejistotu takové
th důvěry, neb duch sebemocnější muší opustit tuto

bí zemi a tělo se rozpadné y-prvky, z nichž bylo utvo
č řenona začátku, jak: se.o tomvypravuje.v první
jo knize Písma.sv.při stvořeníčlověka:.
: „Kdyžshledal žalmista nedostatečnou záruku pro

"důvěruv člověka,. S;tím, větším.nadšením: začíná
opěvovat důvěruv. Boha.-Chvalnáslova oní hrnou
se mu, takřka nezadržitelně z-úst. Prohlašuje za
šťastnéhočlověka,kterýdoufá v Boha. Mluvío Bo
hu.Jakobovu,.neboť..v životě:patriarchy Jakoba,
jak. je podán v první.„knizeMojžíšově,zvláště se
226
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jeví ochranná moc Hospodinova. K-němu -pravil
předjeho vstupem do Egypta:-,,Já.jsem Silný, Bůh
otce tvého, vydej:se bez-bázně dolů do Egypta.“

Důvěru'v Boha-zakládána- dvouvlastnostech
Božích:na všemohoucnosti a věrnosti. První je pa
trná ve stvořitelské. činnosti-Boží. V:žalmechje na
ni často-poukazováno, kdykoliv jje opěvována Boží
všemohoucnost.Líčenípak věrnosti Božíje tu :vel
mikrásné a úchvatné,Bůh se stará i'0 ty nejslabší
a méně všímané. ve“Spoléčnosti: lidské: a.proto je
věrný lidstvu,k jehož ochraněa péči se zavázal.

Přítomnost,království Božího na zemi-je zvlášt
ní pohnutkouk naději vBoha. Bůhje králem všech
lidí, ale.zvláštětěch, kteříu-něhohledají ochranu.
Přítomnost:Božína Šionu, z níž se kdysi těšili:zbož-.
ní Izraelité a ostatní :ctitelé pravého Boha, je obra
zem zvláštní přítomnosti Boží.v jeho-království
uprostřed věrných. Království: Boží na zemi nikdy
nepřestane a proto ani důvěra v Boha-krále nikdy

nezklame.To jetaké pobídkouk radostnému,Bale:Ju-jah, chvalte J ahve. “

PÁN 9:VÁMI

Pán.s vámi;bratří? Bratří,jste: vy:se.e mnou?
Nejenom patenu, a nejenom kalich-s„vínem;.,.
nýbrž tebe svůj-lid, celý svůj lid,
chtělbych držeti azvedati vesvých rukou.
V těchto:rukou,:ač:sám jsem nehodný; í
o-nichž vy:pravíte;:že jsou svaté:a velebné.
Hle,patena se podává. Nemášnic k obětovánína ni
nežpouhý peníz? Penízbezejmenný a zamaštěný?..
Jenpeníz mi můžešpodati a jen:peněženku otevřít?
Nicvíce? Cožnení tu-nikoho, jenž trpí,
Kdyžobracím se k:vám bratří a sestry. mé,
nenímezi.váminikoho.trápeného;
což.nenímezivámibolesta tíže?
Cožnenímatky; která ztratila. syna ©
cožnenípadlých mezivámi-vinných i bez viny?
Cožnení mezi vámi nevěstyopuštěné propeníze
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nemocného,jehožlékař již odsoudil?
Proč chcete zbavovati Boha“toho, 6o jest jeho a

-čo mu patří?
Vašeslzy avaše víraa vašekrev s Krvíjehov kalichu.

Topodobá: se vodě a vínu;;připraveným ke svaté12 oběti,
Tovšechno vykupuje svět s níma po tom On žízní:a lační“ ©
Tyto slzy, jak stříbrohozené do vody:
ach, Bože;proč tolik boleští nadarmo?
Slitjte se nad Ním,jenž.měljentřicet let"k.bolesti.

Spojtě|své ttrpení Sutrpením jeho, neb on moh": jen jednou umříti
Cožneslyšíté, jak:šeptázcela potichu a jak vám dí:
Synu dej mi své- srdce? Paul Claudel:La messelů—bas.

P: SILV. M-BRAITOO. P.

ZDROJJEDNOTY
Čím více nás všecky leká roztříštěnost anejed

nota, která násroztrhuje a staví proti sobě,v“pro
tivné směry, školy, hnutí, strany, tím více toužíme
po velkéjednotě. Ale.ta: jednota bynás nesměla

"tak pohlcovati, abychomsevní úplně ztráceli. Tou

Žímepojednotě, ale takové,která bynás.přijímalav ochranu a ještě obohacovala.
Ježíš je onou-naprostoujednotou;protože je Bo

hem, který všechno drží, pořádá a. naplňuje- bytím
i životém. Kdo se s nímspojuje,:ztrácí: -jensvou u
bohosta nábývá účasti na plnosti Boží.

Celá bytost Kristova jedokonale jednotná a do
konale bohatá prosvou jednotu,protože vní bylo
všechno-naše lidskéspojeno s: "božskýmv osobě
Kristově, která byla osobou Boží. A naše přiroze

nost byla vzata do Jednoty tohoto tajemného spojení.
“ Tak“jest ve:"všem,:v: každém:svém slově a ve
všech svých.činech: Prostředníkem a uštavičným
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veleknězem.Je posvěcen svým božstvím, spojeným
- sjeho člověčenstvím.Tak je knězempodstatou své

ho bytí, protože oběť jeho začíná již Vtělením. Na
křížijest dokonánaa naplněna. Všechny obětiv je
hoživotě směřovalyk této -obětina kříži.

Krásně říká velký mystik-P.:Condren: Veledí
lem Božímje Kristus. Veledilem Kristovým Církev
a jeho náboženství. Největší ,a nejsvětější v křes
ťanství:av Církvijest kněžství a oběťKristova.

V očích;lidí se tedy; na Kalvárii nestala velká
věc.Tedy, daleko:od:velkých .civilisačních.a kul
turních--tepen umírá prostě: oběť, malichernosti,
úzkoprsosti a závisti. Předkřížem tu křičíhrstka
lidí, jako křičívala při,všechpopravách, a.která
zmizela v:hluku“ velkonočních svátků: Obyčejný
historik:by tuto událost. zaznamenalněkolika řád
ky. Zatím ;ale:tento. křížpsal dlouho. a ještě: zase
bude psáti lidské dějiny. Pro Boha, největšíhohis
torika,:jenž jediný ovládá všechny skutečnosti.a
rozumíjim, jedná se tu o událost, ke které směřují
všeckyudálosti předchážející-akterá: dává:smysl
všem následujícím. A

Uprostřed:všech, dějin stojí: Bůh. Od něho:vše
chno a k-nňěmu.musšívšechno směřovati. Zde stojí
ve středuoběť, která; všechno tvorstvo, všechnyli
di soustřeďuje. k Bohu. Místo všech milionů paží
zvedajících se:k nebésům— jedny paže — nejsvě
tější místo všech věcí podávaných ;— osoba nejsvě
tější —bohočlověk. Zde stojí zase opravdu Bůh ve
středu. Kristus,Bohočlověkklade Boha opravdu do
středu, všechno-pro. něho: obětuje, i.tak vzácnou
věc,jako jest jeho život. Kristus obětující jest.zá
roveň.obětí a,zároveň zůstal Bohem.Takjest spo
jeno nejtěsněji lidstvo.s Bohem, oběťs obětujícím,
lidmi i Bohem.

Kristus,:obětoval v sobě.„celou.Jidskou přiroze
nost. Všechny oběti lidí odstvoření až do konce
světa naplnil svou láskou. Všechna ;„utrpenílidí
všech.dob rovněž vzal a posvětil, když je. naplnil.
Zaplatil zajejich příčinu, za -hřícha dal jim novou

229



čenu;svou“čénů.:Tak připomíná Kristus všechnů
krev nevinňěprolitou- od dob Abelových ve spoji
tosti se svým svatýmUtrpením."'

"K jednotě obětia-kněžství Ježíše Kristasměřuje
především tajemná jednota náboženství izraelské
ho. Přísnávíra v'jednoho Boha,jemuž je vzdávána
úctápřesněurčená předpisy vjednom chrámě, při
pomínájednu: oběťjednomu Bohu jedním Obětní
kem podávanou!“
+Bývalo-módou minulých let ukazovači1na všecky

pódobnósti nějrůznějších*"kultů-. a 'náboženství
s křesťanskou obětí-božskou. Dnes klidně na-tyto
všecky: podobnosti, Většinou“ovšem .-jén-vnější a
zdánlivé:řeknemé:Jen tím více-potvrzují jedineč
nostobětiKristovy;'ukazujícejak duchlidský stá
le:se'k něčemutěžce -propracovával,:co:tušil a có
jediněKristus dóvedla mohlnebesůmi nám podati.
" Když:výdechl: Kristus naposledy; 'ztratily vše
ckyoběti svoucenu. Zůstala jedináoběť Kristova.

(Takse také roztrhla chrámová opona. Nemělavíce
ceny."Bůh'již není daleko všem lidem. Jsme s-nimi

"= smířeni. Stal se zase naším otcem a my''jeho dětmi.
Kristova oběťbylaobětí tak dokonalou,žže poní

již nemásvět co dáti. Protože ji podal:Bohočlověk,
který trvána věky;protožejádrem 'ceny její jest
věčnost.Božství“Kristova a' jeho svatého spojení
s člověčenstvím,věčně trvá i tato oběť:“Mohlapo
stačiti:pro nás jednou:podáná'oběť,ale Kristus zná
lidi, zná jejich potřebu takřka viditelně £se dotýkati
i věcínejskrýtějších'anejtajemnějších..

Proto zařídil;'aby' jeho: Oběť:"jednoupodaná a
věčněvé věčnostiplatná 'se''viditelněžpřítomňo
vala v čaše. Jedná'še otutéž oběť.a 0 téhož obětní
ka, protože“kněz podávající tuto oběťjest vzat
zlidu, aby za lid obětoval, ale jest.svým kněžstvím
přivtělén:'ke kněžství Kristovu,-takže' můžeoběto

vati jeho zpřítomněním:jeho- oběti.-Jenom způsob
je:nový,nékrvavý, svátostný, kdy -setotiž nazna
čovánímuskutečňuje značené."To není-opakování,
nýbržjen svátoštné:zpřítomňování:apodávání oné
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jedné,jedině, ustavičně jedinou jsoucí a:zůstává“
jící, oběti na kříži:

Jako:je zpřítomňována "Kristova oběť'na kříží
tak bylo: třěba zpřítomniti 1 jeho' svaté :kněžství,
Právě, protože je Kristůs jediným knězem, právě
proto mohóu'i druzí lidě býti'kněžími. Chce-li'totiž
Kristus, aby byl-jediným:knězem,aby bylajediná.
oběť,mušíbýti'tato 'oběť zpřítomňována.K tomu
je třeba:Jidí. Proto--musejíbýti i:kněží, kteří by' ji
zpřítomňovali.A'jako toto zpřítomňováníznamená
trvání jedné a'jediné: oběti, znamená:naše kněžství
jen Zpřítomňování.kněžství Kristova. Kristus, při
jímálidi jako služebníkya nástroje. svéhokněžství.
Proto sé'nebáli duchovní spisovatelé.a světci silné
ho-slova:Sacerdos< alter!Christus. 0

Kněz sestává knězemtím,že- nezrušitelným zna
mením'se:slavnostně''zásvěčuje službě Kristova
kněžství.:Ztoho ovšemvzrůstá povinnost; abycelá
bytostkněžská svou svatosti i životem odpovídala
svatosti a životu kněze-Ježíše.Krista.Velikost Kris
tovabyla:v: jeho.náprostém. oddáni Otci, v tom,
že tak dokonale konal úkon.Prostředníka. Vtom;
žeotevřeltak dokořánsvounáruč,asvé srdce. Pro
to je třeba;taby kněz Kristův potlačil veškérou ma- 
lichernost *a'úzkoprsost ažil opravdu pro všechny
lidi a pro všechny:jejich: potřeby“ c

Hlavní'krásoutéto oběti jest naprostá;totožnost
obětia obětníka,:Kristus! jest. obětía zároveň obě:
tůje' samasebe:/Tak nemůže'dobře ani Církev'ani
kněz, ani on;ale'áni my né; obětovati:dobře:tohoto
Obětovaného,'aanižbychom: se sami nestali podobně
obětující:se obětí.. Všichni:praví: kněží:musejí býtizároveňobětí: Musí. stále'žíti :tímťo'duchem oběti.

Jejich“úkol vzrostl:z.oběti a musí“končitiv oběti;„Gui passionis:"dominicáe:mysteriacelebramus;: de
bemus-imitari.duodagimus.'Tunc ergo'verepro no

bis hostia erit Deo, cum„nosmefipsoshostiam.fece:rimuš.“ i
Aletoto spojení S-Kristéní obětí není pouze výsa

doukněžskou.Právě; aby lidé správně ocenili kněž
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ství, je třeba, by: si uvědomili, ?že Všichni lidé jsou
přivtělenikeKristu, k celémuKristua-tedy i kje
hokněžství, k jehoduchu obětilásky k nebeskému
Otci a oběti péče o bližní.:Celá Církev patří všem.
Právě Eucharistii, právě, Obětí na kříži byli .jsme
všichni spojeni. Jeden život, novýživot dítek Bo
Žích skanul s kříže-na-všechny. Zpřítomněná.oběť
na.oltářia účastnaní a.najejím ovocirozmnožuje
tento život. Tedy::tento životlásky jednotící, přo
tože sjednocené v.„jedné lásce Boží..Kdo dobře pro
žil:oběťkříže a mše:sv., nemůže již:zůstati lhostej

ný k potřebáma k neduhůmbratří. A také ne ke
slávě Otcově.Vynasnaží se svůj život. přetvořiti ve

spojení nejdokonalejší-s obětí:Kristovou, V pocho
pení svých obětí.v.ObětiJediné. a

Tím budoukněží i věřící:spolupůsobiti k tomu,
aby ve všech lidech:žila-co-nejdokonaleji: ona jedi

ná Oběť,aby.se v nich.naplnila a vydala:ovoce.
P..PROKOP.ŠVACH0: P..

ZÁKLADNÍ:TÁJEMSTVÍKŘESŤANSTVÍ
Z theólogiesv.Pájla.“

'Sv.- Pavel sice:„nezačíná své:Jisty "nějakou Sou
> stavnou naukou 0,Bohu.—tu. Již předpokládá:ja
ko známou,-nýbrž probírá“více. jednotlivé: úseky
buď z nauky o vykoupení, 0;-Kristu anebo Církvia
jejím spravování. Přece. však můžemeříci, že po
jemBoha je u sv. Pavla to základní,:a to nejen po:
jem Boha've smyslu filosofickém,-pokud :jej totiž
poznáváme chladně-rozumem, nýbržpokud. Bůh je
jako princip“veškerého:života, jako milovaný.před
mět,.jako středisko-všeho. Z tohoto-„důvoduproto
záčínámejeho názorem-naBohaa hlavněs naukou

„SV.Pavla: 0.tajemství nejsv. Trojice, ne proto, jak
>jsmeto již naznačili, že.sv. Pavel takto začínal ane
bo tuto myšlenku nějak“ důkladně zpracoval;: ale
spíše.proto, že pojem Boha, a to hlavně pokud. jde.
oBoha v tajemství nejsvy.Trojice chápaného,je to,
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k nímu bodu, a-tedy i-theologie sv. Pavla. |
-© Myšlenkou. na.Boha obyčejně začíná sv. Pavel

své listy a:takto je též:končívá.Ovšem, jak vždy
vysvítá zesouvislosti, jde obyčejně'o pojem Boha
chápanéhove.smyslu křesťanském, totiž v Trojici,
a tedy způsobem přesahujícím. přirozené poznání.
Přece-všakna některých místech se sv. Pavel zmi
ňujeio Bohu,.pokud je Tvůrce řádu přirozeného,
a protoi rozumempoznatelný. Je to právě v epiš
tolé k Římanům,kde apoštol. zdůrazňujemožnost
přirozeného poznání. Boha, k :němužmůže každý
člověkdospět úvahou rozumu, bez jakéhokoliv zje
vení. Proto výslovně podotýká, žeani pohané; jimž
nebyl dán zvláštní; zákon, nejsou před Bohem 0
spravedlněni pro, své-nepravosti; neboť všem je
možná cesta -přirozeného poznání Boha, a: jeho zá

k k čemuse odnáší celý křesťanský život jako k hlav-.

v

kona v srdci“jednohokaždého: „Neboť vědomost.
o Bohu je v nich zjevna; Bůh,totiž ji. zjevil Jim.
Vždyťneviditelné vlastnosti jeho od stvoření svě
ta sespatřují, jsouce:poznávány zvěcí.stvořených,|
a to i jeho věčná.moci: božství, takže nemají omlu
vy.“ (Řím. 1, 19—21.)-:

Na:tomto:místě,všaknás. více zajímá, jaký byl
vztah'sv. Pavlak'tomu;co se nazývá vkřesťanství

E největším tajemstvím, totiž. k tajemství nejsvětější
© Trojice. Byl to -Sabatier, -který napsal:tuto větu:

„Theologiesv. Pavla nemá.takové závěry jako. tra“
diční theologie; dogma:Trojice zůstává. mimo jeho
sféru.““*Uvidíme:však;'jak právě pojem Bohau sv.

Pavla se: nedá vůbec:chápat bez.tohototajemství.
Tajemství nejsv. Trojice je základem křesťanské

nauky;bez-níž.by se nedalopochopit vykoupení.ani
ostatní článkyvíry. Zatímco někteřídřívějšítheo
logovéviděli rádituto trinitářskou nauku již, ve
Starém zákoně, všeobecněse dnes uznává,že toto
dogmadošlo svéhojasného vyjádření teprve v nau
cenovozákonní, že-tedyje jí-vlastní. Je těžko najít
v nauce Starého: zákona; jasněformulovanou-nau

I Sabatier, L'apótre' Paul, Paris 1896, str. 366.
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ku onejsv. Trojici. Jsou:tam siceněkteré texty, jež
-se zdají tomu nasvědčovat, ale ne úplně jasně.Dají
se lépe-vysvětlit, ale až po.zjevení tohoto tajemství
v Novém zákoně, Kdežto'v evangeliích a v epišto

Jách apoštolů je-totodogma.již jasně formulováno,
takjak je dnes-Církví'chápáno.Usynoptiků je to
hlavněkřestní.formule, kde'je jasně vyjádřenatri:
nitářská víra:"prvotního křesťanství.U sv. Jana jé
tato nauka: též vyjádřená, na: několika: místech.
A:-podobněu sv. Pavla je:tento pojem běžný-a již
tak'předpokládanýa: známý,Že se-nikdenemuselu-něho zdržovat výslovně. : :

Je velmi'veliký počet:míst; kde:"SVPavel mluví
o třech-božských.osobách;a: to-v-témžtextu; takže
„zasejiní kritikovéjsou uváděni:'v úžas touto nau
kou"Apoštola:Možno:podobných míst napočítat tři
cet.2Nejenže-sv..Pavel:jmenuje často.Otce, Syna

i Duchasvatého. zároveň;'čímže:-je'zřéjmě od -sebe
rozlišuje, a:tedý nevidí v'těchto-pojmechjen ob
měnujednoho a téhož-Boha, pokud'sé'nazývá buď
Otcem anebo Synemnebo: Dichem; nýbrž také vý“
slovně je rozlišuje ode-všeho jiného: stvoření, umis:
ťuje je do kategorie božství, 'Všimněme''si někte
rýchz'těchto mnohatextů, tabychomviděli:pojetí
tohoto tajemství u sv. Pavla:"Velmi-jasný je: text,
kde sv.:Pavel výslovně:jmenuje.tři božské.osoby
vé"smyslukřesťanskéhopojetí. tajemství nejsvětěj
ší Trojice: :Milost-Pána nášehoJežíše Krista a lás
ka Boha aúčastenství:Duchasvatého budiž:se vše
mi vámi.“:(2.Kor..13,13.) Tajemství:nejsv. Trojice
je'vyjádřeno v těchtó slovech. Apoštol jmenuje tři
božskéosoby zvlášť. Každé.znich připisuje:božské
účinky, jichž -se-majístáti účastni-věřící. Podpo
jmem Boha nutno:rozumět: Boha.Otce,jak :to od
povídá smýšlení:sv-Pavla z'jiných. textů;:neboť ja:
ko:výraz Syn-u Pavla: přísluší:druhé'božské osobě,
tak :také slovoOtec je: spojováno::9 pojmemBůh
Vprvní osobě.. Oécumenius a:po něm'Theofylaotus

2 'Prát;La'théológie:desaint; Paul,Páris' 1933,20. vyd.
2. díl,Str. 1575 E
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vysvětlujítento“ text těmito slovy: „Přeje jim (A
poštol)*milost:Syna, jíž. nás spasil zadarmo, byv
obětován zá nás;.a lásku; jíž Otec.nás miloval, když
vydal za nás-svého jediného Syna; a společenství
Duchasvatého, totižúčastenství na něma jeho při

jeti, jimž.myvšichnijsmebyli posvěcení.“ (CXVU,1088.)-.
Najiném: místě“poukazuje sv.“Pavel ve :svém

listuk Titovi, jak dílo našeho.spasení je výsledkem
práce tří božskýchosob: „„... ukázala se-dobrotá
Boha .. . podle svého milosrdenství: spasil násskrze
koupel.znovuzrození.a'obnovy.Důcha svatého, je
hož vylil'na“nás hojněskrze Ježíše“Krista, našeho

-—

Spasitele.:te;(Tit 8,476.) Jistě :má v-tomto textu.
Apoštol na-myšsli:účinky:křtu.“A'toto znovuzrození
křtemje'dílo Boha:(Otce); přísluší“Ježíši Kristu ja
ko prostředníkuaDuchusvatému jako vyslanému
Otcémi'Synem. Božskéúčinkyv duši pocházejíte

dy od tří božských osob, od sebe„rozlišených, stejně
všakbožsky:působících.:

Nejenžejsou častétexty, kde apoštol jmenuje tři
božské osoby:zároveň; nýbrž lze u něho najít mno
ho jiných míst, kde sv..Pavel mluví o každé božské
osobě:zvlášť, a to ve 'smyslu nauky nejsv. Trojice,
jak jje Církví.chápána odpočátku. Na:prvémmístě
je BůhOtec. Je sice pravda,že. všechny texty u sv.
Pavlase nemohou:"brátjenom-v tomto trinitářském
smyslu;nýbrž je dlužno-chápati některéjako vyjá
dřeníotcovství Božího;'a.to buď metaforicky v 0
boru stvoření, pokud Bůh jako Tvůrce řádu přiro
zeného je.otcem'všeho stvoření-vezmíněném smys
lu, anebov řádu milosti, kde. Bůh:má titul Otce,
plyňoucí;z adoptivního synovství: lidí. Ale kromě
těchto dvou druhů:otcovstvíBožího:je.u'sv. Pavla
zcela jistě-též třetí; pokůd -totiž-Bůh'je'Otcém své
ho jednorozeného:Synav'řádu svého vnitřního ži
vota. Takna př. v listě k Římanůmnazývá Apoštol
Ježíše Krista vlastním Synem Božím, když píše:
„Ten (Bůh), jenžani „vlastního Synaneušetřil, ný“
brž za.nás všecky:jej:vydal:“::.““:(Řím.'8, 82.) Zde
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sv. Pavel činí zřejmý-rozdíl mezi synovstvím naším
-adoptivním. a mezi synovstvím Ježíše Krista jako
soupodstatného Syna Božího, a'tedyi i mezi otcovštvímBožímvzhledem.kněmuaklidem.Takv ji
némtextu je BůhOtec nazýván:„OtcemJežíše Kris
ta: ;,... „abyste jedněmi ústy: oslavovali. Boha 4

Otce Pána našeho J ežíšeKrista.““(Řím. 15,6.) Tato
formule.Bůh a:Otec Pána:našeho Ježíše Krista je
-dosti.častá u sv..Pavla: (Srov:na:(Př.:2.Kor. 1, 3;
Efes.1, 3.)

Božství:Ježíše Krista jako Syna Božíhoa jako
druhé -božské osoby-je. častěji u::sv.:Pavla -jasně
formulováno "různými.-výrazy;;-jež se: nedají. jinak
vysvětlitnežli tradičnívěrou:v tajemství Trojice.
Nejenže v citovanémjiž textu; (Řím. 8, 32)nazývá
sv. Pavel Krista' „vlastním Synem Božim“, nýbrž
mu'dává na jiném.místě:titul Boha, když píše.0 ži
dech, z nichžměl původ Kristus: ,;. jejichž.jsou
otcové a-znichž je Kristuspodle těla, jenžje nade
všecko, Bůh velebéný na věky.: (Řím. 9,5.) Že
v naucesv. Pavla nejde jen o jakési vyššísynov

* ství Boží než je u ostatních přátel Božích, to vyplý
vá z.,různých textůsv.: Pavla. Zvlášť..jasný je
v epištole-ke Galafanům: „Když však přišla:plnost
času,;Bůh vyslal; Sýna:svého, učiněného ze ženy,
podřízeného-zákonu, aby vykoupil ty, kteří“byli
pod' zákonem, abychom obdrželi:přijetí. za syny.“
(Gal. 4,.4.) Každý: zde jasně vidí, "že je podstat
ný rozdíl 'mezi. naším: synovstvím: Božím a „mezi
synovstvím Ježíše' Krista, který je skutečný Syn
Boží, zatím co-všichni.vykoupení: jen adoptivní.A v-listěk Římanům: 5.. Bůh poslav Syna svého
v podobě:těla: hříchu, "odsoudil ten- hřích na těle,
aby spravedlnost.zákona naplnila'se v nás jakožto
těch, kteří nežijeme podle těla, nýbrž podle ducha.“
(Řím: 8, 3.) V.listě ke Kolosským ukazuje Apoštol

božství, J ežíše Krista na božských účincích, jež pů
sobí jako Vykupitel-v duších::,„V -něm (v Synu)
máme vykoupení,odpuštění hříchů;.on-jest obra
zem Bohaneviditelného;: „prvorozencem nade vše
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| cko tvorstvo, neboťv něm bylo stvořeno všecko na
nebi i na zemi, viditelné.i. neviditelné.“ (Kolos. 1,
13—16.)

Konečněsv. Pavel učíi božství třetí-osoby; Du
cha sv. Viděli'jJsme to již na těchtextech, jež v cel
ku svědčí zároveň o třech božských osobách. Je
třebaříci, že sice sv. Pavel to nepraví v tak jasné
formuli:'„Duch sv.je Bůh“, ale zcela určitě to ply
ne ze smyslu jeho nauky 0 Duchu sv., když.mu při
suzuje takové účinky, jež přísluší pouze Bohu. Tak
milost, nejvlastnější to účinek Božího působení, po
cházíod Ducha svatého,právětak jako od Otce'a
Syna. (Korint. 12, 11.) Věřící jsou nazýváni u'sv.
Pavla bez rozdílu jednou „chrámy Božími“ (1. Kor.
3, 16), jindy zase „chrámy Duchasv.“ '(1..Kor. 6,
19). Ten, kdo' není veden Duchem sv., neni Bohu
milý:„Vy všaknejste v těle, nýbrž v duchu, ačli
DuchBoží přebývá ve vás..:“ (Řím. 8, 9.) Duch
Boží:Je podle sv. Pavla vševědoucí, neboť on jedi
ný námmůže vyjevit hloubku“Boží aukázat věci
Boží: +4Námvšak zjevil. to'Bůh skřze Ducha svaté

ho;Duchtotižzpytujevšecko, ) hlubokosti božské.“(1.Kor.2;.10:)
Patří tedy“Duch. svatý do řádu bytosti božské,

přesahující:svým poznáním všechny: tvory. Pro ty
to jeho účinky nelze-ho.klásti mězi jsoucna, stvo
řená,nýbrž je pravým Bohem.

Je tedy u sv. Pavla nauka o nejsvětější Trojici
něcopodstatného,i když není soustavně vypraco
vána a podána, ale spíše jejiž předpokládána:jako
známá.-Uchýliti'se-tedy od tétotrinitářské nauky
znamenalo by podstatné nepochopení křesťanství “
a popřenínejvyššího, nejzákladnějšího a nejúžas

nějšíhomystonlakřesťanskénauky.Pochopime nyní, „proč Církev používá v epištole
úryvkuz listu svatéhoPavla-na svátek nejsvětější
Trojice, i kdyžv tomto textu svatýPavel.nemluví
výslovněo tomto tajemství. Aleje to.jistě v duchu
nauky svatéhoPavla. Je to-jistě pro-onenúžas nad
vnitřním tajemnýmživotem Božím, který je tím
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nepochopitelnější,je-li Bůh.uvažován ve světletri
nitářské nauky. Jsou to:ona slova z listu k. Říma
nům: „Ó hlubokostibohatství a- moudrosti i vědo
mosti Boží: Jak nevyzpytatelné jsou:soudy jeho a
nevystihlé cesty jeho! Neboťkdo poznal smysl Pá

ně? Anebkdo byljeho rádcem?:Anebkdo-prve dal
„a bude mu: odplaceno? Vždyť z-něho a-skrze něho
a k němujsouvšecky věci; jemu.slávana věky.

Amen,“(Řím. 11;88-736.)
PEM. SOUKUP.O.P, :

PRAVDAZDÁNLIVÁ:
E- Velmi osudnou věcí:vlidském životě je pravda

zdánlivá: Lze nabýti odvahy -k pravdě, lze si do
R konale zošklivitilež. Ale na-zdánlivépravdě člo

věk divně lpí-a má z.toho zároveňobojí škodu,i
V škodu nedostatkupravdy, i škodulži. Neboťprav
| da zdánlivá vzdaluje, od skutečné a celé pravdy a
M. zároveň:je nepravdou.:: ii
i Odkud přichází zdánlivá pravda do života člově

ť — ka? Nemusíto:býti hned chorobné utkvělémyšlen
R. ky něbo chorobnécity. Dostačí na:sto:povrchnost

i pozorování a. povrchní. domněnky.:0. „dokázanosti
: „věcí..Z obojího:vznikne pévné držení něčeho, co se

„pravdou zdá; cose líbí, a přecepravdou není; ježto
k "se nekryje s pravou,skutečností:-Život.vedenýta
le, kovou zdánlivou- pravdou.je. nezbytně., odsouzen
k: k neplodnosti, bezúčelnosti, -nebo„aspoňk:veliké

chudobě duchovní, protože,oplývá omyly.:vjedná
ní. Jako když někdo vezmeza dokázanoupravdi
vost všeobecné platnosti vývojových domněnek,

k dostane se nutněk důsledkům v:myšléní a činech,
K: "které neodpovídají skutečnosti a tím brzdí život
i dušei srdce.
i -V náboženskémživotějsou- zdánlivé pravdy-ne

konečně škodlivější, protože zdánlivépravdy ochu
zují-o pravdy věčné: Takovými zdánlivými prav

P damijsou všechny bludy proti katolické víře; také
s u lidí:správně věřícíchbývají zdánlivé pravdy: tak
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F vznikají tak zyaní náboženští divoši A náboženští
Jabužníci. Náboženští divoši, kterýmje nesnesitel
né zachovávatistaré, osvědčené cesty náboženské
ho života, protože se nějak neshodují.Sjejich. osob
ními nebo osobitými'názory nebo:city, jež:považují
za správné; náboženští labužníci,kteří vybíravěse
V náboženském.životě:drží: toho,.co lahodí.jejich
chutím; -jako -jsou-třebas specialisté: určitých způ
sobů pobožnosti, pro něždovedou zanedbávati ne-.
bo povrchně odbývati: pobožnosti:podstatné, Výsle
dek takového. náboženského života ná základě
zdánlivých pravdoznáčuje odborník tak: „Útnost
se.stane řemeslem,horlivost horečnosti,:odvaha ú
točností,pokora trpným podléháním,láska se.zvrá
ti-v-milostné výlevy.*“

Do. povrchnosti zmíněné, a. tím -do-nebezpečí
zdánlivých-pravd:v náboženskémživotě: musí.u
padnouti duše, která si,není vědoma nejzákladněj
šího zákona našeho náboženského života, který od
lišuje katolický náboženský život. odvšech ostat
ních. A.:Willwoll,;T. J., „vyjádřiltento zákon asi
v tomto smyslu (když: přetlumočíme.jeho cizoja
zyčné odbornické výrazy): „Základní.zákon; vlastní.
všemuživotu duše, musí obsahovati trojí převahu:
1.převahuživota s celkem nad zvláštnostmi. Zvlášt
nosti vznikají.buď.z přilnutí ke hmotě; neboz oso
bitých;hnutí;:sklonů;a zálib. Je vždy třeba„věděti,
že-osobitosti, která; :námnáleží, a kterou jsme po
vinni vypěstovati,:dosáhnemene tak vyhověním
každémusklonu. osobnímu, jako spíše.přizpůsobo
vánímcelku,:to "jestomezováním těch sklonů podle
pravidel, platných pro:celek.a pro.všechny. Neboť
jentaková pravidla jsou jistě od'samého Boha a
proto vedou bezpečněk zdárnému:rozvoji-nábožen
ského.života..—2. Převaha:skutečných věcí nad
našimi osobními.dojmy (objektivního nad. subjek
tivním).Je protipovaze životaduše, uzavírati se do
sebe,soběchtíti přizpůsobovatit to;.co'je kolemnás.
Život duše vyžaduje.úsilí, poznati a: uskutečniti
hodnoty zevnější,ze kterých byduše učinila.pra
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vidlo svého jednání; vyžaduje, aby člověk-byl uži
tečnýma činným.článkemcelku. Jen chorobnýdu
ševní život uhýbá této povinnosti, -oddati se, .slou
žiti, a zavírá se do sébe; maje za cíl'a- středisko
všeho. Opravdový náboženskýživot vyžaduje pěs
tování osobnosti otevřené hodnotám mimonás; ni
koli osobnost zavřenou,-do sebe'obrácenou; jaká se
udává zaznačku askeze fakirské a přirozeněfilo
sofické bezBoha. — 3. Převaha tvořivého vývoje.
Duchovní životnemá býti odpočíváním duše-a tře
ba celéhoživota ve svatém pokoji; bez pohybu, ný
brž mábýti:postupným: rozvojemnaší bytosti pod
vlivem skutečného cíle náboženského-života kato
lického. Rozvoj v oddanostinějaké povinnosti ne
bo ideálů. Ale zase podle zevnějších a'skutečných
náboženských hodnot. a pravidel, kterými se řídí
celek, nikoli výlučněpodle osobní :vynalézavosti.
Mohlo by se tu v tom smyslu opakovati slovo

Nietzschovo:„„Toužím,po:štěstí? Toužím po svémdíle.“
Prostým způsoběm by:se mohloříci:jiCestou jistou

ke zdánlivým pravdám -je hovění sobě, kdežto jis
„tou záchranou:předzdánlivými pravdamia. jejich
škodamije vítězení nad sebou. Když mluvíme o li
dechs „utkvělýmimyšlenkami,kdyžse podivujeme
hysterickosti v'jejích-nejpodivnějších projevechi
vnáboženském životě,když litujeme náboženských
rozmanitýchspecialistů'a podivínů, tu vždy stojí
mé:před'pravdami života, budovanými na zdánli
vých pravdách, s pominutímnaznáčeného zákona.
To-všepak vzniklo nakonec ž nědbání:prostého, ale
ve své stručnosti věčně:platného' zákona pro nábo
ženský život: Kdo chceš za mnoů'přijíti, -zapírej
sebe. Neřiďsvůj: náboženský:život podle' toho, co
ti-tak krásněvyhovuje; nýbrž.vítěz nad sebou;ne
považujsvé osobní názory:a.city.za:pravidlo..a mě
řítko, nýbržpravidlo a měřítkohledej mimo'sebe.
. Jetedy velikýmkusemmoudrostipropravýná
boženskýživot; co napsal vtomto.smyslu svátý
František Saleský: -„„Častotolik: chcéme býti dob
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K- rými anděly, že opominemé býti dobrými lidmi, Tvá
—nedokonalost půjde s tebou až ke'hrobu a nikdy

nebudeš moci choditi, aniž by. ses dotýkal země.
Náš životje pozvolné umírání a s-nímmuší pozvol
na umírati naše nedokonalosti — tyto nedokona
losti, jež nás udržují v zapíravosti; v. pokoře a v
horlivémhledání světla a pomoci“

P. REGINALDDACÍK ©. P.

Z DĚJIN DUCHOVNÍHOŽIVOTA
VII.Svatý Bernard. Pokračování.

Duchovníživot v pojetí svatého Bernardajest
podstatně kristocentrický. Uvažují-li učitelé a Ot
covévýchodníspíše o Kristu v -jehověčnémploze
ní a v jeho životě jako Slova v lůně Otcově, zabý
vají-li: se hlubokými spekulacemi, které vyvolala
doba a současné bludy, pohlíží Bernard spíše srd
cem než rozumem .na Krista, jenž se stal z lásky
k námčlověkem;žil mezinámi,zrodiv se v chudo
bětak nepochopitelné lidskému rozumu, a Konečně
umírá na kříži, aby smyl naše'viny. Kristovo člo-.
věčenství:je, zdá“se, hlavním předmětemlásky
světcovy. Nejkrásnější řečina svátky Páně jdou
tímto směrem.A praktický smysla citově založený
karakter Bernardův je nesmírně vynalézavý v lí
čenívelikosti láskyvtěleného Slova,které volá po
naší lásce. O ničem tak rád nerozjímal, nic tak ne
doporučoval k rozjímání,jako rány božského:Spa
sitele, v nichž se dlužnoukrýt, z jejichž hloubky
dlužno.čerpat sílu k duchovnímrozlétům.

Když.se zadívá Bernard-na tajemství Boží lásky,
jaké se námdostalo v.díle vtělení a vykoupení, stá
vá se jeho řečpřímodramatická. Všimněme si ale
spoň jedné ukázky. V:.první řeči na Zvěstování.
Panny Marievykládá text žalmu 84.: Milosrden
ství a pravda se potkaly, spravedlnosí a-mír se po
bily.

Když.Bůh stvořil člověka,praví Bernard, obklo
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7
„piljej těmito čtyřmictnostmi, jakoby šatem spásy.
Milosrdenství bylo jeho průvodcem. Pravdě bylo
uloženo,aby hopoučovala, spravedlnost.ho měla
řídit. Radoval'se z pokoje jak. vzhledemk věcem
mimo sebe, tak vzhledem k:vášním, které mu-bylypoddány.

Svým hříčhembyl prvníčlověk. zbaven-těchto
Božíchdarů a zároveňnastal velký nepořádekV je
ho ctnostech. Pravda a Spravedlnost: se ukázaly
nemilosrdnýmivůčilidskému pokolení, které mu
selobýti těžcepotrestáno. Pokoj a*Milosrdenství
naproti tomuse klonily k odpuštění.

Byly tedy všechny pozványv nebi k vélkému
shromáždění, kterému předsedal Bůh Otec, a kaž
dý se jal :hájitisvůj názor. Je třeba.odpustit, pra
vilo Milosrdenství, rozumovýtvor je hoden smilo
vání. — Nikoliv, opětovala Pravda; je třeba, aby
odsouzení Boží bylo provedenoa aby-zemřelAdam
i seé'svýmipotomky. —Pak je: aleveta po mně,
řeklo Milosrdenství, jestliže se nikdy. Bůh nesmilu
je nadnikým. —"Pakj jevšak také veta po mně;od
"povědělaPravda, jestliže rozsudek, vynesený Bo
hem, nebude uskutečněn..

Protožepře nebrala konce, navrhl jeden z cheru
bů odevzdati veškeren soudSynu Božímu. Milosr
denství a Pravda.se tedy utkaly před ním a hájily
s'takovouživosti své názory,.že. Pokoj musel-za

sáhnout: Nesluší se, pravil, aby ctnosti se přely takovým způsobem..:
Zatím senachýlil soudce, Syn Boží, k'zemi a psal

prstem na zemi. Pokoj přečetl, co bylo napsáno:
Pravda.praví::Jsem ztracena, jestliže Adam neze
mře,.a Milosrdenství praví podobně: -Je po' mně,
jestliže Adamneobdrží-odpuštění. Nechť.se'stane
smrt dobrou a.oběma-bůde učiněno zadost. ——Nebe

se obdivuje.moudrosti:soudce.a táže:se, jak bude
rozřešeníuskutečněno.. Tím,:že ten, kdosi nijak

nezasloužil.smrti, zemřez lásky k lidem, odpovídá
Syn. Boží.

Ihned-prochází Pravda celou zemi.a Milosrden
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Px ství celé nebe;-aby nalezlo vykupitele. Ale.není.

možno ho nalézti. Proto praví opět Syn Boží: Hle,
tu jsem. Nemůže.odejíti tento kalich, abych jej ne
pil. Ihned posílá anděla Gabriele na zemi, aby.řekl
dceři Sionské: Hle; tvůj král přichází.

Tak:byl spasen svět.A v nocvánoční, když .bu
dou andělé zpívat: Pokoj lidem dobré vůle, spra
vedlnost a -mírsepolíbí -.

Jemná duše Bernardova sé zachvívala -radostí
a hlas nabýval zvláštníněhy, když -líčil-lásku bož-
ského dítěte v jeslích, a plákal hořkéslzy bolesti,
kdyžpohlížel na-kříža:rozdrásané: tělo svého Spa- 
sitele. Kristus v myšlence svatého Bernarda není
jakýmsi:cizincem;není:ani. abstraktním zjevem..
Jestliže' raný středověk si liboval v zobrazování
Krista v-absidách basilik v obrovských rozměrech,
takžese zdálo pozorovateli, jako by se Kristus
vznášel:v-nedozírné dálce a svou obrovskou veli
kostí ——geminae: gigas substantiae,, obrdvojí při
rozenosti, jak "0-něm.pěje -středověký hymnus, —
se vzdaloval-od člověka, který. na-něho -smí jen
s velkým-odstupem pohlížet, je'snahou Bernardo
voupřiblížit. Krista:co.nejvíce milující duši. Proto
oněmstále mluví,proto nepřestáválíčit jehoživot
lásky a milósrdenství.: Ve svých rozjímáních do
provází ho stále-v jeho pozemském-životě a témuž
učí'i jiné.:Kristus jako dítě, Kristusjako dělník
v nazaretské dílně, Kristusučící, kážící, strádající
a trpící na kříži, je. stále a ve všem naším vzorem.
Je třeba.jen jíti za.ním; spojovat sestále s ním a
připomínat-mu:naši lásku, která -jest -oplátkouza
jeholásku.

Když si:připomene Bernard, okamžiky.narození
Páně, stává se takřka dítětema jeho řečdětským
žvatláním, plným lásky. Ve svatvečer narození Pá
ně:zapělv chóru kantor-v Martyrologiu: Ježíš Kris
tus, SynBoží: sezrodil: v,Betlemě:Judově,.a Ber
nard 'pokračuje,. navazuje na -táto slova.svou řeč:
Slyšte, nebesa, aslyš i ty, země!Podivuj,S6,.zpívej
chvály;,:vesmíreale zvláštěty, člověče!Ježíš Kris
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tus, Syn Boží, se zrodil v Betlemě Judově! Kdo by
mělsrdce tak kamenné, abyneroztála jeho duše
tímtoslovem? Co sladšího může býti zvěstováno?
Ježíš Kristus, SynBoží, se zrodil.z Betlemě! Co ta
kovéhobylo kdyslyšeno odté doby; co je svět?
Ó,slovo krátké, ale jak plné nebeské slasti! Láska
hoří touhou vyjádřitišířeji tuto pravdu, sladkou
jako med, ale.nemůženalézti slova, které byto dovedlo říci.. .!?

Když:výkládá slova Velepisně: Olej rozlitý je
tvé jméno, která vztahuje na jméno Ježíš, plní se
jeho duše slastí pouhou představou:tohoto sladké
ho jména. Ježíš „Je mu:pokrmem, je mu nápojem,
je mu zkrátka vším.„Zdaž nejsi tolikrát posilněn,
táže se, kolikrát si na ně vzpomeneš?“"A světec
odhaluje taje -svévlastní duše;.když:vyznává:
„Veškerý -pokrm dušeje suchý, jestliže není tímto
olejem svlažen.„Neslaný-je,není-li' touto solíoso
len. Jestliže píšeš; nechutná .mně::to, "nečtu-li tu
Ježíš. Jestliže disputuješ:nebo rozmlouváš, nechut
ná mněto,není-li tu Ježíš. Ježíšje medemvústech,
líbezným zvukem v uchu, Vsrdci jásotem.“115 ©

Životopisci světcovi vypravují, že se rád modlí
val sám v'klášterním: chrámupřed křížem, který
objímal.a s:vroucností. soběvlastní líbal. Bylo vi
dět,;'jakKristus odpoutává svéruce od kříže a při
tahuje k' sobě svatého opata,abyjej objal. Tato
scéna je jistěsymbolémhluboké láskyBernardovy
ke kříži a odhaluje nám základní rys.jeho mystiky,
která byla v pravém slova: smyslu mystikou Ukři
žovaného, jak napsal A. Lang. A právě touto mys
tikou otevřel Bernard nové zdroje náboženského
nadšení. Jeho'ideaa trpícího:Boha působila na stře
dověk jako nové“Zjevení. Rozbouřila náboženské
-cítěnía vyhnala-hodnotubolesti do závratnévýš
ky.**Proto hledí Bernard čerpat čonejvíce v těch
to nepřebernýchpramenech kříže, jak vyznává, a
to tím více,čím vícecítí svou Alabost a:bídu, pro

12 In' vig.(Nativ. sermo I.-1. 13.In Canticasermo 15.
"14Lang, Jindřich Suso, Praha, 1923, str. 18,19.
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k tože uvažovati o tajemstvích kříže je samo sebou
moudrostí. Co teprve když je duše prožívá, když
s nimispojuje své bolesti a snaží si uvíti kytičku
z .mučenek, natrhanou -pod křížem Muže.bolesti,
kterou by nosilastále na prsou, aby na ni patřila
a její vůní seopájela!

Tak se snažíBernard- nejen domyslit,nýbrž pře
devším uskutečnit velké heslo svatého Augustina:
Skrze:Krista člověka: ke Kristu: Bohu. Jeho člově
čenstvím,: které je nejen záslužnoupříčinou naší
spásy, nýbrž- také vzorem a cestou, snaží se pro
niknouti v taje božství,které vždy lákaly Bohu od
dané duše. Aláska Bernardova roste tímvíce, čím
hlouběji se.noříduch'v -nazírání na lásku Krista
trpíčího.a umírajícíhoza člověka. Aučí i druhé
tétolásce, která vede k spojenís Bohemco nejuž
šímu zde na zemi a dává záruky dokonalého „Spo
jení jednouna věčnosti.-Jeho knížka Pojednání
o lásce.k:Bohu;*5-Která'je jedinečnou ve světové li
teratuře mystické, ukazuje, jak dlužno vystupovat
od nejnižšího stupně, od lásky vlastně lidské přes

lásku, milující Boha pro naše.dobro, až tam; kde už
milujeme jen:"Bohapro Boha, ano, i sebe milujeme
jen pro Boha. Pak nastává onen stav, který popi
suje světecv-hl. XII., kdy člověk zapomíná na sebe
a ztrácí se v Bohu,kdy duše je jakoby obožena.Ja
ko malá kapka vody v množství vína, zdá se úplně
mizeti, přijímajíc chuť i barvu vína, tak se musí
lidské vědomí-ve svatých rozplynout a přejítido-.
cela ve vůli Boží. Komu se toho všakdostane? —
Světecvyznává, Že-se může nazývati. šťastným a
blaženým,:kdo jenná -chvíli.můžezde nazemi oku
siti těchto slastí spojení s-Bohem. Více. nedovedl
říci ani sámo:těchto stavech, které:jsou ve své:do
konalé. formě'vyhrazeny blaženým“nebešťanům.

hi

Jestliže v“ takovém světle: pozorujeme velkého
opata z Clairvaux, netřeba nám hledat dlouho pří

15De diligendo Deo.Český překlad v knize Po cestách
mystiků k lásce Boží. Olomouc, Edice Krystal. 1937,
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činy, proč měltak veliký-vliv na.středověk.Je sice:
pravda, ženebyl systematikem ani v theologii,ba
ani v mystice,nelze jej nazvat ani. popisovatelem
mystických zážitků, jakto dovedlasvatá Terezie

"nebo svatý Jar'od Kříže, třebaže na různých.mís
tech a leckdemezi řádky prozradil mnoho ze svého
vlastního duchovního života; ale jeho céna jak pro
theologii,. tak“ pro mystiků zvlášť.jest'-nesmírná.
Správně praví jeho nejlepší: znatel Vacandard, že
byl theologem velmi zběhlým:a hlubokým. J estliže
mu uniklyplané -hádkyškol; pravá metafysika ne
měla pro něho tajemství. Osvojuje“siji nikoliv po
částech,dlouhým rozumováním,nýbrž pozvedáse
takřká intuitivně kjejím.kořenům nazákladě své
ho hlubokého theologického smyslu:*$Jeho knihou
je především kříž, v němž dovede čísti s uměním
sobě vlastním.: :

A tato síla, kterou čerpal zkříže a.kterou'jako
by vložil do svých řečía knih, vyzařu jestále z nich
a láká duše na.tuto strmou cestu..„Útu-li svatého
Bernarda,“ píše A.Lang,"" „jest mi,jako bych vstu
poval' do přítmí gotického chrámu.. V tajemném
pološeru bliká věčné:světlo a vrhá'své bledé pruhy“
na krucifix... Vjejích- mihotavých.záblescíchvy

*ihání staré dřevokříže zelené.listy; suchákoruna
z hloží-se ná schýlené hlavě Ukřižovaného obaluje
bílými květy;zčernalé: rány jeho zkřiveného těla
rozkvétají červenými:růžemi'azatrpklý|výraz jeho
bolestné tváře„přecházív sladký úsměv něvýslovného blaha“

Když pak. povážíme, že Bernard“je především
řečníkem,a to jedním z:největšíchřečníků, jaké
kdy měla Církev, a že ve svých spisech.působí pře
devšímnacit čtenáře,že nám jasné,proč byl vždy
tolik čten a tolik' milován; když“víme mimo to, že

S hlubokým citem spojuje -světec také hlubokou,
přísně-církevní nauku a vede duše po-cestáchjis
bých, bezpečnýchk dokonalosti.nikoliv všední,.ný316 Dict. de théol.:cathol. col. 782.

(17 Lang,.l. c. 'str.-18,
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brž velké, po cestách, jimiž.-sámšel a došel velmi.
daleko.

DOMINIK PECKA:

G.K. CHESTERTON
2. Commonsense,

Ti, kdož znají Chestertona jen jako spisovatele
duchaplnýchpovídek, znajího jen zčásti, a tovel
mi nepatrné. Chesterton je: předevšímkontrover
sista, Mluví,i když píše. Psáti je mu jen pomůc
kou, čímsidruhotným. Mluviti a diskutovati je mu.
věcí základní. Již jako dítě:„byl obdařen bohatou
obrazností,pravda.:Ale on:tojest, jenž tvrdí, že
opravdové. dítě nezaměňuje nikdy výmysl a sku
tečnošt.:Miluje.prostě výmysl: Hraje své výmysly,
poněvadžje neumí napsati a čísti: „Hrával jsem si
nalupičev-koutě zahrady,ne, že bychchtěl krásti:
psal jsem prostě dříve, než“jsemuměl psáti.“:Ob
raznostpodle jeho zkušenosti neodporuje:rozumu
ani u dítěte. Obráznost odporuje' ilusi. ©
" Díla“ své: imaginace posuzuje' Chesterton se

zvláštní skeptickou skromností. Napoleoňz :Noť:
ting Hillu'byla kniha,která stálaza to,aby byla
napsána. Ale Chesterton pochybuje, byla-li napsá
na. Harlekynáda Létající hostinec má;velmi slibný
námět, ale autor pochybuje, splnil-li:svůj slib.:Po
vídkaKoúle a'křížmápěkný děj: dva mužichtějí:
svésti:souboj,' poněvadž:jeden se rouhal tomu; čo
druhý uctíval, ale policie:jim“v. tomvždycky za
brání. Ale autor. si-není jist, podařilo-lise mudo
kázati, že modernísvět .jé:tak zařízen;že znemož
ňuje dáti odpověďna nejobyčejnější a:nejnaléha
vější otázky: Jako příběhý.se muzdají.tyto věci
více nebo méně osobními a svěžími, ale jako povíd:
ky nejsoutak dobré, jak by.je dobrý povídkářna
psal, ba ani tak dobré, jak by je-byl-rád napsal
sám,kdybyse byli opravdu:snažil“býti opravdo
vým povídkářem.Chesterton se nepovažuje-za po
vídkáře. Považuje se za novináře.Stal-li se novi
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nářem, nemyslí, že by se.tak uplatnilo: jen: něco ;
povrchního, nýbrž to,.co bylo v něm vážného, ba '
slavnostního. Psal nekonečné množství článků do
novin: nemohl býti „povídkářem,poněvadž měl
rád, aby myšlenky a pojmyzápasily nahé, jak jsou;

-a ne převlečené za muže a ženy. Mohlbýti noviná
Ťem,poněvadž nemohlbýti kontroversistou. Není-li
snad jasno, znamená-li to chválu nebo hanu podle
moderní stupnice hodnot, domnívá se Chesterton,že to neznamená ani chválu:ani hanu.

Uchoval si.vždy, i v době, kterou nazývánámě- .
síční dobou svého života,- zdravý rozum. Zabýval
se v mládí všeličím. Zabýval se.na příklad spiri
tismem, nemáje v úmyslu býti spiritistou. Měl
zvláštnícit. pro skutečnost. :Divil se, viděl-li,že

-mňoho lidí beré 'spiritismvážně a budujedokonce
na něm náboženskéa filosofické systémy. Zdravý
'rozum.mu říkal,že duch můžebýti vše možné, jen
ne duch vyřezaný.zřepy vodnice: a tento: zdravý
rozum se nedal zmásti,-ani když vážní mužovévě
dy, jako Sir William .Crookes a Sir OliverLodge
tvrdili, že studují duchy,jako se studují pavouci, a
že objeviliektoplasmaprávě tak, jako objevilipro
toplasma. Ducha, jako.byl. jeho,sotva mohla pře
svědčitikniha dra Anny Kingsfordové,v nížse ta
to žena chlubila, že pouhoumyšlenkou zabila mno
ho lidí;'a to z-toho důvodu,že tito lidé byli zastánci
vivisekce, S"čistým -svědomím „může Chesterton
prohlásiti, že nikdynezažil nic psychického, co by
se mohlo státi zoufalou omluvou jehopozdější víry
ve věci, jež se nazývají duchovními. *

Zabýval. se také maliřstvím.- Studoval dokonce
na malířské akademii. Bylo to:v.době iimpresionis
mu. Pochopil brzy; že duchovní významimprésio

"nismu jest'v jeho spojení: se: skepticismem:doby.
Základní myšlenkouiimpresionismubylo, že z krá
vy nevidímenic; než bílou liniia: "červenýstín, 4
tudíž že. máme: namalovati: bílou linii a červený
stín, čiliv jistém smyslu že máme věřiti jen v linii
a ve stín a8 ne.v krávu. V'impresionismu se skrývá
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holý subjektivismus, vedoucí: k metafysické 'do
í mněnce,:žže věci existují. jen.ták, jak je vidíme, čili.
' že věci' neexistují: vůbec. Filosofie impresionismu

. Jest filosofie iluse.
Subjektivistické ovzduší:doby mělo nepřímývliv

na mladéhoChestortona v tom.smyslu, že ho udr
žoválo:nějaký čas- v jakémsi stavu neplodnéhoosamění a neskutečnosti. V té:době nerozeznával
dobřemezi sněním a bděním: nejen jako náladu,
nýbržjako metafysickou pochybnost prožíval po
cit, že vše je sen. Bylo mu, jako bybyl promitl svět
za svého nitra,-svět se všemi hvězdami a stromy.
A to je stav,'v'němž člověk“má-blízko státi se: bo

«

hem, právě.tak-jako má blízko státi se bláznem.,
A přece nebyl bláznem ve smyslu medikálním ne-.
bo fysickém: přiváděl prostě skepticismus své do
by jak nejdále bylo možno. A brzy shledal, že by
jej.mohl-přivésti.mnohemdále než většina skepti
ků. "Když přicházeli hloupí atheisté :a „vykládali
mu, že není nic než hmota, -poslouchal S jakousi
klidnou hrůzou: neúčasti, maje tušení, že není nic
než duch. Odjakživa se můzdálo, žev materialismu
je něco chatrného a ubohého.Atheisté mu.říkali
slavnostně;že nevěří,je-li nějaký Bůh: a byly oka
mžiky, že nevěřil,je-li nějaký-atheista.

Později viděl, že proti materialismu, se zvedá
odpor, a to ve formětheosofie a esoterického bud
hismu. Theosofisté mubyli protivní, ale ne. proto,
žehlásali bludné nauky, poněvadž v té době ještě
sám neměl nauky. Nenáviděl je, poněvadž mělijas
ně křišťálové oči a-trpělivé. úsměvy. Jejich trpěli
vost záležela většinou v tom, že čekali, až druzí
dostoupí. duchovní úrovně, na které oni již stáli.
Vidělv theosofii sloučení tří věcí: Asie, evoluce a
anglické lady; a domníval se, že by ty věcibyly
mnohem hezčí každá zvláště. Mnozí.z jeho přátel
chodilido budhistického klubu avysedávali v míst
nostech, které byly plny obrazůBudhových: jemu
však nebylo nikdy potřebí, aby se obrazem Budho
vým povzbuzoval.klenošení nebo k spaní.

249



Agnosticism byl na počátku“jeho mužných let
uznarouvěcí, ba mohlo byse říci, že byl uznanou
církví. Byla jednota v nevíře, tak' jako Alžbětažá
dala jednotu ve víře, a to ne mezi lidmivýstřední
mi, nýbrž prostě mezilidmi vzdělanými — a hlavně
mezi vzdělanými lidmi, kteří byli starší než Ches
terton. A mezitěmi staršími to byl předevšímG.B.
Shaw.A' právě zdravý rozum vedlChestertona do
boje proti němu..Dlouhá léta. s ním diskutoval o
všech.možných věcech. Zastávalvždy opačné sta
novisko než G.B. Shaw, avšak: bez nepřátelstvía
beztrpkosti. Hájil rodinu proti Shawovým.platon
ským představám0 státě. Hájil hovězí maso á pivo
proti jeho -hygienicky. přísnému vegetarianismu.a
jeho naprostému abstinentismu.Hájil starý libe
rální pojem:nacionalismu proti novému socialistio
kému pojmu internacionalismu. Hájil věc.Dohody
proti zvrácené náchylnosti, kterou pociťovali pa
cifisté'“k militarismu Centrálních mocností. Hájil
to, co nazýval posvátnými hřanicemičlověka, pro
ti tomu, co Shaw považoval za vznešenou neohra
ničenost nadělověka..A právě v otázcečlověka a
nadělověkacítil Chesterton, žerozdíl se stává nej“
jasnějšíma nejoštřejším.A požnal nakonec,že vše

„ chny rozdíly mezi'lidmi jsou:konec konců-rozdíly
x náboženské, ač nevěděl, co-jest rozdíl'náboženský,

neboť něvěděl,co je náboženství.:
Ale věděl,'co.je špatného ve světě.A: věděl, že

hlavní poblouzení je v tom, žese -vůbec neptáme,
COje správné. +Jsmezajedno v:„odpovědína otáz
Ku, co je.zlo. Místo toho měli bychom si navzájem
oči vyškrabati pro'otázku, co-je dobro<.. Obecná
metoda sóciologů,'rozbírati bídu a katalogisovati
prostituci, jest úplně bezúčelná. .. Jediný způsob,
jak diskutovati o sociálním zlu, jest začíti ihned se
sociálním ideálem.“.Touto cestou:-jde Chesterton.

-< Ať nenísociální akce bez sociálníhoideálu. Af.nenípraxe bez teorie.
Nutnostpřísného ideálu je v nesnázích aslepých

uličkách moderního života tím naléhavější, poně:
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E vadž.se obecně-zapoómínána-vše; k čemulidé pů
É vodně směřovali.To zapomínání souvisí s nespráv“

nou:domněnkou, že vše dobré; co lze získati.z ideí
minulosti, máme, a že není možno se'vraceti k ideá
lům,.podlé nichž byla společnost budována dávno
přednámi. Ty ideály jsou: idea soukromého vlast
nictví, všeobecného; avšak soukromého, idea rodin“
volných,„avšak“přece rodin, domácnosti demokra
tické, avšak přece demokratické, idea jednoho do
mu pro jednohomuže.Ve: světle.těchto ideálů vy
vrací Chestertonněkteré bludy moderní: imperia
lism, čili:mylný:názor na člověka, feminism, čili
mylný názor na ženu,a veřejnou výchovu, čili myl
ný-názor'na dítě. Impěrialismj je-mu přeludembla
hobytu;jenž je uskutéčňován dravým úsilím civi
lisáčním; olupujícím člověka o štěstí. života pros
téhoa rovnoprávného. Feminism,pokud se jím roz
umí emancipace: -od: života rodinného, zavrhuje
hlavně proto, že zbavuje. ženuobsáhlé a svobodné
činnostiv domácnosti:aučí:ji otrockémuodbornic“
tví můžů. :Účast'ženy- ve:veřejném životě se příčí

"důstojnostiženy, neboťvládnouti znamená trestati
akrev prolévati' Ve-výchověsi nepřeje, aby se u
platňovalypochybné:výsledkynauk o předporod
ním životě.a-tělesné dědičnosti. Výchova.je „„pře
nášení“;nění to-účel;nýbrž metoda. Různýmsmě
rům výchovným;je.společna. idea autority. Je div
né, mluvi-li lidé o odlučování výchovy 'od dogma
tu.Dogmaj je Jediné,conelze odloučiti od výchovy.
Učitel, jenž:nění:«dogmatický, je „prostěučitelem,
jenž neučí. =

Neví, se, přijme:-Ji svět tyto ideály:.snad přijme
něco více'oficielního a:všeobecného, méně lidského
amilého.Pro ten případ.poznamenáváChesterton,
že pak bude svět:jakožena zklamaná:životem, jež
vstupuje ve všední manželství, poněvadž, nemůže
vstoupiti v šťastné.

Je“ zvláštní, jak konkretně: myslícíChesterton
zdůrazňuje.nutnost ideálu-a. prvenství myšlenky.
Rčení:opraktickémmuži, který se objeví v pravou
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chvíli, když to neklape, dráždí ho k smíchu. „Bylo
by mnohem správněj ší říkati: Když -toneklapé, po
třebujeme muže nepraktického. Potřebujeme teo
retika..Praktický mužje muž;který je zvyklý jen
na denní praxi,na obyčejný chod věcí. Zastaví-li
se věci a'nejdou dál, potřebujeme myslitele, muže,
který ví něco 0: tom,proč věci vůbec jdou. Je-li
poškozeno letadlo, může je obratný mužlehce spra
viti. Je-li všakletadlo úplně:pokaženo,musí prav
děpodobně býti přiveden-z kolegia nebo z labora
toře.starý.roztržitý profesor s nepořádnými, bílými
vlasy, abyvyšetřil vadu. A čím složitějšíje vada,
tím bělovlasejší a tím roztržitější musí býti teoretik, kterýji mánapraviti.“

Je třeba:vniknoutido-velké lékárny -moderního
světa, kde jsou“nashromážděný tisíce' sociálních
léků, které jsou horší než nemoci,které jimi mají
býti.vyléčeny. Je třeba výjeti „lomozným poklu
semteorie““,který zanechává mnohostřepů, ale dě
lá místo potlačeným 'pravdám, jež jediné mohou
zachrániti. Právě v. knize nazvané Co“je špatného
ve světě, svítá jasné poznání, že jen pravda může
zachrániti. V.této knize nemluví Chesterton.o ná
boženství. Ale přece i v ní naznačuje, že -mámena
vybranou jen mezi dvěma-věemi: mezi“7dogmatem
a předsudkem.„Středověkbyl dobou „nauky“ Na
še doba je doboupředsudku. Nauka. Jest určité sta
noviško. Předsudek je „směr“ Že smíme jísti voly
a nésmíme.jísti lidi,-je nauka. Žemáme ze všech
věcí jisti có nejméně,je. předsudek,který se někdy
nazývái ideálem.““Modernísvět jest ovládánveli
kými, nesmiřitelnými předsudky, nedefinovatelný
mi tendencemi, neomezenými proudy, neurčitými
módami..A proto:se řítí do.chaosu.Již tehdy.se dí
val Chesterton na lidský životnejen na základě

„zdravého. rozumu: tušil, ženáboženství je prvek,
jehož. nelze odlučovati od lidské skutečnosti. Ne
mohl jinak. Byl příliš reálním, i-když ne realistic
kým, příliš lidským člověkem.
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Ě F.s. HORÁK

ř „DEVOTIO MODERNA“ NA ŠPANĚL
© SKÉ PŮDĚ
-| Tomáš Kempenský — Cisneros — sv. Ignác

2 Loyoly.

Složité hnutí náboženské, známépod tímto jmé
nem, mělovedle hodnoty asketické také význam
sociální; výchovný. a vzdělávací. Obratme celou
svoupozornost na jeho duchovní TÁZ,na nové uspo
řádání, které přineslo duchovním cvičením, modlit
bou:metodičky upravenou a zpytováním svědomí!

Tento směr, sám 0 soběpřechodný, vzniklý v Ni
zozemskua vPorýní vnejprudších desítiletích zá
padoevropského rozkolu (1378—1418), možno:za
řaditi buď mezi poslední výhonky středověkémys
tiky(tak činí Huizinga-v d. „Herbst des Mittelal
ters““nebo Schnůrer v „Kirche u. Kultur im Mittel
alter““)nebo označiti jako zjev nový, pochopitelný
v době rodící se renésance (srov. Hyma ;„TheChris
tian Renáissance“. nebo Pourrat, La Spiritualité
chrétienne!). Pro současníky.bylo to hnutí moderní
a tak si vysvětlujeme jeho jméno. Je jisto, že:in
dividuální rozjímání a.zpytování svědomí byly už
v začátcích Církve známya praktikovány aže na
byly od.12.století v praxi některých řádů, cister
ciáckého, kartuziánského a: františkánského jaké
hosi:usoustavnění.Ale jejich forma nebylazávazně
upravena vklášteřích, v bratrstvech a.bekyňstvích
laických. V jejich staňovách se stále ještě uplat
ňuje ústní aspolečná modlitba rázu. liturgického.

Jinak je tomuu podněcovatelůa pořadatelůto
hoto hnutí —u Gerharda Grooteho,Florencia Ra

dewijnse,! Gerarda Zrbolta ze Zutphonu, u L Vose
a Tomáše Kempénského.

„1 Pro nás je 'zajímavo,že tento spoluzakladatel„Devo
tio moderna“, původem z jihoholandského m. Leerdamu,
dosáhl r. 1378na pražské universitě hodnosti mistra. V je
ho domě v Deventeru vzniklo Bratrstvo společného živo
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Ód-velkého mystika vlámského Růysbročka při
jal Groote popud K zvnitřnění, které hledá vslo
vech Kristových a vevlastní duši lékproti sobec
tví a nezměrnéosobivosti úpádkové společnosti.
Hrozný zmatek, způsobený:západoevropským roz
kolem papežským, uvolněnákázeň ve většině kláš
terů, pohanské pojetíživota hnutírénaissančního
vzbuzujenutnost různéhonávrátuk věčnýmprav
dám.Rozjímáním a sebežpytováním můžekřesťan
jediné:uniknoůti všeobecné mravní zkáze, také do
jíti k'pěstění křesťanských otností a k. opravdovéliturgickézbožnosti.| *

Než Groote.a jeho následovníci.nemizejí zrakům
lidským do mystických -výšin “Ruysbrockových.
Soustřeďují Spíšesvoučinnost na:praktickou. aske
si: a podle jejích požadavků.upravují stanovy
„Bratří společného života““.a později „Řeholních
kanovníků kongregace Windesheimské““;
"S liturgickým zpěvem.a četbou sv. Písma i.ji

„ ných nábožnýchknih —které se zachovávají a po
dle přesného pravidla pečlivě upravují; v modlení
hodinek k.P. Mariia:sv.kříži rozšiřují i na nekněze
— spojují stánovy deventerské každodenní zpyto
-vání svědomípůl hodiny předspaním a dvojí po
vinnou, rovněž každodenní: tichou--modlitbu, při.
-nichžmysl.jednak. uvažuje o věčných.pravdách. a
dobrodinichBožích, abyv soběvzbudila.svatou bá
žeň před Bohem:a očistila- srdce od: nezřízených
náklonností, jednak rozjímá' o.„umučení Páně. a
ostatních tajemstvích-života Kristova:

Modlitbu vnitřní předchází třikrát.dénně četba
bodů. Za tímúčelem jsoupořizovány týdennípře
hledy. úvah, rozdělené na sedm dnív. týdnu. 1. Bod
určený na:pondělí mápředmětem:uvažování smrt,
2.-pro úterý -—,dobrodiní -Boží;-3:.pro: středů —

'soud,4. pro,čtvrtek——peklo; 5.pro pátek“—utrpe
ta, 'on.dal' taképřímý.podnětk založeníkláštera ve Win
desheimu.. M
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k ní Kristovo, zaviněné.hříchem, 6. pro sobotu —
hříchy,7. pro,neděli —království nebeské."Rovněž
rozjímání o -utrpení Kristově je rozděleno na sed
mero částí, určených pro sedmero týdenních mší
svatých. Pro hlavní svátky.sestanoví k uvažování
a rozjímání příslušné-tajemství.

„Mezimnožstvím: spisů, které usnadňují prak
tické provádění těchtopředpisů,'vynikají traktáty
De.„Spiritualibus:-ascensionibus a De reformatione
virium animae, složené. Gerhardem ze Zutphenu.'
V nich se nejen poskytuje: látka-k. předepsanému
uvažování a rozjímání,: ale proniká z nich zvláště:
myšlenka-očisty a soustavného postupu, jimiž 'se
nové duchovní hnutí vyznačuje. Zpytování svědo
mí,četba; uvažování a rozjímání; modlitba 'proseb
ná, usilovný-bojproti každé jednotlivé neřesti,ve
dení duchovního 'otce — to všechno jsou stupně
očistného vzestupu, který. je namířen proti sklo
nům, k nimž. strhuje -prvotníhřích, osobní hříchy
a zvrácěnosti:Cílem nejbližším je dokonalá,čistota
srdce, konečnýmcílem:celého postupu láska (cha
rita). "Třebazvlášť-poznamenati,:že při tom osoba
podrobená této duchovníkázni zůstává ve svém
každodenním-prostředía:koná všechny povinnosti
svého-obvykléhopovolání:.

Touto: metodickou modlitbou''dosaženo- přede
všímzvroucněníduše a:všeho prospěchu plynoucí
ho z přísného zachovávání.pravidel za'pohnutých
dob-papežského rozkolu avelkých sporů koncilů.
Hnuti se projevuje dvojím způsobem::velmi hiorli-.
vou činností„apoštolskou u bratří společného živo
ta, kteří mají:značný vlivna: výchovumládeže:a
dávají podnět. k :pečlivému-opisování rukopisůa
později .k rozšiřování tisku; usebraností směřující
k rozjímání. a mystice:-vynikají zase řeholní-ka
novníci kongregace windesheimské, k nimž náležel
i Tomáš.Kempenský (1380—1471).

Byly a jsoudosudspory'o to,zda tento.zbožný a
skromný mužsložil ;„Následování Krista“ jako dí
lo původní či v němsebral drobné traktáty.a:po
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vzbuzování nejmenovaných autorů, které obíhaly
mezi druhy Grooteovýmia jež P- Van Ginneken
připisoval dokonce samotnému Grooteovi. Nelze
ovšem pochybovati :0 tom, že:dílo Vzniklo. někde
v krajině:dolnorýnské a Představuje nejzralejší a
nejvonnější.plodprvních desítiletí hnuti „Devotio
moderna““:sladké usebrání ducha okouzleného hla
sem Ježíšovým, jenž zaznívá do útrob nejhlubších,
z toho vyplývající odklon: ode všeho: stvoření a
zvlášť od vlastní sobeckosti;tichý plamen lásky,
jímž se-hřeje.duše samotinká se:svým miláčkem.
Přes jistou příchuť pešimismu,.který vyznačuje
autoraa snad i ovzduší windesheimské— je duch
dila tak důstojný Spasitele.a zas'tak věčnělidský,
že se stalo pro všechny časy příručkou člověka
vnitřního, ba-i -nejčinnějších apoštolů Církve, na
př. sv: Ignácez. Loyoly.

II...
Nová-škola duchovního života se rychle rozšíři

la. Šiřiteli jejími jsou Bratří a Sestry společného
života-po Nizozemí, Německu'i Polsku a Kongre
„gace řeholních kanovníků ve svých nesčetných
klášteřích.Podporovaliji a z části i přijalijejí me

„+ todu kartuziání icistereiáci, ba i benediktini uzná
— vali potřebuvnitřní modlitby vedle modlitby litur

gičké. Zvláště mnoho pro její: rozšíření vykonal
kardinál -Mikuláš:zKusy, když jako papežský le
„gát:procestoval značnou část Německa 'v-polovici
stol. XV. Také františkáni tehdy zdůraznili ve
svých předpisech a návodech myšlenky vnitřní
modlitby ze své vlastní tradice. V tom směru vy
nikl sv. Jan-Kapistrán jehožnařízení zr. 1452
zní: Těší mne, žese novicovéučí zpívat, ale těšilo

by mne mnohem Víc,kdyby: se naučili ronitislzya oddávatse modlitbě... Nechťsejim určí hodina
vnitřní modlitby, aby se:při tom naučili: poznávat
sami sebe.a'mohli pak'poznati Boha'“:Předpis z r.
1457 je.všeobecný:a vztahuje se na všechny kláš
tery italské. a, připomíná svými:-výrazy„„Devotio
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Ě: moderna'::Poněvadžhlavní-a takřka vlastní příči:

Ř noumnohýchněpořádků je nedostateksvaté mod:
“ litby individuální 'a vnitřního .usebrání, povzbuzu“

jemea prosímevšechny vPánu.. aby vykonajíce
zbožněa bedlivě předepsané modlitby: brevíře od
dali se nějakou dobu onémodlitbě, v nížby'se na:,
pojili duchemPáně a našeho otce sv.Františka.“o

Později .je určena přesně pro!táto rožjímání dobaTanníi večerní."1"
V Kalii nabyla:zvláštního významu benediktin“

ská kongregace. sv. Justiny, jejímž zakladatelem
byl Ludvík Barbo, opatbenediktinského: kláštera
v Padui, který. doporučoval::svým bratřím, aby po
každé ze sedmi kanonických hodinek“rozjímali, á
podal jim -v-drobném traktátu Modus meditandi et
orandi návod k tomuto rozjímání, rozdělenémuna
Tdní v týdnu (jako u Grooka). Odtud, zdáse, pře“
jali předpisy. metodické modlitby benediktini špa
nělští. Víme, že Ludvík Barbo'poslal svůj duchovní
návod mnichům Sv.Benedikta do Valladolidu. Tu
vznikla kastilská kongregace, jíž náležel Garcia de
Cisneros, synovec':slavného“ kardinála. Klášter
montserratský podléhal v polovici 15. stol“ vlivu
zmíněné:Kongregace italské a -když sem Cisneros
přišel, už tů byla zavedena. mětodická -modlitba.
Onvšak:se užpřed tím jí-oddával denně, hlavně po
ranních hodinkách: 6

Zatím.sehnutí: dostaloi do-Francie se zvláštním
zabarvením, kterého -nabylo v klášteřích kongre
gace windesheimské, předevšímv klášteře zvaném
Hora sv. Anežkyv Holandsku,:kde'r.:1471 skončil
svůj dlouhý (91 r.) a svatý život Tomáš Kempen:
ský. Tam byl:vychovánještě zaživota Tomášova
a pod jeho.vlivem “mladý:řeholník Jan Mombaer
z Bruselu,-potomní 'slavný-duchovní spisovatel,
známý pod jménemMauburnus. Přijav zásady hnu
tí „Devotio moderna“a vycházeje“ze zkušenosti,
jak mnoho musí: zbožní-lidé při svých modlitbách
a rozjímáních bojovati proti rozptýlení mysli, pře
mýšlel o prostředcích proti ní a jak by býlo možno
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conejúčinněji ,usilovati o soustředění.její. Za tím
účelem napsal několik. spisů, na, př. Chiropsalte-.
rium;který“ skýtá, jak je z. titulu zřejmo,návod,
jak udržeti.pozornost při.pění žalmů.Nejznámější
je dílo Rosetum exercitiorum spiritualium et sacra
rummeditationum; V něm:podává cvičení a rozji
mání, která má-řeholník.konati, aby očistil a po
švětilsvouduši. 19 z drobných traktátů, z nichž se
dílo skládá, reprodukuje a komentuje spis „Scala
meditatoria“ pařížského „profesora-Jana :Wesseta
Gransforta, který: užil -všehorozboru: psychologic
kéhoa formálního:na podporu téže.snahy. po. sou
středění mysli. při vnitřní modlitbě.. Ačdílo psali
pro kanovníky. kongregace windesheimské, nená

"ležel tento přivrženec nominalismu sám k “jmeno

?R

vanékongregaci: a:ani jeho nauky ani-jeho bludy
nemají nic. společného s.hnutím -Devotio:moderna.
„Rosetum“. Mauburnovo-nám;stedynepředstavuje„stručnouaprostourukověfť,nýbržbohatou-a složi
tousbírku- textů i.poučení:0' metodické modlitbě,
vybranou z mnohých autorů středověkých1 i nověj

- ších, docházející až k-nejzazšímmezímracionalisa
ce“a:-mnemotechnikydenních cvičení ve zbožnosti.

Mauburnus působil od r. 1496 ve Francii a ze
mřeljako opat augustiánského klášterav:Livry'r.
1501,:kdy se právěchystal reformované francouz
ské kláštery. tohoto řádusloučiti v kongregaci..
Na. školu windeshéimskou měl vliv také „nej

křesťanštější-učitel““své doby,-rektor pařížské uni
versity Jan Gerson (zemřel:1429),jemužbylo něja
ký čas připisováno iautorství „Knihy o následo
vání Krista“ Projevuje se:pak tento: vliv -hlavně
v návodech Krozjímání o tajemstvíchživota autr
pení Kristova. Proto ani:nebylo: nesnadno hnutí
„Devotiomoderna“ rozšířiti ve Francii. Přičinil se

„otoflámský theolog Jan Standoch zMalin, vycho
-vaný Bratřími společného života, představený a
obnovitel slavné koleje Montaigu při universitě pa
řížské, - Dokončení příště.
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; DR. KONSTANTIN: MIKLÍK C.Ss.R
č

TŘI KAPITOLY.O:BLOYOVĚ
METAFYSICE CHUDOBY
(Dokončení.

Bylo: by. záhodno.promluviti na: tomto místě 0
růcmých smyslech :Písma.-Ale kam bychom došli
8 touto otázkou,:která:,„předpokládátolik jiných
věčí,ježnejsou: na:první;ráz:srozumitelné.-Řeknu
tedy pouze; že.vlastnísmysl. Písma 'jest-trojí::slov
ný; věčnýa následný. a én těchto smyslů:Písma mo
hu užívati k:důkázům a říkati.o.nich, že jsou to dů
kazy.z Písma,Smysl slovný. (sensus:verbalis, lite
ralis,“immediatus,:grammaticus, historicus, čorpo
reus) jest pravda,: kterou vypovídají slova určité
větý Písma. Buďto: jest: nůtno bráti slova v jejich
významuhmotném či: prvotním („ascendit in;coe
him“), nebo v; jejich významu 'obrazném či přene
seném(„sedet ad.dextram-Dei““).Slovný smysljest
základemsmyslu-věcného'“(sensusrealis,. mediatus,
mysticus, typicus, allegoricus, spiritualis), jenž še
na některých mítech. Písma vyskytuje, a smyslu
následného. (sensus.conseguens; implicitus, deriva
tus), který může.býti:počítánk vlastnímu smyslu
jen stěží;protožejest to:smysl odvozenýlogickým
úsudkem, tudíž ;nevlastní::(sensus improprius); "v
žádném“vztahu:není:smysl slovný k smyslu tak'
zvanému. přizpůsobenému:'(sensus transumptivus;
aceomodatitius);'protože:tonení: smyslzamýšlený
autorem posvátné knihý a'Duchem'svatým, a jeho
užívání jest- dovoleno jen:za účelem okrášlení a.
vázáno na podmínký, o-nichž:se brzy zmíníme.

Žekaždé místo:Písma svatého má smysl slovný,
věřila Čírkevod.samého: počátku a odsoudila Ori
gena, který to.popíral. Origenes byl zběsilý ve.vy
hledávání :smyslu alegorického,:ač proto neměl o
byčejně dostatečného základu, a„proto upadl do
velmi těžkých:a nebezpečných bludů, ježbyla Cír
“kev nucena.záhyzavrhnouti. Avšak manie hledati
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v Písmě smysl duchovní na místěslovného, ovlá
dala dlouhoškoly katechetické a exegetické vestá
ré Církvi. Ponenáhlupronikalo. správné a přirozené
pochopení pro smyslliterární, při čemžnějvíce pro:
slula škola edeská, založená svatým Jakubem.ze
Sarugy (z. 338) a proslavená sv. Efrémem (z. 878),
jakoži-škola antiochijská,založená svatým Lukia

| nema proslulá: Basilem (z. 379), Janem Zlatoús
tým:(z.407) a Theodoretem'(z. 457) Obě školy daly
nám ezegetickézásady, jež platí: podnes:Dnesjest
obecné.-učení theologů,“ jemuž -se marně vzpírají
jedinci, že-každé místo Písma: má netoliko smysl
slovný;nýbrž.i že mátento'slovný smysl pouze je
diný, nikoli několikerý. Věc jest tak“ jasná, že ne
považuji za:potřebné uváděti.důkazy nebo.vyvra
ceti námitky a domněléautority. *

Smysl věcný jest v některém:textů Písma obsa
„žen tenkrát, když osoba,věc: neb událost, mající

©svůj smysl přímý, jest zároveň předobrazem něče
ho budoucího. Třebarozlišovati symboly od-před
obrazů. Porouči-li Bůh Ezechielovi, abynamaloval
plán Jerusalema'na cihlu (4; 1), jest:to -symbol;po
roučí-li však Bůh Abrahamovi: 'obětovati. Isáka (1
Mojž..22, 2); chce ho-zkoušeti azároveň-ho učiniti

„„typem. Plán Jerusalema nemáhistorické ceny, obě
©tování Isáka ano: Smysl:věcnýzamítali: ze zásady
kaciři.manichejští, "markionité,:'Luther.a protes
"tanti.:Jeho existenci dokazuje nejen stálé Podání
Církve, nýbrž:i samoPísmo (na příklad Gal.4, 22
až 2431 Kor..15, 45; Jan 3:14; 19, 36). Nůtno jej

„tedy“ řipustiti tam,: kde jest dosvědčován přímo
«nebo nepřímoněkterým svatopiscem nebo jistou a
stálou církevní Tradicí. Ježto jest podstatou typu,
aby skutečně existoval, aby:skutečně byla podob
-nost mezi ním a: prototypeni;a abý skutečněBůh
:ustanovil něco 'za předobrazněčeho jiného, jest

77 „zřejmo,že smíme také“ typů užívati k důkazům
theologickým, pokud“ jsou jisté.“Nikoli: však“ vě
všem; nýbrž jenom v: tom, v čemjsou: podle: vůle
Boží skutečnými typy či podobenstvími;
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Smysl následný jest ten, který. nalézáme v ně-,
kterém textu Písma' pomocí Jiného textu nebo po
mocípravdy. přirozené. Je-li-prvý text.jasný, musí
býti druhá premisa rovněž jasná a bezpečná, aby
legitimní závěr mohl slouti pravdou :Písma 'a-do
volávání senávěstného textu důkazemz Písma.Ta
kového důkazu! užíval i Kristus (viz na příklad.
Exod. 3, 6 a Mat.22. 320), takovýmzpůsobem pro
hlašuje nová:dogmata i Církev'(na příkladčlánek
o Nep.Poč.). Jelikož pak jest-podle:2 Tim 3, 16
každé místoPísma: užitečno k:poučení,'plyne.z.t0
ho,:že často můžeme'i musíme užívati:smyslu ná
sledného, protože v:bezprostředním smyslu-Písmanevidímeněkdyžádnéhoužitku.© <.:::4

Co se týče přižpůsobeného:smyslu: Písma,: třeba
si pamatovati'toto. Ježtojest chvály hodna úcta,
kterou máme i k.pouhému materiálnímuznění neb
znamenívýroků Božích, můžeme:sužitkemužívati
posvátných textů:k- ozdobě duchovní řeči a k 0
krášlení pravdy.:To činili Kristus i Apoštolé (viz
na příklad /Osee10, 8 a- Lk: 23; 30;' Ps. 18, 5 a
Řím 10, 18); to činíi Církev, nesčetněkráte v--po
svátné liturgii; a světcii kazatelé katolické Církve
Po:všechná 'stolétí. Jest však rozdil mezi užitím
člověkainspirovaného a'neinspirovaného. Užije-li
svatopisec :aKomodovanéhosmyslu některého tex
tuPísma, stává se jeho výrok novým:slovemBo
žím. Užije-li. téhož textu člověk:neinspirovaný 'k

nějakévěci i:sebepravdivější;:zůstává:Jeho výroklidským:výrokem. cho v
Akomodováného smyslu“-Písem smíme“užívati

k povzbuzení nebo k-.líčení, :nikoli.k dokazová
ní dogmat:'a mínění: Tak dokazovali kacíři do
natisté |z6: slov Velepísně 1;::6; že: pravá Církev
Kristovajest pouzev Africe, totižže jest to-jejich
rozkolná:církev. Nesmíme také užívati akomodo
vaného smyslu ke:věcempříliš: odlišným a vzdále
ným.:Tak:by bylo-na příklad rouháním-užíti slov
Žalmu.10:„hlédán:bude hřích její a nebude.nale
zen“ 0 Neposkvrněném Početí. 15. verš toho žalmu

261



od.
ý ob

0

zní; Potři ráměhříšníka a zlostníka: buď vyhledá
ván hříchjehoa nebudiž nalezen: Smysltedy jest:
Buď trestán a vyhlazen-docela.-—-. Konečně není
dovoleno užívati akomodovaného smyslu:Písma na
okrašlování lží, nesmyslů, špatností, pověr, směš
ností; marnosti, pomluv,urážek;:pochlebenství, há:
dání,věštění .apodobně. Třiděntský sněmpřísně
zapověděl každý takovýto :zlořád, .protože.:jest
v něm objektivně obsaženposměch k Božímuslovu.
' Opačnézlomyslnosti. sedopouštějí racionalistič

tí. kritikové, počínaje Theodorem:Mopsvestským,
když tvrdí o hagiografech Nového:zákona, že uží
vají proroctví starozákonnícho Kristu:"jenomvesmyslu přizpůsobeném.—— —/:. +

Po tomto'delším,:ále nutném odehýlení:od téma
tu, vratme se:zase-k Fumetovi.a Bloyovi:a.podí-.
vejme še, jak věrně užívají.Písmá,Jak hledají: jeho
pravýa nežtenčený smysl,'a jak' jsou připraveni
na to,.aby byli-vůbec oprávněni .vykládati. Písmo
ve přospěch:svých hazardních nauk.:A :tu se.ne
mohu zdržeti poznámky;že oba dva zacházejí s Pís

-- memprávě tak neuctivě -a svévolně; jako zacházejí
s Církví a.jejími vyhrazenými právy, to jest: „Je
jich uctivost kPísmui k Církvi:jest jenomzdán

=livá, ačjsou: snad'přesvědčeni 0:0paku.:Bloy,'kte
srý: se've všem:podrobuje :Církvi, dávájí ustavičně:
a Ve:všemnaučení 4: uštědřuje:jí výtky.. Kristus
říká-oní:Já: jsems'vámi-až do skonání; Bloy pro
rokuje,:žeděti budou'jednou. psáti:Katoličtví. ne
boli bzdina. Bloy se:dovolává: Písma;:ale:K:věcem,
na 'něžPísmo neklade: žádný.důraz-a:beznichž.Svět
může 'býti:docelá':dobře.:živ. Fumetdělá: nadto
z Bloyefilosofa -a:theologa;a:div:neřekne; že Cír

ckev bude časem prohlášovat:nové článkyvíry: na
základě názoru:Léona Bloye. Ti, kteří:hledí.očistit

„.„ oba.tyto autory, říkají;že úejde o theologii; nýbrž
0 básnický.výraz: Rádibyste jim:uvěřili:anechali
je-s pokojem,:ale cítíte při každémjejich slově, že

věří pevně :v mělalysický“:šystém :Bloy-„Fumetův.
Konce známe! : fi:
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DR. JAR.OVEČKAS. J.

DUCHOVNÍPÍSEŇ SY.JANAODKŘ ÍŽE
XXIL

. Vstoupila jjižChoť |:
do- "půvabné zahrady přežádoucí,
Apo vůli sispočívá,.
šíji majíc.skloněnu
V;přelibou náruč Miléného.

Po' úplném očištěnía posílení:duše snoubenky,
vyloženém:ve'slohách XX..XXI.,o něžonaprosila
a disponováním se přičinila a jež"Ženichtrpně v ní
dovršil; máMilený vní tak veliké.zalíbení, přistou“
pí konečněk duchovnímusňatku s ní.'

Dosavadní Spojivénávštěvy- Milenéhov trpné
noci duchaa ve stavu.zásnububyla vznešená pře
chodná jehopůsobení na mohutnosti duše nebo na
její podstatu; spojivé duchové„doteky“, z nichž
vzcházelopřechodné,konkretní a:experimentální,
"femné,láskyplné nazíravé poznávání Boha jakožto
působícíhona duši.nebo.v duši. Ty:doteky byly;
podle svobodného úradku Mileného a také“ podle
vzestupující disposice duše, menší a méně vzneše

né a méně'účinnénebo:větší a:vněšenější a účinnější, kratší nebo delší“ *
Ve stavu.duchovníhosňatku; jenž není případeč
V:'Vývoj: v těchto: špojivých dotecích“a "jiných spoji

vých. působeních -Božích (ve' stavu. duchovního sňatku
jsou od sv. Jana -popsány „jiskra“ a „kořeněné víno“
v PS.25, 5—7; „procitání“ Mileného v,nitru duše,v PN“
IV 4—7)nemusí ovšembýti stále vzestupný; nýbrž může
i bez jakékoli viny nebonedokonalosti duše,prostě' pódlé
svobodného:úradku štědrosti Mileného“někdy jiti 1 linií
sestupnou a-pak zase. přejíti, ve: vzestupnou. Rovněž.s6
někdy stane, žedotek je udělen:větší. měrourozumu, jenž
tedy vznešeněspojivě poznává; a menší nebo žádnou:mě
rou vůli, jež tedy při tom spojivém.-poznávání rozumu
není odpovídající měrou“spojivě rozehřáta láskou -nebo
jinými hnutími'—: anebo: naopak“ větší měrou“vůli, jež

"tedy na př. slastně:plane spojivou láskou, a menší nebo
žádnou. měrou rozumu, jenž: tedy„pří tomslastném“ -pla
nutí vůle nemáodpovídající měrouspojivého poznání.

„
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m
ně vyšší stupeň stavu duchovního zásnubu,nýbrž
je bytnostní modifikacejeho, je místo přechodných
duchových „doteků“ dřívějších nyní poněkud jiné
duchové působení Boží na duši, totiž trvalé ducho
vé „objetí“, s.přepodobněním duše (ovšem ne tak
bytnostním a:dokonalýmjako v budoucím životě)
codo mohutností jejícha podstaty její v Mileného
a — jak svatý Jan mázáto — s.utvrzením v mi
losti posvěcující, z ktěréhožťoobjetí vzchází trvalé,
přímé,konkretní 4 expérimentální, temné lásky
plné nazíravé poznávání:a zakoušení Boha jakožto
působícího na duši, aleslabé, povšechné; -za druhé
se toto řečené; jakoby základní, povšechné:nazíra
vé: poznávání:'a:zakoušení Boha:někdy zvláštním
novým spojivým zasažením :Božím v“mohutnosti
jakožto v. mohutnosti,;, dotekem“ Božím.nebo jE
nak, stane —na rozmanitýchstupních vznešenosti
a síly — buď jasnějším -co.do-určitého,-více méně
vymezeného:předmětu a obsahu, nebo :intensivněj“
ším co do obsahupovšechného,v obojím.tomto obo
Tuaž do-poznatků a zakoušení převznešených (jež
svatý Jan-poněkud popisuje v Plameni lásky žha
vém).

Povznesení,Spojení, přepodobnění, kterého se
„duši dostane duchovním sňatkem, jjenž -jemystický

"stupeň bytostně nejvyšší, nelze'vysloviti:(P S 20,
4). Proto v básni ani Choť'SynBoží, ani:choť duše
o úkonu -sňatku přímo nemluví, nýbrž Chof Slovo
jen oznamuje, že se udál,an počínaje slohou XXII.

„již nazývá duši chotí.
Praví v této slozedvojí. Za prvé, slovy;,Vstou

pila.-již Choť do půvabné zahrady přežádoucí“ dí,
žeduše již; dobyvši vítězství nade vším časným a
„přirozenýma'tak'z toho všeho vyšedši; „vstoupi
la“ došla stavu duchovníhosňatku a v'něm objeti
Nebo je spojivý. dotek- udělen podstatě duše, z níž pak

<*přeplývá, poznáním:a.hnutími vůle vzcházejícími: z toho,
co se trpně událo:v podstatě, do. mohutností.

"2.0 tom dvojím -spojení viz obšírněji níže při. sloze
XXVI. — I o dotecích na stupni duchovního.sňatku.platí,
co bylo řečeno v.předešlé poznámce o rozmanitosti.
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a spojení s Bohem a-přepodobnění v něho. „„Půvab-.
nou zahradou“ nazývá. Boha samého, pro slastné a

-—libé spočinutí, kterého se, vněm duši duchovním
sňatkem dostane; „vstoupení“ do :té zahradyje
přepodobněnív Boha; ale i samo'to-přepodobnění;
a též blaženost zduchovního sňatku, lze nazývati
tóuzahradou.:A ta je „přežádoučí“,protože stav
duchovníhosňátku je:přeslastný, jednakana.duše
přepodobněná "v'něm:vpravdě, žije. životem Božím
—jednak-ani'si'i Bůh 'i:dušebyli tak velice toho
sňatku žádali —jednak: ano bylo snoubence:pro
jíti velkou cestou; než-ho došla. :

Za-druhé;ostatnímitřemi verši této slohy vypo
čítává. vlastnosti: a'důsledky, „stavu::duchovního
sňatku;z nichž:se duše jižtěší. :, Po vůli si:spočt
vá““,ana je blažená v objetí Božím. Toho.objetí. by
však duše nesnesla, -kdyby:již nebylavelmi.silná;
a „šíje“ tu vskutku znamená statečnosta sílu, se
kterou duše dřívekonala:skutky ctností a přemohla
vady a jež. jí. nyní umožňuje--tospočívání v objetí“
Božím.„Šíji: má'skloněnu v 'náruč Mileného“, ana
má svou statečnost.a sílu — ba,lépe řečeno,svou
chabost a 'slabost.—spojenu sesilou: Boží-a v ni
přepodobněnuj:protože ;„náruč““Boží znamenásílu
Boží.V té náruči se duši-neodváží:obtěžovati ani
ďábel;anitělo; ani'svět, ani baživosti; Asta náruč.
je „přelibá“, neboť.Bůh:jje v přepodobněníduchov
ním sňatkem nejensíla:duše, nýbrž i libost duše
nade všecko rčenía:a:pomýšlení.

Dr-ALFRED FUCHS

NÁZOR NA:STÁTV PRVOTNÍ CÍRKVÍ
AV DOBĚ PATRISTICKÉ.
(Zpřednášek o „Křesťanskéstátovědě“, konaných.
na „StudiumCatholicum“.Je

„L

Dvanáct chudých neučenýchrybářůgalilejských
vítězínadsložitoua rafinovanoukulturou starého
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Říma, protože těchto dvanáct svatýchapoštolů má
něco, čehó:staří' Římané dávno již neměli: Víru,
která horý přenáší. Antický -symbol — zbožnění
césarů —již dávnonevyhovuje jemněji:'uzpůsobe
ným:duchům.antiky; kteříčtli:Platona, jenž:tušil,
že státovědnýrámec antiky;'vykládající státní ži
vot: pouhou:;:osudovou "nutností *(ananké) je“ příliš
úžký. Nová víra musila'však:nejdříve.projíti zku
-"šebnímohněmkatakomb a mučednictví. Alemladá
Církev neprochážzelájnom: bojem katakomb; nýbrž
iboji: myšlenkovými.Bylo. třeba'si formulovat ii po
měr ke státu, poměr.moci a.práva, a zejména- bylo
nutno odpověděti'sina otázku,:zda političkýzápas
„může křesťanovi:zůstat : trvale lhostejným, ježto
přece politika-není:-pouhý boj“o' moc; nýbrž i boj
myšlenek, Ježto se i v tomtoboji tají energie, jež
odvěků mezi.sebou zápasí::£['v'politice jeví se zá
pas mezi dobrema zlem.

Království. Kristovo -neníz tohoto světa, :ale je
na tomto světě. Křesťanům:nešlo však'o, to, "aby
měnilistátní formunebo proti-ni révoltovali. Řídili

„ se výrokem“Spásitélovým“před Pilátem: „Neměl
bysžádné moci.nade mnou, kdyby.ti nebyla.dána
„shůry.“ První křesťané:nerevoltovali, rale.dávali se
raději předhazovati Ivům, než-by: zapřěli Krista.
A-přece'rozkládali starou-římskou říši. Ne:tím,že
šli frontálně:próti: ní, nýbrž tim,-že.se zřekli.jejích
ideálů.Místoimperia :tanuló:jim: na“mysliuniver
sální království ducha. Antický Řím:záhy vytušil
toto nebezpečí. Římané; jako dobří: kolonisátoři,
byli tolerantní k domácím božstvům a kultům -jed
notlivých,národů..Božstva:pacifikovanýchkultů
bylavždypřijata do Pantheonu.JenomBůhkřes
ťanů a-židů do něho'nikdy nevešel.Byl. to„Bůh
žárlivý',-jenž nestrpěl:kultu. jiných bohů vedle se
be, byl to Bůh neviditelný, jemuž: nebylo možno
postaviti modlu. A proto,:třeba Řím byl plný mys
tagogů, cizích kněží, věštců, hadačů a kouzelníků;
křesťané'zůstali: zakázaným.spolkem; zakázanou
heterií. Nectili:bohů-aproto.se jimpřikládalavina
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k: všech neštěstí. :Jejich bohoslužby byly 'obklopeny
T tajemnýmnimbem a bájily se o nichnejnemožnější
báchorky. I rituální. vražda jim byla. připisována:
Alekrev mučedníkůse stává semenemnových křes
ťanů. Křesťanství :je.'rozšířeno .od- Španělska, -až
k Eufratu ak Nilu, ale svouautořitu: nalézáv Římě.

Tento moment.je důléžitý nejenom se stanoviská
věroučného, ale 'také.s hlediska; státovědeckého.
Takto nahrazovala centrální organisace Girkve du
chovnímzpůsobem staré imperium. Její.'organisace
bylastátu: vzpruhou;odpůrcemi i.vzorem.Proto je
třebavěnovati pozornostnejprve tomu, jak se kon
soliduje autorita „římskýchbiskupů i.po'stránce
vnější, jak se tvoří:pojemřímskékatolicitý.

"Takuž r. 95; zasahuje-římskýbiskup Klemenš
do řozkolu'mézikřesťanstvém.v Korintě,'při čemž
vítězí centrální:pořádek. „Apoštolské dopisy, 'vy
měněnépři této: příležitosti: jsou adresovány.tak
to: „Církvi Božíúsazené“v Římě. Cirkév Boží usa
zená v Korintě.“':Je.tedy.jenomjedna Církev Boží,
jenomjedno myštícké Tělo Kristovo, k němuž ná“
ležíjednotlivé křesťanské obce„vcelém světě. T'vo
ří se „Politeia J ežÍšova*, jež-másjiž: vlastní spole
čenské:zákony,- nikoli'jen zákony obřadní. Bohatí
jsou povinni:požnáhatichudým, chudí jsoupovinnise'modlitiza bohaté. ; 3
©Myšlenka Krista“Krále; tolik: zdůrazňovaná. ny

nějším :svatým Otcem;:je. již. myšlenka“starókřes
ťanská: Christos Kýrios. "Správně.iupozorňuje| Ber

+

nard, že.slovo';,corpus““znamená:nejenom tělo, ný:,
brž isoučást římskéarmády aže svatýPavel užívá
slova ;„corpus““ve smyslu: obojím.:Křesťanéjsou:
armádou:Kristovou.' Církevžije:v'apošťolech, Ale
apoštolovézemřeli: Kristus však-řékl: ;Neboť,-aj,

ů jsemS vámi.po všechny:dny, aždo skonání svě“* To tedy. znamená, že je po:"všechny dny: spo
jen s úřadem apoštolským.:Již:prvotní Církev má
řád hierarchický. -;„Ubí episcopus,-ibí: Ecelesia.“:
Tutovětu vyslovuje“alexandrijský: biskup-Ignác
na cestědo- Říma, "kde na'něho 'čeká.mučednická
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smrt. U-něho.je naprosto jasně vyjádřena myšlen
ka, že v Církvi je spojen Východ a Západ, že jde
o Církev obecnou, kat'holon -—:Katolickou.

Od'dob,:-kdy hierarchická vláda- nabývá stále
Ť pevnějšíchforem;stojí jižtaké Cirkevpředevšemi
l politickými:problémy, jež se mohoukřesťana do

tknout. Jak: splniti:slovo Páně: „Buďteprostí ja- |
ko.hólubice:a chytří jako hadové?“-Jak:spojiti v
praxi holubici a hada?-Jak zabrániti blouzněnía |

M sevřiti:Církev:pevným řádem? Prakticky-to. zna- *
mená::jak čeliti řecké a -orientální. spekulaci, jež

čím.dále; tím nebezpečněji se:snaží vnésti rozkladdo Církve? »
5 Odroku 120 -až do roku: 160:snaží.se o vniknutí

do tělesa církevního theosofická gnóose:Odkud po
chází zlo? Je hmota hříšná?.Čímje lidské tělo? Čím
jsou lidskéinstituce, tedy.i-stát?.Je to-doba blouz
nění: jedněm se zdá tělo, hmotáa všechen vnější
svět dílem ďáblovým aproto. zavrhují:společenské
útvary a propadají“anarchismu.Jiným se zase tělo f
jeví.-dílem -ducha a proto bězhříšným: vznikají A
první.adamitské, orgiastické sekty, jež sev ději

"nách křesťanství několikrát vrátily.
„Adalší otázky: Kým byl Ježíš; kdo bylo Vtělené

Slovo?Bylto'novoplatonský demiurg? Byl vtěle
ním boha světla? Byl pouhým symbolem? Byl pou
hým“člověkem?Spekulace o:Kristově, Vtělení je
nerozlučněspjata s tímto filosofováním:Židé pra
vověrníi hellenisovaní;:Řekové; Peršané,Egypta
něiiBabylonci:sesnaží vnášeti do křesťanství svoje
soustavy. M
-Zvláště nebezpečným se.jeví po této stránce-lo

ďař Marcion, jenž“svými“hojnými penězi podpo
ruje'křesťanské .obče. Je :pod' vlivem dualistické
ho-myšlení své doby. -Hmotaje mu: příčinou zla.
Zavrhuje Starý:zákon. Bůh Starého :zákona jeví se

2 mu jako bůh temnoty,jenžstojí proti bohusvětla,
-jímžjest mu Ježíš, (Zajímavo'je,.že táto teorie na
šla dnes vyznavače.'v hitlerovském„Německu —
všecky „bludy. jsou. věčně :staré a věčně. nové.) U

|
A
|
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k Marcionanalézáme již. i náznak Iutherského učení.
Ě o ospravedlnění pouhou věrou. Ježto člověk pod
" léházákonu hmoty, nemůžé svými skutky býti 0

spravedlněn, nýbrž jen věrou:vKrista. :2e zákona
hmoty.se můžeme osvobozovatpřísnými posty: á

pohlavní zdrženlivostí. (Osmero blahošlavenstvíplatí jenpro chudé.
Kdyby se bylo křesťanství:ubíralo. podobnými

cestami;byloby se stalo: náboženstvímjednotliv
ců, kteří utekli se světa. Nebylo.by se nikdy mohlo
státi křesťanstvím obecným, nýbrž pouze křesťan
stvím osobním.Tento společenskyrozkladný prvek
postřehuje Církev dobře.Roku144 způsobuje Mar- 
cion rozkol, když:jej římský.biskup Pius a starší
Církve.vyoboovali, výzvavše-jej: před::tím:marně,
aby odvolal:bludy. Křesťanévrátili bohatému lo
ďařidarované peníze. „Církev rybářova.zvítězilá
nad: církví loďařovou:“ "Tatozkušenost upevnila
vnitřní jednotu: Církvé obecné,. katolické. Církev
dala jasně najevo, ženestrpí subjektivního výkla
duPísem. Ujasňuje,si pojem herese. Slovo „haire
sis“ znamená původně +„volbu““:Heretikové jsouti,
kdo si svůj.názor:volí,:místo co -by byli poslušní
autority, kteří zavrhují z Písem'tó, čeho nemohou
potřebovata kteří to,-co mohou potřebovat, vyklá
dají po:svém. Církev vystupuje. stále zřejměji jako
konsolidovaná jednotka, ale:také jako: společnost,
jež je přesvědčena, že:celé: dějiny: lidstva směřují
k cíli křesťanskému;jako společnost,jež hlásá jed
notu dějin,.jako společnost,:jéž.je odhodlána brá
niti se proti rozkolníkům-Jakoby se:;Politěia“ Je
žíšová-rozpomínala'na slova „;Politeie““Platonovy,
v níž rovněž právní mocí- jsou:stíháni ti, kdož ve
dou bojproti jednotě a právu..

Cathedrá PetriSe stáváčím dáletím viditelnější.
Roku 160 rozhoduje-Řím:o věciliturgické,- neboť
liturgie je jednotná.:forma:jednotnénormy. :Jde
v tomto přípádě:o otázků;'zda se velikonocemají
slaviti o židovskémpassáhu, jak bylo zvykem ná
Východě.i-potom;:když se Čírkev úplně“rozešla -se
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synagogou.Bynoda římská s biskupem;v čele'neje
nom radí a napomíná, nýbrž jakonositelka imperia
„duchovního poroučí -křesťanskýmobcím.na výcho
dě. Již před.vypuknutím tohoto sporu cestoval sv.. ©
Polykarp,.tedy.přímý:žák-apoštolů,v.této-věci:do
Říma. Také'se.již tehdy:tvořídistinkce meziauto
ritou -věroučnou a disciplinární; když Ireneus Ly- 3
onský“bojuje: pro jednotu:a jedinovláduv Církvi,
již vidí:soustředěnu v.Římě,ale žádá zároveň sná- |
Šelivostve věcech,ježse'přímo netýkají věrouky.

Všemi těmitoudálostmi se Církev zkonsoliduje =
tak, že tvoří jednotu,. jež často:zřejmě:státu kon- ©
kuruje. Zvláště'padesát: klidných let:vlády Cara- |
callovy přispělo'k této konsolidaci. Nová proná- |
sledování za Decia'a za:Valeriána. jsou:jenom vý
sledkemtohoto'poznatku. CísařDecius se vyjádřil,
že ani vzdorocísařmunedal tolik práce; jako řím

ský: biskup..:Římský.primát,je: již jasný. "Lzejiž
mluvit v-pravém'a plném slova smyslu0 papežích.

V téchvíli vstupujedohistorie.postavaTertul
lianova, o-němž praví; dějiny, že to byl:;největší *
apologeta před Augustinema největší apostata +
před-Lutherem““.V něm nabylo pokušení křesťan
ské anarchie nejjasnějšího výrazu. -Byl přesvědčen, ©
Že křesťanství.'je. přirozeným požadavkem lidské
duše:a. že,proto není:třeba vnějších forem; jež se f
Tertulliánovi' zdají:umělými.V.'této: souvislostiu i
činil výrok, jenž:se 'stal.později:okřídlenýmslo- $
vem: „Anima. naturaliter.christiana.““ Ve svém od- %:
„mítánísvěta :šel stále dál: -zakazoval zabývati se ;
-vědami;zakazoval'pěstování umění;zakazoval hry
„a "jakékoli-pěstování těla; zakazoval. křesťanům,
„aby utíkali před: pronásledováním. Domníval se,
že. Církev je pouhým :společenstvím' duchovním.
Jeho'rigorism jej.odvedl :0d křesťanského'spole
čenství:a Tertullián-se přídal:k přísné sektě mon
tanistůDostal.se do otevřenéhokonfliktu.s pape
žem Kalixtem,-jenž“proti němu uhájil jednotu Cír
kve azároveň její kladný poměr k útvarům, vytvo
feným lidskou: kulturou.: Nedopustil,“aby Církev
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-prostor
varu a dekoru.Vcelku je chrám.doksanský ve své

byla rozbíjena,i když se tak mělo.díti jménem.Božím...

V knihách,. jednajících o státovědě, bývá.často
citovántento Tertulliánůvvýrok: „At enim.nobis.
ab omni gloriae.divinitatis,ardore.frigentibus nulla.
estnecessitas.c0etus, nec.ulla res 'aliena, guam-pu
blica.““-Mnozívyvozují z tohotovýroku Tertulliá
nova, že prý křesťanství ve.své původní-formě je
myšlencestátu. naprosto cizí. Tvrdí to i.J ellinek:ve
své klasické„Obecné státovědě“. Ale nezapomínej

me, že Tertullián není :dobrým: svědkem, „ježto serozešel S:míněním obecné,Církve.

BŘETISLÁV ŠTORM ;

SAKRÁLNÍ:ARCHITEKTURA
IV. .

-Meži.románskými chrámy, které :přerostly zá
kladní: schema románské: basiliky.: české, nejvice
vyniká klášterní chrám- panen ;„premonstrátek V
Doksanech. „Normálníitrojlodní disposice chrámu
doksanského je na východěprofata lodí příčnou,
která je na oboukoncích:ukončena velikými .absi-
dami.Hlavní loď rovněž vybíhá v.absidu, vkoutech
přiléhajících:k ramenům: příční: lodi,provázenou
dvěma-menšími absidami.:Tím ' místo.-obvyklého
trojabsidiálního závěru: basilikálního: vznikl: závěr
pětilistý..Nad zkříženímlodi hlavní:a příčnévzná
šela se pravděpodobně.kopule; u; vélkých porýn
ských staveb obvyklá“ Západní průčelí. bylo;ozdo
beno dvěma.věžemi;jejich původní.tvar všakbyl
(podobně:jako:kopule, která bylapřebudována)za
kryt barokní:úpravou.:-Podklášterním chóremna

chází se rozsáhlákrypta. Křížovéklenbytohotonese 17.sloupů a pilířůvelmi rozmanitého

výstavbě i dekoraci zjevem v české románské,ar
chitektuře:ojedinělým.

Jiné veliké chrámy románské vznikly:při nově
založených.klášterech, premónstrátských a Cister
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cienských, které však později byly k nepoznání
přestavěnya jen nepatrné-zbytky zdí-a dosudza
chovaná“disposice půdorysná připomíná románské
založení. Z těch připomenouti nutno zejména opat
ské chrámy premonstrátskéna Strahově, v:Milev

sku a vTeplé, cistereienský opatský chrám v Plasích.
| Lépe zachovalý se nám menšírománské. kostely

farní. VPoříčí nad Sázavou jsoudva kostelíky ro
mánské: Svatého Petra (k obdélníkové lodi přiléhá
na východě prostá absida, na- západě. čtyřhranná,
nevysoká věž, ozdobenána každé straně dvěmapá
ry sdružených oken ve -dvou etážích nad:"sebou) a

"svatého Havla. Druhý podobá semalé basilice bez
bočních lodí. Mohutnézdivo podélné, lodi :vybíhá
Vpůlkruhovou absidu,prostor lodi je zaklenuttře
mi'poli křížovéklenby. Prostor.absidy avýchodní
ho klénbového“pole-lodi zabírá zvýšená krypta,
podklenutá křížovýmiklenbami, spočívajíčími na
čtyřech“kulatých sloupcích. VVmístě, kde počíná
zvýšený chór; přistavěny jsou k podélným zdem
chrámové lodi dvě štíhlé, ale masivní věže. Kostel
je chudý na ozdobnou kamenickou práci, snad pro
to; že stavebnímmateriálem byla tvrdá žula.

Mohutnou plastickou dekorací: ozdobena je jižní
vnější stěna lodi kostela:ve:SváatémJakubě u Kut
né Hory.V tympanonunad vchodemvytesán jere
liéf poprsí Spasitele nad.oblaky vystupující a pro
vázený sochamiklanících se andělů: spalmami a
kadidelnicemi. Pod šesti-oblouky 'slepé -arkády v
horní části chrámové zdi z rudého:pískovče vytesá
"nyjsou pod jednotlivými:oblouky přísné,vážné po
stavy. Spasitele. světa Sdonátory,biskupa,. opata abojovníka:

Románský:kostel v; PlaňanechVyniká krásným
barevným účinemstřídajících se' pískovcových
kvádříků rudých'a nažloutlých: M

Farní kostel svatého Prokopav Záboříu Labské
ho'Týnce je-jednou-z nejpozoruhodnějších román
skýchstaveb v Čechách. Býval.původně dvojetá
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žový. Horní:patro:sloužilo panstvu, přízemí bylo
vyhraženo.lidu. Oba prostory chrámu byly uproŤ
střed spojeny:velkým otvorem. Nejkrásnějším ar
chitektonickým detailem kostela zábořskéhojest
portál: Nese znaky. typicky románského. členění,
ale dekoraceplastická,: všude jinde zpravidla vel
mi chudá, zde se rozvíjí v jemnou kamenořezbu:
Svislé špalety :po stranách vchodového otvoru se
třikrát pravoúhle zalamují.-Vkaždémústupku je
místo pro sloupek, nesoucí 'obloun, stejného průře
zu jako.dřík sloupu. Polokruhový: oblouk portálu
je tedy tvořen:v.podstatě třemi:oblouny:'prostor
mezi nimi.je vyplněn. dekórací listovou a dvěma
vlysy figurálními“ Setkáváme :se.:zde“s. jemnou a
výraznou plastikou akantů (na hlavicích sloupůa.
římse,která spočívá nasloupových hlavicích a-ne
se patky hlubocečleněného portálového oblouku),
bodláků-apalmet; motivů.rostlinných'i geometric
kých. Portál zábořský je vytesán z opuky, která.
se k dílu tak jemnémujistě výborně hodila.

Kostelík ve Vinci u: MladéBoleslavě zbudován
je na půdorysu v době románské neobvyklém.Ob
délníkováloď (6.38 m dlouháa 5.25 mširoká) otví
rá sedo presbytáře, která jest uzavřena.polygonál
ně, třemistranami:osmiúhelníka. Více nežpolovinu
lodi zaujímáempora o dvoupolích valené klenby;
spočívající.na mohutném.pilíři; nahoře jest oddě
lena od prostorů. Jodi zdí; prolomenou portálem .a
dvěmapáry sdružených. oken po stranách. „Polygo+
nální:závěr presbytáře, mohutnáempora a. množ
ství neúměrněvelikých :architektonickýchčlánků
častonetektonicky umístěných,dodávají: kostelíku
Tázpodivnétajuplnosti: Vinéckýkostel je však vý
jimka vv architektonickém: řádu románského slohu
v Čechách a.zdejé připomenutjenpro zajímavost.

Zato basilika'Panny Maire v Tismicíchu: České:
ho Brodu (ze:XII-':století) je“ dokladem 'dokonale
ukázněné“sakrální“ stavby“:románské. Basilikální
trojlodí. je na východě ukončeno třemi-absidami.
Pořímsí“'absidje. -zdobeno'::obloučkovým vlysem.

213



m

Příčná loď. chybí: Na: západním průčelí vypínají
se dvě štíhlé -románské věže. Celý chrámje zbudo
ván.z velikýchkvádrů hnědočervenéhopískovce.

Zbývá ještě zmíňiti se okostele v Kejích.u Pra
hy, který mápresbytář v půdorysu.obdélňíkovou,
o půvódnímkostele v Řeporyjích s půdorysem troj
listovým(věž se.dopósudzachovala) a o,bývalém
kostele veVlnovši, kterýbyl zbudovánnapůdory
su kříže stejnoramenného..

Věžekostelů románských vždy-souvisí s vlastní
stávbou chrámovou. Bývají umístěny buď-v západ
ním-průčelí nebona bocíchlodi. Věž.nad skřížením
lodí je v českérománské architektuře prvkem ne
obvyklým. Architektura věží je i:po stráncetekto
nické a formální:pevně spjata s tělesem chrámové
stavby a nijak zvlášťnebývá zdůrazňována..

"Tak'na příklad'široká hradovitá věžkostela v
Kejích přímosouvisí s masivemlodi, průčelní věže
kostela:v Teplé jsou prostěnadstaveny'na průčelí,
"rovněžtak průčelní kulaté věže:kostela v Kondraci
Jsou-na rovnýkubus západní chrámové "zdijednoduše nasazeny.

Charakteristická je. věžkostela v.Křenovicích:
má ve třech patrech:nad sebou sdružená:okénka, a
totak; žev nejvyšším pátře jsou:čtyři sdružená
okna,'v prostředním tři, ve spodním dvě. Je zde
soůčasněvýborně vyhověno:i-požadavku statické
mu — zeď silně zatížená zvony je v horním patře
odlehčována postupně vzhůru.okennímiotvory.

Nelze-tvrditi, že :slóh „románskýpůsobí hmotně
jen:z. nedostatku konstruktivního -cítěnía.z nedo
statku smyslu pro :statické“ požadavky: hmot -ke
stavbě používaných. -Na mnohých "příkladech lze
dokázati, že'i:zde ;v řádupevných: zákonů slohu
dokonalej je zharmonisovánaúčelnost: (služba Boží)
s' nároky.'a -možnostmistavebních: hmot, jejichž
vlastnosti však:'nejsou samy.sobě účelem, ale pro

středkemk dosažení konečnéhocíle; kterým je do
konalá účelnost nadpřirozená.::
Jsou: ještě. dnes-velmiobdivovánílidé; kteříboří
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EX. autoritu stylujakéhokóliv, a-historického zvlášť,
í E jen proto, že -vněm vidí násilné zneuctívání svobo

iF“ dy umělecké a deformaci osobitné -výtvarné:vůle.
« Srovnejme však těch -několikukázek románského
stavebnictví, stručně na- předcházejících řádkách
popsaných;s plody výtvarné touhy pseudogotické
episody -svobodomyslnéhoa :protiautoritářského
století devatenáctého nebo dokonce století dvacá

tého, naplněného vůlí následovat kteréhokoliv vůd
ce, a požnáme,:že rómánská architektura, svázaná
přísnýmizákony tvorby, ani zdaleka-není tak mo
notonní, jakostavebnictví přítomnostia nedávné
ještě minulosti.

Dr. SILV.:M. BRAITO'O,P.

MLUVA:MYSTIKŮ A THEOLOCŮ
Mnoho nedorozumění mezi mystiky-a theology způsobi

lo neujasněnísi: skutečnosti, že obojí mají svou odbornou
řeč. Theologové, když byli hodně shovívaví vůči, mysti
kům,říkali: Toje řečenomysticky ... Jakoby chtěliříci:
mlhavě,tak jak je pro ně.někdy celámystika něčímmlha
vým.Vykládali milosrdněurčité silné záchvěvy myšlenek
a slov mystických...

Jindy zase autoři..neposvěcení mystickým spojením
s Bohem,ale pytlačící v mystických-zahradách, mlsající
v mystických. květech, protože nejsou opravdu životně,
nýbrž jen literárně spojeni: s mystikou, přecházejí křeči
svých pramenů, k'běžné zase mluvě theologické. Zdezačí
nají hlavní nedorozumění:mezi mystiky atheology.

Mystika je věc: tajuplná, ale'ne neurčitá, mlhavá: Má
svou-odlišnou, ale: ne mátožnou 'řeč.. “

Tak jako.májí: básníci. svouřeč, a je. to:řeč; svrchovaně
čerpaná|ze skutečnosti, protože pravá -poesie je:(čerpáná
z nejhlubších: životních:zřídel. Není tořeč ani obchodníků
ani učitelů ani techniků. K přece:je to řeč velmi-skutečná,

protože krása .a život; jež: vyjadřuje, jsou .z-nějskutečnějších.skutečností.
Na'prvý::pohled se zdá. theologům řečmystiků: přehna

nou, příliš obraznou“ Proto se mnozí theologové pohoršo-''
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vali nad Ruysbroeckem a Taulerem, proto chtěli-posmrti
sv. Jana: od Kříže někteří theologové opraviti jeho. spisy.

To:proto, že se(zapomínalo,že'mystika je vědou, a to
v:nejplnějším smyslu,věděnímnejjistějším; nejhlubším a
Ověci nejvznešenější. Že proto má také nejen právo, ný
brž nutnost své, vlastní řeči.

-Již theologovéříkají (Sv.:Tomáš I g. 2. prol., g. 1. art.
10 ad'3.), ža:o Bohumůžeme spíše říci co-není, než co je.
Jen povrchní:'pseudotheologičtí-mluvkové, nemající dosti

-víry a proto,dosti světla; nevidí; jak: velebnost Boží přesa
huje všechny našé vyjadřovací:možnosti; aproto mluví a
mluví, jako by probadali Boha až do dna.Čím: hlubší theo
log, čím světější theolog, tím mluví opatrněji. Když po

„tom mystik ještě prožije zkušenostně velikost Boží a ubo
hou nemohoucnostlidskou vůči'ní;pak“již jen žvatlá; pak
-86musí nutně:utikati k. tomu, co56 nazývá mluvouobraz
nou. Ale tato mluvaobrazná je v tomtopřípadě nákonec
mluvounejpřesnější, protože čím méně-se'budeme pokou

šeti zajmouti velikost Božído svých:slóvýtím. jsmo blížepravdě.
Sv. Tomáš uznává opřávněnost:těchto obřazných„slov

(ILg. 1. a. 9. ad:3.) zvláště k vyjádření důvěrného poměru
dušé k Bohu:“Potřebujemektomu“ slov nejintiřnějšího
spojení lidského, protože plyne. z lásky, 'která-jest v něm
uskutečňována 4 v'mystickém spojení 'vyvrcholena. Tak

mluví. myštikové, o-zasnoubení duše, o“duch. manželstvíatd.

Dále, mystika je:věcí:vnitřního:zažiti. Mystika je theo
lógií, a to nejvyšší,ale jest to již věděnítheologické,a ne
spekulace theologická. Proto mluví“"mystikové ve zkrat
kách, které ve scholastické:a"spekulativní theologii by
byly přehnáním, Když řekne mystik: Člověk :je'nie, je to
zkratka, která. chceříci: nio zesebe; nicitakřka ve-'Srov
nánís -velikostíBožíatd. 'Ř

Zde chybovalMistr Eckehart,:kdýž tyto mystické.výra
zy: přeléval“do forem. spekulátivní: 'theologie. Tam nutně
vedlyk 'podezření'zmluvy; pantheisující.Eckehart'byl
theolog;ktérý zabloudil s theol..obsahem:do mystiky. a

pak se zase.vrátil.s' obsahem'niystickým:do"kuchyně: spe«kulativní theologie.: ni
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Mystikové užívají nadsázky, protikladů; obrazných rče

mluví o Bohu? Můžemevůbec.dosti říci.o Bohu? Vyjádří
nejbohatěji.napjaté lidské slovo.Boží plnosti?.A vyjádří
dosti nadsázky, ukazující naši ubohost vůči Bohu,-naši
bídu a závislost ve všem, v celémbytí na něm,-že.ze sebe
nic nejsme a nemáme? Vcivilní řečimá nadsázka vzbuditi
pozornost.:Vmystickéřeči je hyperbola vlastně jen'to,
co zase. i chladní theologové přiznávají řečí.o Bohu, .to
jest,via excellentiae, že musíme totiž na nekonečnoupo
výšiti u Boha z toho;co je u tvorů. i u Boha.:Je to.tedy
nadsázka- jen vlastně- gramatická“ a: vnější. Zdá se nám
nadsázkou taková. řeč,'protože:-o sobě 'a svých- věcech
takto nemůžememluviti,.

Básník užívá nadsázky z podobnéhodůvodujako mys

tik. Oba jsou zasažení velikostí“krásy, ke které se přibli
žili, že musejí oba. vyjíti z běžných slov a výrazů: Tak
tuší životně, že je-a jejich slovní prostředky přesahuje
vytušená krása.

Druhým vyjadřovacím prostředkem mluvy mystiků jsou
protiklady. „Nevidím nie a-vídím vše...“ na př. blahosl.
Anděly.z Foligno. Jsou to dále slova 0bláznovství kříže;
a moudrosti tohoto světa.:Jak jinak lépe“vyjádřiti spoje
ní lidské: nicoty::a Boží velebnosti, světla Božího a naší

přirozené:neschopnosti. toto světlo vnímati a.nějak vy
jádřiti?

Bůh naplní sebou člověkav-té. míře,v jaké on se.od se“
be vyprázdní.'Čím více zmizílidské, to jest- soběstačně
lidské, tímvíce obohacuje Bůhčlověka. Čímvíce.pak za
hrne. Bůh člověka.sebou :a svými milostmi, tím méně tu
působía vidí a-cítí přirozené lidské schopnosti.:To jsou
podklady protikladů.. Mystika-jich musí užívati, protože
jinak nevyjádří základní protiklad: Tvůrce a- tvorstvo,
nic ze gebe, a dítě Boží, boží.milosti!

To je řeč mystiků. Theolog:ji nemůže-potřebovati. ve
své spekulaci jinak, než jako osvětlení, direktivy, ale ne
jako slovního materiálu. Ten musímíti docela jiný. Čím je
sušší, tím jenemožnější omyl, protože spekulativní theo
logie je něco. podobného - matematice. Potřebuje proto
slovnípřesnosti. Až theolog dospekuluje, s duchovníroz
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koší vychutná pak bohatství mluvy mystické, kterou
"zůrodní závěry své: spekulace.

(Theologovi:stačí v jeho směru a vjého práci jeho mlu:
va,protože vyjadřuje jeho myšlenky. Nestačí mu, jakmile
je 'začne prožívati. Mystikovi''nestačí. jeho řeč: ani
v jeho vlastní práci. „Obě-tytomluvyse vzájemně doplňu
ji. Theologická mluva vysvětluje mluvu mystickou-a Sa
ma sek ní utíká, když: dokonala“svou'vlastní práci. Pro
tože: práví theologové;:prožívající theologii, nemohou se
nestáti mystiky. Pouhými theology zůstávají:theologové
kompilátoři, vyrábějící „články -jako'.pekař housky, -a
z deseti knih tvořící knihy jedenácté, čili theologovéčtvr

stého a nižšího řádu. :A mystik, který. se:stane theologem
spekulátorem, je teprve opatrný na-šlovo, když máprav
dysbírati v systému,když ví, jakýchobrazů'a protikladů
a symbolů musil.užívati“již ve:svaté, svobodné mluvě

mystické, nemaje dosti“přeshých:sslovních pomůcek.: Bratto.

VÝHLEDY
KATOLICKÝ SPISOVATEL

SvatýPavel napsal: Ať'jíme anebo pijeme; ať žijeme
anebo se hýbáme, buďme Páně.:„Katolická. literatura“ at
jí (málo): nebo pije: (mnoho) anebo žije (umírněně) anebo
se pohybuje (bezvládně), mluví stále o Pánu. A kdyby to
bylo'o Pánu. Mluví o kněžích,'o mniších,.o' kostelích a

-klášteřích. Stala se krámems náboženskými :předměty.
Ale, abychombylidobrýmikatolíky, není potřeba mlu

"viti o svatých předmětech.Více platí-způsob atón, jímž
se mluví a píše.Život pastýře, příhody.rybářovy;úkony
veřejného nosiče jsou nejlepšími. předměty:literatury,
která bude katolickou, jestliže. ten, kdo píše, rozumí
aspoň trochu lidem a světu a chápe to všechno jako stvo
ření Boži, jenž -vidí Prozřételnost v- dějinách. a duše v

“KrviKristově.
Ale, i1 pokud možno,-aniž by. o tom mnoho mluvila. Aby

te: dávala zakoušeti. Proč vybírati“ zahlavní osobu romá
nů jednou sociálních, po druhé' „pšeúdomysticko-smysl
ných,a pak psychologických „vždycky..kněze nebo řehol



k nici-anebo mnicha? Cožnikdo nenahlédne, že je to nej
ME horší způsob snažiti se být katolickým spisovatelem? Pro
R náboženskéhočlověkajest posvátnopotřebnéjako vzduch
7 a chléb; ale, kdo píše: romány anebo „osudy“'o skývě:

chleba?Nejlepší způsob,'jak projeviti úctu ke kněžství,
záleží v tom, že nemluvíme příliš.o kněžích, abychom ne
upadli do klepaření,jak sečasto. přihází mezi modlilkami.
Nejlepšízpůsob býti'katolickým spisovatelem jest-býti
velkým a dobrým spisovatelem..Předmět: znamená jenom
toto: uznati v:kterémkolivpředmětu (ať.je*to červanebo
anděl).podivuhodné -dílo :Boží. Frontespizio: Únor 1937.

PŘEDEVŠÍM:KATOLÍK:

Týdeník francouzských“katolíků Sept přináší 5. března
1937článek"redakce Catholigues--d'abord.'Mezi' jiným se
pravíasi toto: Dnes vícenež kdy'jindy jsme svědkysku
tečné inflace politiky, která proniká všude,'poskvrňuje
a .uchvacujevšechno: Když pravíme politika, nemáme na
mysli umění ' pořádat všechno- ladně v.lidském životě;
umění tak miléAristotelovi, nýbrž."spíše ono'cynické
pěstní zápasení, ónu bezuzdnou chtivost, kterouuž Péguy
považoval'za zchátralou formu'mystiký: Materialistický
blud nabývá:nevídaných rozměrů.: Překvapilo by mnohé,
kdyby se:jim: ukázalo, jak dávati přednost politikaření je
bližší,než 'si'myslí, touze chtíti především sloužit věcem
hospodářským-a hmotným. Chtíti'vždy měřiti duchovní.
hodnotymírou'toho, co se:dnes nazývá.politika, to-zna
mená zraditi rozum a jeho výsady, to znamená obětovat
jej mámení zastřeného materialismu..

Zde-je podstatný omyl, kterého jsme u nás právě tak
svědky jako ve "Franciiže: totiž „mnozíjsou všechno
ostatní dřívenež katolíci. Napředďčlen strany, napředve
řejný pracovník, napředsyn národa, a pak teprve kato
lík. Vytýká se mnohdy Němcům s naší strany, že jsou
především Němci a pak. křesťaně, že-svou národní myš

lenku kladou nad všechny: jiné myšlenky: Nechci zde
rozhodovat, do jaké: míry. je 'to pravda. Víme však až
příliš dobře ze zkušenosti; že.netřebachodit.do Německa,
abychomhledali nesprávné řadění hodnot. I náš veřejný
život vykazuje velmi mnohopřípadů.toho, co tak krutě
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odsoudil Sept. Aje to soud'zcela. Spravedlivý, protože
tam, kde se kladouzájmy světské a.:vůbeczájmy hmotné
nad zájmy duchovni, kde.se nadpřirozeno podřaďuje při
řozenu; tam nelze být dosti přísnýmv: odsouzení bludu,
který je „podstatněbludem materialistickým.

Pro-nás musí: platit. zásadní: heslo: Především katolík.
Vše:ostatní teprve:potom.. Není pochyby;že katolík má
amusí mít jistý: zájem oveřejné otázky;je: součástí spo
lečnostistátu;'a:proto nemůže bezzájmu pohlížetna to,
cose -dějé ve“státní spoléčnosti. Aledávat přednost“zá
jmům politickým před zájmy- Církve, pečovat:"především
o zájmy hospodářské a pak teprve o zájmy duchovní, to
znamená převrátit příkazKristův: Hledejte nejprve krá
lovství nebeské a ostatní budevám přidáno."Katolik,kte
rý hledá nejdříve:zájmy politické, by:chtěl právě naopak,

aby pro jeho.vnější. činnost. politickou mu.bylo. přidáno
království. nebeské...

Tak: jako hodnoty: duchovní:muší,„být vždy předhod
"notami hmotnými, taki: katolictví. před“politikou. V :po

litickémsnažení- je.člověk“ vždy“„velmi'snadno' sváděn
ktomu, aby-se klonil buď na pravo nebo nalevo.-A je to:

„ právěhluboký smysl katolický, který musí udržovatka
tolika -uprostřed, abyse nedal ani-'na přavo ani na levo,

| protožé pravda:Kristova:nejen v teorii nýbrž.i v praktic
„>kém životě:je vždy. uprostřed. mezi-dvěma protivami. Pro
to katolictví: musí-vésta usměrňovat.politiku;'nikoli-po

litika katolictví. To.je však 'jen tehdy možné,když bude
» každý: především katolík a pak.teprve- -vše ostatní.

Dacík.

JEN.TY KŘESŤANSKÉ,ČINY. SCHÁZEJÍ?
Náboženská: revue církve čsl. ocitovala-si z-1. čísla.Hlu

biny:list kardinála Liénnarte:o. bohatství: nového sociální
ho řešenískrze křesťanství. Ocitovala si toho. velký kus
a nepřidala poznámky. Ale nadpis nad onu'naši poznám
ku zní: jako: obžaloba. Koho? Bylo by nesprávné a ne:
spravedlivé, kdyby to.-měla býti obžaloba katolíků jenom,
nebo Církve katolické jenom.I ti; kteříjsou dnes v církvi
čsl., byli:dříve v-naší a: tvořili'spolu:její celek. Tak byta
slova měla-znáti: lépe. a správněji: 00: jsme,-my všichni,
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S: učinili pro:"proniknutí:Jidské společnosti,všech. jejich za
kk: řízeníi sociálních Kristovóu pravdou. Nezapomínejme ta

— ké, že moc'a penízea zaměstnavatelství“a praktické ře
šení měli vyslovení kátolíci:velmi málo v rukou.

| Ale,z této skutečnosti, že přesvšechny krásné a svaté

tolik boháčůa“zaměstnavatelů, vhání tisíce svou krutosti 
na cesty nevěry; na cestu zoufalství, které. nedůvěřuje

je jinému než násilné revoluci,:aby se odvrátili od Krista, plyne.jedno: Pravdazůstává dále-přavdou a zůstává
její krása. Jenom je třeba si-říci upřímně, že pravých,
upřímných křesťanů 'je.„opravdu málo. Jestli to:chtěl říci
titulek nad otiskem naší.poznámky, vítáme to. Musíme se
spojiti: všichni,. Kteří vidíme 'v'Kristu nějlepšího přítele
duší a životů: lidských, musíme vytrvalé. hřmíti -do' svě
domí mocných.a'bohatých,: všichni vytrvale a stále. Mu
síme stále obraceti lidi od křesťanství formulek, návyku,
vnějškovosti kplnosti :uchopení:a prožití celéhoKristova.

poselství; celou duší, célou-bytostí, v každémpovolání 'áve všech okolnostech.
Jinak: se“bude'stále' takto 'jeviti“ křesťanství: Ve vodě

leží kámen.:Je'celý: mokrý:na povrchu. Ale-uvnitř-není
vůbec vodou:zasažen.:Takoví jsou mnozí:křesťané,tisíce
křesťanů všech: dob. Jsou 'pohrouženi do křesťanství zvy
ky, tradicemi; radostmi; řešeními... Jsou zaléváni:křes
fanstvím,. byli“ ponoření. do jeho Požehnání. takřka, ale
neotevřeli-se křesťanství. Jejich životy; jejich nitra zů
stála uzavřenatajemnému působení:křesťanství... Pro
tože Bůh.neznásilňuje lidskou svobodu,nýbrž chce, aby
se -lidé svobodněrozhodli pro něho; proto zůstává tolik“
lidí buď nedotčeno křesťanstvím,-nebo jen: na jeho: po-
vrchu. Toto je třeba“ustávičně. lidem. zdůrazňovati,:že.

křesťanství--je především.život z' Krista ve všema. vé
všech kolnostech: Burcovati věřící a nedovolit jim, abý

usnuli 4 zvykli:si-na své povrehní křesťanství.. Braito.

NÁBOŽENSKÝPODKLAD NÁŠIGH SOCIÁLNÍCH.POVINNOSTÍ
Někólikráte:jsem -již.slyšel. námitky: proti tak zvané

křesťanskésociologii; že. prý :Kristus. sámodmítl. zasaho
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7
'vati do čistě světských a časných záležitostí. Ovšemže

n. odmítl. Byl. Bohočlověkem, který přišel. lidi vykoupiti
o- zhříchů, který přišel-hlásati království Boží.-Proto se ne

M mohl zabývati jako Učitel nového zákona malichernostmi
a podrobnostmi. Ale, dal sám obecné zákony láskya spra
vedlnosti, podle kterých se majíci takové jednotlivosti

M řešiti. Ale zákony-i pro ty tak.zvané podrobnosti dal a
dalje tak: postačující,že se' podle nich všechno může a
mávyřešiti.Protože nás-spojil v jednu rodinu, proto jsou

„křesťanépovinni vyřešitisi všechny:otázky, které se tý
kají majetku, pomoci, povinnosti a-požitků, jako členové |
jedné rodiny: A čím jsou lidé těsněji spojeni, tím' jest na

léhavější tato povinnost řešení.:-Neníale nikdo tak těsně j
spojen jako-právěkřesťané.Jedna rodinaa proto jedna
snaha o to, aby'se v této rodině-opravdu. všichni cítili
domá- a aby všichni 'se všemi "zacházeli -opravdu jako
s bratřími.

Dále; -jsme'lidmi, jichž:podstatajest“z důše a z těla.
Nějénom z duše: I z těla“ Neníkřesťanské: pohrdati tě
lem; Spasitel je vzal na sebe. Žil lidským životem..Proto
i' o: tělo jest třeba. pečovati, o' tělo, jakožto pomocníka
duše, jako schránuduše, neboť jako'vzal- Kristus lidské
tělo; -tak v něm“přece nás vykoupil, obětí -jeho .nás spa

„sila je také oslavil zmrtvýchvstáním.
Tak'i: my máme' povinnost k. tomuto 'tělů a :k onomu

tělesnémů:svých bratři, se kterými jsme duchovněspo
jení' v.tajemné jednotělo Kristovo..Z tolio-pochází po
vinnost.starati se o'to; aby se onomutělu, pomocníku du
še, dostalo ve všech lidech potřebného k:tomu,aby to byl
pomocník,který jest schopný práce,kterému se dostává
potřebného. Jako komolí komunismus člověka, protože po
pírá' duši; tak“liberalistické sobectví komolí stejně člově
ka, protože znásilňuje.lidské:tělo, nestárá se, aby všichni
byli po této-stránce: opatřeni'a nebyli tímto tělemve -své
duši zotročováni, když musí jako Božíhovádko tolik tělu

otročiti, tolik péče jen jemu věnovati pro nespravedlnost- liberalisťického-sobectví.
Proto: nezaměňovati křesťanské volání;že důše jest

první, za kacířský montanismus, který tělo popírá.

Neboť-proto“nechce Spasitěl,abychom byli ze světa, ale
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MĚ také nás néchce s druhé strany vzíti ze světa,„protože
E- chce; abychom-v tomto světěnesli jehó poselství, aby
5%,chom se snažili tento svět, tak'jak je a nemá býti, udělati
novým světem, tak jak se o něm praví v Písmě:. Hle, já
činím všechno nové. Náš úkol, všechno učiniti; nové,;nový
život 'a nový svět, -abychom osvobodili svět od kletby,
kterou Kristus stihl svět, aby svět byl Boži ane Satanův.

Nakřtu svatém a'na biřmování jsme přijali.nézrušitel
ré znamení;Které jest podle:"svatého Tomáše duchovní
mocí.-Přijali jsme znamení těch, Kteří patří. ke Kristu,
kteřímají vněsti:jeho duchaa jehoposlání dosvěta, všu
detam, kdese objéví se svým znamením.A máme k tómu
duchovnímoc'jednati podobnějako Kristus, to: jest, po
dobně vyKoupiti svět, onen svět, do kteréhojsme posta
veni, svět oněch:okolností, poměrů,-„zaměstnání,;v kterých
mámepůsobiti., *

Bude:to účinnější nežnenávistně bouřiti proti marxis
tům, sníti o diktaturách, které nikoho neučínílepším, ka
rikovátilevici. a biti sev, prsa svou:pravověrností, která

již není pravověrnou, nove se pyšně"bije v-prsa.ela Braito.

300LET OD.SMRTI.VELKÉHO UKRAJINSKÉHO
METROPOLITY

Bylo -tomu 5. února 300 let; co-zemřel kijevský metro
polita a.„Rusínský Athanasius“ Josef Velamin Rutskij,
spolu se svým druhem sv..Josafatem pravý apoštol uni
onismu. O“oboubý se podle výroku sv.Otce- Pia XL.dalo
snadněji:říci,čím-nebyli se zřetelem ke“svatosti a apoš:
tolské horlivosti, než: čím byli.

Cesty Prozřetelnosti se někdy zdají lidem divné. Apoš
tol 'unionismupocházel z rodiny kalvínské a-byl jenom'
náhodou (z nedostatku: kněze kalvínského) pokřtěn kně
"zemruským:I jeho:pozdější vyznání bylo protestantské
jak na školáchve Vilně“tak v Praze.Ale studiemkato
lickéhonáboženství oživil milost Boží, která byla v něm;
a osvíčen Pánem a puzen svými otnostmipřestupuje Rut
skij jako 21letý-mladík 'ke katolicismu, i když ho za-to

-Vlastnímatka úplně opustila. Z.touhy státi se knězem stu
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dujeještě 2 léta v. Wůrzburku, až konečně odchází pěšky
spolu se svým druhem,:kterémudal:polovičku svýchpe

něz, jež by mu byly jinak: stačily na-pohodlnou cestu,do Věčnéhoměsta.:

+ "Byl přijat:vlídně:papežem:Klementem:vn a:byl při
a: jat dořecké koleje jako prvníalumnusRusů;právě sjed
n. ňocených. Rutskij Be však: nechce: obrátit k zrádnému
| ritu “ruskému :a jenom na výslovné přání sv. Otce složil

předepsaný s tím slib. /Toho.se však hleděl hned zbavit,
s z. když se vrátil do Vilna a viděl, že sjednocená, církev je
45 ©opuštěna ode všech. Po několikeré:„žádosti: konečně: mu

přišladispens.a on vstupuje roku -1607do kláštera nejsv.
Trojice, kde již žili někteří.jinoši ruští shromáždění okolo
sv. Josafata.

V roce 1608-seStává knězem, 1609zvolen“supériorem a
už v roce 1613 vstupuje na metropolitní stolec kijevský
a haličský jako“hlava -nejrozsáhlejší: provincie.církevní
vté době:

Přes 25 let šířil:ze'svéhosídla světlosv.. víry, bojuje
s protivenstvími všeho druhu; mimo“jiné 'i se skoro pod
průměrným vzděláním (vzhledem' k' západním kněžím)

— „sjednoceného kleru. Jenom málo biskupů bylo oživeno
duchem jeho a jeho druha'sv. Josafata, -něúnavnýchto
spolupracovníků. Zato nacházel pochopeni: a -podporů
u apoštolského nunciá iu krále: Zikmunda.“ ž

-Přes'své osamoceníve svém nejbližším okolí a přes
zápasy: náboženské,:které: vznikaly: v:souvislosti; se. zesí
lením propagandy pravoslaví Vroce 1620 a vedly až k
mučednické smrti sv. Josafata, podařilo :se.jenom- -jemu
samému obrátiti 2,000.000rozkolníků.
„A to! ještě musil bojovat Rutskij —.a' v tom vidím ně

zištnost jeho náboženství, nepočitající :se“ žádným poli
tickým oportunismem -a dokonce: zříkajícím se ho roz
hodně v boji o-spásu .duše ;-—.próti: extrémům :z. druhé
strany: proti: odpadové horečce.zdruhé strany,proti leh

a komyslnému'přestupováníšlechty..kekultu katolickému
z pouhé západnicko-polskémódy.V:té:věci vymohlzákaz
u-papeže Urbana VIII. v roce 1624.

Nepodařilo-se mu už bohužel postaviti pro:nepříznivé



E okolnosti seminář.pro světské celibátní kněžstvo,ač užto
E bylo v synodě usněseno..

Jeho jediná vášeň byla starost.o spásu duší. Byl vždy
ochoten popustit: metropolitní stolec::pravoslavným, jen
když'se obrátí.

Práce jeho došla uznání sv. Ótce Urbana VIII.,který
jej nazývá- „Atlantem :Unionismu“,-„Sloupem Církve“a
„AthanasiemRusů“

Zemřel 5. února 1637."Zemřel v nemenší pověsti světce

nežjeho spolubojovník“sv. Josafat,-o jehožblahořéčení
se sámtolik zasazoval.

PRA COVNA
ODLESK BOHA' OT.CE

V každém potůčku: se odráží kousek krásného modrého
nebe. V každém“ tvoru. se.'odráží“ velikost <a.„moudrost
Boží.V Ježíši Kristu se: odráží a zjevuje Bůh nejdokona
leji. Nejdokonaleji.se nám v'něm zjevila: pravda Boží a
nejvíce skrze něho.zalila svět Láska Boží..

Jestliže. se někomuzdá nauka o Bohu příliš theoretická;
nechťse zadívá na:osobuJežíše Krista; na jehoslova a
na jehočiny. On jest:jednorozený Syn Boží, jest Vtělené“
Slovo.A když se jeví celá jeho. bytost jako dobrý, tak
dobrý;-že z lásky k nám ažumřiti dovedl, když jsme si
nevěděli rady se..svou bídou. Nemůžeme říkati,- že Bůh
jest abstraktní bytost, že.je těžko-jej milovati, že to. zna
menáhoniti se za.stínem..Živý: jest -náš Bůh a skutečnéjest jeho Vtělení v Ježíši Kristu.

Tento Bůh přišel hledati všechno, co bylo zahynulo, ne
znal odpočinku -a neznal únavy, když hledal. bloudící
ovečky. Sytil chlebem i- pravdou. Dovedl odpustiti všem
lidem“hledajícím: odpuštění:. Ujímal: se opovržených“ Ne
návidělhřích a láskou odnich*odvracel hříšníky. Nebylo
bolesti,ke které by“se.nebyl sklonil. Nikdo mu nebylcizí.
Všem přinesl-ztracenésynovství Boží. A aby:se nikdo ne

oně: aby: neztratil, napřáhl své paže nakříži, paže zkrvácené "konečně mohli 'všichni. věřiti, že ten;. jenž ač
je Bohočlověk, dovede: umříti:láskou::za člověka, nemů
že býti. člověku:cizí, nemůže býti k. němutvrdý. Takový

“jest Syn:V:lidském:Těle:ajakový“ jest:i Otec, který“jej dosvěta poslal.. Eat
Protože.klešám; nechápaje takovoulásku Ježíšovi;:mo

hu se vrhnouti do náručí Otcova, neboť, jaký Syn,-jakovýOtec: Ježíši; odlesku“.Boha:Otce, smiluj se:nad' námi,
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-přišli jste...

pomoz Vířénaší, abychom dovedli čisti'v knize rozedra
ného tvého Těla, otevřeného tvého Srdce o lásce. Otce,
který nám tě tak dal. 7 Breito.

CHTĚLI HO UČINÍTI KRÁLEM"
Když nasytil Ježíš tisíce lačných skutečným chlebem

a skryl se, rozběhlo se mnoho lidí za ním.Chtěli ho učiniti
králem. Když jim slíbil 'své tělo:za pokrm,-když jim slíbil
vrcholný skutek lásky, pohoršili se nad ním.-Více s ním
nechodili, I mnoho jeho věrných.
„-Tak se opakujetatáž skutečnost, že i dnes je mnoho
lidí ochotno uznati křesťanství tam; kde se jim jeví ně
jaká naděje podepření pozemských-skutečností a práv
křesťanstvím. Tam, kde objeví u -katolíků dobrou vůli
k prosazení pozemské spravedlnosti, velebí je a stojí o je
jich spolupráci. A jsou zase katolíci, kteří jsou lehko
zpiti takovým úspěchem a domnívají se, že svět uznává
celé křesťanství..

Bylo by novou heresí přeceňovati toto uznání, spoko
jiti se s ním. Neboť víme,.že tyto sympatie se -okamžitě
změní ve starou nenávist, jakmile: prohlásíme, žene. pou
:ze chlebem živ je člověk, že křesťanství jest něco nesmir
„něvíce než zajišťování.jenom pozemskéhochleba.

-Není snad horšího pokušení;které se“přibližujeke křes
. fanům, nežtoto pokušení i-křesťanství, :celé Kristovo
křesťanství' snižiti jen na budování čistě pozemského
království.' To právě chče nepřítel. A' je ochoten vždy
cky uznati takové kněze, takové katolíky, kteří více krá
lovství tohoto světa a pozemským "zájmům-slouží :než
duchóvnímu poslání'Kristovu. Ale to není k duchovnímu
prospěchu, nýbrž jenom'podepřením království“ tohoto
světa-proti: království Božímu. Že jste jedli z chlebů,

—-— 1393 Braito.

BŮH V.NÁS ,
Není v.nászbytečně, není vnás nečinně;jest v nás ke

všemu, co prožíváme,:co námi.hýbe.:Nechce námbýti Bo
hem cizím, Bohem:'jenom trůnícím ve: svémmajestátu.
Spasitel řekl, že si. chce vinás učiniti:svůj: příbytek, že
chcev.nás přebývati:jako ve svém domově:'To' znamená,
že chce -býti naším přítelem,přítelem našeho skutečného,
denního a všedního, života::Právě:'tento život jej přijal
a:-k.němu sechce Bůh skláněti:ve. své. otcovské; :přátel

„skélásce. Jest s námi, abychom:mumohli předložiti celý:
svůj život, abychom mohli se k němu utéci s-celým bře
menem. svého: života, života. oněch obtíží, -jimiž *právě
procházíme: . (BRIT zpnf ZPĚL05 ng


; . -“Lil:

+ Náš, Bůh není“ Bohem jenom“ slavnostních “okamžiků,
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. Bohem, jemuž se pouze klaníme. Náš. Bůh-jest Otcem a
- přítelem;který proto v nás důvěrně přebývá, abychom se.

- 8 ním mohli důvěrně spojovati, abychom mohli celý svůj.
* život chápati jako z jeho ruky, o všem s ním hovořiti, vše

B chny bolesti mu předkládati'i'o bolestech a zkouškáchs ním rozmlouvati. Když jest -zvláště s- těmi, kteři jsou
zkoušeni, jak praví-v žalmu, a když jest zvláštnímzpů
sobemještěv těch, kteří žijí z jeho lásky a milosti, zvlášt
ní pozornost, péči a lásku otvírá těm, kteříjsou.drceni,
navštívení bolesti. Nechce nás zkoušeti nad naše sily, ale'
také chce, abychom zvláště v bolestech; vé kterých zvláš
tě potřebujeme jeho.pomoci'a ochrany, abychom se s ním
zvláštním způsobem :spojovali, jemu: zvláštním, ještě dů
věrnějším způsobem své srdce :otvírali.. Pak-.se v nás
přelije síla jeho přítomnosti, když i my se k němu přiblíží
me, když mu otevřeme své.srdce, aby je mohl posilniti,.
aby je mohl sebou naplniti.. Je-třeba právě v bolestech
rozšířiti.své srdce jehopůsobení,- právě- tehdy semu:
otevřiti,aby nás mohl zvedati, posilovati. Bratto.

LÁSKA VŠEMOHOUCÍ

Protože naše' nadpřirozená láska: jest účastí lidskou na
svaté lásceBoží;proto má naše láska k Bohu ak:bližní
mu také aspoň stín účasti na všemohoucnosti lásky Boží.
Velikonoční doba jest oslavou: této: všemohoucí lásky,
která se. před ničím nezastavila, která dovedla .spojití
věčné Slovo s lidskou přirozeností a -vykoupiti člověka
a vzíti na sebe všechny jeho stavy, všechnyjeho potřeby,

any to všechna věčná láska posvětila a. všemu dalasvousilu. A L Z
Četl jsem nedávno mučednictví:sv. Blandiny a ostat

ních mučedníků lyonských: tak, jak. jest nám zachováno
v překrásné prostotě'a životnosti. Nejčastěji se v tomto
vypravování „vrací.slovo agapé, láska. Pisatel zprávy
olyonských' mučednícíchukazuje jakožto sílu a ovoce
lásky, že: dovedli slabí mučedníci zvítěziti' nad katany.
Zvláštědojemná jest zpráva o mučednictví svaté Blan

díny. Bylá' slaboučká, mladičká. a: někteří měli o..tuto
křesťanskouotrokynistrach, zda vydrží všechna muka,
jimiž nebylo zvláštěproti ní, otrokyni, šetřeno. Blandina
vítězí nade“vším, nad ranami. bičů, nad: šelmami, nad
pálením, až ji konečně zabalí do-sítě, nechají usmýkati
rozzuřeným býkem. A ,0.mučedníku jménem Sanctusse
praví, že se na něm'ukázalo, že není skutečnéhoutrpení
tam, kde jest skutečná láska. Tato: láska jim -nejenom
dala vytrvati, nýbrž ještě:je naplňovala:.radostí v mu
kách.Tato láska.dávala konečně mučedníkům:živý:sou

o 8 těmi, kteří nevydrželi muka'a -kteří zákolísali ve. svéviře.0 ze ba: P >
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—Všemohoucnost lásky. Diviímese, kde.čerpali naši otco
vé: mučedníci,apoštolovéa; vyznavačisvou sílu. Divíme
se:tomu, že.je.mezi'námi tak-málo obětavosti. Divíme se,
že volání svatého Otce o.katolické akci 'jest kolikráte
přijímáno Ss neporozuměním, liknavostí. Proto nejsme
silní, proto nedovedeme .obětovati, proto prcháme“-před
utrpenímpro kříž Kristův:a projméno jeho, protože dosti
nemilujeme, „protože jsme dosti nezanitili, nerozohnili
svou-lásku k: Bohu. Nejdůležitějším základem veškerého
apoštolátu, veškeré -Katolické akce, jako akcepro krá
lovství Kristovo vůbec,:jest a zůstane jen hluboká,živá,
rostoucí nadpřirozená láska k-Bohu. Tato láska učí nás
totiž Boha milovati podobně'jako on sebe miluje, to jest,
dávati jemu: přednost přede vším, :uměti oceniti Boha
jakožto-toho,-pro něhož.stojí za'to všechno učiniti, vše
chnodáti a všeho se odvážiti.. Čili:.hluboký duchovní

život je tajemstvím úspěchu, síly a velikosti naší:činnosti.: raito.

SVÁTKYSVOBODY DÍTEK BOŽÍCH.
Když říkáme, že Církevvyšla z otevřeného boku Kris

tova, chcéme říci;:že-obětí'na kříži stali jsmese dítkami.
Božími, že tam' bylozadostiučiněno .za lidské. provinění.
Člověk se: stal otrokem-hříchu, otrokem všeho“nižšího,
protože nechtěl býti milujícím, důvěřujícím a- sloužícím.
dítětem svéhobožského Otce. 

Proto přichází nejlepší-syn Boží, jednorozený, vlastníSyn Boží,aby nám.vrátil toto. synovství. Přijímá sám
podobuotroka, přijímá. všechny.následky onoho zotro

„čení, -kterémujsme dobrovolně propadli a tak námvrací
onu svobodů. Našenejvětší, vrcholná-a nejkrásnější svo
-boda"jest svoboda dítek Božích, svoboda těch, kteří ne
slouží ani-Bálu ani Ištarotě, ani.lidstvu ani pokróku ani
humanitě ani. straně, nýbrž.prostě nejlepšímu -Pánu, jemuž
"sloužiti. znamená kralovati, jenž těm, kteří mu -slouží,
vrací nejvyšší důstojnost, protože z 'nich činí své dítky.
„Služebnictví"naše znamená u Boha a v.:křesťanství sy
novstvínaše.. Tak je třeba'chápati celý svůj duchovní

:život, tak'je-třeba chápati celékřesťanství, jakožto slu
žebnost synovství, našého.: . “
->Jen-Bůh sámnejlépe ví, co je člověku k dobrému, co
mu:prospívá,jen on ví nejlépe, jak byčlověka ponižo
valo, a:jak:by ho: bylo.nedůstojno, kdyby 'se. chtěl cele
zadati čemukoliv jinému než jemu. Proto chce, abychom
mu:sloužili.Protože nám určil'za:.cíl* nejenom mu slou
žiti, protože mu všechno“nakonec'slouží' i ďábli.v-pekle,

-ale abychom :mu-sloužili uvědoměle, dobrovolně synov
sky,totiž: s láskou;:aby:se::stala:naše“služba vracením
dítěte k- Bohu, krásnou spoluprací na.řízení hodnot a

288



Aue

B“«
A)

P

Br
byk

n bS

a
Ň .

světa,abychom totiž svým“správným užívánímživotních
skutečnosti a: hodnot vraceli věci-k jejich pravému cíli
a smyslu.Jako se synové starají s láskou as pýchou o to;

'% aby všechny věci -otcovské sloužily myšlence. otcovské,
celého rodu. í . «

To připomínají velikonoce: Jsmevykoupeni. Jsme osvo:
bozeni. Stali jsme.se.zase dítkami Božími, bylo nám opět
otcovským Bohempřipomenuto a:zřetelně řečeno, co on
chce od svýchdětí. A z kříže:se nám dostalo ještě tolik
milostí,kolik jich potřebujeme k této svobodě, aby nás
věcinezotročovalya.nepřitlačily k tomu, coje méněnež
Bů, náš nejvyšší cíl. -— Braito.

VÍRA

Víra je vážný. cit, že jsme tvory Božími. Praktické vní
mání neviditelného“ světa. Věřiti- znamená rozuměti,:že
tato země nestačí pro naše štěstí. Znamená vzhlédati. na
zemik Bohu; uchopiti životně -jeho přítomnost, čekati.naň
a horlivěuchopiti jehovůli. a.vidětí.v ní svédobro. Víra
není jenomnějaký přechodný silný. čin anebo prudký
pocitduše, dojem anebo názor, nýbržzběhlost a návyk,
trvalý a-pevný stav duše. Věřitv Boha'znamená oddati
se mu zcela, pokorně složitiísvé záležitosti do jeho:ru
kou. Kardinál Newman: Promluváo vířea poslušnosti.

ZEN
Z DUCHOVNÍHOŽIVOTA

ADAM:Gesamelte: Aufsátze, Haas, Augsburg, 1937, str.
450.:"Vděčnížáci velkého katolického 'theologa Adama
vydalisoubor- jeho-vzácných studií-k.:dějinámdogmat a
k hodnocení současné theologie.:Adamje znám jakotheo
log ovládající mistrovsky celou'svou látku a: mající zá
roveň živé spojení.se 'skutečností.:Při.-tom je mistr slova;
takže každá jeho: studie je zároveň i duchovní požitek.
Sbírka obsahuje dobréstudie 'o primátu v. nejstarších do

Con a především vzácné studie:o svátostech v .nejstaršírkyi.“<% 2 M .
BREMOND::Autour de. humanisme, Paris, Grasset;

1937,str. 300, cena 15 frs. Sebrané a dosud. neotištěné stu
die o duchovnímživotě“ od:známého historika duchovní
hoživota. Bremonda.Jeho bratr, který tyto.studie.sebral
a.vydal, učinil věc:neobyčejně záslužnou, protože toto
dílko jest nutným -doplňkem velkých Bremondových. dě
jin francouzského "duchovníhoživota. V tétoknize jsou:
shrnuty především. jeho studie'o poměru -humanismu-:ke
křesťanství a:k. duchovnímu.životu.
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GONVERT: Le S.,Cure d' Ars. Lyon, Vitte; 1937, str.
158,cena 5 frs. Duchovní život nazákladě výroků, kate
chesí a direktiv-sv. faráře arského. Dýchají jeho proste

a “tou' a svatou opravdovostí. Dobrá knížka k rozjímání:
—BUDESJEAN SAINT: Lettres et Opuscules. Paris, 1934,
Lethielleux, str. 490, cena :18 frs. U svatých:i jejich listy
a: jiné drobnosti literární mají svoucenu. Proto je dobré,
že:byly vydány tyto.doklady -duše-zapálené tak velkou
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FOLLIET: LaSpěritualité de:la Route: Paris, Bloud et

-Gay,1937, str. 190, cena'10 -frs.Příručka duchovního ži
vota pro mládež, hlavně skauty a členy:katolické mlá
deže..Probrány..všechny úseky duchovního života i živo
ta denního naší mládeže. Stálo by za překlad!. ©
" GOOSSENS: Tongrand ami. Tournai, Desclé,- 1936, tři
svázečky,. cena-belg. 2.40.-Krátká rozjímání pro mladíky
a dívky, činné:v Katolickéakci.-Rozjímání průhledná,
svěžía'praktická. -7 1. © ———

'HERMANS: Mystigue.Bruxelles,'1937,:Éd.: dé. la 'cité
: chrétienné, str. 430,.cena' 7 bele: Základv“-a:dějiny mys

bí Úikyjsou šťastně shrnuty v'této nové knize. Autor nej
V prvé ukazuje, co je křesťanská mystika, z čehožije a pak

'se-snaží řešit-její problémy.Proto jeho:historická studie
o neníúplná, nýbržzachycuje-pouze nejvýraznější .mystic

: ké-osobnosti a směry..Ukazuje na nichživotnost: katolic
j ké mystiky aoriginalitu jednotlivých směrů. |
i JUNGLAS: Die Lehre der Kirche. Bonn. Verlag der—=© Buchgěmeinde,1937,str.375,cena5.80'Mk.Dogmatika

„„proJaiky. Nelzev několika slovech říci všechny přednosti
©této knihy. Je systematická,“ přehledná, nic podstatného

vní nechybí a'způsob podání velmi přijatelný a srozumi
telný.:Nenípochyby, že bychom potřebovali“něco.podob
ného.. A proto dokudnebudeme mítsami,:-je velmi užiteč
né:pro-laiky sáhnout.ke.knize: německé,která v tomto
případě-jeopravdu:značnělaciná.. ; 2.

b . KIEFFER: :Précis-deliturgie'sacrée.. Moulhouse, 1937,
P“ Editions: Salvator,str.:400,cena.30 frs.:Francouzský pře

: klad. vynikající. německé-liturgické :příručky: Podává
j. přavidlalitúrgická,: vykládá -rubriky brevíře i misálu, učí

obřadům mše svaté a církevních úkoríů. Teorie. je ozřej
menanesčetnými praktickými příklady. Dobrý index činí
knihu' zvlášť"použivatelnou.Doporučujeme hlavně kně
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“ žím a.bohoslovcům.*
“ o ©LABURU:Christus unď die Gesselschaft. Wien. Seel

'sorger: Verlag; 1937, str. 84, cena 2.90šil. Smělá-kázáníšpa
nělského jesuity, kterými -nemilosrdně odhaloval slabiny.
španělských katolíků, ve:kterých burcovál jejich křesťan
ské svědomí-vůčisociálním: otázkám. Kázání jsou skvěle
stavěna;napojena papežskýmiprojevý. Škoda,že tohoto
hlasu bylo tak málo slyšeno. Varovné -pro .nás!
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kč. LIVRAGNE: Marie/.notre -soeur. Paris, 1937. Bloud et
R. Gay, str. 190, cena 9 frs..Knížka-je psána. pro lidi dnešní

-©doby, chce jim přiblížiti Marii -Pannu, velkou jejich, ses
tru, aby úcta mariánská -nezůstala jenom úctou, nýbrž
byla službou Kristu, :jak-i Maria jenom jemu sloužila. —

MARKOWA:M. Siuclair. Paris, 1936,str. 130, cena 6
frs. Marketa S. se těší čím dál'tím větší pozornosti jako
vzor dívky, která žila v těžkém, otráveném ovzdušía pře
ce mu nepodlehla, nýbrž dovedla své spoludělnice získá
vati pro svatou:věc: Boží.Životopis vyjde ve Vítězich.,

Missale: Romanum. Torino, -Marietti, 1936. Velikost
28x15: Krásný:čitelný dvojbarevný .tisk.. Možno.objed
nat' nevázaný. Hodí se velmi:dobře jak pro soukromou
potřebu, tak pro-oltář, protože obsahuje i noty. “

MOSSHAMER:Werkbuch der religiósen Mádchenfůh
rung. Herder, Freiburg-i. B., .1937, štr. :330, cena 4 Mk.
Autorka je diecésní vůdkyní mládeže v Řeznu.Její kniha
je psána- zkušeností a chcevésti ty, kteří: mají. vycho
vávati mládež, zvláštědívčí. Ukazuje zvláštnosti a potře
by dívčí duše, aby z nich.vyvozovala pokyny prozvláštní

"způsobjejich vedení. Kniha prospěje neobyčejně mat
kám, učitelkám;,-.ikněžím, protože autorka si vzala za
svůj životnícíl práci pro dívčí mládež“a proto jí dokonalerozumi.'- “ SN

MUGNIER:Roi, Projet, Prétre. Paris, 1936,Lethielleux,.

str. 230,.cena 12.frs. Mnoho se píše o- Kristu králi, méněo.Kristu prorokua knězi. Poslední dvěstránky Kristova
poslání jsou zpracovány dobrým theologem 1 básníkem.
Ukazuje krásu těchto:pravd ve spojení 8 naukou o Cír
kvi jako mystickém:těle Kristově. ——...

PINARD- DE: BOULLAYE:Jesus Redempteur. Paris,
1936;Ed. Spes;str. 300, cena;12 frs. Konference notredam
ské za rok 1936'probíraly. otázku dědičného.hříchu, po
třeby vykoupení a-uskutečnění vykoupeníKristem. Jsou
to vlastně vědecká pojednání katolické- theologiena ka

- zatelně zpřístupněná laikům.:Je to' vpravdě dílo 'vědec
ké ceny. — Od-téhož :autora: vyšly tamtéž jeho exhorty
svatého týdne,-připravující posluchače konferencí na ve
likonoční svaté přijímání: La. Montée;des ames. Ukazuje
se tu Kristus“jako“cesta-kvýšinámživotním.+...

PROHAZSKA:.Méďitations. pour..Pannée :liturgigue.'L.
Paris, Casterman,:1937;- str. 310,.První- svazek 'vynikají
cích meditací na církevní-rok..Svazek obsahuje“rozjímá
ní adventní a vánoční. Prohazska-byl. hluboký nábožen
ský: myslitel, který: dovedl..v. každé . liturgické: myšlence
najíti řadudobrých- a'pro:život užitečnýchpostřehů. Kni
ha.neobyčejněvhodnápro-rozjímání.akázání. ©

SCHŮTZ Dr.. A.: Krisztus. Szent István-Társulat, Bu
dapest, 1932; str. 272,cena 6 pengo..Životopis psaný prá-,
vě-pro moderního člověka: Význam díla záleží právě 'v
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tom, že autor napřed podávákrátký: historický přehled
všech proticirkevních směrů od Reimařa až po Ludwiga
(i Papinimu vytýká, žese dal příliš inspirovati Renano
vým Vie de Jésus), aby pak postavil svou.thesi, že ne
stačí tázati 'se jen evangelia ohledně toho, kdo a' čím
byl Kristus, nýbrž apředevšímCírkve učhovávající apoš
tolské podáni. O

© TANGUEREY-GAUTIER:Pour ma vie interieure. Des
clée e.Cie, Tournai, 1937,str: 670, cena 4belgas. Krátká.

ako asketiky.a mystikýpro. laikyčinné v Katolicé akci a spolcích.Je to zkrácený výtah klasické učeb
nice asketiky -a mystiky pro:kněze' a semináře. Díloje
přístupné všem laikům a je psáno -vpravdivém předpo

„kladu, že jenom hluboký náboženský život'laiků zaručuje
ovocéjejichapoštolskýchprací. a 7,

Theresia von Jesu. Briefe. (1. Teil.) 3. Band .der.sámtli
chen Schriften. Přeložil P. Alois Alkofer O. Carm. Dix.
640 stran, váz. 11.50 Mk. (Subskr. cena 10 Mk.) Verlag
Kósel-Pustet, Mnichov. První svazky záslužného překla

E du přinesly obraz duchovní vyspělosti 4 mystické vzne
vě. šenosti.sv. Terezie. Dopisy :jako.by ji stavěly do nového

č“ světla..Z vypisovaných událostí všedních i svatých, vy
l zařuje mateřská. něha a Sstarostlivá. pečlivost. svaté 78
n kladatelky. Z četbylistů si odněse každý přímo tajemné

uklidnění. Sv. Terezie.je tu blízká-každému právě svojí
i teplou srdečností,.tou nejryzejší lidskou láskou ke všem,
j S nimižpřicházela-do styku. Knihaje nepostradatélným
i = pramenem k poznání prostředí, v němž:velká reformátor

ka-žila a-pracovala, vedená jistotou milovaného Boha. ©
TONDELLI: Gesů Christo. "Forino. Coc, Ed- Intern,

1937, str. 600, cena:20 lir. Za neuvěřitelně nízkou- cenu
možnosi opatřiti velmi důkladné dílo o Kristově osobě.

. Autor.nejprvestuduje pramenyživota Kristova, hodnotí
A je ve světlestudia kritiky, nejstarších církevních spiso
ja vatelů, áby pak přešelk druhé části; tojest k základním

myšlenkám. Kristovým, které zpracovává theologicky.

korunou dila je přehled :díla Kristova, které: přetrvalověky: | A<VANDEVOORDE:' Ruuúsbroec.endeGeestderMys
tiek, Antverpen, 1934-.De Sikkel, str. 180. Ruysbroeck; z

„něhožjsme právěvydali -ve sbírce Po'cestách mystiků.k
lásce. Boží-krásný. spis o sedmistupních lásky:Boží,- jest

b stále chloubou vlámského -národa. Tak si vydali nedávno
tuto krásnou vlámskou studii o významu'a:duchu Ruys
broeckovy. mystiky. Zdůrazňují především jeho christo

" céntrickou myšlenku,neboť.pro'něho jest vrchol mystiky
v dokonalém:oblečení Krista. :
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Ě. ZRŮZNÝCH POLÍ

BROS:-L'ethnologie. religieuse: Páris, Bloud et Gay,
1937, str. 310, cena 30 frs. Spisovatel chtělpodati vý“
sledky .dosavadního .pozorování. a: studiá' primitivních
národů po stráncenáboženské. Ukazuje, jak velice se
mýlil Darwin a ostatní badatelé, kteří považovali tyto
kmeny;mající svá tajná celkemdosti bohatá náboženství,
za lid bez náboženství. Kniha jest dobrým argumentěm
apologetickým.Zároveň je to kniha srovnávací vědyná
boženské.Jako taková:výborná: o
. BERUTTI: Institutiones juris. can*.vol. III. de *religio
sis, Torino; Marietti, 1937, str. 380, cena 25 lir. Církevní
právo má zvláštní úseko řeholnících a:jejich životě.Be
ruttiho kniha shrnujetuto'nauku, podává přesný“a: vy
čerpávající výklad jednotlivých «zřízení :pro řeholníky.
Všechny'nejnovějšívýnosy jsou tu zařaděny, takžedílo

6 opravdu doporučit:všem vedoucímjakékoliv řeholníužiny. : M“ V V
BUBER: Die Frage.an den Eiňzelnen. Berlin, Schocken

„Ferlag, 1937,.str. 130. Knížka je rozšířenou přednáškou
pro studenty tří německých universit ve Švýcarsku,:ve
které známý "myslitel probírá. otázku poměru jednotlivce
k celku, právo 'jednotlivce na sebe a celku na jedince.
Řeší problémy:generační a vztahy kolektiva k individuu.
(A. CORONATA:Institučiones“juris .canonici. Vo).. V.

Totino,.Marietti,:1936, str. 400, 20 lir. Ukončení význam
ného dila:o církevním právu pro kněžstvo:a' seminaristy
je tento pátý svazek,- obsahující“ velmi podrobné, indexy
a neuvěřitelný prostě přehled kanonistické literatury.
Tento soupis nebyl ještě nikde tak důkladně pořízen ja-.
ko v tomto díle, protože obsahujena sto stran. Doporu
čujemevřelecelé dílo. : V

DVOŘÁK::Zrcadlení na hlubinách. Básně.. Pelhřimov,
1936.Nestor literátů z'let devadesátých nehodlá složíti
svépero.Básnětohotosvazku -opěvujívroucí lyrikou ná
boženskéskutečnosti;jež vidí provanutysvětlem a krásouBoží.Pe B u

FR. W. FOERSTER--EM. ŽÁK: Mlhamia tmou. Časo
vé kapitolyo kultuřních:otázkách.a všeobecné civilisaci
naší doby. Str.:77,.cena: Kč 7. Vydalo nakl. Kropáč-a Ku
charský v Praze II., „Spálená ul. 23. Kniha poukazuje. na

přednosti. a nedostatky: dušé moderního' člověka, 'odha
luje chorobua ukazuje léky. : M.

HABÁN: Psychologie, Brno, Akord, cena17 Kč. Dávno“
jsme čekali na tuto'knihu, kterou se řadí.dr. Habáň mezi
naše nejlepší odborníky.:Potěšitelné jest, že zachoval bo
hatě ze scholastiky celý její bohatý přínospsychologický
a zároveňs tím: dovedlmistrně: spojiti výsledky moder-,
ního badání, Kniha jest vzorně rozdělena, jest psána od
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borně a při tom -přístupně i širšímu čtenářstvu.:Doporuče

jeme knihu co nejvřeleji všem vychovatelům a Ná
vším takéstudujícím. O této. knize opravdu.platí, že níneměla chyběti v -žádné knihovně. inteligentově, zvlášt
když její nízká: cenaumožňuje, každému“její zakoupení,
Úprava-jest prostě: u:našich: publikací neobvykle krás
nou,totiž dokonalou. Dělá -velkou čest Lidovýmzávodůmtiskařským: v Olomouci.

HEILER: Urkiřche und Ostkirche. Miůnchen,Reinhard,
:1937,: stran "620,cena 11 Mk.: .—. -Velký bojovník za
jednotu Církve, který se vrátil před nedávnem po dlou
hém-hledání:k té, která-je zárukoutéto-jednoty,-vydává
nyní: monumentální:třísvazkové. dílo-6, katolické Církvi

východu: a :západu. První'svazek srovnává dnešní stav
-pravoslavné církvě s-církví prvotní, Všímá si všech- míst
ních.pravošlavnýchcírkvía studuje jejich život asketic
ký;:liturgický, lidovou. zbožnost i mystiku. -Heiler,který
svou.poctivostí právědospělk jednotě.katolické Církve;
je- při. vší své kritičnosti úzkostlivě spravedlivý. Jeho
studie jsou sice vědecké, ale prohřáty životním. teplem,
takže. se jeho- historie východní. církve. čte:neobyčejně
poutavě. :„HESSEN::Die:Geistesstrůmungen der: Gegemart, Frei
burgi. B. Herder, 1936, str. 188; cena 2.20 Mk.-Vynikající
filosofaugustinovské: školy dává -zde krátký a'srozumi

-telný: přehlod hnutí -duchovního- života přítomnosti. Zjišťuje všude zřetelný,odklon 'od materialismu k ucelenému
patření na svět. Ve. třechkapitolách“ zjišťuje tento přerod ve vědě, v umění ave:filosofii.
„KOSNETTER:.Die TaufeJesu. Wien,-Maiór et cie., str.

360, cena 6 šil..Okřtu: Jánově. a:pokřtění: Kristově bylo
již mnoho napsáno, ale je málo vědeckých. prací, -které
byo nich všestranně pojednaly. V.tomto:díleje dostateč
ně; ba úplně: podánostanovisko: katolického 'éxegety ke
všemotázkám, týkajícím se těchto křtů. Dilo-je'rozděle
no na.tři:kapitolý. I:.O-křtu Janově,'.jého podstatě a pů
vodu,II. o křtu:Kristově; zvláštní: výklad: zdráhání se
Jana, srovnání Matóuše's Janem, zvláště-pak výklad
hlasu s.nebe. Zvlášťdůležitý -je díl III., v--němž:$e pojed
nává:nábožensko-historicky o'křtu. Knihu: lze doporučiti
jak pro obšírnouznalost literatury, tak“ pro:rozvážný ú
sudek-Spisovatelůvve: -spornýchotázkách..P, LETHIELLEUX:'Les essais' cátholigues.Paris. Vel
mi obratně :redigovaný -časopis: dokonale -informující0
katolickésvětové. literatuře; vědecké.' Knihy. třídí podle
oborů.Informace "jsoukrátké, ale vystižné;.přesněudá

„vající. obsahknihy“ Přináší i přehled článků“vědeckých

o časopisůfrancouzských i;cizozemských.Časopis ČSR jejv čtyřikrátedo roka asi.na:60 stráúkách. Cena:pro SR je
na rok 20 frs..,
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LIEFTINCK: De Middelňederiandsche.Tauter-Hand
schriften. Groňingen;Wolters, str: 450,.čtyřicelostránko
vé ilustrace, cena 5.90Flor. Odborná studie orukopisech
Taulerových středonizozemských. Dnes; kdy stoupá živě
zájem o Taulera a-kdy se dějí pokusy.o kritická vydání
„jehospisů,jsme vděčni:zatoto dílo, které jest ovocem
mravenčí píle a nadlidské trpělivosti, se kterou vydava“
tel snesl všechny rukopisy-i- varianty TaulerovýchKnih.
Druháčást knihy podává ucelený.text Taulerovýchspi
sů. Velmi-cenná příručka pro :všechny překladatele Tau
lerovýchspisů: © ae

MAURIAC:Život Ježíšův. Podle 2., vyd.'přel.' M. Krej
za a O. A. Tichý. Vyd. naklad. Vyšehrad jako :l.-sv. „Ka
tolického literárního' klubu“. 272 str., pouze“váz. Kč .40,
pro členy KLKKč:26.70.-Autor, který je členem Fran
couzské akademie, je našim čtenářům-s dostatek znám
svými-romány;v'nichž se.ponořil áž na dno ubohých lid
skýchsrdcí; zmítaných vášněmi.-Jako'skvělý psycholog;
který se vyzná ve svýchhrdinech; přistoupit k odvážné-
mu úkolu podat. nóvě lidskou osobnost Kristovu. Beze
vší nasládlé sentimentality, obvyklé v životopisech Kris
tových,.črtá na základě evangeliíúžasněživotný a vý
razný portret Syna člověka“Jeho Ježíš heroický á"přece
tak hluboce lidský -je.postavou, jéž vámize všech veli
kých postav historie nejmocněji otřásá, je nejméně lo
gická, poněvadž je nejživotnější.. Třebaže postup, který
autor zvolil, je ryze'umělecký :(na nadarmobylo použito
na obálce českého:vydání kresby Rembrandta, jehož po
jetí Ježíše je Mauriacovupojetí hlubocepříbuzné!),při:

i

-znává, že nemůže.o Kristu mluviti, jako by mu.na něm
nezáleželo.:Je šťasten,že jeho osobitě pojatá kniha zne
pokojila svědomí uspaná.::Napsal:ji především pro ty,
kdož popírají -nebo si:.neuvědomuji. ustavičnou' reálnost
osobnosti,která se měla státi úhelným-kamenemsvěta.
„ROMITA:- Jus: 'Můsicae Liturgicae: Torino, Marietti,

1937;str. 320,-cena15 lir. Dlouho očekávané dílo, soustře
dilo všechna dosud“-roztroůšená- nařízení, ustanovení a
pokyny,- týkající se:cčírkévního zpěvu a hudby. Dilo
má dobroučást. historickou, ke které se připíná teoretic
ká část:0:podstatě a rázu církevního zpěvu 'vůbec.:Prak
tické pokyny doplňují. toto dílo; které“ přichází vhod
vzrůstajícímuprávě liturgickému hnuti. * '* 5

SAVIO, CAROLUS:FIDELIS:. Ad :sigillum: sacramenta“
če animadversiones..E/. Casanova, Turin, str. 86,.cena 10
lir. Osmdesátiletý autor navrhuje svůj pojem zpovědního
tajemství::že. je součástkou: svátosti: pokání: protože vy
znáním'se hříchy staly: látkousvátosti, jsou vyňatyz- ja

„kéhokoli jiného použití: a proto se znalosti jich nesmí uží“
ti nikdy. Jeho důkazy však silně připomínají slovo :0
tom, jenž nic nedokazuje, protože dokazuje příliš mnoho.
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Jistě. je bližší 'povaze „věci i svatému: Tomáši Akvinské
mu.názor všeobecný, že neporušitelnost: zpovědního, ta
jemství plyne z povahy samého tajemství, ježzde je ve
věci každému „člověku nejdůležitější a. proto nejvíce 8bez výjimek závazné. —es—

STÉFANINI: 17problema religioso in Platone e S. Bo
naventura. Torino, Soc. Ed. Internaz.; 1926,str. 418, cena
15lir. Pokus ofilosofii náboženství:-podlezajímavé osy:
Plato, sv. Bonaventura..Po studiích o filosofii nábožen
stvínejstarších dob-přecházíautor -k:základům nábožen
ské filosofie. Platonovy :a chce ukázat na svatém Bona:
venturóvi, jak tento velký učitel -církevní dovedlvytě
žiti-z Platona, cose pro křesťanydá.získati,
„SOHUTZ:Dr. A.: „Ae drokkévalóság. Szent István-Tár

sulat, Budapest, 1937, str. 336, cena 3.80-peng0.Četba
předpokládá filosofické -vzdělání. Myšlenkový 'pochod
díla dá se nastínitasi takto::Z dějin padá-na nás-stín
věčnosti, zkoumající duše postřehne z.pomíjejícího světa
(věčnou skutečnost, ukáže se mu.duchovost:věčného Bytí
ana jeho obraz stvořený, ztěla a duše pozůstávající člo
věk,plný.tajemství; který. nosí ve svémsrdci věčné*tou
hy; "protože mánesmrtelnou: duši. Jeho cílem je věčný
Jerusalem, ale minouti se:cílem: Znamená dostati se do
města věčné.bolesti, To je náš názorna' věčnost,:ale v
Evropě dnes straší jiný, importovaný z Východu a ne

- správný, proto-je. důležité vědět, jak lze správně žíti. prověčnost .ve:zdejším pomíjejícím světě.
ŽÁK: Židovská otázkave světle:katolické Církve. Pra

ha, Kropáč 'a Kucharský;1937, stran 45, cena- 4.50Kč.
"Zák shrnul systematicky problémy tak zvané:židovské.
otázkya odpovídá na:ně. jasnými slovy; Církve. Kniha
spravedlivá, protožeobjektivní.:
"4SIEGMUND.GEORG: Psychologie des: Gottesglaubens
Aschendorff, Můnsteri. W. — Str. 260, cena:3.38 Mk. Au
tor-užil Kůlpe-Girgensohnské metody sebepopisování. na
množství"inteligentních lidí. a povědeckém. zpracování
je v:této knize předkládá. Nesmírnězajímavé je sledo
vati cesty a snahy:duší od neklidu, -jenžpotřebuje Boha,

„Jenžtouží po:absolutních hodnotách, k' nalezení :Bohave
víře,překonávající pýchu a. vedoucí k ozdravění duše.—e8—

ZAWISOH ČARLA: Werden, des christlichén Arztes:
Benzinger, -Einsiedeln. :Str. '168,- cena 1.85 Mk. Zkušená
lékařka ukazuje lékařské.mládeži: metafysický a nábo:
ženskývýznam: lékařství.: Dává-pokyny 'na:cestu: násle
dování: Krista vůči“nemocným,.„ve-vědeckémbadání i v
životěs Čírkví. Ze všeho i zde mluvíosobní prožití,. a tak
budekniha sytóustravouidoališty:es |
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í E PAUL CLAUDEL.
E SVATÝBARTOLOMĚJ
Buďveleben Bůh, jenž zničí.zlo a zbaví nás bázně!'
Utrpení už nemá pro nás bolesti, ani v smrtiuž není strázně.
Jsme konečněsvobodní! Ať.zapálí kati oheň žhavý!
Aťvytáhnou meče a pilkami. směšnými mávají

„kolem hlavy! ©
Óradost, když to, co nejmocnějšímse zdálo, náhle se zdrůí
Ách, velký Bože! to není příliš: zaplatit. vítězství:smrti!
Óradost, když hlediš do očí nepříteli, jejž svědomíhryže,
a zdivo Pekla se's hrozným vzdechem.rozevře— 4

pod znamením Kříže!

Aj,vemte naše ženy a děti! statky a všechno veměedn
Vemtemůj:život!jen když.jsou zdolání.ti tam.
Vemtémoukůži, co na tom?:když. srdce náleží Vám!
Vemtemoukrev, co na tomP jen když.se to dravé zvíře:

-- zkrušil Ni
Vemte.métělo,-co na.tomP: jen když držším jejich duši!

NezmraačiliBartoloměje, ani ruku mu neuťali,.
nohy Apoštťolovýnespoutali' jazyk mu nevyrvali,..
„vyláhli-ho z pochvy:jako šavli, by na vzduch vystoupil
zakrvácen Anděl Hospodinův irudý člověk,

„jenžuvnitřbyl.
„Jďinyní, nicnedrží tě! Učiň tři kroky, pluku Božího:jasu!
Nic nemá nad tebou moci. Už nemáš tvářeni vlasů..

-Apoštolevpravdě nahý! zápasníku:vpravdě svlečený!
Světčevpravdě masa i všeho,„špinavého zbavený!
Učiň tři kroky. Krok: třetí křesťanskou >učiní tvou zemi.
Králi těch; kteří -do konce: šli 2a vůdcem a. korouhvemil

„ŽZide!Člověče čistý! už neví se, kdo jsi,
"když postava-jsi jen holá.

„ONoak nezapomněl a poznává.svéhoapoštola.Odhoď to! netřeba těla, býs vejiti mohl k Otci!
Netřeba. tváře; bys otřásl:zemí a překonal nekonečné“

pekelné moci!

Přel. "Otto F. Bableř.: ?
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DR. stby. M. BRAITO ©. P.

ÚSTŘEDNÍ MÝŠLENKA NAUKY
DUCHOVNÍHO ŽIVOTA

Snahu okřesťanskou dokonalost; odstraňování
jejich překážek“a uplatňování vhodných prostřed
ků k jejímudosažení nazýváme askesí a nauku 0
těchto cestách asketikou. Jako všechny věci, aske
se'i asketika mohousriadno'vykolejiti, jestliže se
přepnekterákolivjjejí stránka. Vaskesi i asketice
možno ták přepnouti stránku milósti, že bychom
učinili z duchovního života docela cizíživot a živel,
který nászaplnil tak, jako by'tu ani:nebylo svo
bodné lidské spolupráce. Anebo,:a to je častější,
přehání se důležitost onoho lidského a přirozeného
v askesi a proto takév asketice. Pak se dává příliš
veliká důležitost vnějším cvikům,postům a vněj
ším úkonům, ačkoliv to jsou:všechno jenom pro
středky k dokonalosti a ještě ne Samostatně účinné.
Křesťanská“dokonalost znaménáúčast láskou na
tajemném životě Božím. Proto jen Bůh může tento
život v dušizpůsobiti a jéj rozmnožováti,a ontaké
jen dovede dáti duši lidskéskrze tyto úkony, hlav
něpro jejich velkodušnost a dobrou vůli vůči mi
losti, účinnostv- řádumilosti a nádpřirozeného života:

Řekl jsem, že dokonalost známená plnost života
nadpřirozeného,života dítěte Božiho. Stali jsme se
dítkami Božími utrpením .Kristovým. Základem
pak toho sděleníBožíhoživota skrze Kristovoutr
pení je hypostatické 'spojení božské :alidské při
rozenosti.v: osoběBožího Syna, Protože byl člově
kema imy jimijsme, mohlnászvednout: k Otci,
s nímž byl spojenosobně. o

Když jsme jednou ztratili synovství:Boží, jenom
novým.darem, novým úkonem milosti a omilostně
ní mohlijsme opět nábýti tohoto synovství Božího.
-Jenaším prostředníkem, protože má naši přiroze
nost lidskoua přirozenost i osobu Boží.V něm obojí
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k bylospojeno,a tak, kdojest spojen.a v té míře,jak.
SMEje kdo spojen sKristem, Vté míře může znovu býti

S£ spojen s Bohem,-který.se takto spojil s lidskoupři
« rozeností. Tak jest základem askese přivtěleníke
Kristu, tím -totiž :způsobem, že, když ono přivtě
lení znamenápřivtělení k živémuKristu,:nemožno
spokojiti se jenom s přivtělením obřadnýmve. křtu
uskutečněným,nýbrž. je třeba. toto přivtělení sta
tické umocniti uskutečňováním' životným,, dyna
mičkým,čili přelévati životKristův doživota své
ho,oblékati Krista apřipodobňovati se jemua při:
vtělovatise stáleplněji kněmu..

Jako spojil Kristus „skutečnou“lidskou přiroze
nost s přirozeností. Boží v.osobě Boží, podobně také
mánašekřesťanství, náš:duchovní života tedy ta
ké-snaha 0:tento duchovníživot a-předevšímjeho
vzrůst, cožjest askese, spojovatinaše lidskés bož
ským. Protože jsme se ale stali dítkami Božími
v Kristu; proto jedině z:Krista-a jenom ze.spojení
8 níma ve:Spojení-s nímmůže vypučeti. a, potom
dále-růsti tento nadpřirozený.život. dítek -Božích.
Tak jde nutněnaše omilostnění:skrze Krista.

"Takmá člověkmilost Boží a život Boží v.sobě;
jak je přivtělen'ke Kristu. Toto však -přivtěleníke
Kristu je základem mystického těla Kristova a zá“klademtaké Církve. a

Proto je třeba stanovitii místo nauky-o duchov
ním životě, o:jejích metodách a prostředcích a ne
bezpečíchdo jejího středu, do jejího živého středu,
atím je právěspojení-s Kristem,Životnéspojení
s Kristem,vrůst -do Krista :zdroje milosti, tedy
předevšímdo:Krista mystického.

Má-li.mítiaskese nějaký smysl vůbec, musívésti
k Bohu, Nenípak -jiné cesty k Bohu dnes, než skrze
Krista bohočlověka,a proto i asketika musí býti

naukou, ják obléci Krista, jak odstraniti překážkyktomu.
Neboť, jestliže milost vlije do :násonen život,

-stává se onen novýživot naším životem a musíme
jej žíti,my žíti. Musíse v nás.rozvijeti, naše schop
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l nósti ovládati;:náš celýživot:pohltiti a proměniti.
I Aby onás platilo: Žiji; ale nežijivíce já, nýbrž žijé
ja ve mně Kristus. Neboťon jednák uskutečnildoko
4 nalelásku k nebeskémuOtci'a tak je nám příkla:
li dem těto:lásky, a za druhé; on nám umožnil, že mů-

žemepodobněžíti, podobně Otce milovati. J est ne
jen vzorem,nejen cestou, nýbrž také životem, jímž

| můžeme plniti vůli nebeského Otce, protože. On'je
dd: kmenvinný a my.jsmejehoratolesti a:můžemežíti
1. životem tohoto vinného kmene' jenom ve spojení2 s tímtovinnýmkeřem..;
| | Proto af jsou různénázory asketiky, čili nauky

, o"cestěk dokonalosti a metodách a prostředcích:na
této cestě,askese:je jenomjedna, snaha o dokona

i lost'je jednotná“ajednolitá.'Hlavní u ní jest, aby
"M vedla k Bohu:4 'připoutala:proto. keKristu, který

|

|

je naším:životem;.z něhoža jímž můžeme takto žíti.
i Kristus však není (osamocen, nýbrž přijal své; a
fa proto.i askese'a askétika můsívésti Ktomuto Kris
bo tu-mystickému,jak říkáme,k tomuto spojení všech

údů Kristových, všech těch; kteří jsou k němu při—© vtělení.Tak-jetřebasnahuo.duchovnídokonalost
p i nauku o této snazé a jejíchcestách a prostředcích
a zasaditidotohoto středuKrista:historického, svázl. tostnéhoi mystického.

„„Jen takto se vystříháme výstřelků v.'askesi, vé
M snaze-0:duchovníživot, ivýstřelků'v nauce o těch
1: to: cestách, abychom: nedávali 'přednost různým
4 -Školámduchovního života.a různým metodám před
i duchóvním životem'samým, abychom“pro, svoje
jd. názory a pro svou školu nézapomněli na smysl a
i základ všech cesta všech snah-duchovního života;

totiž'o lásku k Bohu a'0 Společenství:dítek' Božích
ho v této lásce,j jež se projevuje láskouk bližnímu.Jen
: tak, když si uvědomíme; že duchovníživot je pře

devším dílem milosti,“neupadnemedo bludu, kte
rému propadají většinou pseudomystikové neka
toličtí, kteří kladou hlavní důraz'na automatiku,
na cvičení:á opakování až směšná, kterými přichá
žejí do.jakéhosi přirozeného zanícení; v němž mlu
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předevšímpůsobení milosti Boží v člověku, rozvi
nutí účasti na Božím životě v nás, a cviky a ostatní
pomůcky jsou jenom přědběžnými přípravnými
prostředky, které nás.mají ztišiti, připraviti, ale:
propůsobení Boží.Paktaké nebudemepohrdati tě
mitovnějšími prostředky, protože milost předpo:
kládá přiřozenost,předpokládá.přirozenostpokud
možno,pokud je na.nás, zkázněnou a uklidněnou.
Askese nemůže býti 'odloučena -od života; nýbrž
musí býti pomůckoua- prostředkem plnosti křes
fanského .a:-nadpřirozeného života. "Tenje ve spo
jení s Kristem:i-s:ostatním společenstvímv Kristu

E ví pak fantasie, ale ne Bůh.Neboťduchovníživot je

mystickém.Próto ani'asketika čili nauka.o du
chovnímživotě němůže.-míti jiného zdroje, než
theologii, než plnost theologie, a musí.kotviti prá
vě tak v jejích ústředních myšlenkách, jako ostat
níproudy, směřujícík poznání 4::milování.Boha,
což.je plnostkřesťanskéhoživota i smysl a obsah
theologie. o

Tak jest: asketika snahou o zúžitkování věrouč
ných hodnot:a skutečností pro askesi:čili snahu
o přiblíženíse.k Bohu: Základní pak naukou křes
ťanskou jest, že nás Bůh nenechal-v.náší bídě,že
se vtělilo VěčnéSlovo a vrátilo nás Otci, a žejsme
spojeni s ostatními v novém životě účastí naživotě
tohoto nebeského-Otčeskrze Vtěleného :SýnaBoží
ho. Tato náuka.je základem celé nauky o Církvi;
celé církevní zbožnosti: i Eucháristii, ve:které sé

/

nám podává:Kristus, obětovaný v oběti, zekteré
vyrostla naše účast na, životě Božím a ve které se
podává Kristus, udržující zároveň tento. životBoží
vnás,-ale:život;:kterýspojuje v jednu rodinu tyto:

dítky Boží, 'povolané,k Jednomu životu a živenéjednímživotem. Oh
Kdo-věří ve: svatost :Církve, uvědomí si také

svoi povinnost,učiniti,:co-na něm.jest, aby také
jím byla tato Církev, toto svatéTělo Kristovo, je
ho účastí na svatosti Kristově posvěcena.
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P. REGINALD M. DACÍK.O. P.
EXERCIGIE

z Chalkidsképouště, kamse uchýlil sv. Jeronym
po svém odchoduz Říma; z tohoto místa absolutní
ho ticha a klidu,-posílal čas od'času listy, které ko
lovaly.na:západě. Papež Dámas.je dával opisovat,
zbožnédámy na Aventině.se'jim učily nazpamět.
V.jednomž těchtolistů;:poslaném Heliodorovi,kte
rý doprovázel Jeronyma na poušť;ale pakse vrátil
do Akvileje'k rodičům a sestře,-píše světec:Bratře;
co děláš ve světě ty, -který jsi větší než svět?
Dokud pak“se budeš :zdržovati mezi. začoúzenými

„příbytkyměsta? Věř.mi: já' tu vidím :více světla,
Zde duše, zbavenavěcí: pozemských, vzléták- nebi
ak Bohu..

Dnes býchom mohli říci, že zalétá podobné vy
zvání ke všemlidem dobré vůle,'ke všem,kdo tou
ží po hlubším životě náboženském, z domů duchov
ních cvičení. I -kdyžnejde o poušť Chalkidskou, i
když jsou tyto: domy“mnohdy uprostřed města,
možno'se v-nich alespoň na několik chvil skrýt
předhlukem světa a předhlukem své vlastní duše
ausilovat jen'ovzlet k nebia k Bohu.:

Na:poušti: vyrostlinejvětší světci,jak námdo
svědčují. dějiny duchovního- života. S: pouštěza
vzníval hlas docelého křesťanského světa, zvoucí
po obnověduchovní. Kolik.velkých 'biskupů, vel
kých apoštolů vyšlo zpouště! Tam; vtichu, které

"mluvilo-vélmihlasitě:o Bohu a o vztáhu duše k ně
mu; tam se tvořilynejsilnější karaktery —a ještě
něco:na poušť se utíkali mnohdy křesťané také ve
chvílích:pronásledování, když senecítili dostisil
ni, aby-vytrvali-v' protivenství, jaké jim nastražil
svět, když se báli, že by podlehli ve chvíli proná
Sledování. Poušť byla tedy. místem, kde-se tvořili
světci, ale byla také útočištěm slabých, skleslých,
potřebujících posily,'ochrany, útěchy.

A nemají tentýž smyslduchovní cvičení,exerci
cie? — I tam. se'zocelujekarakter, i tam se vycho
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vávají světci, :i z duchovních cvičení vycházejí
k křesťanésilní, nebojácní, ochotní podat třebas život
7 za Krista. Dějiny duchovních cvičení zaznamená
- vají dosti. dokladů, aby nás mohly přesvědčit, že

náboženská obroda, která je patrna; zvláště v po
slednídobě, vděčí z' velké části právějim. Nelze
pochybovat, že rozmach duchovního života, jak jej
pozorujeme v -posledních letech, jde: ruku v ruce
s rozmachemduchovních cvičení. Ajsme:přesvěd
čeni, že úpadek duchovních cvičení.by mohl zna

menat ii úpadek. duchovního snažení Vůbec,*

Exercicie, cvičení, to znamená činnost, nikoliv
-sladkéukolébání; jak byse leckdo-rád domníval.
Činnost usilovnou, která obsahuje námahu, činnost,
kterou se má dosíci jisté zběhlosti v něčem. Ovičí-Ji
se žák nebo cvičí-li se sportovec, vyžaduje se na
něm mnoho úsilí, námahy a třebas.i potu, něžna
bude zručnosti, zběhlosti v tom, co bylo předmětem
jeho cvičení. Zběhlost.v jakémkoliv oboru.se:získá
jen neúnavným:opákováním třebas stále stejných
úkonů, dokud není dosaženo náležité dokonalosti.
Proto užíváme množného čísla, mluvíme-li o du
chovníchcvičeních, abychom naznačili potřebu ne
únavné.vytrvalosti, stálého opakování těchže úko
nů, které.zaručují dosažení cíle.Z toho plyne, že
ve chvíli, kdy na konci třídenních exércicií se za
zpívá Te' Deum a udělí se požehnání, nekončí du
chovnícvičení. Končí sepouze:Jistý návod, podle
něhož má žít.exercitant dále;'až' snad.do příštích
duchovníchcvičení,nebo snad:až dosmrti. Na cestě
k Bohu nelze nikdyř říci, že úž-jsme dosti dokonalí.

Ostatněpe sportovec,kterýdosáhl rekordu,'anihudebník, který ovládá dokonale svůj nástroj, ne
smí se přestat cvičit, nechce:li.pozbýt draze nabyté
dovednosti.Proto konec exercicií,vykonanýchpod
vedením zkušeného,duchovního.vůdce:v' poušti e
xercičního domu,je začátek' exercicií každého jed
notlivcé,v nichž bude pokračovat ve světěve smys
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lu pokynů a rad, jakých se mu dostalo ve chvílích
ticha ať od Bohanebo. od .exercitátora, v rozjímá
ních, ve svatézpovědi nebosoukromémrozhovoru.

„Duchovní cvičení.tedy něspočívají v tom,že se
vyslechne jistý počet: přednášek; odpočine-si: člo
věktělesně'i duševně,pomodlíse, vykonási dob
rou.svatou:"zpověď"'aodejde. To jesice všechno
dobré, ale to nejsou ještě duchovní cvičení; jak mají
být: — Duchovní cvičení"nejsou:ani. jakýmsi du
chovním přívalem;“který zachvátí, -strhne duši.
Jsouspíše tichým, ale vydatným deštěm,který po
malu, ale jistě proniká hluboko do duše a zavla
žuje ji na dlouhou dobu. Příval obyčejně spíše ško
-dí, jeho vody stekou na povrchu, neproniknouhlu
boko, nepřinesou.takového užitku jáko tichý vydatnýdešť.

Nejde tedy:o'to, aby duše pod okamžitým chvil
kovým dojmema plna:citů konalavelká: rozhodnu
tí a dalekosáhlá předsevzetí,která nebudou nikdy
uskutečněna. To-by:bylo příliš málo. Proto dát se
při duchovníchcvičeních unášet: pouze 'citem je
předzvěstíslabéhovýsledku. Cit vyprchá,a jestliže
tu není něcohlubšího než cit, nezbude zhola nic,
néž snad nějaká.matná vzpomínká nakrásné dny
duchovníchcvičení: Proto mají tak velký význam
v „duchovních cvičeních. :rozjímání“,základních
pravd, :které. mají dát náležitý*směr,nášemu du
chovnímu životu.:

Tedy činnost,ato předevšímrozumová, činnost
se musí,uplatnit v duchovníchcvičeních. Stavime-li
na citu, stavíme na písku svoubudovu duchovního

života. Proto málo na tom záleží; zda-je výmluvnývůdce duchovních cvičení, zda-jeho slova:jsou0
nav uměleckou,básnickou formu, zda strhuje svým
gestem:-to všechno :jsou'příkrasy,-na které-se, za
chytí člověk citu, které mohou prospět vždy -po
sluchači;-abybyl pozornější, ale:samosebou jsou
to věci druhořadé,protože, co je tu podstatné, jsou
křesťansképravdy, -kteréexercitátor předkládá.a
okterých musí:exercitantuvažovat sám za pomoci
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světla Ducha svatého, má-li být.dosaženo žádoucí
ho výsledku..

*

I když uznáváme oprávněnost a důležité místo
citu v našem poměru“k Bohu.a v duchovním životě
vůbec, musíme si být -vždyvědomi prvěnství roz
umu a rozumové činnosti.“Jinak budeme loutkami,
jakými je dnešní:lidstvo. — Hledá se častodůvod,
jak mohl ten neb onenodpadnout, jak. mohl zvlaž
nět v. duchovním. životě,.když ještě nedávno byl
plný.horlivosti.:Kdyby se zkoumalo; v-jakém po
měrubyla rozumová- citová činnost ve vztazích
tohoto člověka:k Bohu, možná, -že by se mnohé o

světlilo..Cit'je příliš zrádný a nelze mu nikdy dostinevěřit.

Duchovní čvičení,která jsoučinností, námahou,
která mají. změnitŽivot člověka' ve všem, co jé
v -něm nesprávného, která. mají: buďto -dát nový
směr životu nebojej alespoň posílit, musejí zřejmě
vycházet zhlůbokého'.rozumového pochopenízá
kladních pravd. "Vnich musí stavět člověk .na mi
losti Boží a narozumu. Ten musí předevšímvyjít
z duchovních-cvičení posílen a upevněn, mají-li mít
exercicie:trvalý výsledek. Proto ten, kdo koná po
prvé duchovní cvičení, má pokračovat.v tom, čemu.
se tu počal učit, a kdo je koná vicekráte,:má se tam“
upevnit ve svých rozhodnutích,snad'již tolikrát
opakovaných:a nikdydokonale neprováděných.Je
samozřejmo,.že za:tři, za Šest. nebo osm-dní nelze
přetvořitlidškou přirozenost.:Ctnosti,' kterých je
třeba v duchovním :životě;:nejsou výsledkem-ně
kolika úvaho jejich: kráse 2-0 způsobu, jak .se
získají; Lidskésvědomí, které je mnohdy zcela ne
správnč usměrněno;nedá se obrátit za několikdní:
Sklony člověka, nátlak vášní, o:kterémve shonu
životačasto'ani nevíme, nedají se spoutat naráz. Je
k tomu třeba mnohobojů; mnoho porážek .a.vítěz
ství, mnoho odvahy a.sily. Proto mají-li'znamenat
duchovní cvičení pro život opravdový obrat, je tře
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ba v'nich pokračovat, je třeba, řekl bych, přenést
ssebou v duši tu tichou světničku exercičního domu

sk a pracovat stále ve smyslu úváh,které nás přivedly
P v duchovních cvičeních k rázným rozhodnutím 0
vů hledněduchovní obnovy.
B. Ato je'jednaz nejdůležitějšíchúvah pro každé
: ho v duchovníchcvičeních: jak přenéstvšechnoto,,

čemu se:tam duše naučila, do všedního života,:jak
uspořádat svůj denní-život, aby byl:pokračováním
exercicií. Natuto otázku si musínutně každý od
povědět, neboť jinak vydává v.nebezpečí všechný

— kladné výsledky třebas sebekrásnějšího úsilív. du
chovníchcvičeních. Čímdokonaleji se nám podaří
strhnout hráze, jaké dělívšední život'odživota du
chovních cvičení;tím dokonaleji si-zajistíme plody

nb úsilí těchto dnů, zasvěcených Bohu a duši.
ú Duchovní ovičěnínejsou-jen jakási paráda nébo
ji. luxus několika-jednotlivců; duchovní:cvičení jsou
č. život a jsou:pro život. A-protojsou pro všechny a
č jsou nutné: pro všechny; kdo chtějí duchovně žít.
V V-tóm tkví právě jejich největší kládná hodnota,
i že majívyústit v náležitou reformu.životaa že mají

udržovat oheň Božíhoživota v duši:stále.
(Pokračování,

R JAROSLAV DURYCH
B
Různý bývá dojem,j jímž působí'město,dosud ne

známé, a jistě záleží i na věcech velmi různorodých.
Jinak pozorujememěsto,na které jsme seuž dlou
ho těšili, či na které jsme“aspoňbyli tak či onak
zvědavi. Záleží i na tom, máme-li'v tom městě ně
jaký úkol, a jaký; přijdeme-li tám-z pouhého vlast
níhozájmu; octneme-li se'tam bezděčněnebo jsme
li'tam zdržení; záleží na našich disposicích a po

' slézezáleží i na počaší. m
em“ I může se státi, že z důvodůtěch či.oněch-nám

nějakéměsto:nechceč činemůžeukázati pravou.svoú
tvář nebo rámukazuje jen posupný či prázdný ú
škleb, kterým někdy něcozakrývá; někdy.však pro
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£ zrazuje více, než by prozrazovati mělo. Obyčejně:
* se takto prozrazuje bída nebo zdlouhavé a těžce lé

Eřčitelné utrpení, nějaká nenapravitelná škoda.
Takový úškleb má krajina, kterou. zohavilalid

ská hamižnosta lidskábezcitnost. Jsoukrajiny, ro
vinyi pahorkatiny, které lidézbavili veškerékrá
sy, posledního stromku, posledního keříku. Jistě by
takovílidé dovedli oholiti ii hlavy žen a panen,aniž
by cokoliv poznávali ve svémsvědomí. Aspoň tak
učinilipříroděatato zohavenápříroda se nyní škle
bí kolem osad jako strašidlo. A jistěby takoví lidé
dovedli oholiti svou vlástní „duši:i každou -jinou
duši a 'jistě -nevěří tomu;že svět byl stvořen.od
Boha..

Vidímetedy;žže právě taklidé dovedli oholiti svá
města a svépříbytky .i své hřbitovy i svou minu
lost. Nestačí-na takové věci těžká střelba nepřátel,.
pochodně žhářů a ustavičná nepřízeň času; vždy
cky zůstávají aspoň-nějakézbytky, které ukazují,
jak bylsvět: krásný. Aby.mohlo býtizničeno vše,
k tomujest třeba míru, k tomujest třeba občanské
ho blahobytu. Jen tak mohou býti. zkáceny nejen
hradby měst,nýbrž i.brány,stromy,. paláce, památ
ky pradávné slávy;jen tak mohoubýtizničeny za
hrady,jjen tak mohouvznikati ohavné stavby,svěd
čícío Vzpupnébezcitnosti, o zhánobení ducha; o mo
rovéprázdnotě srdce.-Jentak mohoupak vznikati
různéty: stavitelské nestvůrnošti,'které mají dá
vati pýše náhradu za to, co sama v své zvrhlostizničila.'

Starodávné-jsou Louny a nikoliv poslední z měst.
Teče.pod nimi.Ohře;bráníci je proti severu. Tam na
severu je sopečnýkraj: Příšně odtamtud.pohlížejí
vysoké kužele natoto: město,které by mělo zůstáti
věčnou 'pevností naší země: O čemby'asi ty hory
vyprávěly, kdyby. mohly promluviti? A kdyby vi
děly tak-jako lidé, zda by se ještě dívaly.či zda by
už dávno nezavřely.nebo:neodvrátily oči? :

Velmi-se přičinili Lounští, aby své město zbavili
krásy a opatřilimu-maskuco nejsmutnější. Jak-asi
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to město musilo býti krásné snád ještě předněja
kými. šedesáti lety! Co z něho:-učinili ti vlastenci
zpitomělí, kteří zbořili všecko, co mohli, -amísto
toho postavili z-kamenía z cihel truchlivá zrcadla
své pošetilosti! Jde-li se tudy, zdá se, že se tukrčí
nevrlýstud a snad proto byl Vítr'tak nepříjemnýa
taková zima, abyvšetéčný cizineczanechal raději
prohlížení a hledal cestu zpět..Marně však překáží
Severní vítr a zimaa sníh všetečnosti neústupné.
Čímvice bije vítr: do:očí, tím urputněji to'nutká
k hledání něčeho podstátného. Něco tupřece jen
býti musí; však se to.najde. Snad se.to najde-na
fotografiích; vystavených v nárožních výkladcích;

snad se to najde.na návěštníchtabulích; snad se toee P.*

ců. Alenikde nic. O strašlivé chudobě života kul
turního svědčí návěští. Zarytě mlčí chodci zavětrů
severního,i fotografie se nudí:ve výkladcích. Bez
útěšno jest uprostřed města, jímž protéká Ohře,'a
uprostřed něhož:si vletech 1470—1480 postavil.

Jan Sokol gotický dům, jehož zbytek: mluví dosudza mnoho knih.'
I zbývá jenchrám. A snadno:"řeknekaždý: Proč

"tedy ovšetečný cizinec. točil. se tak' dlouho kolem
chrámua nevešel dovnitřhned? Tedy. jen:proto, že
nejlepší věči, pokud lze, mají se nechati na konec.

:A pak. také :záleží:na určitém ověření“á na určité
metodě.Ta cešta.do: toho chrámu-potřebovala své “
preludium. ©

Zbyl tedy z Loun jjen arkýř domu Jana Sokola a
pak tento chrám.Aproto stojí Lounyza to;aby ty.

pyšné horyze severu semhleděly 'stále..A proto

jsou:Louny pevností i bez hradeb:a bez.těžké střelby, Proto:se Ohřetulí.k Lounům:
Smutečně zastřenbyl kříž i-hlavní: obraz:obrov:

ského oltáře, neboť to bylo: po neděli. Smrtelné.
A. poněvadž to bylo' krátce“ před polednem, tedy
v hodinu málopřiležitou, byl«chrám téměřprázdný.

Ale tu' dvě děti; jdoucí přímoze. školy, šly od
vchodu k hlavnímu oltáři, přímo-kzábradlí; až ké
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M stupňům oltáře, a poklekly, ostýchavě se: o 'sebe
t (opírajíce,sepjaly ruce a hleděly vzhůru. Snad bylo

F- jim kolem'osmi let. Bylyto.děti chudé.Šedivé.ša
- tečky, odřené pláště, vyrudlé punčochy;ochozené

boty, prokřehlé ruce. Klečely, samy dvě, před jed
ním z nejskvělejších oltářůa pod jednou z nejkrás
nějšíchchrámovýchkleneb v této zemi..

I bylo rázem zřejmo,že pro tyto chudé dvě děti
postavilv Lounechpřed.staletímipřekrásnýtento
chrámstavitelslavný; že'pro:tyto děti byltento
chrám ušetřen zkázy, hanby :azneuctění. Že pro ty
to dvě-dětizachránil kdysi-místní pan děkan tento
chrám Církvi katolické. A že tyto. -děti roznesou
z chrámu:útěchu a světlo.a novou(naději.a novou
krásu města, že obnoveny budou Louny; že budou
opětkrásné, krásnější ještě neždům Jana Sokola
a všecko to, co zbořilivlastenci zpitomělí,a že tady
jest opravdu.pevnostnedobytná, a ikdyby.z celé
její posádky už nézbývalo více-něžtyto dvě děti,
úplně by.to postačilo jak, Bohu,-tak naději naší.

M. ZUNDEL. ©

UZDROJE ČINNOSTI
Na hránicích, kdy:je duše postavena: tváří v tvář

naprosté svatosti,-jest: nejvyššímprojevem naší
dobrovolnosti, nejživotnějším naplněním naší sa-.
mostatnostia uskutečněnínejplnější naší svobody
ztratiti se-v-Tom,jenž je námbližší, než my samisobě.

Ježíš Kristus je totiž v nejvyšším.stupni vnitřní
přítomnosti: Neboť:jeho člověčenství -není jako na
še zákopáno:za hradbami našeho já, jež'by určo

valo.De a jeho,činnosthranicemilidského osudu.Má'svéJá -veSlově;jest v Bohu:a vyjadřuje živývztah k němu.

Tak, jako je:nekonečnýjeho vztah k Bohu taknemá mezíjeho-vztah ke:člověku. Tím, že se na
prosto všehovzdal,:postavil obecnost svého půso
bení. Může se rozlévaži v.každém člověčenství nás
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všech a připodobniti si je svému člověčenství, aby
jb každé člověčenstvíodtrhlo od jeho nečistéhojá a

s "přitáhlo je k Bohu a přiodělo je Slovem, áby mu
dalo požívati onoho prosvitáni, jež je žárem světla

6 věčného. |

sl Svaté člověčenstvíKristovo stává setak: v násži zřídlem činnosti, která má -svůjzdroj v Bohu.
A Avšak takové připodobněníBožímu Já, takové
ú oblečeníSlova vyžaduje také intimní svlečenína
. "šeho já. To se může 'státi jen vzáři. Kříže; kde

krvácíbožská láska ze svých nevýslovnýchran.
Slova se lámou před tímto tajemstvím..
Někdo by se domníval, žetvrdošíjný hříšník jen

zrazuje své poslání a určení a-že se všechno ome
zujena ztroskotáníjehoživota.

Evangelium nás.však ujišťuje, žekřižuje Boha.
Je nemožnéříci zde na zemi;'co může odpovídati

v podstatě. Božství:zničení, jehož nám ukazuje pří
klad utrpení Kristovo.

-Možno se domnívati, že. naprostá vzájemnost
božských osob, nekonečnost vztahů svébytných,
jež působí, žže každá osoba,jest. Sebou v:druhé, mů“
žeme si mysliti, že tato vzrušenáláska a tato nad
podstatná chudoba nemohly se lépe vyjádřiti:v na
šem padlém vesmíru, v němž: já známená'sKoro
stejně odmítnutí a lačnou.držebnost, než v této

2 smrti.Lásky, v:níž Král života: „stal: se:hříchem“pro nás.
Kristus vidělv“'údmítnutí, jehož se dostalo jeho

slovům od židů jeho doby, odmítnutí všech století.
Přes jejich hlavy obrací se ke všem shromážděným

v hloubcejeho pohledu; jenžuniká“ze. synagogy,
v níž mlůví, a žespíše pro ony, nežpro tyto, kteří
munaslouchají, že:předkládá tajemštví: Kříže pod
obrazem Eucharistie, která „mábýti jeho věčnou
památkou.a věčným naplněním. Zdá se; že chce
vrhnouti.všem lidemtuto tajemnouvýčitku lásky,

„+ o Kdyžjim dávásetkání v onédobě; Kdy.umírá Ne
konečný jako oběťsvého stvoření.

„Zelený“čtvrtek: označuje přesně hranice tohoto
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3 setkání, jehož tajemství uskutečňuje Církev kaž
a: " dodenně.ř© Bylobyzapotřebínovéhozraku;abychommohli

“ viděti Boží. prostotu, vznešenost nadlidskou; ne
-© konečnou „jasnost tohoto denního shromáždění,

v němžkřesťanské bratrství denně se stáváúčast
no Utrpení SynaBožího. .

Jak uskutečniti ono svlečení sebe v okamžiků
proměnění, jak: uskutečniti ono oblečení Krista
v okamžiku přijímání, jak prožíti onen nevýslov
ný přerod, aniž bychom.se stali sami oběti, v níž
se Ježíš vyjadřuje a dává: Vótojest mé tělo.a toto
jest má krev. Aby to mohloplatiti i:0-nás?

Jaké ticho se rozhostí v nás, jaké usebrání všech
našichschopností vněm, jaká, uctivost ve styku
„sdruhým,jaké rozměryvnaší lásce, jestliže oprav
dunecháme žíti jeho Já v celénaší býtosti, jestliže
se ztratí „náš“.život-v životě:jeho, budeme-lijed
nati jako s jeho tělem-s tělem svým a:56 svou krvi?

Tehdy se otévrou naše oči tajemství duší, které '
jsou nám svěřeny. Pochopíme,že každé obcování
musív nás vycházeti:z něho,a veškerábída lidská
zjeví se nám s tváří, jejíž nevýslovný otisk nám
zachovala Veronika.

Všechnyproblémy, které trýzní naši dobu, osvět
lilybyse tímto světlem. Viděli bychom, že všechno
zlo pocházíz nějaké vzdálenosti člověka od Boha,
nějakým tajným třeba odmítnutím jeho lásky,stí
nem,který jsmespojilis jeho světlem.

Pochopímesmysl zásad, jež jsou vražedné, jak
mile jsou odtrženy. od Evangelia: Rovnost, která
šlechtí všechny lidi týmž povolánímk lásce; týmž
povoláním k naprostému oddání sebe' samého, v
němžšlechetnost nezná hranic, rovnost v odevzdánísebeBohu. E

Svoboda, která je mravním šebeurčeními,vnitřní
nezávislostí toho, jenž je dosti osvobozenýodsebe
samého, aby zasvětil Duchu“-všechny své schop
nosti; svoboda, která je zodpovědností osobní,která nás. ustavičně vede k:neustálému hovoru
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Spravdou, s krásoua s'láskou, jichž má náš život
státi. se monstrancí, svoboda konečně, která dává
Každé duši onu božskou samotu; v níž se sice-neod
lučuje, od žádné bytosti, ale přesto obcuje tajem
ným objetím s:Přítomností nekonečnou. Tímhlou
běji, čím v sobě dokonaleji uskutečňuje řád lásky.
Neboť Kristus položil království Boží nejprve do

pa. nás.: :
Bratrství konečně, jehož“uskutečnění nejméně

dnes se zdůrazňuje, jest: Kristus v tobě,jako svo
boda jest: Kristus ve mně,a rovnost: Kristuš vnás.
Jestliže: druzí-jsou On, přestávají býti druhými;
stávají se vnitřněnám“ přítomní-jako On, vzácní

ně, jako jeho-ůdy, drazí jako naše'děti.
Ovšem,nikde není třeba více víry, jako v:tomto

úkonu lásky; protože meze člověkajsou zjevnější
nežnekonečná“ důstojnost jeho božského povolání.
Naší úlohou jest :ji.probouzeti a pěstovati. odstra
ňováním nášíchvlastních hranic; prožívajíce v 080
bě svých bratří tajuplné ztotožnění: -Toto jest mé
tělo a toto-jest má krev.:

Pravé bratrství Jest Kristus v tobě a ty jsiKristus.
Pán tolik miloval toto nepochopitelné ztotožnění

a.toto vzájemné přebývánívšech v-něm a jeho ve
všech, že chtěl, aby žádná duše.nemohla si osvojiti
výkůpný úkon; aniž byjej sdělila svým.bratřím,
podle "hluboké víry :života nejsvětější -Trojice,
v němž božská:bytost. bytuje v čiré.„vzájemnosti
zosobňujících vztahů. * ;

Proto též nemůžebýti svatá liturgie“soukromou.
Mše je vždycky veřejným -úkonem, :tak jako jest
úkonem obecným:-denní podávání oběti věčné pro
spásu celéhosvěta.:

Mšeje veliké shromáždění“"křesťanův. jednotě
jejich Hlavy,-zdroj jejich-života, přilnutí“jejich

veř duší k. obětovanému.Kristu, zjevení jejich důstoj
nostia: tajuplné. ztotožněnís.ním —toto je mé

i- tělo, toto je -má.krev. — kvasem jejich činnosti;
p která by neměla,vničem:jiném záležeti,-než v ší
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ESření tohoto novéhooblečení Božího a v přepod
E statnění veškerého-tvorstva v Kristu, aby se'na

© konec každé stvořenístalo obětí chvály a-lásky
ke slávě Otceve společenství s Duchemsvatým.

Nemůžemeale naplnititoto:jeho dílo, nežli jeho
cestami,jež jsoumilosrdenství, pokora a láska.

Nepředcházelo nadarmo umývání nohou ustá
novení kněžství. Není nadarmo,. že„Věčné Slovo
stalo se ve.svatostánku slovem mlčenlivým:

Musímeoblécizpůsob hostie, naslouchati v sebra
nosti celé bytosti naší v něm“a přemáhatiláskou
odpor; jenž: přichází obyčejně“ od-:bytosti, která.
zdánlivě se odvrací, protože nikdy nenašla lásku.

P.ANT. ČALA 0.P.

ČTVERÝ ČÍL:EUCHARISTICKÉOBĚTI
Tridentský sněm slavnostně definoval: „Řekne-li

někdo,že:oběť mše svaté je pouze:oběťchvály a
díků,.nebo“pouhá vzpomínka-na oběť-dokonanou
na kříži,nikoli však:oběť.smírná, nebo že prospívá
pouze přijímajícíma'žé nemá býti obětovánaza
živéa zemřelé, za hříchy, tresty, zadostučinění a
jiné potřeby, budiž vyloučen z Církve,“1 V této
definiciCírkev-prohlašuje,-že mše svatá jest oběť
chvály,díků, smíření-aprosby. Poněvadž mše sva

„tá jest jediná pravá avlastní oběť-Novéhozákona,
musí míti: všechny cíle -oběti ve vlastním slova
smyslu. Je-však:známo,.že vždy: byly rozlišovány
čtyřihlavní: druhy obětí: oběťchvály, díků, smíru
a prosby. Tedy i mše svatá musí.míti tyto: čtyři
cíle. Mimoto mše svatá je splnění a dokonání všech
starozákonníchobětí, které měly. téžtento čtverý
cíl. Proto:mše.svatá je musí nejen nahradit, nýbrž
i převýšit svouúčinností, tak jako skutečnost pře
vyšuje předobrazy.a“náznaky, Které„Jsou Jen stínemskutečnosti.

1 Sess. 22,can.:8. Denz. n. 950.
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I. Oběťklanění a chvály.
Bůh je Tvůrce a-Pán.nebes i země.Všechno tvor

stvoudržuje v jeho bytí a-vede je k-činnosti.Protó
všechno tvorstvo je povinno vzdávati Bohuchválu,
vždyťpředevším proto-bylo stvořeno. Všechno ne
živé. tvorstvo;: všechny rostliny i živočichové tak
činí, aniž o tom vědí, činí tak z vrozené náklonnos-,
ti. V tom smyslu: žalmista praví: ;„Nebesá i země
vypravují:slávu Boží.“2 I člověk obdržel všechno

„od Boha. Proto i člověkje povinenuznati svrchova
nou vélebnost Boží a svou naprostou závislost na
Bohu, je povinen klaněti se Bohu a chváliti jeho.nekonečnoudobrotu.

Než co je všechnoklanění všeho tvorstva nebes
'i zeměproti velebnosti nekonečnéhoBoha?-Koneč
né a omezené tvorstvo je schopnojen. "konečného
úkunu.-Nebůdeme tedy-nikdy schopni uctívati Bo
ha tak, jak toho zasluhuje jeho nekonečná veleb
nost? Sami ze sebenikdy. Ale Bůh nám to umožnil
prostřednictvím Ježíše Krista,. prostřednictvím
oběti Kristovy na kříži, která jest ustavičně obno
vována na.našich oltářích. ProstřednictvímJežíše
Krista můžemevzdávati Bohupoctu nekonečnou,
kteráse rovná jeho nekonečnévelebnosti. Jediná
mše-svatá vzdá Bohu -většíslávu, nežvšechnypo
cty všeholidstva všechzemí a -všechvěků.:"Čím dokonalejší jest:oběť, tím větší slávu: vzdá
tomu, jemuž je .přinášena. Ale mše svatá jest oběť
nejdokonalejší, neboťna oltáři neobětuje pouze
člověk; nýbrž sám Syn Boží:přinášísebe samého
Otci nebeskému jako oběťklanění'a chvály.Proto
oběťmše svaté má cenu nekonečnou, proto: převy
šuje všechny pocty.všeho tvorstva všechvěků. Ne
ní možnopředstaviti si.větší poctu,.než je ta, kte
rou Ježíš. Kristus. vzdává Bohu v eucharistické
oběti. |

"Pocta, kterou Kristus. vzdává Bohu v oběti eu
charistické, nás uschopňuje ctíti Boha dokonale a
klaněti se mu náležitě. Neboť'eucharistickou oběť

2 Žalm 18, 2. :
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É -přinášíBohu's Kristem .také.celá. Církev prostřed
Í- niotvím svých kněží, aby. jménem všechsvých údů

č vzdala Bohu náležitou:poctu. Všichni věřící tudíž
přinášejí Bohu 'oběť Kristovu;'a -proto mšísvatou
všichnivzdávají Bohu dokonalou poctu,

Naše vlastní pocta, kterou vzdáváme Bohusvý
mi vlastními úkony, bývá často slabá a-ubohá.
Spojmeji tedy s nejdokonalejším klaněnímJežíše
Krista v:eucharistické: oběti. Toto Spojeníji dodá
zcela zvláštní ceny, povznese ji a učiní ji Bohupřijemnou.

JI. Oběťdíků.
Bůh je původce všeho:dobra: Všechno, co máme;

máme-jen od:Boha. Proto jsme povinni vzdávati
Bohudíkyza jeho nekonečnou dobrotu aštědrost.
Atuto svou povinnost:nedovedemesplniti lépe,než
obětímše svaté, která je zvánaeucharistickou obě
tí, to Jest obětí díků:'

Jsme: povinni 'vzdávati Bohu. díky“za nesčetné
dary přirozené: Ale 'daleko'víče-jsme mu „povinni
za dary nadpřirozené, jež. nám:udílí, za všechny
milosti;:za to, že-nás tak miloval, že „neušetřil ani
svého jednorozeného Syna, nýbrž vydal :jej za
nás“* Snáze bychom sčetli hvězdy na obloze, než
všechny-dary, jimiž nás Bůh: ustavičně: zahrnuje.

-Jako. slunceneustále vyzařuje své paprsky, tak
Bůhnás ustavičně zahrnuje svými dary.

Cena:těchtodarů Vyniká ještě více, kdyžuváží
me,že Tén, který nám:je dává,je Nekonečný,a že
nám je dává“ze své :nesmírné dobroty -a lásky.“'
A komu dává Bůh“tyto dary?-Nám ubohým, hříš
ným lidem.

Když uvážíme velikost darů Božích, vznešenostBoží a svou -ubohost, je možno, abychom zůstali
chladni, je možno..abychóm nebyli naplnění vděč
ností?. Ále i1kdybychom. Bohu zasvětili a obětovali
svou duši i své tělo, i kdybychom mu:obětovali ce
lý svůj života- všechno, co máme,ještě by,se naše

8 Rím. 8, 32. — 4 Efes. 2, 4.
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E vděčnost nevyrovnala darům Božím. Nekonečné
ji dary Boží nikdy nemohou býti dostatečně-splace
n ny našimi konéčnými-úkoný:a dary.

ad A tu zasevšemohoucnost a dobrota Boží pomáhá
ň naší slabosti a nedostatečnosti; prostřednictvím
E . Ježíše Krista námumožňuje vzdávati Bohunále
i 5 žité díky. Ježíš Kristus v Eucharistii vzdáváBohu

diky; jako -je vzdával po:celý svůj život,i při
jí poslednívečeři,“.i při obětina Kalvarii; za všechna
2 dobrodiní,která Bůh lidstvu udělil,dává Bohu

v oběťsebe samého,své přesvaté tělo:a svou pře
Ě drahou krev. A poněvadž jeho člověčenství je spo

jeno s božstvímv jednéosobě věčnéhoSlova, jeho
oběťmá cenunekonečnou: Mše svatá je tedy nej
dokonalejší díkůčinění, nekonečné díkůčinění, kte
ré Ježíš. Kristus.vzdává,Bohu za nás, aby doplnil
naši slabost a nedostatečnost. „Kdybysi celé dvor
stvo nebeské:vzýval,“praví Martin z Kochemu, „A

A kdyby blažení duchové pospolu:s;tebou a sevšemi
i. zbožnými.dušemi na zemi bez přestání s andělskou

í nábožností Bohavelebili.a jemu děkovali, přece by
mu'tak.velikých a milých díkůneprokázali, jaké

Z mu prokazuje“jeho božský.Syn skrze jedinou mši
a „„svatou.“6
| „Eucharistická oběť je však téžnaše oběť:My vši

chni,.jako údy mystickéhotěla Kristova spoluobě
tujeme s. Kristem. A.proto prostřednictvím -Ježíše
Krista v eucharistické oběti:vzdáváme Bohunále

: žitý dík za všechny.dary,'jimiž nás.zahrnuje.
: Využíváme však náležitě této možnosti nejvyšší

ho díkůčinění? Často prosíme Boha.o:různá dobro
diní.Nezapomínámevšakpoděkovatimuza něná

Jležitě v-eucharistické oběti? Mnozí křesťané stále |
jen prosíza různáčasnádobra, a:snad i.za dary
nadpřirozené, za „milost a spásu.. Všechny. jejich ©
modlitby.a celájejichbohopocta jest:jenustavičné
žebrání. Zapomínají,.že první. a nejdůležitější po

5 Sr.Luk.22, 19;I. Kor: 11, 24. i

a. do z Kochemu:Výklad mšesvaté, Praha 1933,„str
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© vinnost: člověka je klanění a díkůčinění a že eucha-.
ristická oběťje po.výtce oběťdíků.

III. Oběť smáru.

Církev násněmu tridentském slavnostně prohlá
sila, že mše svatá neníjen oběťchvály a díků, ný
brži oběť.smíru: ©

Kdyžlidstvo zhřešilo; potřebovalosmíru. Vola
lo k Bohu o.slitování,. prosilo o prominutí viny a
trestu. Vědomísvé: hříšnostivyjadřovalo v obětech
očistnýchčili-v'obětech„zahříchy“Tyto oběti by
ly ve.Starém zákoně-nejčastější a nejdůležitější:
Avšak mše svatá jje splnění.a-dokonání všech obětí
starozákonních,j jimiž byla předobrazena. Proto mu
sí býti také obětí očistnou, smírnou; neboť skuteč
nost Nového zákona nemůže.býti menší než předob-,razy a náznaky starozákonní.

Mezi účinky oběti Kristovy:na kříži Písmo sva
té vypočítává také odpuštění hříchů;:smířenílid
stva s Bohem.:Avšak.mše svatá je-nekrvavá: obno
va oběti kříže, je zpřítomnění a pokračování oběti
kalvarské,. mše.svatá je táž oběť,kterou Kristus
přineslnakříži: "Protomše.svatá je také oběť'očist
ná jako oběťnakříži;; přivlastňuje. věřícímzásluhy,
které Kristuszískal svou smrtí na kříži.B. Spasitel.
přiustanovení:Eucharistie sám praví, žejeho krev
budevylita „naodpuštění hříchů“. A sv. Pavel pra
ví, že kněz „je ustanoven pro lidi ve:věcech,které
se vztahují k Bohu, aby přinášel dary.a. oběti.za
hříchy““.*

Celá křesťanská tradice se shoduje V tom, že mše
svatáje oběťočistná a smírná. Zvyk obětovati mši
svatou za zemřeléje zaznamenánjiž ve 2.století po
Kristu.Tertulián píše: „Oběti za zemřelékonámeve
výroční!den:“*Sv: Cyril J erusalemský praví: „Obě
tujeme Bohumodlitby za zemřelé, i když.byli hříš
níky,a nejenmodlitby, nýbrž.J ežíše:Krista; oběto
vaného za naše. hříchy;abychom. přelaskavého Bo

7 Zid. 5, 1. — 8 De cor. mil. 3.



“
ha'usmíiřilijak:za ně, tak za nás.“? Sv. Augustin vý
slovně praví; že. zemřelým se pomáhá modlitbou
i| Církve aeucharistickou obětí; a dodává:„Podle

1 učení Otcůa prakse celé Církve svatáoběť je přiná
l šenataké za ty, kteří zemřelive spojení s tělema
o krví Kristovou, když se naně vzpomíná na přede

ny psaném místě a konají se za ně modlitby.““*“
k „Mšesvatá jetedy oběť smírná,jak je patrnéz 0
gd bětí.starozákonních, z Písma, svatého i z celé tra
+ dice Církve: Je ovšem obětí smírnou -poněkud ji
bl: ným způsobém než oběťna Kalvarii.:Oběť kalvar
1- ská-nám totiž zjednala odpuštěníhříchů a všechny
4 milosti, kdežto eucharistická oběťnám.je pouze při
SA „ vlastňuje.í!
: : 2. Jaké účinky.však.působí mše svatá.jako smír
| ná oběťá jak je-působí? Všeobecněmůžemeříci, že
| účinnosteucharistické oběti se vztahuje na hříchy

a'na tresty zahříchy..
'“Mše svatá nemůže:smýti přímoani smrtelné bří

chy'ani všední. K přímémuočišťování 'člověka od
hříchua k přímémuposvěcováníustanovil Bůh sva
té svátosti. Oběťmše svaté směřuje přímo'k uctívá“

i ní Boha,ké klanění a díkůčinění;k posvěceníčlo
18 věka směřuje jen' nepřímo, tím“totiž, že „usmiřuje
de spravedlivý hněv:Boží,protože Ježíš Kristus podá:

vá: zadostučiněníza hříšníka; působí, aby:Bůh ne
trestal, nýbrž aby byl nakloněn k.odpuštění.hříchu
A tréstů. V. tom:smyslu: praví sněm 'tridentský;
„Pán, usmířenpřinášením této oběti, uděluje milost
a dar pokání, odpouští i největší. zločiny,-a hříchy.,612

Totéž:platí 10.„všedníchbříších. I všední hříchy
smývámše svatájJén nepřímo,tím,že člověku.zjed

-9Catech: Mystag.5B8jo“ "+10 Sermo172;n. 2..
1 To budiž zároveň odpovědí na'různé námitky protes

tantů:'Eucharistickou. obětí Kristus už nezískává -nové
zásluhy, ani ji'není smírná oběť kříže doplňována, nýbrž
eucharistická obět (podobnějako, svaté“svátosti) je.pou
ze prostředkem,jímž jsou věřícím přivlastňovány plodyoběti Kristovy na Kalvarii.

„12 Sess. 22, hl. 2; Denz.940:
557)
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MĚ. návádarlítosti a pokání, nutný k odpuštění těchto
JME chyb.jE| Konečněmšesvatázahlazujetakéčasnétresty,

P které by měl člověkvytrpět za své hříchy buď zde
na světě nebo vočistei.: Ale tento účinek působí:mše
svatá bezprostředně tím, že Bohu splácí náš dluh
2 pokladu zásluh Kristových na kříži. Vždyť proto
Ježíš Kristus toliktrpěl; abychom my byli ušetřeni
utrpení, jehož zasluhujeme za své hříchy..

Odpuštění trestu za hříchy působí eucharistická
oběťneomylně a-vždycky: Není však jisto,-zda.je
mšísvatou odpuštěn celýtrest ánebojen část. Pro
to je dovoléno'opětovatimši svatou na týž úmysl
za tutéž osobu. Účast na tomto účinku ovšem nutně
vyžaduje stav milosti; "neboťdokud je člověk.ve
smrtelném hříchu,je nepřítelem Božím; a proto mu
nemůže býti odpuštěn: žádný: trest.. A zase čím lépe
je člověk uzpůsoben, "tím více trestů mu bude od

-« puštěno mší svatou, jak praví sv. Tomáš: „Ačkoli
tato oběťsvou velikostí samastačí k zadostučinění
za všechnytresty, přecezadostčiní za ty, za které
je obětována,nebotaké za obětující, podle velikosti
jejichzbožnosti, a ne zacelý trest.“!*

Smírný účinek eucharistické. oběti má pro nás
ohromnývýznam. Všichni hřešíme,všichni urážíme
Boha denně mnohokrát. Proto dříve než se můžeme
odvážiti prosit Boha o-nějaké dary, musíme napřed
usmířiti jeho hněv. Všichni ustavičně potřebujeme
slitování Božího. Nuže, oběť kříže, obnovovaná na
oltáři, je nevyčerpatelným zdrojem smíru a milo
srdenství. Proto přicházejme co nejčastěji čerpati
z tohoto zdroje odpuštění hříchůi trestů za hříchy.
Spojujmesvé slzy a:svá umrtvovánís. obětíJežíše
Krista, aby sejim tak dostalo větší ceny-před.Bo
hem.

IV. Oběřprosby:
Mše svatá je: také oběť:prosebná. Tridentéký

sněmprohlašujé, že"můžebýti. obětována nejen.za
13 Sv. Tomáš: Theol. Summa, ITI,79,5:
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hříchya tresty a jako zadostučinění,„nýbrži i za jiné
potřeby. Mše svatá byla vždy .povážována za nej
účinnější prostředek k:dosažení potřebné pomoci.

Va Starémzákoně byly přinášeny Bohu také růz
né: oběti-prosebné, které měly obětujícím získati

zákonníoběti byly pouze předobraz obětiNového
zákona: Proto i-mše svatá musíbýti oběťprosebná,
a-to dalekoúčinnější, neboťskutečnost Nového zá

„konamusí býti vyšší než starozákonní::předobrazy.
„Jestliže -již ve Starém zákoně zabitý a obětovaný

“ beránek, jakožto oběťpokojná, tak -mnoho milostí
vymohl u.Boha těm, kteří.ho obětovali, čím větší
moc musí pak'míti nevinný Beránek :Boží,když-bý
vá .zanás'nakřížizabit a od nási s celýmpokladem
svýchzásluhBohu Otci obětován. —

-Mše svatá“je oběť prosebná právě tak jako oběť
na Kalvarii; je to prosba vyjádřená úkonem. Na ol
táři se za nás obětuje týž Kristus; který se za nás
obětovalkdysi na Kalvarii.'Představuje nebeskému
Otci svou bolestnou smrt; svoukrev, své rány, svou
poslušnost a. své zásluhy. Je možné, aby Bůh Otec
při pohlédu na to- nevyslyšel svého milovanéhoSyna?

Oběťmše svaté dává našimprosbám dalekovětší
účinnost, protože při-mšisvaté se nemodlímesami.
Při mši-svaté obětujeme a modlíme se.s: Kristem,
naší Hlavou; a Kristus se modlís námi a za nás. Čím
úžeji se spojíme s Kristem, tím jistěji nás Bůhvy
slyší. I když snad neobdržíme'ihned, oč -prosíme,
naše modlitbanebyla marná..„Buď ám Bůh-dá,oč
prosíme,praví sv. Bernard;nebonámdá ještě něco
užitečnějšího.“15A sv. Augustin práví: „Mnoho mi
losti není odmítnuto, nýbrž pouze odloženona
vhodnější dobu;““*6

Pronikneme-li dobřečtverý cíl eucharistické obě

ti; pak také pochopíme,„pročCírkev. katolická pro
14Martin z.Kochemu, uv. m.+Bér,224,-16In Auadrag. Sermo5.:
16In Joan.„tr 102.
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n hlašuje: „Vyznáváme, že:věřícíkřesťané nemohou
E vykonati žádného: jiného“tak. svatého. a božského

E díla, jako jest právětoto úžasné tajemství, v němě
8 AN * se skrze kněze na oltáři denněkoná ona oživujicí

oběť.““1"

P. EM.SOUKUP0. Po;
POTÍRATI SEBE:

Moderní duševěda:zase uznala,že. již. přirozený
život duše vyžaduje vítězení nad sebou; žebez ví
tězenínad seboučlověk vypadne z celku;:propadne
osobnímlibůstkám -a znemožníprospívání duše; te
dy po stránce pouhéhopřirozeného mravního živo:
ta by bylo nedokonalostí.a hříchemtakové dávání
přednosti osobnímu :-před:' vyšším,, nadosobním.
V nadpřirozeném náboženskémživotě tomuto: po
stavení:sebe.pod vliv vyššího odpovídá postavení
dušedo.vlivu božského na vnitřní život a na mravy
duše. V tomto oborů vítězenímnad sebou se rozumí
svobodačivolnost duše, duše nezaujatá pýchoudu
cha, nepoddajností. vůle' a'-zálibou v: potěšeních.
Všechny:kazy náboženskéhoživota v poslední pří
činějsou v tomto trojitém kořeni,který.bývá nazý
ván sobectvím:rozumovým, mravním,. smyslovým.

Smyslové.-sobectví: popisuje -R. Gerest takto:
„Uhýbativšemu;co:je:skutečným umrtvenímsebe,
skutečnou„obětí 'pro:tu: chvíli; 'vyhledávati, často
trapnými:prostředky, potěšení při všechúkonech;
odstrčiti i povinnost, kdyžukládá nemilé omezení.
Když se pozornězahledíme-na takový způsob ve

-dení života, záhy: odhalíme člověkovo.Já; které
hledá uspokojení:ve všema. přivšem, i.na škodu
druhých. „Smyslovésobectví se chorobnějeví v tak
zvané hysterii; O-výrazné:hysterii nechci mluviti.
Alejsou pohraniční stavy .a jevy, které. jsou:příči-:
nou nesčetných.nesprávností náboženského života.
Tystavy však nelze jinak postřehnoutinež.vylíče

17 Sněm trid. séss."22 Děcretum de, observand. ot evi"tand.in. celebr. Missae..
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8 ním základních projevů hysterie, Je pak ponechá
ši no zpytování svědomí,aby sevidělo, kde je co ne

zdravého.Pro tyto stavy nejvíce plati héslo článku;„Potírati sebe.
Paní MUDr. Můllerová-Daňková nám napsala:

„Hlavní známkou hysterického charakteru je zvý
šená soustředěnost.na sebe; sobeckost,“zdůrazňo
vání své osoby, bezohlednost k okolí; 'náladovost,
citová kolísavost (hned pláč, hned smích), upadání
z výstřednosti dovýstřednosti' (láska-—nénávist
<= přátelství —hněv), vrťkavost; nestálost; diva
delnost, upozorňování na sebe, lepkavé- :srdečko
(kdo snimi laskavě jednají; jsou do'nich'zamilová
ni);snahaučiniti se zajímavým,akdo si jich nevšímá, tén odnich zkusí!

-Nebomilujítrpitelský postoj. Náříkají neustále,
stále jsou někýmtrápeni; podčeňováni;zněužnává
ni, pronásledováni. Z-toho plýhe sklon k-výstřed

a nosti, strojenost,nápadnost v:čhovánía v oděvu,
i snaha upozorniti něčímneobvyklým na sebe.V řeči

se vybírají silná slova, nadšázky, mluví sé velmi
"osoběa o svých'a jejich postavení v občanském
životě; bezohledně nepuští jiné k slovu,-prosazuje
své mínění.

„Hysterická povaha si libuje v zevnějším lesku
a zvláštnostech;: ráda: snižuje a osočůje domnělé
Kkonkurenty,:abysama vynikla.. Charakteristickou
známkou je:též:bujná fantasie a.lhavost, ve vypra
Vování nepřesnost,přehánění, zvěličování.

„Úitovládá rozumoóvoučinnost v jejích úsudčích.
Cit pak: působí na:celé smýšlení; přání je -otcem
myšlenky. V těžších přípádéch nastávají halucina
ce zrakové, sluchové,citové: zjevení;tajné hlasy,

ZO hnutí; zvláštní:BDY,0:kterých se vélmi-ob
-věří."Hysteřicijsou SnivÍ,hloubaví, nejeví smyslu pro

p skutečnost,a velmirádi sestávajiÍ „odborníky“ná
-boženského života. V--náboženskémživotě si libují
v okázalýchpostojích, okázalýchzpůsobechpobož
nosti, v zevnější formě: Cítí se snadno“'povoláni-ke
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f zvláštnímúkolům, naříkají nad špatností světa. Sa
-mi se sebouvšak jsou velmispokojeni, ba shlížívají
jé -seve- své svatosti, i když'to inteligentnějšíneuka

JE zují navenek.Jsoupřecitlivělí,urážliví,tvrdohlaví.
Také často trpí utkvělými představami, vyhledá

váním nemocí: v sobě,- přehnaným pozorováním
svýchtělesných stavů;rádi sečiní hotovými mu
čedníky, Od pravým- způsobem zbožných se -liší
hlavně nedostatkem pokory,.nechtějí znáti sebezá
porv soukromémživotě, jsou nestálí, vrtkaví, nála
doví v duševním životě. a V náboženském životě.
Trpí nedostatkem síly vůle a sebekritiky.

Jejich nábožnost. je. nábožnost, citová, bez roz
umovéklidnosti a bez.rozumového propracování a
odůvodňování.Proto také milují Pána Boha,dokud
cítí útěchu, dokudje.to citověuspokojuje. Jakmile
přijdebouře,selhávají, jako bynikdy vůbec nábo
žensky nebyli žili. (Což je velmi pozoruhodné pro
odpadyod katolické Církve u lidí, kteří.od krát
kozrakýchbyli považováni za uvědoměléa horlivé
katolíky. E.S.)

Je-mnoho odstínů těchto vlastností: a projevů.“

Pohraniční.stavy z.tohoto: odborného vylíčení poznáme snadno.:
Nakrocení celých -hysteriků se udává pravidlo,

nevěnovatijejich.projevůmpozornost atak jim u
kazovati, že nezáleží na jejich osobnostia žejejich
snažení nedělá dojmu, který zamýšlejí. Podobnou
zásadu je zachovativůči sobě,abypohraniční sta
vy neměnilynáboženský život ve skresleninu. Ne
věnovatipozornostsobějakocíli neboúčelů, nýbrž
dbáti cílů a účelů vyšších.
-Lindworskynapsal: „První. podmínkou účinné

askese jest určení cíle či ideálu, nikoli mlhavého,
všeobecného, nýbrž výrazného a přesněvymezené
ho.“Náboženskýživot je podrobencíli nejvyššímu,
je podrobení a službaBohu celýmživotem. Počátek
a první podmínkanáboženskéhoživota pravého je
v $omtosmyslu potírati sebe: zařizovativše k nad
osobnímucíli,-vědomě,přesně,00 nejvíce v jednot
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Itvostech. Míti odvahuke svobodnosti vůči mínění;
lidí a světa. Hleděti dále, než jdou osobní názory a:
chuti, totiž nad ně hleděti, na pravdu, která jest od ;
Boha cestou Církve a náboženských autorit. Potí- :
rati'sebé a pěstovati Božípravdu, Boží cíle sledo- +
vati myšlením, přáním, skutkem. Osobníchuti a ;
choutkynahrazovati dobrouvůlí vůči Bohu,Boží 
vůli; Boží přavdě, Potírati sebe jest, přes všechen
hlad na radost, i na nejoprávněnějšíradost, hleděti
klidně ve tvář 'odříkání, jako životní nezbytnosti.
Bráti'z rukounejmoudřejšího a nejlaskavějšího Bo
ha život s každou jeho zkouškou;s každým proti
venstvím, s veškerým zklamáním autrpením těles
ným i duševním.

Takové jsou hlavní podrobnosti určení cíle vý
razného a přesněvymezeného pro pravý nábožen
skýživot. Jen za tu cenu se.duše-pozvolnazbaví
hrubého sobectví, zavře se projevům tak zvaných
pohraničních stavů,! otevře se:požehnanému vlivu
Božímu.Zbavíse ijemných niteksobectví, nabude
svobody, pravé nezávislosti.vůči světu. Potírati se
be jest učiniti duši vnímavou pronikavé Božípůsob
nosti, aby -se člověk stal způsobilým pro:zajetí
v lásce Boží, které jediné dovede dokonale uspoko
jiti člověka."Anakonecse dosáhne vrchovatoumě

rou uspokojení nejušlechtilejšího;odkterého odvá
dízaslepené,sobectví..
DR. JAR:(OVEČKAS. J.:

DUCHOVNÍPÍSEŇ.sv. JANÁODKŘÍŽE
XXIII.
"Podjabloní,;i
tam jsi. mi byla. zasnoubena,
tam jsem ti podal:ruku,.., í
a bylasobnovena,.
kde tvámatkabylaporušená

"Duchovnísňatek je bytnostně-néjvyšší:"stupeň
mystického spojení-duše's Bohem; bytnostně vyšší
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kho stupně není, i.když ovšem jsou i vé stavu du
Eehovního sňatku stupně případečné (PN Předml.

S 3), že totiž poznatky rozumu,kony vůle a jiné mi
i$ losti a dary-v tomto.stavu udělované mohoubýti

k postupně jasnější,hlubší, vznešenější,„slastnějšísv atd.

f= Děj Duchovní písně tedy po sloze XXII. již nepo:
k. kračuje podstatně, nýbrž jen případečnězpůsobem,
k který byl právě řečen,a sv. Jan.ve slohách XXIII.

až XL. uvádí různé stránky. adůsledky. duchovního
sňatku, podle kterých-se i ty.:případečné. stupně
(jichž on v PS nelíčí, nýbrž ažv PNsi jeden z nich,
velmi vznešený,-béře za předmět.„výkladu) móhou
vyskytovati. Rovněžnutno připomenouti, že, co je
básnicky líčeno-ve slohách XXIII-——XL.,se ovšem
neděje ve skutečnosti nutně právě v. tom.pořádku,
ve kterém to báseň předkládá, nýbrž že se toroz
manitě ksobě druží-a' proplétá a opakuje, jak to
Bůh duši udělí, takže na př. ;„zbudovánihnízda“,
v němžpak. „hrdlička“. odpočívá,0. němžsv. Jan
mlůví-až ve sloze.XXXV.,.seuskutečníjiž úkonem
duchovního.sňatku, kdežto to odpočívání a něžná
péče| Milenéhoovšem trvá po celou dobu stavu sňat
ku; že ke vzájemnýmchválám á něžnostemmezi
Chotěm Bohem a chotí duší, o nichž sv. Jan mluví
až ve:sloze XXXIV.,dochází, velmi zhusta“ (PS
34, 1) po celoudobu duchovního sňatku; a že touha
popřímém. patření na Mileného-u věčné blaženosti,
působivěponechaná v.básni ažna konec ve slohách
XXXVI—-XL.,ve skutečnosti.je v duši hned.od po
čátku stavu duchovního sňatku (vždyťduše ji měla
již před sňatkem a sňatkem ta touha nebyla ukoje
na), vystupujíc ovšem,někdy více do popředí,ně
kdy méně,někdy třebai úplně ustupujíc jiným poznatkům a;hnutím. Apodobně:je tomu se vším, co
se 'slohou XXIII. počínajíc líčí. Tak poznatky líče
né ve sloze XXIII.-a jiná,sdělenípodobná nebo jiná.
nemusíbýti dána hnedpo.uskutečnění duchovního
sňatku, atřebas je sv.Jan uvádí hnéd zde na prv
nímmístěmezidůsledkyduchovníhosňatku adále
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se o nich nezmiňuje, mohou býti dávány (na, témě
stupni, nebo na stupních vždyvyšších a.vyšších,
nebo na stupních střídavě rozmaánitěvyšších a niž

4 ších, S obsahem týmž nebo podle „různých stránek
M tajemství sdělovaného měněným) a jsou dávány po
o celou dobu duchovního sňatku.

Vé sloze XXIII. se: tedy dovídáme něco aspoň
0 nejpřednější"skupině hojnýchosvícení, kteráMi
lený ve stavu:důchovního sňatku udíli duši, totiž

: o ošsvíčeníchstran Vtělení A.Vykoupění; jež -jsou
i nejvznešénějšískutky Boží: zevní. Ve slohách
v XXIV.—XXXV.se líčí jiné různévlástnosti a dů
Ú sledky stavu důchovního sňátku, a posledními pěti,
Ne XXXVI-—-KL.,projevujé choť důšé svou touhu po
Do přímémpatření na Mileného, po němž i ve stávu du
a chovního-sňatku v úplné šrovnalošti s vůlí Božíjemně přahně.

Vykládá tedy ChoťKristůs ve sloze XXIII. duši
, podivuhodný způsob a řád, kterýmji'vykoupil a
f tím sobě zasnoubil,totiž právě týmižprostředky,

kterými bylo lidštvo ve zkázu uvedeno: stromem
kříže na Golgotě,protějškem to stromů poznání azkázyv ráji.

„Pod jabloní,tamjsi mi byla zasnoubena“ t.j.
ve stínu stromu kříže, ná němž druhý Adam, Syn
Boží,vykoupil, a tím vykoupením „5 zasnoubil“
lidstvo a v něm tudíž:i tuto:jednotlivou duši, jak
i'oná býla prvnímAdamemv celku lidstva uvede
na ve zkázupod stromempoznání'v ráji. "Totoza
snoubení-vykoupením na kříži a pak.křtem,- tedy
udělenímprvní, milošti, připomíná 'sv. 'Jan,' ovšem

| nenímystický zášnub'asňatek, o kterémnyní mlu
víme;tento je váňešené zdokonalení onoho prvního. |

+„Tamjsem ti podal ruku“, totiž ruku'své přízně
a pomoci, když jsem,tě:povznesl.z tvého nízkého"stavuk zásnubuse: mnou. ©

A býlas obnovená,kdetvá matka byla poruše
na.“„Tvá mětka“, lidská přirozenost,byla v tvých
Pratodičích“pod.Stromém jabloňovým „porušena“
326



M ř vot.

Fa.Bdala ti smrt, a tys rovněž pod stromem kříže byla

F„obnovena“ vykoupením a milostí a.obdrželas ži
XXIV.
Našelože v kvítí,
doupaty Ivími věnčené,
nanachurozložené,
z pokoje:zbudované;

:tisícem zlatých,štítů ověšené,
Jak již bylo řečeno,po slozeXXII. opěvuje choť

dušerůznéstránky stavu duchovníhosňatku. V té
to sloze líčí jednak v prvním-verši.jeho slastnost,
jednak v dalších čtyřech:čtvero'stránek. dokona
lostí a statků, kterými se v něm vidí obdařena.

„Naše lože v kvítí“ Po-uskutečnění konu du
chovního sňatku spojením duše:s Bohem a přepo
dobněnímv něho následuje slastné trvání toho spo
jení v lásce ve stavu duchovního sňatku, vyjádřené
zde duší slovem „lože“.Ale také samého svého Cho
tě, Syna Božího;v-němžona tímspojením spočívá,
právem nazývá „ložem“;.A onje.lože.;,v kvítí“; ba
on sám jje květ a kvítí ajakožto květ nade všecky
květy máv soběbožskou'vůni a svěžest a vnadu a
krásu svou moudrostía spanilostí'a ostatními svými
božskýmipřívlastky a-statky, jichž všech je nyní
duše spojením s Mileným účastna, takže se jí podo
bá, žže je na ložiz rozmanitého božského kvítí, jež
jí dotekem působí slast a. vůníji osvěžuje. Ale také
ctnostiduše jsou kvítí-v ní, a Milenýtedy je v ní
jako na loži v kvítí. A-poněvadž přednosti a láska
a slast Milenéhonáleží spojením a přepodobněním
ii duši choti, takže náleží oběma, a'poněvadž duše a
její ctnosti rovněž náleží oběma, mluví tu choťdu
še o tom loži jakožto oloži „našem“,

„Doupaty Ivími věnčené.“ „Doupaty Ivími““.míní
duše ctnosti, které má v:tomto:stavu spojení s Bo
hem již dokonaléa hrdinné, „lví“ síly, ana každá
je jako lví:doupě, v němždlí a'na pomocmešká
Choť Kristus, spojený s duší, jako silný lev -—a
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duše spojená s Chotěm Kristem 'a jeho vlastností
8: přepodobněním účastná je.rovněž jako silná lvice
ři — takže ďábel se neodváží nejen na ni zaútočiti,
6 nýbrž ani-se před ní objeviti. Alože, totiž spojení
bo s Mileným,je doupaty lvími, ctnostmi, „věnčené“,
Mý protože ve stavu duchovního sňatku jsou ctnosti
si tou měroujednas druhouspojeny jako u věncia
10 jedna druhé oporou,že nezůstanestrany nekryté
s nebo slabé, s které by ďábel nebotělo nebo cokoliv

jiného: na světě mohlonani zaútočitinebo i1 jen ji

ztrvalé lahody“a trvalého:míru;které jí nikdy né
jsou zmařenya nepominou, a zvláštní.ještě slasti

p. se jí někdy dostává přímým experimentálním po
ď znávánímkvítí svýchvlastních ctností a dokona
k lostí a-darů, jako:již: ve stavu. zásnubu:(PS XVI
i XVIL),.takže i.v tom.smyslů pak může říci: Naše
: lože Mákvítí“, „doupaty Ivími“ věnčené.

Duše praví dále, žeto ložeje „na nachu rozlože
né“ Tím opěvá:to, že jiždošla dokonalosti v lásce.

| „Nach *totiž v Písměsv. zobrázuje lásku;a to lože,
ni totiž spojeni, je „rozloženo“ "jako na podložce na
| nachu, na lásce,. protože všecky jeho ctnosti, bohatstvíastatkysezakládajínaláscea jíjsouuspo-.

řádány.a jí jsou včinnosti a'jsou:jako proniklélás

-kou; a jíse zachovávají a jen:Y lásce k -Bohuposkytujípotěšéní..:"| '**:
2"Tolože je také z pokoje:zbudované““.To zna

mená,že se duše těšíve stavu sňatku úplnému du
'chovnímupokoji; tenplyne jednak ze:souhrnu je
jích ostatních .ctností, jež také“jsou v ní ložeMile
ného a jsou vesměs pokojné a mírné. — jednak.
z dokonalé lásky, jež je podložka toho lože: neboť
láska vyhání.ven.všéckubázeň, z čehož vyplývá
dokonalý pokojv-duši.'Je'tedy (vpravděszpoko
'je zbudované““,a svět,.ďábel, tělo nic proti tomu

bo pokoji até bezpečnostinepořídí.“
v - Konečněje to lože také„tisícem zlatých štítů
| ověšené“;:"Ty -štíty jsou, s: jiného hlediska, zase

'ctnosti a dary v duši, ježto jsoují také za prvéví
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F těznou odměnou.a' ozdobouza lopotů, kterou pře
stála, kdyžsi jich.dobývala, a.za druhé jako pevné

ň á štíty obranou.proti vadám, které cvičbouv těchhP"4P ctnostech přemohla. Slovem„zlatých“ je vyjádře
na velikácena těch ctností, a'slovem ;,tisicí“množ
ství ctností, milostí'a darů, kterými Bůhduši v tom
to stavudaří; nakolik je Ize v.tomto životě.svojiti
a znich se těšiti.

F. S. HORÁK.

„DEVOTIOMODERNA:SNA ŠPANĚLSKÉPŮDĚ ©
II.,
Mezir. 1496a 1498.meškala v:Paříži diplomatic

ká komisekatolických králů španělských.(Isabely
a Ferdinanda). Vní byl.-také opat a reformátor
Montserratu Dom Garcia deCisneros, který dovedl
sloučit povinnosti “vyslance 's vlastními sklony
vzdělancea asketika: Vraceje sedo vlasti, přiná
šel s sebou sbírku asketických knih;'v. nichž jistě
nechyběloRosetum Mauburnovo v prvním tištěném
vydáníz r, 1494,nebot-ho.užíváa cituje ve vlast
ním Ejercitatorio z roku 1500. Projevil.tak zájem
o nejnovější knihy, navádějící ke zbožnosti,který
byl v dokonalé shoděs jehooceňováním metodické
modlitbyi s jeho zálibou-pro knihy, zvláště tištěné.

O tom;jak si vážil vnitřní (tiché) modlitby, po
dávají důkaz nesčetná místa .v „„Constitutiones“
montserratských. „Teprve po tiché modlitbě a skut
cích, směřujícíchk našemu posvěcení; se oddáváme
osvěžení tělesnému,““práví tam. „Letohrádek Boží,
klášter, zvyklý skýtati růže a lilie nejlíbeznějších
vůní skrze svatácvičení, vydává (nyní) trny a bod
láčí,““protože se-opomíjí rozjímání, Proto Cisneros
ve své knize soustavně uspořádal dvojí rozjímání.
Jedno — ověčných právdách se.konalo po jitřních
hodinkách — druhé'o dobrodiních Božícha zpyto
vání svědomí —,po posledních hodinkách před no
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cí. Aby bylo usnadněnoužívání knihy tiskem,zřídil
Cisneros ještě roku.1499 ve svém klášteře tiskárnu.
Benediktinská kongregace valladolidská :potřebo
vala ovšem ' tiskárny :především pro rozmnožení
knih liturgických, ale měla'v. ní.býti. také tištěna
četnánová.díla duchovní, vyšlá ze:školy windes
heimské:Z prvotisků montserratských budiž jme- *
nována Gersonova „„Epištola““o rozjímání, třebas
vlastně nenáleží ke knihám hnutí Devotio moderna.
Z děltéto školybyl tu tištěn drobný traktát Ger
hardaze :Zutphenu. „De :spiritualibus ascensioni
bus““,který zvlášť hověl úmyslům Cisnerovým. Po
strádáme tu. mezi tisky Následování Krista a Ro
setum Mauburnovo. Než „Následování““ bylo něko
likrát vydáno vAragonii i Kastilii, i mohlisi je
mniši lehko opatřiti. Rosetum pak se zdálo rozváž
nému opatu přílišrozsáhlé'a složité, nevhodné tedy
pro potřebu mnichů, aproto je ve své tiskárně ne
dal přetisknouti. Ostatně chtěl sám složiti podob
nou-příručku metodické modlitby. Vydal ji také
r. 1500 tiskem s názvem „Ejercitatorio de.la vida
espiritual““. Vydatně-v ní sice použildila Maubur
nova, ale zjednodušil je. O tomto spisetřeba se po
drobněji zmíniti jednak proto, že je to první aske
tický spis španělský, ktérý se hojně rozšířil“poEv
ropě; jednak že mělvliv naproslulého. skladatele
„Duchovních cvičení“ svatého Ignáce z Loyoly.

V prvních devíti kapitolách (úvodních) je.vyslo
vena myšlenka, že sesluší aby duchovní muž ko
nal denně předepsaná cvičení v určených hodinách

1 Benediktinský klášter Montserrat, ležící ná vysoké,
divoce rozeklané hoře stej. jména v Katalanii, je znám
už od.10.stol. jako:převorství,.pak.opatství. S hodností
převorabylazáhy spojena: značná. světskávýsostná prá
va, proto zasahovali panovnici do voleb a to bylo příčí
nou úpadku kláštera. Ke konci 15..st. připojen ke kongre
„gaci.valladolidské. "Tehdyse stal:jeho opatemsynovec
„známéhokardinála. Garcia Cisneros, který obnovil kázeň
klášterní a pečoval o prohloubehí "náboženského života
mnichů. Odtud byli v'17. stol. povoláni mniši do Prahy
do Emaus. 
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i a ve stanovené formě. Šest z těchto kapitol (2.—7.)
MĚ je přejato z Máuburnova „Rosetum“.Ve čtvrté oba
| = autoři doporučují předběžnou-generální zpověď.

R „Nejprvese sluší,-milí bratří, aby ten, kdo se chce
ci ovičiti v duchovním životě,::očistil své. srdce ode

t. všech hříchů smrtelných, dokonale“jich litoval.a
vykonal generální: zpověď, poněvadž nečisté: srdce
nemůžepřijímatvůuknutí Duchasvatého.

Hlavníčást díla'se skládá ze dvou oddílů, dobře
učleněných.:Prvníoddíl, obsahující první tři'knihy,
dává exercitantovi návod; jak, konaje denně rozjí
mánía zpytování,bude vystupovati třemicestami,
očišťující,osvěcující a spojující (via purgativa,ilu
minátiva, únitivá).:Čteme tu. myšlenky hlavních
představitelů hnutí. ,„Devotio modérna“, Gerarda
zeZutphenu a 'Mauburna,ale také pozorujemevliv
spisu „Mystica: Theologia“, jejž autor připisuje
Jindřichu;de Balma. Druhýoddíl, zaujímající kni
hu 4., je celé věnován rozjímání dokonalých a ZA
kládá se na nauce Gersonověa skrze ni na Hugonu
a Richardu od'sv. Viktora, sv. Bernarda a jiných
předníchmysticích středověkých. Tak spojuje „E
jercitatorio““které vyšlo také latinsky, novou ško
lu s předchůdci.

V díle, náležejícím ke směru „Devotio moderna“,
nemohouchybět týdenní: rozvrhy pro úvahy a roz
jímání. Pro cestu očišťující se podává sedmero roz
jímání o hříších a'věčnýchpravdách (hlavně podle
Gerharda ze Zutphenu), pro cestu osvěcující jest
určeno jednak sedmeroúvah o'Božích dobrodiních,
provázenýchzpytováním (podle Mauburna), jed
nak: sedmero: proseb Otčenáše:(podle d. „Mystica
theologia““).Z téhož posledního pramene čerpána
pro ceštu spojující: rozjímání 'o dokonalostech Bo
žích.— Je zvláštní, žev.prvním oddíle chybějí tý
denní: rozvrhy: -pro rozjímání: o'utrpení :a' životě
Kristově, jsou-tu pouhá obvyklá cvičení o nich.
Zdáse, že Cisnerosje úmyslně ponechal pro druhý

oddíl, následujev tom příkladu Gerharda ze Zutphenu.
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IV.

-Opakujeme ještě jednou:-duchovní cvičení, za
„váděnáhnutím „Devotio moderna““,:nejsou určena
pro ústraní,.nýbrž konají se mezi.každodenní pra
cí: To platí i pro.spis Cisnerův.Také neníurčena
:přesná doba, po kterou trvají-Jednotlivé. etapy ces
ty očišťujicí,osvěcující a:spojující: adalší: Tozjímá
ní: Jen pro cestu.očišťující se stanovízpravidla, do
bajednoho měsíce.Je -věcínovicmistraa duchov
ních:vůdců, aby.dobu pro ostatní cvičení.určili.

P. Albareda:ve studiu „Laimprenta de Montser
rat (Analecta Montserratensia, 1918)tuto“věc pod
robně vysvětluje: „„Ejercitatorio“'.bylo-knihou ofi
ciální 'A nevyhnutelnou pro asketickou:-výchovu
mnichů. Všichni bez rozdílu ji musejí studovati,
naučiti se jí: zpaměti a jednati podle ní, a dokud
neznají jejích předpisů-theoreticky a neprovádějí
je.v praksi; nesmějístudovat jiné knihyasketické,
neboť podlevlastních slov Cisnerových (v Konsti
tucích) bez těchto začátků a -základů všechno
ostatní' je marné,: a. nikdy by nemohli prospívati
v duchovním životě, jemuž jsme se oddali.“ Vede
ní-platí taktéž pro různé stupně Ejercitatoria sa
mého. Novicmistři „nechť poučínovice o úvahách
cesty očišťující, které jsou obsaženy: V.»„Bjercita
toriu“ v. kap.: XII: až XIX., a zaváže je, aby se
v'nich cvičili,jak po-večerních, takpo ranních ho
dinkách, a dokudv.nich nebudou velmidobře-vy
cvičeni,nedásouhlas,. abý. postoupili kostatním
ovičením„Tak zášluhou Cisnerovou vedle:liturgické po
božnosti.tradiční v-řáděbenediktinském, rozkvet
la počátkem XVI.století. na Montserratě (prvním
to místě, španělském), modlitba metodická podle
zásad hnutí „Devotio moderna““.Klášter měltehdy
mezi 1. 1500—1522 padesát; mnichů,-12 poustevní
ků, 40 bratří laiků a 15jinochů ve škole.„Mezimni
chy vynikli Bask Alfonso :de: Viscaya; skladatel
traktátu Matrimonioespiritual, opat Petr z Burgo
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Ba
E Su, nástupce: Cisnerův (od. r. 1522) -a horlivý zpo
F vědník poutníků Juan Chanones, u něhož vykonal

« generálnízpověď:také Iňigo z Loyoly; aby takza
- čal opravdový duchovní život. Chanones, půvo

demFrancouz, byl znám.přísným a. odříkavýmži:
votem, oddávalse,se všízbožností jak modlitbě
liturgické,tak“ rozjímání;byl zvláštním ctitelem
Eucharistie a modlitby růžencové..

Když máme-na mysli tehdejší horlivé mnichy
montserratské; jejich. školu asketickou, chápeme
slova prvního životopisce sv. Ignáce: z Loyoly P.
Ribadeneiry: „Tovaryšstvo je povinno díky Na
šemuPánu, že náš blahoslavený otec (sv. Ignác),
vytrhnuvse.z'vln'a strastí tohoto'světa, dorazil
z tak dobrémupřístavu: a setkal se s:tak dobrým
zpovědníkema ke svému prospěchudostal.do ru“+© Koutak-dobrouknihu(rozumějEjercitatorio.Cis
nerovo!).“ Byla: to událost velkého dosahu, díló
Prozřetelnosti Boži. Tak soudí Pedro 'Leturia, au
tor studie„La.Devotio moderna.en el Montserrat
de SanIgnacio“ uveřejněné v poslednímdvojčísle:
(červeneo--srpen) španělsko-americké revue. „Ra
zonyfé“. Pro-zajímavostbudiž:uvedeno, že.číslo
došlo pisatele. článku počátkemříjna z revoluční
ho Burgosu, ačjinak 'všechno spojení se Španěl
skem je přerušeno. Kdose obírá věcmi španělský“
mi, těžce:nese toto:přerušení, vždyť právě horli
vostí španělských. -mnichů vycházelo v této ne
šťastné zemitolik“ krásných knih'z oborů všech;
zvláštěduchovních: 0 9

DOMINIK PECKA

G.K.GHESTERTON
J. Orthodozie

Chestertonpocházel:'z rodiny'agnostické: a vy
rostl mezilidmi, kteříbyli unitáři a universalisty,
avšakviděli dobře,že:"mnoholidí v jejich okolíse:
stává atheisty.:V: tom; co'se'nazývalo oproštěním
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víry od dogmatminulosti, projevovaly se dva smě-“
ry. A':tyto: -dva směry-si vzájemně odporovaly,ač
se obavyznačovaly týmž jménem.-Obabyly poklá
dány: za. liberální theologii nebo za náboženství
všechrozumných lidí. Ale ve skutečnosti polovice
těchrozúmných lidí tvrdila, že, když: je Bůh ve
svémnebi, vše. musí.:býti na světě v. pořádku:
v tomto světě nebo v budoucím. Druhá: polovice
říkala, že je velmi-pochybno,-je-li nějaký Bůhv ně
jakém nebi a že člověku dívajícímu se vědeckým
okem je zřejmo, že nic na světě není v pořádku.
Jeden z těch směrů vedl do pohádkové říše George
MacDonalda, druhý dopropastných pekel“'Thoma
se Hardyho.J ednaškola hlásala, žeBůh musíbýti

nekonečně dokonalý, existuje-li; druhá, že musíbýti hrubě nedokonalý. |:
-Divné bylo Chestertonovi, že tyto dvě školy, ač

logicky:si:odporovaly,: prakticky: byly ve spojení.
Idealističtí:theisté a realističtí -atheisté byli spo
jenci — proti čemu?Dvě třetiny životapotřeboval
Chesterton, aby nalezl odpověď.na tuto otázku.

Domnívalse původně, že lidé se sdružují podle
toho, čemu věří nebo čemu nevěří. Že theosofové
sedají v téže: místnosti, „poněvadž všichni věří
„v'theosofii. Domníval Se,že theistická:církév věří
v theism, Že atheisté tvoří celek, poněvadž nevěří
v'theism. Že ethickéspolečnosti.se skládají z lidí,
kteřívěří v ethiku a ne vtheologii. Později mu by
lo divné; že sesetkával s týmižlidmi ve shromáž
děních zcela odlišných. A poznával, že není theo
sofického bratrství; že není theistické. církve; že
není ethických společností. Viděl zástupy, rozptý
lené jako ovce, nemající pastýře. Atu počal se za
bývati náboženstvím či. spíše různými. mezerami,
jež vznikaly tam, kde náboženství zmizelo. A čím
lépe poznával podstatu člověka, :tím' více se pře
svědčoval;že lidem,-kteřínemají.náboženství, chy
bí něco základního. Mnozíz nichhájili: vznešenéa
nutné"pravdy na poli sociálním a:politickém. Ale
zdálose mu; -žejich: hájí méně statečněnež by či
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Enili, kdyby měli oporů v základních principech mo
ř-rálky a metafysiky.:Lidé, -kteří věřili v -altruism;
E byli mateni nutností- věřiti věrou téměř nábožen
se skou v darwinism či lépe v důsledky z dárwinismu

"= odvozované, totiž -v-bezohlednýboj jako základní
zákon života. Lidé, -kteří věřili'v.mravní rovnost
lidí, děsili se obrovského: stínu nadělověka Nie
tzscheova a Shawova. Jejich srdce-byla na pravém
místě.Ale jejich hlavy byly rozhodněnanepravém
místě, poněvadž -byly strkány: a: ponořovány do
bahniskmaterialismu a skepticismu, ubity a zotro
čenybez zásvitu svobody a naděje. *

Počal studovati podrobně křesťanskou theologii;
kterou mnozí zavrhovali a málokdo znal.A shledal,
ženauky :théologické souhlasí.se životem, jaký
vskutku jest.. A že její paradoxy :souhlasí -s para
doxyživota. Apřesvědčil; (se, že nové negativní
teorie:nesouhlaší-s' ničím,'ani jedna s druhou ne.
V té doběuveřejnil několik: studií o současných
spisovatelích,:jako Kiplingovi, Shawovi a 'Wellso
vi. A cítě, že základem:jejich bludů jsou bludyná
boženské, dal knize název: Heretikové. Psal 0:-ní
posudek essayista G..S. Street a vyjádřil se, že se
nehodlá trápiti svou theologií, dokud Chestérton
nevyloží theologii svou.Se vší opravdovostí přijal
Chéstertontuto poznámku. jako výzvu. A tak se
vydal za největšímdobrodružstvím svého: života,
jehož 'jménojest orthodoxie..Jméno,jež pro: mo
derní duchybylo dávno prázdným a mrtvým slo
vem, stalo:se Chestertonovi živýmjako.život sám.
Orthodoxiea život je totéž. Žekřesťanstvíjest sta
robylé, úctyhodné: a pro moderní -dobu ne: neuži
tečné zřízení,nevyčetl Chesterton z učénýchtrak
tátů. Ne:přímo na. místě, tamkde.kypí moderní
život, se přesvědčil, že křesťanství jest věcí: ze
všech.nejmodernější. A“když hledal duchovníob
Jast, kde by byl možnýčinný, bohatý, poetický ži
vot— nalezltu oblast v apoštolskémvyznání víry.

Tento objev'byl.pro.něho čímsi-přímo:fantastic
kým.Vylíčil jej:v'knize,:jíž dalnázev Orthodozie.
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Jižnadpisy jednotlivýchkapitol: Blázen —Sebe
"vražda-myšlenky— Ethikaříše víl —Prapor svě
ta — Paradoxy křesťanství— Ustavičná revoluce
-i Romantika orthodoxie— Autorita a dobrodruž
ství -—-dávajítušiti, že je zde popsáno něco neo
byčejného a to:způsobem neobyčejným,

„Přával jsemsi:často, píše.v úvodě,napsati ro
mánanglického plavce, který -na své cestě poně

„kud zabloudil, takže se domníval,.žeobjevil:v Ang
liťnový oštrov: jižního moře.Lze si myslit, že člo
věk, který ozbrojen až po zuby.a mluvící:posunko
vou řečíby takto:přistál u'břehu, aby vztyčil.ang
lickouvlajku nabarbarském chrámu;okterém se
pak ukázalo, žeje to brightonský pavilon, by dě:
lal dost hloupý obličej.Aproč. bychmělzapirati,
že.vypadal hodněhloupě? Kdo však-by:se domní
val, že i: sám .sobě připadal velmihloupým nebo
aspoň ževědomívlastní pošétilosti bylo -jeho jedi

"ným nebo' převládajícím pocitém, ten népoznal
dostisilně romantickou povahu mého hrdiny. Jeho
omyl byl veskutečnosti nanejvýššťastným omy
lem.... Já jsem'ten muž,který 'byl tak smělý, že
objevil, co již dřívebylo objeveno.Je-li na tom,
co“nyní.následuje, :něcožertovného, děje se ten

-žert:na moje vlastníútraty; neboť má sezde ob
jasniti; jak to, že jsemse: pokládal zaprvního, jenž
vkročil ná:evropskou půdu a potompoznal, že při
šel poslední. A:má se:zde: mluviti.o tom, jakých
omylůjsem:se dopustil, když jšemse honil:za tím,
co-již je zde. Nikdo nemůžepokládati můj případ
za směšnějšínežjá jej pokládám. „Nikdo.zčtenářů
mi nesmívýtýkati, že ho zde mámZa, blázna; já
sám jsem:bláznem této: historié a nenechámse od
žádného.revolucionáře svrhnouti se.svéhotrůnu.
Přiznávám:Se:otevřeněke všém:bezmyšlenkovitým
ambicím,jež se datují odkonce'devatenáctého sto
letí. Jako.-všichni:-.mladí'lidé: snažil jsem se před
běhnoutičas. Jako'oni jsem hledělbýti: odeset mi
nut před.pravdou. „Aviděl jsem, že:jsem'o tisíc osm
set let zaní; S:trapněmladickou:-přehnanoštíjsem
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namáhaj svůj hlas, abych. vyhlásil svoji pravdu.
e-A byljsem potrestán způsobemnánejvýš špraved

| ř. livým a komickým — neboťmépravdy mi zůstaly.
£F: Alepoznal jsem, ne že není pravd, nýbrž zcela pros

c“ tě, že pravdy, Jež jsou, nejsou moje právdy. Do
mníval.jsem se, Že.jsem sám'amísto toho jsem -se
ocitlve směšném postavení, totiž že jsem měl na
své straně veéškerókřesťanstvo. Možná — a Bůh mi
odpusť—- že jsem se:opravdu namáhal, abychbyl
originelní; ale nědokázal jsem nic jinéhonež že
jsemna-vlastní pěst sestavil ze stávajícíchtradic
civilisovaného náboženství: miéněcennou kopii.
Onen plavec se pokládal“za. prvního, kdo objevil
Anglii;já jsemse pokládal zaprvního, kdo objevil
Evropu. Chtěl jsemvskutku založiti svou vlastní
sektu a šťastnějsem ji dohotovil; když jsem seznal,
že je — orthodoxní. Zpráva ©'tomto potěšitelném
nezdaru-může býti pro leckohoněčím zábavným:
může pobaviti nějakého. přítele nebo nepřítele, bu
de-li čísti, jak jsem z pravdy. nějaké legendy nebo
z bludu vládnoucí filosofie znenáhla se'naučil vě
cem, jimž jsem' se mohlnaučiti.z katechismu —
kdybych se mu byl kdy učil;-A tak-může býti zá
bavné nebo takéne čísti, jak jsem nakonec nalezl
v nějakém klubu anarchistů nebo v nějakém baby
lonském chrámu to, co bych byl-mohlnalézti v nej
bližšímfarním kostele. Koho zajímá zvěděti,jak
květiny venku :-na-poli nebo náhodně.zaslechnuté
slovo ve voze "pouliční dráhy, politické události
nebo bolesti mládeže se spojovaly v určité řadě,
aby vyvolaly: určité: přesvědčení křesťanské orthodoxie,ten možná dočte tyto věci do konce.“

Možná..Proč:možná? Pochybuje snad vypravěč.
o ceně svéhovyprávění? Nikoliv. Ale ví, že mnozi
lidé.nonášejí dobře jeho paradoxy. Nelíbí se jim,
že: i před nejvážnějšími a nejsvětějšími věcmi si
dělá šašky z někoho nebo z něčeho. Je to vskutku
zvláštní, přiznává sám Chesterton, ale je to tak,
že čím více páše nezbedností, tím bezpečněji a jis
těji se dostává na právou cestu.A to není bláznov
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ská náhoda nébopříhoda.Již ve: svých Hereticích
vyznal, že paradox není nic jiného:než. určitá ra
dostná výzva, jež:jest vlastnívíře: Věřícíneníti

„chošlápeka nesmíjím. býti;:béře-lisvoji víru vá
ně'a.pokládá-li Krista:za Spasitele 'světa,Věřící
nemůže přikyvovati k bludůmheretiků:a "nemůže
schvalovati důvody:agnostiků, poněvadž ty důvo
dy.nejšsousprávné. Agnostik pochybuje'o víře, po
něvadž.středověk.bylbarbarský::ale to není prav
da; Pochybuje,:poněvadž:darwinismusje nezvrat

(noupravdou: avšak darwinismus.není :nezvratnou
pravdou; pochybuje, Poněvadžse nedějízázraky:
ale nějaké zázraky se: dějí; pochybuje; poněvadž
mnichové byli lenoši: ale mnichové vůbec „nebyli
lenoši; pochybuje,poněvadž jeptiškyjjsou nešťast
ny: ale jeptišky vypadají docelavesele;“pochybu
je, poněvadž křesťanské umění bylo bledě a melancholické: ale křesťanské umění-si libovalo v nád

ee herných, zlatistých barvách; pochybuje, poněvadž
k : moderní věda se vzdaluje odnadpřirozena: avšaksl. moderní věda se velikou rychlostí blíží'k nadpři
"M rozenu. Nemůžesežádati od věřícího,aby.tyto dů

ň vodybral vážně. Nemůže se chtíti od-něho,abyse
těmto důvodům nesmál. Nemůže se mu zazlívati,
že se-vyjadřůje:Vparadoxéch. Nemluvil-li v para
doxech i ten; jenž řekl, že první budou. posledními
a „poslední prvními? Kristus:"bylpřevracovač. Ne
2 boť:věcilidskéstály na hlavěAon:je postavil na
| nohy: Zákon'Boží a milost-musíbýti. paradoxní,

8 *poněvadžhřích uvedl člověkado paradoxního.po
sh stavení. Pedanti herese a nevěry-zuří,'že:jejich

A rozumy.se neberou doopravdy: 'Nezaslouží. nic.jk
ného než posměch: Neboť'jest -možnaďábelská váž
nost,A jest možna:božská „veselost.
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F'DR.ALFRED;FUCHS

m INHOC SICNO.
F“ (Z přednášek o křesťanšké:státovědě, konaných

na Studium Catholicum.:)

Velkým.obhájcem církevní,jednoty a autority
stává se svatý Cyprian, kdysi horlivý čtenářTer
tullianův.Byl biskupemkarthaginským, tedy rov
něžAfričan,-jako Tertullian. S našeho, státovědec
kéhohlediska jést jeho.učení zvláště důležité; pro
tožev něm jest antická: ,,virtus Romana“ apliko
vána na křesťanskouCírkev. U.něho jest jasně-vy
tyčena myšlenka jednotného duchovního, světové
ho iimperia. Máplnépochopení pro pojemkatolici
ty i pro politický pořádekuvnitř Církve,

Církví v té doběotřásáspor, který nebyl teore
tický,ale který“prakticky postavil Církev před
otázku, má-li se stát společností krajně. přísných,
výjimečných heroů. svatosti nebo- Církví vpravdě
obecnou,-kde roste koukol vedle pšenice"až. do
konce-dnů-podle vůle Hospodářovy.Stalo:se: totiž,
že za pronásledování Deciova mnozí odpadli,.ale
za klidnějších dob.se opět vrátili k Církvi. Rigo-:
rista Novatian a mnozí.jiní chtěli,.aby tito slaboši
zůstali navždy vyloučeníz Církve, ježto zapřeli
Krista. PapežCornelius-však :neuznal tohoto sta
noviska: Určil těmto lidem přísné pokání, ale pak
je opět -do Církve“přijal. — Různost' stanovisek
v tétověcizpůsobila již předtím schismav Kar
thagu.::V"tomtosporu“ Cyprian obhájil biskupskoů
pravomoc ánapsal spis:o: jednotě:katolické Cír
kve.-Vněmjest jasně vyjádřena myšlenka 0 samo
spasitelnosti: církevního: společenství::, Nemá.Boha
Otcem,'kdo. nemá"CírkevMatkou. Cyprian spa
třuje v-Církvilegitimní pokračování starozákonné
theokracie pro všeckylidi a .pro-všecky časy.

Sámse však-také. dostal do:sporu se Štěpánem
Oplatnost.heretického křtu, nežpapežova mučed
nická smrt předešla. vyřešení sporu. Papež :zemřel
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-na počátku nového pronásledováni Valenciánová“
a za několik neděl padl také hrdinsky Cyprian
v katakombách. Spor byl pak vyřešen smírně pa
pežem Sixtem [M.

Není bez významus hlediska sociálního, že
i v doběpronásledování byly tolik zdůrazňovány
kázeň a řád.v kultu, neboť.tím se utužuje:v Církvi
zákon. a' řád. Ustupuje -pomalu letniční duch ex
"tase a biskupové s římským papežem se pevně.ují
mají-vlády v Církvi. Právě-světec.a mučedník Cy
prian: jest neochvějným hlasatelem myšlenky, že
biskup není jenom v Církvi, nýbržže Církev jest
i v biskupovi. Antický Řím se. dále vnitřně.roz
kládal. Mučednícikřesťanští to tušili Roku 250
předpověděl Origenes, že Řím bude křesťanský. Za
60 let se.jeho proroctví:splnilo. Ještě kolem roku
300 prošlaCírkev pronásledováním Diokleciáno
vým, alev té.době křesťanůjiž byly tisíce. Vnitřnírozklad říše byl již dokonán.

„In hocsigno vinces.“ Ve znamení kříže zvítězil
Konstantin nad:Maxenciem. Křesťanskýkříž byl
vyzdvižen na signalegií a křesťanství se stává stát
ním náboženstvím. Církev je úředněvčleněna do
státního aparátu.:„Jest to: sicetriumf Církve, ale
jest to zároveň chvíle, kdy.'se- dostává, Církev do
zápasu s nároky světskémoci, :do zápasu, jenž od
této. chvíle vlastně:nikdy nepřestal.
“ Má býti.zkoušena' síla i slabost Petrova vůči stá

tu. Svatý.apoštol Petr. zapřel:Krista,- když se bál
světské moci,ale lítostí se očistil ze:svého:pokles
ku. Apoštol Petr se pokoušel sváděti samého Kris
ta Pána, aby místo říše ducha zřídil řříši:"světskou.
Apoštol Petr chtěl; aby.oslava Páně,jíž byl'svěd
kem.při Proměnění, trvala neustále, chtěje se.vy
hnout-budoucí-Kalvarii. „ApoštolPetr se.pokoušelmečem hájiti Krista: Pána.:

Jakoby v- tomto životě'tak velikém :-a tak lid
ském byla naznačena-všecka pokušení,jimiž. bude
musit projítpapežstvív zápase'sesvětskou mocí,
o:světskaoumoc.a: -vedle světské -moci. Ale nad sla
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postíPetrovou vítězila vždy v rozhodných zápa
Prech Petrova síla a Petrova, láska.
P“ Vedle Jerusalema a Říma stává se Byzanenyní
£třetím osudovým městem křesťanstva. V Byzanci.
kzřizuje Konstantin svou Roma Nova. Již za Kon

stantina jest však Církev ohrožována vážným stát
ně-politickým bludem, nebezpečím caesaropapis

x. Iu, snahou soustřediti moc světskou a duchovní
k-do jedněchrukou. Tatosnaha'se jeví jižv tom, že
;* byzantští císařové svolávají koncily asnaží se za

RF šahovati císařskouautoritou do otázek věroučných.sf.| Církevníjednota.jestvšakvelmidůležitýmpo
+ litickým pojítkem mezi křesťanstvem, jež rozdělovalasvětská moc. Po:rozděleníříše za Theodosia

byla Církev.nejenom representantkou jednoty ná
boženské, ale mimovolně se stává i representant
kou vůle k politické jednotě všeho:křesťanstva.
Pojila Západ:a Východ. Konsoliduje se duchovní

„ mocŘima, ale :také autorita východních patriar
chátů. Vytváří.se to, čemu'seříká evropský duch,
totiž duch propagandy, duch výměny názorů a
hodnot. Východ je novoplatonský,mystický, za
braný do. metafysické spekulace. Východní theo
logie upřelasvou pozornost spíše:na Krista, ja
kožtona VtělenéVěčnéSlovo, než na Kristovo člo
věčenství. I samotné byzantské krucifixy znázor
ňují spíše Krista: žehnajícího, než“ trpícího. "Západ
všakviděl především: Kristovu práci: a Kristovo
utrpení, čerpal z něho podnětyke své aktivitě. Zá
padměl střízlivý rozum, kdežtoVýchod sizacho
valhoroucí srdce. Tehdy se tyto dva světy ještě
navzájem.doplňovaly.. Západní :aktivita se.vyrov

ú návala se západní zásvětnou:spekulací o podstatě

: nejsvětější-Trojice, jež charakterisovala po tak: dlouhou dobukřesťanský Východ.
Ještě jednou jest učiněnnáběhk obnověpohan

ství za Juliána Apostaty, Ještě jednou-revoltuje
smyslové vnímání světa proti duchu rozjímání a
askese. Ale zápas mezi „Císařem a Galilejským“'
končí vítězstvím. „Galilejského“ ..Než smyslový
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svět zkorumpované.ántiky snaží-se vniknouti do
CírkveKristovy :záludně. Církvi,:jež.se těší ochra
ně“močných tohoto světa, hrozí zesvětštění. Na
druhéstraně jest to Církev,:jež zachřání-zantiky
to, co.jest na ní hodnotného: Co jest-kladné, cenné,
co:jest „obecné“ to náleží svým: způsobem'Cítkvi,
být se-to nevztahovalo. přímo:k.:věčnosti.;Církev
staví hráze proti rozpoutané, vášni:kajícnictví, jež
by se.bylo vybilo vášnivě na: pokladech antické
kultury.: Tím -sestává Církev mocným činitelem
"táképři státní: konsolidaci.lidstva, zvláště když
přichází nápor. barbarů. germánských: a Španělských.

Velmi důležitým živlem:v:této nové konsolidaci
světajest mnišství, zvláště.na- Západě.:„Mnichpře

i stává být: pouštevníkem. „Sdružuje:se v komunity,
A „vřeholnírodiny. Svatý Benedikt.z Nursie, jenž vy

a šél.z(přísnéškolyantického: státu, vnáší římskou
„kázeňi do mnišství. Mnich-jest:nadále. spiat s-pů- 
dou:.svéhokláštera. Život v klášteřích jest: -přísně
a hierarchicky.odstupňován. Mniši přepisují knihy,
JE, mýtí lesy, skýtají pohostinství-a ochranu pócest

"k ným. Stávají se kulturním, civilisačním a -sociál
jE ním činitelem-a-zakládajíškoly. Jejich. kázeň dává

příklad i'státu. Soužití-mnichů'sjejich ochránci,
SYčtskými velmoži,-vytváří společenství,: jež dává

it“ tvářnost celémutehdejšímu :světu.
Mniši:se dostávají na:velmi'vlivná.místa ve stá

tě, ale v době:rozkvětuřeholi nedělají-koncesí to
muto světu, nýbrž. přinášejí do křesťanské říše po

| znatek, který charakterisuje Weber:ve své knize
„Politika povoláním“ jeho „umění: distance“ 4.
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' „askesemoci“. Tyran-používámoci jen k ukojení
svých choutek.Vladař,slouží:všemtím,že: vládne.

B „Deo servireregnare est.““Teprve, když:se člověk
od světaodvrátí, když jej sám v.sobě ovládne, mů
Žemu. vládnout“bezpečně:také navenek,jsa si vě
dom, že jest imunní vůčijeho svodům, vůči jeho
slávě.a vůčijeho lichocení. Mniši-učilipanovníky
vládnout z vnitřnísíly, z autority;nikoli jenomna
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$Ě základěholémoci: Řehole všaktaké naučily lidi,
© žerozličné formy.životnía rozličné formy zbožnos

ti mohou:spolužít'v křesťanštvu,aniž by vznikly
sekty.Řehole obrátily:pozornost lidí ik věčnosti
i k'tomůto světu: „Ora:et- labora.““

Jdeo to; abychaos národů, jenž "vznikápo pádu
imperia,byl. sjednocenv- Církvi. Je třebabojovat
o jednotu víry.: Tímto bojem je vyplněno celé páté
století. Zejména ariánství: se svými.christologičký
mi bludy: jest- nebězpečím pro jednotnou Koncepci“
duchovního.imperia:Ale.jsou i jiné sekty, ježznovu
hrozí rozvratem nejen náboženským, alei spole
čenským. Násilničtí. cirkumecellioni, fanatičtí do
natisté, sekty, jež chtějí stavovatinásilímhříchy
a nechtějí:uznataňi:církevních ani'světskýchau
torit, leč.by jejich nositeli byly-osobysvaté;:roz
vracejí pojemúřadu, -jenž spočívána obj ektivriím
principu,nikoli na lidské křehkosti,a tím se stá
vají nebézpečím|pro sklad:a řád:lidskéspolečnosti
vůbec. Ariáni; jejichž: bludy zavrhl koncil Nicej
ský, ustanoviy“za-článek:víry, že Kristus jest pra
vý Bůh'a pravý člověk“ spolupodstatný s Otcem,
ziskávají po.smrti Konstantinově na svou obranu
rameno světské, čímžnastává údobí nového- vy
rovnávání sporů:mezi:státem a:Církví. Pravověrní
východníbiskupové sév té doběutíkají pod ochra
nu papežskou. Arianismus se však ještě dlouho“a
dlouho udržuje u Germánů. Snad.všecky první sta
rokřesťanské bludy:mají. ještě. dodnes své vyzna
vače v zemíchblízkého Orientu, zvláště vMezopo
tamii a v Habeši a mnohé z nich jsou dnes'obnovo
vány v Evropě.

Na: historii těchto: věroučných úchylek, jež se
v různých podobáchneustále vracejí, lze studovati,
relativitu tak zvaného pokroku. Zřejmý, přímoča
rý pokrok' je jenom ve.-vědáchempirických; kde.
buduje generace mladší přesnětam, kde přestala
generace starší. Nelze dnes vyznávat. fysiku Aris
totelovu nebo astronomii Kopernikovu,'není helm
holtzovců. Ale-ve filosofii se staré směry neustále
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obnovují. Jsou stále ještě platonikové, 'thomisté,
kantovci. V poměru k nekonečnu. není pokroku,
neboť matematicky. řečeno vůči nekonečnu. klesá
každárelativní veličina na nulu: Bludy z-prvních
křesťanskýchstoletí se vracejí ve středověku,v re
naissanci, Vnovověku i.v naší: době. Náboženský
myslitel. anglický-lord. Cecil se vyjádřil právem,
že.za posledních“1000 let nebyl:vymyšlen ani je
dinýnový věroučný blůd,:ani: jediný novýargu
ment proti. existenciBoží.Zde schema pokroku se
lhává, právě: tak jako i:v umění.Uměníantiky
i středověku působí ná nás dodnes, třebaže jestpřekonána' tehdejšívěda.:Bolest,::lásku,„smutek

m z nekonečnacítililidé vždy:štejně:av základech
i: se lidská duše nemění:Toplatí i v.poměru lidí ke

státu: základní.pravdy, zůstávají: (An'nescis, guan
tilla scientia regatur mundus? ' u

V době bojů právě vylíčených :přichází.již -křes
ťanský myslitel, jenž soustávně-formuluje názory
Církve:o světskémstátě:a hájí vůči němu i.jejích
práv. Jest to velký světec a hlasatel římské har
monie, svatý Athanasius, veliký učitel velkého sva
tého.Augustina, ód něhož máme první,-pro budouc
nost platný nárys -křesťanskéhostátu, první zá

„kladní dilo křesťanské státovědy.

E
E
L
X

TETEAPA
.„“

DR.KONSTANTIN MIKLÍK C,'$s. R.
TŘI KAPITOLYO BLOYOVÉ

p METAFYSICE CHUDOBY.
a (Pokračování.)

| Řekl jsem, že-poslední Bloyova definice chudoby
jest tato: chudoba jest to nekonečné, .z čeho,.zdá
se, vykvétá stvoření: Čerpám tuto: definiciz Bloy
ova výroku, že se.stvoření zdákvětém nekonečné
Chudoby. Jak dospívá Bloy k této nové teorii? —
Pomocí Písma! Písmo jest velmi povolný nástroj
v:ruce umělce,jakým jest Léon Bloy.Ježíš jest
chudoba,Bůh jest Chudý.Je-li Bůhchudý, jest to
též co chudoba sama. Tato chudoba jest samozřej
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JMÉ mě nekonečná, a proto, začne-li co tvořit, je:stvo
F řeníčímsi, co vykvétá z nekonečné Chudoby. Ježíš

| však není chudoba,a tímméně jest Bůh Chudoba.
Ježíš není chůdoba,.protože Ježíš jest jménolid
ské přirozenosti, nesené božskou osobou,a v lidské
přirozenostise vlastnosti neztotožňují s přiroze
ností. Bůh není Chudoba, protože Bůh jako Bůh
není chudý, ani- Chudý; a proto ani Bůh, ani božství
není Chudoba.

A přece podle. Léona .Bloye jest Bůh: Chudý. «'
Ovšemže jest také:Bohatý, nebo, jak Bloy raději
říká: Nádherný. -Nádherný prý. jest, když se ho ne
ptáme. Bloy.to nemůže popřít, protože kdyby Bůh
nebylnádhernýa bohatý, kdyby nedával.a neroz
dával v ustavičnéštědrosti svých darů, nebylo:-by
ani lidí, kteří by ho popírali. Jak jest tedy Bůh
vedle svébohatosti také Chudý? — Protože to sám
o sobě říká v Písmu. „Dotazujeme-li se Boha, od
povídá: že On ješt tím Chudým: Egosum pauper.“
Takový jest přesně skripturistický důkaz LéonaBloye a Stanislava Fumetá!

Nuže!Bůh jako Bůh-neříkáa nemůžeříkat nikde
v Písmě: Ego sum pauper. Avšak ani Ježíš neříká
sám o,sobě: Ego sumpauper ve smyslu: Já jsem
chudý. Jediné ze 6 míst Písma (a jsou to:vesměs
žalmy!), kde lzenalézti tento- výrok,- vztahuje se
předobrazněna Mesiáše.Jest.to:30. verš 68. žalmu:
Egosum pauper ét dolens; salus'tua Deus susce
pit me. Ale slovo pauper nemá zde význam „chu“
dý““,nýbrž „soužený“, „bídný“; „ubohý“ (Mlčoch,
Sedláček,Hejčl atd., podle hebr. originálu). Ostat-
ně král David, skladatel žalmu; nebyl přece-chu
dý. A'ježto se-typ, má-li býti biblickým typem; mu

sí tí nahistoricképravdě,nemůžebýtiDavid předobrazemKristovým ve věci tělesné chudo
by (viz výše odstavec o věcném. smyslu Písma).
Jestliže tedy: Bůh jako Bůh není chudý a jestliže
Ježíš nemůžetvořiti s chudobou jediné tajemství,
čili býti s ní totožný (vždyť Bloy neváhá na-chu
dobuáplikovatislova: Byla pravým světlematd.!),
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i pak'není Bůh žádná nekonečná Chudoba,.z nížby

| . vykvétalo stvoření, nýbrž jest nekonečné.a podstatné Bohatství, proti němužjest vše, cojest od
| něho stvořeno, nekonečně chudé. Chudoba: tvora

i v'poměruk' Bohujest tedy dána stvořením,.ajest
. nekonečná,Chudoba tvora-v poměruk:tvorujest
| -tak veliká; jak-ji Bůh tvoří a připouští,a tento po
| měr ješt "zcela :konečný. Chudoba „absolutní ve

smyslu naprostého nic. jest protimluv, věc pro nás
l aposteriorně nemožná,protože Bůh nemůženeexisd: tovat: Absolutní chudoba tvorstva byla: možná, a
U Znamenala naprostý: nedostatek' existujícího stvo

řenéhojsoucna. Absolutníchudoba tvora jest jeho
| neexistence, čili jeho:-holá a: pouhá: logická“mož(M nost.

Můžemetedy Žříci, že:relativní chudoba veškeré
hotvorstva i jednotlivých tvorů:jest nutným kvě

"tem.stvoření, stvořeni-všakže:jést úkonem štěd
rosti; čili dobrovolnýma nezaslouženým darem
AbsolutníhoBohatství:. Praví-li tedy Fumet, že
„chudoba zůstane s lidmi, pokudpotrvá svět“, má
nepochybně pravdu.-Má pravdu -iv tom, že:chudo
ba jest vedle.své přirozenénutnosti také trestem,
čili, jak on:říká, „pevným a-neodvolatelným roz

„sudkem“:——tak.aspoň bych: tomu chtěl rozuměti
já! — protože:jest. dvojí: chudobá: jedna, která
y jistém smyslujest, ale jíž necítíme,a táková byla
na'př. naše chudobapředvyhnáním z ráje; druhá,
která v:jistém smyslujest, a kterou téžcítíme, a to
jest naše.chudoba po vyhnáníz ráje. Fumet.praví,
že.se tato chudoba „vznášínad osudylidskými tak
trochu jako ona Šechina u Židů, která. neopouští
Israele“, Nemám za nutné polemisovat s. tímto při
rovnáním z nějakých-věcných důvodů,Ale pravím
ná adresu:těch;kteří.se obdivují. literárnímuumění
Fumetowis že-toto. umění-jest málo rozmyšlené.a
hodněpovrchní. Fumet se pojišťuje.proti tétokri

etice slovy „zdáse“a „baktrochu““*Tímzeslabuje
znamenitě sílu svého -příměru, který jest ostatně
málo pravdivý. Jest:Šechina'u Židů-cosi jako roz
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sudek? Nikoli! Jest to největší.vyzhamenání,.ja-
f kého se mohlodostati lidskému národu.:Jest. však

Šechina. něco, co neopouští Israele? Neopouští
v tom smyslu, jako :chudobalidské pokolení? Co
jest tato Šechina, která jest- tak- mystickým-Kou-.
zlempro ty, kteří mají to štěstí, že nevědí, co jest?“

Šechina u Židů jest světlý oblak jako znamení
: „přítomnostiBoží, a nazývá se také- „sláva Hospo

dinova“. Pochází-od slovaŠáchan — bydlí. Ukazo
vala se trvalejen za časů Mojžíšových,později to
liko v nečetnýchrozhodujících okamžicích.Viz2
Mojž.hl. 3, 19,24; 3:Mojž.-hl..16;1 Sam.hl. 4; 2
Sam.hl. 2;1 Král. "hl 8;2.:Paral.hl. 6; Žid.hl. 9a
10; Praví-li tedy' Fumet, že chudoba 'lidstva: jest
podobna židovské Šechiněve'své nepřetržitosti a
osudnosti, jest to- přirovnánívelmi -málo vhodné,
protože podobnost. jest nadmíru “chabá. Jest to
však -použitíbožské věci k nedovolenémuzbožštění
věci nebožské, jedna z usurpací, kterých seBloy
neboFumet dopouštějí cochvíle. Tak na př, hned
nejbližší užití počátků. evangelia. Janova k vyvý
šeníchudobytěla jako takové: „Byla-pravým svět
lematd.:Dovlastního přišla, a svojijí nepřijjali.
— Jak nenáležitá to aplikace a jak nás při"tom
olupujeo daleko-více, než nám dává!!:

Evangelia:se totiž.nerozplývají v parách a me
taforách, jako někteří spisovatelé: Světlo u-sv. Ja
na:1, 9—11: jest: vtělené Slovo Boží.Praví- se
v "předcházejícímverši: 8., že Jan Křtitel nebyl
Světlem,nýbrž aby vydal svědectvío.Světle, po“
kračuje: věrš 9. takto: „Světlo pravé bylo to; jež
osvěcuje:každého člověka“přicházejícího na tento
svět.Bylona světěasvět:povstal skrzeně, alesvět
ho nepoznal.'Do'vlastního přišel, ale: svoji ho-ne

přijali.“(Tedy Světlo jest Slovo a nikoli.chudoba.Či povstal.svět-skrze chudobu; skrze nedostatek,
skrze ;absolutní“chudobu; skrze. nic? Hořejší exe
gese Bloyova bytomu arci: nasvědčovala,-aleroz
um i víra jsou:na.stráži. Světlo jest Slovoa nikoli
chudoba. Tato pomine-a do nebe nepřijde; ale Slo
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vo, které osvěcuje každého člověka, přicházejícíha
n nasvět, dávajíc murozumi milost, totoSlovo

jl Tvůrčí a Vykupitelské zůstává na-věky a jesti po
E tom Světlem; osvěcujícím k bohatství .a blaženosti.

a Nesmímetedy vlastnosti nejvyššíhoa nejreálnější
kůl ho' jsoucna přičítati pouhémů mrtvému pojmu, ja
. -kým. jest chudoba! (Pokračování.)

'VÝHLEDY .4

: BÝTI PRAVICOVÝMPŘÍSLUŠNÍKEM:NESTAČÍ
úl K TOMU, ABYBYLKŘESŤANEM.

l „Nemůžemeustati ve varování svých.lidí,které duchovi = ně vedeme,před nebezpečím, které hrozí od:těch, Kteří se

9: bojísobecky:komunismu.
S Papež prohlásil sice v'poslední. encyklice, že komunis

jh mus je vnitřně: špatný. To:-opakujeme po něm, Ale papež
: neřekl, že jsou.dobré nauky, které se staví přoti komu

s nismu.jen tím, že:komunismus potírají. Jedná se totiž 'o
i to, proč<a jak'-jej potírají,: jestli nevymítají totiž jako
| liberalismus ďábla belzebubem.

M Papež prohlásil, že.není možná. spolupráce. s komunis
00139hd

TeT

*,

K mem na žádném poli, ale neprohlásil tím; žebychom směli
o -odmítati spoluprácina sociálnímzlepšení chudýcha děl
br níků. Papež prohlásil, -že komunismus je;bezbožecký a
a“ hmotařský,:ale tím' neřekl--ještě, že by. jím.nebyl kapita

M lismus 'a-liberalismus,::Naopak. kolikráte, prohlásil. opak.
o Papež si přejeaby státy. učinily.vše, co.je na'nich, aby
p zastavily propagandu bezbožeckou, ale nevolá tim k po
p dobnému teroru, jakého užívají komunistéproti. nám.
A Chápeme,že.extremní.pravici a kapitalistůma všem jich
bl přisluhovatelům'je:úzko, ale: slavnostně 'varujeme kato
4 líky, aby se za tuto společnost neexponovali,:za ni ne
k bojovali:a nevytahovali kaštany v naději'na pochybný
P jejich úsměv a'uznání. Znovu zdůrazňujeme všem, hlav

ně mladým:"Zůstaňme:svoji za každou-cenu. A: použivej
me oněch-kladných prostředků; které papežstanoví v en
cyklice. VÍ.se z této encyklikyo odsouzení komunismu,
ale nevi se.o oněch prostředcích-kladných a závažných,
které papež „doporučuje katolíkům, aby- skutkem, kon
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E kretním, dobrým řešením učinili komunismus zbytečný.
k Jinak je celý boj proti komunismu jenom pokrytectvím
S a ulekaností těch, kteří :jsou si,dobře vědomi, co.by.je če
: kalo, kdyby došlo.k. vítězství komunismu. Braito..:

ENCYKLIKAPIA XI. DIVINI REDEMPTORIS!

Bylo napsáno v posledních dnech.„již mnoho .ohledně
encykliky papeže Pia XL 'o komunismu, v níž. je.tento
moderní.blud.zavržen s takovou. rozhodností jako.nikde
dosud. Na co bylo však dosud.málo:poukázáno, je kladná
stránka tohoto jedinečného papežského dokumentu, kde
volá svatý Otec k. celému křesťanskému. světu,. aby pra
coval o.uskutečnění křesťanského sociálního řádu,-8 T0z
hodnostíprávě takovou, s jakou.zavrhuje bezbožeckýko
munismus. Buďté činiteli slova A:ne pouze „posluchači

oklamávajíce samy. sebe, volá Pius: XI. se sv. Jakubem.
Proto je nyní nejpotřebnějši věcí napnout všechny síly,
aby se postavila hráz proti hrozivému,'rozvratu, který- s6
připravuje (39).Toho se ovšemnedosáhne sebežhavějším

mluvením proti komunismu, nýbrž uplatňováním. směrnic,
jaké tu podává autorita Cirkve.“

Čeho vyžaduje jako první věci encyklika, je upřímná
obnovasoukromého i veřejného života podle zásad evan
gelia (41). Dokudnebudou křesťané rozumět.evangeliu.a
jeho přikázání lásky, dokud nebudou chápat funkci. po:
zemskýchhodnot-v, jejich smyslu nástroje k dosažení Bo
ha, dotud budou -na světě. nepřeklenutelné“propasti mezi
boháčem,,vykořisťovatelem :"amezi chudákem, jenž úpí
pod jeho nenasytnosti. Boháč musí pochopit, že je pouze
správcem svého majetku, z něhož bude: jednoupřed Bo

hem klásti:účty, a.přoto je jeho povinnosti rozdileti. pře
bytky mezi chudé,-jak.to přikazuje. evangelium(44). Je
to snad po prvé,co nejvyšší úřad Církve mluví.o povin

nosti spravedlnosti dávat přebytky. „chudým.Když před
několikaroky: P.-:Horvathnapsal.svou knihu Das-Eigen

tumsrecht nach dem:hl. Thomas, bouřili se.mnozí theolo+

1 Český překlad dra Vaška vyšel spolu s encyklikou
o hitlerismu v Olomouci v Lidovém knihkupectví. Stojí
5 Kč.
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gové, kteřítu chtělividět jenpovinnost lásky, aby omlu
vili nemravné jednání tolika.kapitalistů a uklidnili svě
domí boháčů,„spokojujicích. se nepatrnou. almužnou, udě
lenouchudákům, zatímco sami oplývali:v-bohatství; pře

č sahujícímvšechnymezeslušnéhoživota.Papež jim praví
E doslova:Nikdo se nesmí pokoušeti oto, aby se drobnými

almužnami výmkl. povinnostem; které ukládá: spravedi
nost (49). Jestliže: :všechny povinnosti lze uvésti na.při
kázání-lásky, které je:néjvětší a objímá-vsobě všechny,

Ni: tedy i povinnost:sociální;spravedlnosti: tím však. nelze
K říci, že:jde jen opovinnost zlásky, nýbrž opovinnostze

i spravedlnosti,která zavazujejak jednotlivce, tak celek,
MD: aby.bylo postaráno 0, všechny. -Proto spravedlnost soci
ký ální má právo a povinnost: výmáhati. na--jednotlivcích

E. všechno to, čeho.je:třeba,pro. obecné blaho(51). To jsou
i m sloya, jak :patrno,. velmiodvážná a -dalekosáhlá. Každý

n jednotlivý člen lidské společnosti má.právo. naslušný ži
k
U

vot, a proto: sociální spravedlnost má pečovat O to, aby
se-dostalo každémuvšechno t0, -co-musíkaždý mít„Pro
esvůj společenský.úkol.(tamtéž).

ný. "To jsou směrnice, ktéré jsou velmi jasné a které zava
: zují katolíky k tomu,aby je prováděli:v životě .co nejdo

konaleji. Dokud budeme jen.nadávat na komunismus, mů
žeme být jisti, že naše:posice je.ztracena.. Je fo smutné,

„když si.musí:stěžovat. svatý; Otec.na: "jednání některých
RT katolíků, jejichž jednání: přispělo-k tomu, že důvěra děl

níků k náboženství:Ježíše. Krista byla:otřesena.. A, víme
dobře,že býli-a-jsoutakoví i dnes,kteří nechtějí: pocho

de pit; žekřesťanskáiáska žádá uznání jistých práv, nakte
de rá má dělník přísné právo (50). Dokud budou platit tako
1. vé výtky. katolíkům, dotud jejich: náboženství:"není:řízeno.

evangéliem a proto. dotud nemůžemečekat-sociální-obno
vu-světa. Až,pochopí. tito bohatí; že Kristus blahoslavi!

- chudobu a že,bohatý. bude:stěží spasen, až pochopí, že
nemáme.zde na zemi:"stálého„přebývání,.až, budouusku
tečňovat:nařízení.evangelia a volání papežů, pak může

me-doufat v obnovu lidské společnosti. R. Dacík.
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i E PAPINIHO-DĚJINY ITALSKÉ LITERATURY
jE. Právě vychází první svazek monumentálního díla G.

A Papiniho:La Storia della letteratura italiana ve Floren
© eii, Soc. anon. Vallecchi. Dílo bude míti čtyři svazky.

První svazekobsahuje začátky italskéliteratury veXII.
a XIII. stol. Druhý svazek"je věnovánstoletí čtrnáctému
a patnáctému, třetí-století šestnáctémua sedmnáctémua

" čtvrtý obsahuje novější dobu od osmnáctéhostoletí počí
naje. Nenípochyby, že autor, jakým je Papini, zaručuje
velkou hodnotu-tohoto díla,-na'.něž se těší nejen Italie,
nýbrž celý svět jak“literární, tak vědecký. Budou to ději
ny literatury, které. jsou psány nejen historikem alite
rárním kritikem, nýbrž především spisovatelem prvního
řádu.Nejde tedy jen 0:nějakou'příručku, nýbrž 0.dílo,
které obsáhne celou„literární :tvorbu' italskou v jejích
hlavních školách a.nejvýznačnějších. osobnostech v jisté
synthesi, jaké jje jistě schopen Papini. Doporučujeme pro
to pozornosti celé:„české-veřejnosti toto "jedinečné -dílo,
k němuž se:samozřejmě.vrátíme ještě při každémsvazku
zvlášť.První svazek, který právěvychází, stojí 15 lir na
obyčejném, 25 lir „nalepším papíře a vkusně vázaný.

R. D.

LETOŠNÍ KURSY DUCHOVNÍHO ŽIVOTA.
NAŘÍMSKÝCH UČILIŠTÍCH

Podle apoštolské konstituce Deusscientiarum Dominus
a podle nového studijního "plánu jest zařazena stolice
mystiky do:"studijního programu: bohosloveckého.

Na římskémpap.Institutu: Angelicum přednáší P. Gar
rigou-Lagrangeletos na téma:'Život jednotící u dokona

hoživota: podle..mistrů- duch.' života.:Pasivní očišťování
ducha, hlavně víry, naděje a lásky. Duchovní věk dospě
lých. Přebývánínejsv. Trojice v očištěné duši. Rozjíma
vá víra dokonalých; Důvěra 'a oddanost dokonalých. Lás
ka a horlivost "dokonalých.:„Jednota přetvářející. Život
zadostiučinění.. Plný „normální TOZVOjduchovního života
jest předehrou: věčné blaženosti.:

Napapežské universitě„Gregoriana“ přednášíP. Hert

lých. Jeho letošní program. zahrnuje: Úvod-do jednotící

ling S.J. dějiny duchovního života, a P. de Guibert Vy
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brané. otázky: De spiritualitate. Kromě'toho:je ještě je
denkrát za.14dní seminář pro.tyto otázky. i

P. „Philippe vedle toho přednáší tamtéž o dějinách du
chovního.života. Letos -na téma: Duchovní škola bene

diktinská. Ve druhém pololetí Škola sv. Bernarda..
p“ Na studiu, karmelitském jsou dva: kursy, jeden.běžný.
n Ve zvláštním pak přednáší P. Gabriel-a-St. Maria Magda

lena: O viděních a zjeveních v nauce: BV,Janá od Kříže
A Sv. Terezie.

Na Mezin.koleji Antonianum P. Jae. Heerinch přednáší

o-třech cestách. duch. života, o mystice“a: 0:> stavech dokonalosti,

do SLOVNÍK ASKETIGKO- MYSTIČKÝ
Ř Francouzští theologové ukládají: své vědecké práce do

takzvaných velkýchbohovědných slovníků. Tak majíve
ledílo Dictionnaire de la théologie catholigue,; kde o kaž

v dé theologické. otázce. anebo skutečnosti vynikající od
-borníci napsali ne poznámku, nýbrž“celé velké obsažné

Ú dílo. A když se' jedná o spornou -otázku mezi. různými
| theologickými. školami, položí vedle sebe jejich různá
| zpracování takových otázek. Vedle slovníkupro theolo

gii vyšel slovník pro Aapologetiku, pro církevní dějiny,
pro církevní právo, slovník biblický. a. néjnověji vychází
též velký slovník pro asketiku a mystiku. Většinu těchto

i: „Slovníků vydává velké odborné“nakladatelství pařížské
pro theologii Beauchesne, Redakci slovníkupro asketiku
1 'a mystiku mají jesuité, kteří-"jsou' opravdu nestranní,
= takže. přizvávají ke spořným otázkám: zástupce i.opač
; ných škol. Můžeme sděliti; že právě: byl ukončen první
ie svazek tohoto slovníku, jenž obsahuje -hesla, zahrnutá
p -pod .písmenami A—B, Bylo opravdovým 'uměním shro

mážditi tolikodborníků historiků, theologů a experimen
talistů z psychologie,'aby dovedli odpověděti. důkladně
a odborně na všechny otázky. Tento: slovník bude míti
věčnou cenu a bude-velkou pomůckou při studiu duchov
ního: života 8 kteréhokoliv hlediska. Naše .velké knihov

ny klášterní, ústavnía podobně:-mělyby rozhodně míti
to dilo. Braito.
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EKRÁLOVSTVÍ BOŽÍ |
-Bůh užívá ve -svých'dilech pro-jich' udrženía-řízení

>tvorůpodružných, soběsloužících, aby jimi-ukázal svou
Ě moc,aby-jimi jakoby nástroji řídil,své věci.

Tak -i své -království :na 'zemi chce lidmi. šířiti, lidmi
d s udržovatia- rozmnožovati..Proto“je třeba-ke království
SE: Božímuna zemi jako buněk:lidi;: ve:kterých; v jichž srdci

a v jichž životě Bůh skutečněvládne aje pánem:
Z těchto buněk:se má rozšiřovatia rozmnožovati krá:

lovstvíBoží. Již proto, jelikož 'lidé hledající: jenom zemi
anevěřící. ničemu jinému, kteří chtějí jenomžít'a myslí
tim: teď, zde, pozemskými.skutečnostmižíti, potřebují vi
dětí-lidi v jejich životě;v jejich. povolání; v jejich sku
téčném:všedním:životě,"jak- uskutečňují království Boží,
Kdyžti, kteří se vydávají:za křesťany,za hlavnía-repre
sentující křesťany, za vedoucí křesťany.budou: jednati ja:
ko pohané, jako lidé tohoto. světa a budou statky tohoto
světa získávati,:a.to způsobemještě docela, nekřesťan
ským, alé jménem křesťanství, nesmějí se diviti; žeje:to
jejich vinou,' že tolik lidí již nevěří, zvláště-když se jim
nedostalo poučenínáboženského; a.to; čo.viděli na své
očia co zkusili nasobě vezkušenosti od těchto vynikají
cích' křesťanů,:jest něčím:dokonale- ohavným..

Nikdo se nebude moci mnohodiviti; jestliže Bůh dopus
tí ztroškotání'onoho řádu, který byl vystavěn součinností
křesťanů,kteří se čím dále tím domáčtějizařídili na zemi
vejménu civilisace-křesťánské, ve jménu'Toóho,který byl
chudý, který přišel- zatratiti:modlářství mamonu, který
volal své. bědatvrdým: boháčům;:který*0 .ničh pravil; že
Spíšeprojdou velbloudi- uchem“jehly; než oni do:králov:
stvínebeského. Kdo! mělkdy;co činiti:s velkými boháči;
potvrdí,že jejich srdce je:tám;:kde-jsou jejich poklady;
že ti boháči, kteří slouží-svým májetkem. bratřím, jsou
opravdu tak vzácní, 'jáko případ.velblouda, prolézajícího

uchem jehly.-Však se také salonní: theologové napotili
„lidštěji“ „vyložiti tóto strašné: přirovnání.: Braito.

MATENÍSVĚDOMÍ?

„Nesprávné pochopení. poslání křesťanskýchpravd, „kte“
ré jsou životema: proto pró Všechny, je příčinouvýtek;
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kterých se mnohdydostává hlubokýmkazatelům,. nábo:
ženským přednáškám a jistým knihám, že nejsou pro vše
chny, že jsou jen pro elitní katolíky nebo dókonce tvrze
ní, žese tímto způsobem náboženského poučování jen ma+
te svědomíJidí.-V tom smyslu jsme četli:nedávno v ka
tolickémčasopise tyto řádky: „Prostý lid nemá uvažovati
o:náboženství, -neboť není schopen chápati jeho podstatu
a pravdy. Lid má. prostě věřit, aby nepochopením .nábo:
ženských pravd nepropadl-bolševismu a: bezvěrectví.“
„Jé to divná'logika. Zdá. se, že -svatý Pavel, jenž :psal

prvnímkřesťanům listy úžasné hloubky.a náboženské ná
plně, neuvažoval tímto .způsobem.Nebál se, že budou-li
věříci'číst jeho těžká dogmatická pojednání,.o..Církvi,
0-svátostech, o milosti a předurčení, o Kristu a jeho ži
votu v nejsvětějšíTrojici.a o:ostatních tajemných prav
dách katolického -náboženství, propadnou nevěře.. Na
opak, v náležitém poučení viděl sílu jejich ducha a schop
nost odporovat všem náporům zvenku. Chce,aby všichni
věřící.v církevních obcích,:jím založených, byli náležitě
ahluboce- poučení o tom, co.je předmětem.jejich víry, a
proto píšesvé listy, :nad jejichž hloubkou žasne ještě
dnes každý jejich čtenář.

A-svatí Otcovénejednají jinak. Skrývají:něco před.vě
řícími? Rozlišují- pravdy pro věřící neučené a.pro věřící
učené? Snižují: se, ke komu se třeba snížit. Ano.Ale bojí
se podat některé:(pravdy, abyse snad: nepohoršovali.vě
řící a-aby nebylo v nebezpečí jejich svědomí? Jen čtěte
na příklad:kázáni sv. Augustina, sv. Lva, 'sv. Řehoře a
všech jak dřívějších;tak pozdějších Otců, najdete v nich

M i ty nejtěžší křesťansképravdy, i ta největší tajemství,
'. nakterá. se dnes:tak snadno:.zapomínák.největší škodě
Es duší: Z-čeho má žít víra věřících, jestliže se oklestí a.po

n nechá se ji.jen jakési. drobty? — Nedivíme se proto, že
si citovaných slov všimly i Kostnické jiskry a vytýkají

pak všem katolíkům, že se:bojí znát své pravdy. Nemů
žeme proto souhlasit s :tímto názorem; který je opravdu

ponižující pro křesťana, když chce náboženské poznání
věřících redukovat jen na jakési minimum.

Náš názor.nějlépe vyjádřil Bernadot:v úvodu ke kníž
C6:.Eucharistiů k nejsvětější Trojici, kde praví: „Ti,kteří
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Ěhopo.domnívají že kázání vyššíchpravd třeba uchovati pro
e vybrané lidi a výjimečnéokolnosti,- vysušují nevědomky

Ě v Církvi nejbohatší pramen svatosti; neboť pravda je
E příčinou všech obětí a vzletů lásky. Zapomínají, že -na

£ křtu svatém vytrysko v každé duši to, co nazýváme tou
BC hou po Bohu, zazářil papřsek daru móudrosti a rozumu,
je. jenž dovoluje l: nejprostším duším; i malým dětem okou

M: šeti smyslnejhlubších pravd. Myslíme,že je dobré učit
"znát Boha,pokudse námzjevil,“

Kdo mělpříležitost učiniti.„zkušenostna tomto. poli,
rozumí:dobře těmto slovům, a netřeba muříkat více. Kdo
této zkušenosti nemá, radíme.mu upřímně, aby si ji co,

nejdříve získal, a dá nám za-pravdu. R. Dacík.

STÁLEJEŠTĚ PROTESTUJÍ
Mámprávě před sebou několik protestantských, časo

pisů. Zajímají mne po stránce duchovní, jak asi oni se
snaží o duchovní prožití náboženství. Ale jedno mne za
ráží skoro vevšech těchto tiskovinách: Ustavičný zájem
o katolicismus. A-kdyby to byl' aspoň zájem objektivní.
Ale zdá se, že české protestantství se neumí klidně a
a láskou podívati na katolické křesťany jako na bratry.
V takových Kostnických jiskrách si totiž s chutí otisknou
moudrost, že totiž vinu na protisociálním smýšlení vět
šiny katolíků má:duch Církve:.. Tohle otisknoůti po
všech zástupechsvětců, kteří od staletí sloužili ubohým
a opuštěným všeho druhu, kteří se ujímali veškeré bídy
a všechutiskovaných, zatím co....ale nač splácéti zlé
zlým. Tohle otisknouti, když:dnes katolíci, organisovaní
v politických útvarech na celém světě svorně se socialis:
tickými stranami odhlasovali všechny zákony a všechny
pomoci sociálně-slabým; takžepak- odium různýchdiktá
torských režimů, které nastupují proti marxismu,nastu
pují stejně- bezchledně proti popolarům vItalii a centru
v Německu;po:veškeré ohromné sociální činnosti katolí
ků v Holandsku a Belgii.tohle napsati a tohle si ocitovat,
neníbratrské a křesťanské.již teprve ne... A 'to v kaž
dém čísle takových: tiskovin se to hemží Hbeznostmi ná
katolíky, kde se jim-paušálně vytýká neupřímnost, ne
sociálnost,.modlářství:a kdoví co ještě, Proč to přibíjím
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na.pranýř?- Protože: s naší strany je velmi vzácné čísti
takové výtky a urážky. podobného jen rázu se u nás snad
vůbec nedočtete: Toto' není-ani duch..evangelia,..který
stále proti nám.vyzvedají, ani duchKristův, ke kterému
se stále hlási, Jestli je třeba.udržovati věrné 'stádečko
snižováním a:podceňováním katolíků,.pak je to smutné;
ale také bezůčelné;protože nakonec pravda -přece jen
pronikne. Jest přáním těchto řádků; aby- si :protestanté
všímali“především svého duchovního života, protože. jen
toto je smyslnáboženství křesťanskéhopřiblížiti ke-Kris
tu, rozněcovatik: následování Krista. Všechno ostatnije
vedlejší a-82mo 86 rozpadne. „Je-li něco dílem Božím,-nic
proti němu nezmůžete, protože Církev -nezničilyani me:
če katanů, ani herese, ani zlato a moc, kterou ji mocní

chtěli zasypatia udusiti, natož tohle pokřikování.za TO“hem! his Braito.

VĚČNÝ:VYHNANEC
-Jedním z-důkazů: naprosté „pravdivosti křesťanství jest

též-to, že nejprotikladnější směry svorně jej nenávidí,že
se proti křesťanství shodují Pilát: sHerodem..

í „Nacisté jej pronásledují.ve:jménu:čisté. rasy:
nd Nacionálisté muvytýkají, -že myšlenkou obecnosti od

bo vádí od myšlenkynárodní. Ti, kteřípopírají národ. a vše:
“ chny jeho hodnoty; poukazují na to, jak křesťanství, pro

nikající národy, probouzí. jek: vědomísvého“ osobitého
poslání“ azí

i 'Estheti:opovrhují křesťanstvímjménem:kultury.
k Modloslužebníci čísel a čar:vykřikují proti křesťanství,
M ktéré se nedá do čísel. napěchovat, že jest nepřátelská

o vědě.Komunistéprohlašují, že je nejhorším“ze všech dru
E hů'opia, jímž: jsoti pro ně všechna:náboženství, vyjma

4, náboženstvíkomunistickémyšlenky..':' .
Otrokáři,vhánějíčí miliony-lidí:do spárů -molochuMa

kýeno monu, tvrdí:0 křesťanství; :že zvedá:oči:k nebi.:a zpoma“
A lujeproduktivitulidí:ose s

-*Těm, kteři.volají-po volném: myšlení jsou“vjeho: absolutnípravdypoutem.
-Tak stoupá: Kristus-ustávičáč;ještě:"dnes:na Kalvarii

i- lidských dějin; od:staletí: po:staletí. zvolna stoupá, ažke
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E“chvili, kdy dostoupí se: svým křížemna vrchol:dějin, aby
k zázářil k soudu nade všemi, Kteří místo lásky milovali

* spíše nenávist, kteří místo jeho absolutní pravdy. milovali:
MĚ: raději volnost svých pochybných dohadů; kteří místo je

ooodě1),VÉ

S h227KPPEEN

ho Srdce chtěli těžké zlato, na' němžIpí -krev malých;
chudých,jehobratří... Braito.

PRACOVNA
KNĚŽSKÁSOBOTA 2.

Málokterámyšlenka ták-rychlé proniklaa byla přijata
8 takovou radostí a porozuměním, jako kněžská sobota,
Věřícílid si uvědomuje nejenom žetvoří s Kristem jedno
mystické tělo, nýbrž'také že v. tomtotajemném těle Kris
tově kněžíjsou průtoky, jimiž se :rozlévají Kristovy zá
sluhya milosti, protože byli posláni:Kristem v téžemoci
a síle, jejíž veškerost byla dána Kristu. „A

Správně také vytušil: věřící lid“ že nic senespraví kri
tisováním kněžských:nedostatků, nýbrž, když je kněžství
darem; i knězejednotlivé i jejich svatost, tak potřebnou
pro příkladv Církvi;'nutno-si vyprositi. Proto přijali vě
řící vděčně.myšlenku kněžské soboty. Po prvém pátku,
zasvěcenémSrdci Ježíšovu,z něhož vytryskly všechny
zdroje lásky, scházejí se věřící v prvousobotu na:modlit
bách za své kněžstvo, Papež. udělil hojné odpustky -této
myšlence. Nyní. je dokonce zařazena, do církevní liturgie
zvláštní mešní formulářo Kristu, nejvyšším Knězi, jehož
možnopoužívati'na.kněžskou sobotu:tam,:kde se konají
pobožnosti této soboty. Prosíme upřímně věřící, aby si
všímali této myšlenky, aby se jí chopili a vyprošovali
svým kněžím i všemkněžím budoucím hojně milosti, aby
si nás Pán utvořil podle svého svatého Srdce. Znovu do
poručujeme.knížku okněžské sobotě, kterou vydali naši
salvatoriáni a kterou za1.Kč možno všude.dostati. Najde
te tam poučení o této myšlence a hojně krásných modli
teb za své kněze. Plnomocné odpustky jsou uděleny pro
věřící na prvou sobotu v měsíci, na Zelenýčtvrtek, na
všechny svátky: mariánské 2. svátky svatých 'apoštolů.

(Podmínky jsou. tyto:.ůúčast:nátéto sobotě,přijetí svatých
svátostí, modlitba za kněze a oběť dobrých skutků toho
dne za ně. Odpustky-300 dnů jest obdařena střelná mod
litba:. Ježiši,: Spasiteli. světa; posvěť své kněze.i ostatní
služebníky.:. o
. Věřícípřijímají stále od kněží milosti a svátosti a ostat
ní duchovní,dary, ale málokterému napadne též za ně
se pomodliti, aby zatím co-jinýmkáží sami nebylizavrže
ni a odloučení od lásky Ježíšovy. Věřící žádají od nás
všechnusvatost, ale málokomu:napadne nám ji též vypro
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Šovati. Kdyby se naši věřící za své kněze více modiiiaspoň tolik, kolik je kritisují, již by si dávno. vyprosili 
takové kněze, jaké si. přejí. Protože-nakonee národ má
takové kněze, jaké si zasluhuje. Braito.

KŘESŤANSKÝ HUMANISMUS
Myznáme jednu lidskou důstojnost,-o níž se ani nezdá

nejhlučnějším oslavovatelům této země a člověčenství na-.
Šeho. To, že jsme byli nejenom stvořeni k obrazu Božímu,
nýbrž že se s naší lidskou přirozeností spojil Bůh sám.
Podivuhodně stvořil Bůh člověka, ale ještě .podivuhod

He nějicho vrátil k.sobě; dal mu vtelením'svého Syna více;
n než co dal prvému člověku.v ráji a-6o člověkv sobě po

5

,
skvrnil, pokřivil a zkalil. | e

Poníženíčlověka hříchem znamená zapomenutí na tuto
důstojnost. Proto nic neplatí lidský život a lidská důs

. tojnost tam, kde zavládlo popření této důstojnosti zá

4 „padní:' obrazuBožího a důstojnosti z milostidítěte BoAr Z1nho. =

K. | Kristus — Syn:-Boží přijál lidskou naši-:přirozenost.
v V-ní zaplatil za nás. Křtem nás: přijímá do společenství
k se sebou, Eucharistii; která vyrostla z oběti, z níž vy
hi tryskl nový život dítek Božích, smířených Kristem s Ot
k cem, udržuje.a rozmnožuje v nás -Ježíštento život. Křtem
1- jsme vrostli dospolečenství dítek Božích s Kristem. Eu
a“ charistií v něm rosteme dále. Abychom se mohli stálé více
čb podobatiživotem Kristu —jednorozenémůu SynuBoží
de mu. Abychom jej mohli.stále dokonaleji oblékati.
M Tak se stává člověkúčastný Boží přirozenosti i Božího

života. Neni ani malý ani prostý ani.chudý'ani bohatý,
nýbrž především dítě Boží, které může amá růsti-ve svém
synovstvíBožím. — 3 1
© Tak prosvítá lidskou přirozeností :Boží tvář. Kristova.
„A.to je podstatou správného, pravého, křesťanskéhohu
manismu, Totosvaté člověčenství, posvěcené, hledá křes
ťanství v člověku, jemu slouží v křesťanské službě. chu
dým i nemocným.: :Braito.

TAJEMSTVÍSÍLY CÍRKVE |

Ze Církev není z vůle Kristovy připoutána k jednomunárodu, jest jasné většině katoliků,: Ale:méně zřejmé je
mnohým, že jestliže Církev není nacionálni, -rovněž tak
není internacionální, Jest něco hlubšího a dokonalejšího,
jest: totiž universální.. Universální, “oběcná:-nejénom sku
tečností rozšíření a rozlohy, nýbrž vnitřní katolicitou a
universalitou,'že: je totiž v jejímživotě. snaha všechny
zachytiti, ale celé zachytit, že se nesmířís tím;-kdyby ji
někdo chtěl osamocovati. Tenhle rozdíl: my: sestále dívá
me starostlivě na pravoslaví. Modlíme se za jejich spoje

ní. Oni- jsou 'ale: soběstační a spokojeni, po: případě nás
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5-nad to ještě-tak--nenávidí jako neznají, Jim je Iostojnýk-o8ud Západu. My uznáváme:klady Východu.a nabíz
k.mu pomoc a lék proti jednostrannosti a jeho odloučené
k. uzavřenosti a neplodnému spočinutí v sobě samém.

mé

Církev nestojí jako internacionální myšlenka proti myš
* Jence národní. Kdyby byla internacionální, musila -by

ix: státi proti národnostem. Ona ale je universální. Máschop
E. nosti a dary jednak přitáhnouti všecky národy, jednak

Es: všem dáti jim nejabsolutnější plnost a smysl, a když toto
RE: dává všem, dovede. znich vytvořiti tajemnou:jednotu,

zase ne internacionální, nýbržuniversální, obecnou, vel
k. ké shromáždění jednotlivých. rodin. ve velkém společen

ství dítek Božích. Neničí národnostních zvláštností, nýbrž
spojuje je všechny:ve službě ostatním.ve spojení s nimi,
Posvěcuje nadpřirozenouslužbu křesťanské obecnosti ná
rodní přirozené hodnoty. 1- Braito.

KŘESŤANSTVÍVŮLÍ K'PRAVDIVOSTI
Nic tak-nepotiral Spasitel, jako.neupřímnost, lež.a pře

tvářku. Tepal-ji :u farizeů, u těchto falešných světců.
Chtěl,aby -nitro odpovídalo činům a činy aby bylv sladě

n s nitrem opravdu: zkroušeným a Bohu poddaným.čil, aby naše spravedlnost byla.i vnitřně pravdivá, aby
vycházela znitra čistého a oddaného 'Boží vůli.,
„ Chtěl, abychom stáli celou svou. bytostí před Bohem.
Proto připomíná, že celý zákon a proroci, to jest celá je
jich snaha a všechnyjejich požadavky že jsou obsaženy
v slovech, která. ale nechtějí. málo, nýbrž -lásku k Bohu
z celého srdce,z celé mysli a z celé síly a lásku k bližní
mu, které by byla směrnicí a mírou láska, kterou miluje
me sebe, tedy:láska velká a-upřímná. —

Takové je křesťanství Kristovo: -upřímnépodívání se
do vlastní:bídy a. postavení-této, bídy-do světla Božího.
Abychombyli:vždycky pokorní ve vědomí své hříšnosti.
To učí podobenství a příklady Kristovy: Odpouští mno
ho ženě,:která jest si vědoma-své hříšnosti a proto 8 ta
kovouláskou :klesá k nohám Toho,.který hříšníky.neza
tratil; nýbrž zvedal. Mluví'o publikánu, jemuž. bylo od
puštěno více než falešnému farizejskému světci. Mluví
Omarnotratném synu, jemuž odpouští otec, když uznalsvouvinu... eV 2.

Jen: tato.pokorná: pravdivost vede dítky Boží, aby.si
šly k Otči pro odpuštění. Také jenom -jim se ho dostane,
Bohaté propustil prázdné. Zdraví nepotřebují lékaře. Pyš
ní a pokrytečtí svatí vypočítávají Bohu sto a jeden.důvod,
pro něž má on.býti hrd: na.ně. Tito neupřímnípokrytci
nepotřebují Boha k ničemu jinému, než aby měli někoho,
komu by ukazovali svou.svatost, a kdo byjim mohl pror,
jevovati svouspokojenost. . 1:

Jen pokorným dává Bůh milost. A pokora jest vnitřní.
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pravdivostí. Když křesťanéuznají že v nadpřirozeném
ohledu nemají ze sebe nic než ubohost, mohou býti na
plněni vznešeností: Boží milosti. Když uznají křesťané
pravdivě -svou ubohost a nezvedají své hlavy jakožto
ochránci Boha a-jeho Cirkve; dá vítězství své myšlence
i vnich a skrze ně. " : í
©Když jsem-přemýšlel nedávno o zápase křesťanů v Ně
meécku,vzpomněljsem-'si, jak při všech porážkách katolí
ků -kdekoliv'v.cizině, mnozí ukazovali; žeto je trest a
následek za neexistenci organisaci. Němečtí katolíci -měli
všechno: organisace(skvělé), spolky(životné), tisk :(na
výši), sociálníi“charitativní činnost na výši a -přeceto
vše“ nezabránilo poslední „zkoušce“ Vysvětlení“ toho lze
hledati jedině v případě Gideonově,:jemuždal. Hospodin
doruky džbán apochodeň, ale do srdcí živouviru a jisto
tu, že Hospodin může tak zvítěziti s málojako s mnohými,

Kristus nás učinil dítkami Božími a.jako. cíl námurčil,
snažiti se stát se podobnýmiOtci. Proto není skřesťan
skou mravností slučitelné domlouvání,-až“kam musíme
býti poslušni, kde zákonneváže, jak -je jej možno beztrest
ně(?) obejíti. Celá; absolutní svatost jest ideálem křes
fanské mravnosti a. pouze rozhodné a'upřímné'přilnutí
k tomutoplnému a neprostému křesťanství, jest křesťan
ství důstojně. o 0% Braito..

JÁ JSEM KMEN VINNÝ.AVY JSTE:RATOLESTI
Často přirovnával Hospodin'i-proroci lid izraelský ke

kmeni vinnému. Zvláště, když..chtěli-připomenouti lidu
všechnu péči Boží a; tím bídnější nevděk zatvrzelých ži5 dovskýchsrdcí.: 5 c" É

jod Ale, proti tomu staví -Kristus Nový zákon. Není.již jen
1 lid vinnýmkmenem; nestojí před:Bohem lid sám se. svou
j : hříšností i občasnou dobrou vůlí! My.jsme přivtěleni.k no

; -vému-vinnému -keři: Kristus je oním vinným'kmenem a
ba "dává nový život“svýmratolestem: Nedává jim jenom ži

- votnou mízu. Jako jim dal nový:život, tak jim také dává
nový obsah. Jeho krev —krev Bohočlověka, která napl
ňuje vinnýkeř, naplňuje' také všechny ratolesti s ním
životněspojené... 4

v > Život Kristův —život Bohočlověka koluje pouze v těch,
9%. kteřížijí z Krista, v jichž žilách, v jichžživotě žije Kris

tus sám..Kristus nám daltento novýživot na kříži.Ve
E. svátosti oltářní zpřítomňováním zvěčnil tuto svou .oběf.
a A kdochce se udržeti v tomto životě,růsti v něm a s ním
„7 se jednouna věky a trvale spojiti, musíbýti spojen.s tím

+ to vinnýmkeřem. Životně spojen. Jako živá ratolest, ra
1M tolest' žijící prostě životem Kristovým.: Jen ten přijímá
i dobře,kdo přijímákrev Novéhozákona, to jest zákona,

ve kterém je Kristus -vinnýkeř a zdroj života, ve kterém
žijeme zKrista, tedy, kdo žije:jeho životem. —
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R Nezapomeňme,že tato naše povinnost jest. podtržena
kskutečností, že jsme stáli Spasitele nespočetných muk'na.

f: duši i na těle, že má proto právo: očekávati od svých ra
k:tolestí, napojených svoukrví, ovoce podobného života.M |; : Braito.
ří MĚŠEC A-JIDÁŠ |

Jidášovi byl svěřen měšec. Ale'-měšecJidáše stále sta
hoval, ažz něho udělal-otroka. Nakonec-nenáviděl Krista
E- ta to, že nedbal o:-zlato. Jidášovu osudupropadají stále

„= a stále znovu i jinak 'věrní učedníci Kristovi. Až podnes
stávají se tolikrát strážci měšce Jidáši, kteří v dušijiž
dávno všechno zradili, co se dá pro tento měšec zpeně
žiti, a již dávno v srdci odhodili a také jiným zase způ
sobem zradili ty, kteří se nevejdou anebo nehodí do měš
ce. Osud těch, kteří se docela dobře rozběhli a kteří jako
závodníci měliještě 'přeskočiti tuto překážku: měšec...
Mnozíse zavrtají do zlatých peněz; laska jí se s nimi,za
milovalise'do nich: Dovedou uškrcovati své-bratry ve
všech potřebách, přestávají sezajímati o učení Kristovo
a všechnooceňují i na křesťanství a službě Boží podle
toho,cotovynese. *, M. ——

Byla jim ale svěřenaslužba měšce,-aby živili bratry,
aby jim usnadňovali tělesný život 4 tak život duchovní.
Zatim se ale sami docela ztrácejí duchovnímu a nakonec
i své povinnosti pomoci měšcem životu 'tělesnému zradí
a slouží jenom“měšci. Mohou všichni lidé hladovět a hu
benět, jen když. drahý měšec roste a roste... Pak sesnadno' přenášejípřesvšechnyzákonybožskéilidské.
Prý se jimi měšce nenaplní. Ale pak nepozoruje, že v tom
měšcinení zlato. Peníze byly vydobyty životem, krví'a
mnohdy i duší. To vše mokvá, vaří sev jidášském měšci.

Tak je konec Jidášů — zoufalství, protože krev. křičí,
zlato studí, lidé:proklínají; Bůh daleko. A nakonec z toho
všeho ještě vyroste Revoluce, která:je blínem, rostoucím
2mršin Jidášů a prasklýchměšců. Mohli sloužiti“pomoci
lidem k Bohu'a místotoho jen: otročí mrtvému kovu a
jehosmrtícimúčinkům.. 229 Braito:
MILOSTOSVĚCUJÍCÍ

Vš Málo si uvědomujemé, jaký význam“má milost.nejenomI|| Pronašibytost,nýbržtaképro-nášživot,žemilostnení
Jen naším posvěcením a přetvořením, nýbrž že nám.také
dává účast na životě Božím. Milost posvěcujícíjest nám
dána proto, abychom z.ní mohližíti. Jí se dostáváme do
důvěrného styku s. Bohem. Jenom je třebá, abychom to
muto styku otevřeli svůj život. |

Kdo žije: z Boha, má docela jiné světlo, -Bůhpřece není
i nečinně v duši. Osvěcuje: rozum, rozněcuje víru, zapaluje

- lásku a dává viděti-daleko naději. Proto také ti, kteří
opravdu:žijí z milosti,dovedou najíti radu pro sebe i pro

-361



těžkosti těch, kteří se k nim utíkají. Proto rozumějí i kří *
ži, rozumějí; že jím jsme byli vykoupeni; ač jím i k nám
mluvíBůh zvláštnímzpůsobem.. i

„V tomto spojení také vidí pravouodměnu a vidí také
"pravý smyslbolesti a utrpení. Nepracuje pro odměnu lid
skou, ale nedá se také odraditi, když odměna Boží dává
na-sebetak dlouhočekati; ; ..

Teprve člověk..žijicí z milosti,: žijící novým životem
z ní, je pravým křesťanem, protože k.tomu nás Kristus

povolal, -abychom sluli a byli:dítkami Božími a jako ta
kové téžžili. Braito.

ZEN
Z DŮCHOVNÍHOŽIVOTA

. « :

BOMM:.Volksmessbuch..Latinsko-německý. Benzinger,
Einsiedeln, 1937,cena 11fr..šv. I Švýcaři mají svůj krás
ný překlad římského misálu. Slaví právě.desetiletí svého
vydání: Uprava je vzorná, překlad dokonalý, liturgické
poznámky zvyšují cenu této nezbytné příručky-pro kaž
dého křesťana. Dnešní katolik, uvědomělý v náboženském
životě, se stěží obejde -beztéto dokonalé příručky účasti
přimši.svaté.: +..' Poe
. COULET: Catholicisme: dans le, monde €n 'proie auz
faux dieux. Dva díly. Spes, Paris 1937, cena každého dilu
10 frs. Věcná a zdrcující kritika všech moderních bludů.
Kniha ukazuje, ža katolicismus je jediný poslední útočiš
těrozumu a pravdy. Všechna řešení,:která chtěla svět za
chránit cestami vzdálenýmiod Krista, jsou zde odkryta
v celé své ubohosti a nedostatečnosti.
: KMMERICHANNA KATHARINA: Leben-und Leiden
Christi. Kósel-Pustet, Miinchen,1937; str. 500.-Nové Bů
chovo vydánií,:který. vybral ze' všech: knih Emmerichové
nejkrásnějšístránky zeživota Pána Ježíše i Panny Marie,
nevynechal ničeho podstatného. Jen všechno :sladil v je
den:celek, aby kniha mohla sloužiti v'celku jako domácí
stolní, ustavičně k disposici všem otevřená kniha. Toto
vydání je překrásné, na dobrémpapíře, v nádhernétiskovéúpravěskrásnýmiobrazy:většinou' biblickéhomalíře
Fuegla.Není krásnější četby duchovnínad 'tato krásná
vidění Bohemuchvácené trpitelky z Důlmenu. 

EGENTER: Wagnis.in Christo. Habbel, Regensburg,
1937;str. 206.Velmi poučný. život -zakladatelky anglic
kých panén Marie Wardové. Celá- kniha je soustředěna
kolem krásné myšlenky, žekřesťan je nejsvobodnější a
nejsamostatnější tvor, tak jak to Marie Wardová ve svém
životě prováděla. Učila svaté samostatnosti, která dovede
oceňovatBoha i tvorya podle toho jednat.

GROÓBER:Gott. Herder, Freiburg, 1937, str: 70. Tři hlu
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p. boké theologické konference o: Bohu jako: prvé skuteč
k-nosti, jako prvé příčině všeho a největším tajemství..
k Tajemství Boží vždyckyláká -všechny duše, aproto jest
=. velkým darem tato krásná hluboká kniha..

GRIMAUD:Un. seu! Christ. Paris, 1937, str. 330, cena
; 42 frs. Krásné úvahy.o našem -základním„přivtěleníke

- Kristu, které si žádá další práce a další snahy o ztotožně
© ní i našeho života s Kristovou svatostí.

HYNEK: Kristova tvář.a muka. Vyšehrad, Praha, 1937,
str. 300, cena 30. Kč. Hynkovipřísluší. velká zásluha, 'že
nenechal přejíti žádnou velkou náboženskou událost; ný
brž ji okamžitě přinesl k nám'a tím obohatil. neobyčejně
náš náboženský život. Jsme Hynkovi vděční již za mno
hé. Takjako byl statečný obhájce Konnersreuthujtak
zase vydává již kolikátou knihu, ve které chce ukázati
na vědeckém -podkladě,:že se křesťanstvu' dostalo velké
milostimoci uctívati rouchoPáně a taksi učinitijakousi
představujak:o samém umučení, tak o svatém těle Páně.
Dr. Hynekprostudoval přístupnou mu literaturu vědec
kou a z' toho vyvozuje „důsledky rázu apologetického
i vnitřněnáboženského.. Doporučujeme knihu ke zbožné
mu čtení arozjímání. Připomínáme;že kniha je docela
nové zpracování a také odpověď na různé odmítavé kritiky. 7 - o C S.B.

KNAPP OTTO: 'Die. heilige Theresia'vom Kinde Jesu
— eine.Heilige'der christlichen Entschlossenheit. B. Her
derverlag, Freiburg i. Br.;:str. 160,-cena :váz..2.80 Mk.
Autorchce vyjádřiti pravouvelikost' světice.z Lisieux,
jež je ve statečnosti jeji duše, v odhodlanosti nejvyššího
stupně. Ve všech okolnostech jejího života vyzdvihuje,
jak tiše, s nadlidskou samozřejmosti překonává překáž
ky; s takóvou tichou samozřejmostí, že jen nepochopeníznímohlo.udělatisvětici,kteréšlovšesamo.| —e8—

KUSS 0.: Die Theologie des Neuen:Testamentes, Fried.
Pustet, Regensburg, 1937, str. 412, cena 4.50 Mk. Dr. Kuss
dává do rukou laiků biblické dílo, které bylo přijato vel
mi příznivě kritikou. Jde. především' o knihu pro laiky,
i když z ní může čerpat i theolog z povolání. .V.tomto díle
je podána Sšoustavná nauka Nového zákona. Všímá si
však v prvé řadě naukového hlediska, i kdyžostatní hle
diska nejsou zanedbána. Nejde všako kritiku jako spíše
o nauku evangelií. Avšak i kritický aparát je autorovi
znám,i když ho zvlášť nerozvíjí. Kniha přispěje k lepší
mu pochopení evangelií hlavně -u laiků a k přesvědčení,

čonauka'evangelia je vždy Časováa:pravdivá. Doporuujeme.
LAROS: Volk im hl. Geiste: Fried: Pustet, Regensburg,

str. 85, cena 1'Mk. Volání duchovního pastýře ke všem
křesťanům,kteřípřijali Ducha svatého, aby se zamyslili
nad svým:omilostněním i posláním, vtisknutým jim Du
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chom svatým. Velmi dobrá příručka pro poučení biřmo
vancům i ke kázání o Duchu svatém..

-MAGNI:.SanFilippo Neri. Libr. Ed. Fiorentina, Firen
ze, 1937, str. 400,cena '10 lir. Poutávě psaný životopis
apoštola, Říma :a mládeže italské. -Dovedně je život vesta
ven do .dobydohasinajíčí: renesance. Připomínáme, že na
podzim vyjde dlouhoslibovaný. český:živót' sv. Filipa odP.Braito. 20 2:8

" NOPPEL (CONSTANTIN)S. J.: AedďificatioCórporis
Christi. AufriB der Pastoral,- Freiburg i. Br., 1937, str. 210.
Autor zde: učinil-šťastný ::pokus,.představiti ve vnitřní
jednotě vše; co v'Církví vyrůstalo-po. mnoho-století, co

ES se rozvinulo'pod prozíravým,-Duchem Božím:řízenýmve
pie dením nástupců Pětrových. Tajemné:tělo Kristovoobjímá
3 všechna zřízení,-všechny údy Čírkve;:až k nejmenší buň
5 cefarnosti a rodiny,'z-níž vychází: mladá Církav. Laický
l apoštolát, Katolická akce, péčeo jednotlivce i o společ

M nos jo jsouotázky, které se tu vynořujía nacházejí svéo řešení. . . Po.
č o PUSTET, SCHW. ANGELICA: Geh mit. Rauch, Inns
ji bruck,:1937,:str. 28,/cena :1.20Mk. Rozkošnáknížka krás
hi“ ného textu aještě krásnějších stínových obrázků od vy
u nikajících umělců“sobou stran. Něžné vánoční verše.:

„ RID: Des Herrn Verměchtnis. Kósel-Pustet, Miinchen,
| 1937,str. 140,:Zkušený farář vydává tiskem duchovní od

Hi kaz svých 'promluv-a 'katechesi. Jednají:.o základních
r pravdách náboženských, čtení.prosté, ale: užitečné.

TOTH: La 'chaste adoloscence. Editions Salvator, Mul
house, 1937, str. 256, cena 15 fr.“Toth odvážil se-k napsání
této knihy o Čistotě "mládeže po:dlouholeté zkušenosti.
Dobré je, že se nespokojil jen s negativní stránkou, ný
obržhlavně ukazuje positivní stránky čistoty, vychovává
k-ni, zvedá mládež, místo aby ji děsil. Jest to kniha jedna
z nejlepších toho' druhu. Výborné "jest na francouzském
překladu,že je tak laciný. | *' =

7+ TOTH: Vlastnosti Boží. Vyšehrad, Praha, 1937,str. 264,
cena 35Kč. Byli:jsme povoláni k' tomu, abychom.se sna
žili o dokonalost podobnou dokonalosti nebeského, Otce.

„Toth kreslí sytě.a živě krásu vnitřního života Božího,jakse 'jeví v jeho. vlastnostech. Jistě přispějí jeho“krásné
stránky k lepšímu poznání'á upřímnějšímuzamilování si
tohotovelkéhoa dobréhoOtce: © „NN
OVALLET: Mes conférence. Téaui, Paris, 1937,str. 270,

„cena15 frs. Vallet je nyní předsedoulékařské rady a.lé
kařského 'studia v.Lurdech. Kniha jest- souhrnem. jeho
studií a přednášek. Dobrá kniha apologetické ceny..
„ WALTER EUGEN: Zuden. Herrlichkeiten der. Taufe.
Freiburg i.,Br., 1937, str.. 74“Gchvatnými avřelými slovy
nám zde autor promlouvá.o nejzákladnější: a: nejdůleži

"tější svátosti; která je branou ke všem ostatním. svátos
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Ftem. Pojednává o- prohloubení: křesťanského vědomi, 0
k-obnově křestní milosti a o -významu křestních obřadů. ..

E WEINRICH: Umučení Páně. Kunciř, Praha, 1937.První
- sešit.UmučeníPáně.vyprávěné katy, lidmi a anděly. Pře

MĚ: kladoriginálního podáni umučení.Páně, prvotřidní ceny
ř- Po stránce literární i duchovní. Vítáme první sešit a:do

poručujemecelou:knihu: ře 20
z- WILLAM: Živof Marie; Matky Ježíšovy. Kuncíř, Praha,

1987, str. 500, cena 55Kč. Willam zasadilšťastněživot
- Marie Panny :do. rámce. dvoutisíciletého a ještě staršího

života, jak se nám zachoval v památkách v Palestině a'
v přilehlých územích. Protože. onen.život se nezměnil
v-mnohýcha:mnohých věcech, -oživuje nám Willamova
kniha neobyčejně:chudičkézprávy. evangelia 'o P. Marii.
Každé dítě chce věděti mnoho.o svématce a:Willamova
knihana:tyto mnohé otázky nám, dětem Mariiným, odpo
vídávelmikrásně. 2 "4

ZELLER: Une měre dans .le'cloitre. Bonne Presse,
Paris, 1937;str. 196, cena 7 frs. Napínavá kniha o vývoji
Jemné ženské duše, která byla dříve.matkou a svou ma
teřskouduši nesla do:kláštera. Kniha líčí její duchovní
vzrůst, její zápasy, boje, její.velké ideální dílo, jejímž
heslem bylo ničeho lidem neodříci.pro -Boha.Jest dobré,

B jakováspisovatelka, jako je Zellerová, napsala tutou: . s..

ZRŮZNÝCHPOLÍ
BAUHOFER:Die Heimholung der Welt. Herder, Frei

burg, 1937, str.. 288;'.cena 4 Mk.: Myslím, že Bauhofrova
kniha jest nejhodnotnější kniha .z poslední: theologické
německé produkce.Jedná o starém a věčně novém pro
blému;jak pokřesťaniti-svět, jak- jej naplniti Kristovým
světlem.Krásně: definuje: křesťanskou:kulturu; že, tone
můžebýti:něco hotového, nýbrž že.to musíbýti prostě
snaha-přetvořiti svět přirozený-podle nadpřirozených 'cí
lů nadpřiřozenými:;křesťanškými:hodnotami.: Dějinné stu
die, dogmatickázhodnocení.a celé řešení“jsou- bezvadné,
dokonalé a- jsou: dobrou pomůckou:v: dnešnímhledání,
jakzachytitito, co:8enázývásvět. = m
©DONOSOCORTES::Zkáza Španělska: Nový:národ; Pře

rov, 1937.;Osmdesát let stará řeč.katolického -politika
osvětlujeprávě :dnes příčiny.španělského: rozvratu::

GASTONÉ'A:: :L'Eglise et-la musigue. Collection „La
vie chrétienne“, Paris, :1936;:str:233.:Autor-zde.pojedná
vá '0původu, rozvoji á krásách :cířkevníhudby: První do
bycírkevní hudby-nám připomínají staročeskoua židov-:
skou hudbu. Pak se 'innoho.změnilo:v církevní. hudbě. Při
chází doba.liturgických her, velmioblíbených ve středo
věků.Z jednohlasýchzpěvůse vyvíjí.polyfonie, Zavádě
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ny různé nové hudební nástroje. Na konec pakautor ukás+“
zuje, jak má vypadat pravá církevní hudba podle přání;
Církve, a jak mábýti zorganisováno vyučování nábožen-“'
ské-hudbě.Doporučujeme. Z ;. 1.

HOCK:. Denn deimnist das Reich. Kósel-Pustet, Můin
chen, 1937, str. 188, cena 3.80 Mk. Sedm varovných.hlasů
do přitomnédoby, jež se týkají uskutečňování křesťan
ství laiky v jejich denním konkretnímživotě jejich povo
lání. Kniha,.celá i ve svých kritikách, je nešena svatou
touhou: po přiblížení království Božího. v nás a cenným
přínosemdo praxea Katolické.akce..

Church:and Sťate. Papers Read at-the Summer School
of Catholic Studies, Held.at Cambridge,July 27th to Au
gust 6th, 1935.London1930, Burns Oates £ Washbourne
LTD, str. 338. Tento svazek je řadadůležitých přehledů
o vztahu mezi Církví:a státem, které uspořádalo katolic“
ké studium v Cambridge. První část je věnována histo
rickému přehledu poměru mezi Církví a státem. Druhá
část se zabývá různýmisoučasnými otázkami: Autorita
a mravní řád, totalistický stát, práva Cirkve,.práva rodi-

jí ny, politické strany, ekonomie,katolický: program. Kaž:
Bo dý; kdo se zabývá sociologickými otázkami, s radostí
bo sáhne po-této nové knize.. m
s HISTOIRE DE L'ÉGLISE. III. a IV. svazek. Bloud et

Gay, Paris, 1937,cena každého svazku 60 frs. Mluvili jsmě
Ae již zde o tomto veledíle církev.-dějin. Čtyřiadvacet svaz
či ků, jež mají obsahovat tyto dějiny Církve, psané nejlep
ka - šímy odborníky, je rozděleno jistě na více let, ale Bohu
F díky, dílopokračujedosti rychle; takže senetřeba 'obá

vat, že bychom 8e nedočkali :jeho ukončení.. Svazek III,
; jenž pojednává 0.době od konstantinského míru až do
ů smrti Theodosiovy r. 395, je napsán nejlepšími odborníky
8- v této doběJ..R. Palangue, G. Bardy, P. deLabriolle. 28
a čátky a vývoj arianismujsou.zde vylíčeny právě tak od
al borně.jakozajímavě, takže pro dějiny dogmat.je tu ma
“ teriál opravdu 'nepřeberný. Nás zajímaly zvláště kapitoly

o mnišství na východě:a nazápadě. Čtenář vidí jasně, že
mnohévěci v životě starých mnichů možno.pochopit ná

úč ležitě „jentehdy, když jsou: tyto :podivuhodné..osobnosti
: zasazeny do rámce své doby. Vytrhneme-li je, pozbývají
: své krásy:a svěžesti 'a'často se stávají nepochopitelné.

Právě 'tak. jsou -nanejvýš zajímavéstati'o tehdejší mrav
nosti zvláště mezi křesťany. Odhalí“se tu čtenáři mnohdy

i leccos, čeho"se.nedočetl ani v nejodbornějších studiích.
Ú — JV. svazek jedná .0-období od smrti Theodosiovy až
3 po volbu RehořeVelikého.Autoři jsou: Bardy,. Labriolle,
1 G. de Plinvat, L: Brehier. Metoda, přesně domluvená, je

právě tak přesně dodržována, což jistě není snadné při
rozdílnosti autorů. a jejich osobníchmetod,.na jaké byli

zvyklí. Nelze'nepřipomenout: zvlášť velkou přehlednost
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při této metodě, takže i neodborníknalezne snadno vše,
E-e0hledá. S největším zájmemsi přečtete hluboké stati 0
“ pozvolnémničení zbytků pohanství a o-vítězícím křesťan
kství, pronikajícímdo všech třídlidské společnosti a ovlá

E dajícím všechny úseky. lidského života. Velké postavy
RRJeronyma -a Augustina,- význačných. světců.této. epochy,

© nalézají tu „velkolepé zpracování. Nejedna stránka je
š* jich života, promítnutá v ději současného církevního ži
k- vota,jeví se.námve.zcela. odlišnémsvětle, nežjak jsmé

6 -zvyklí se na ni dívat. — Jde opravdu odílo jedinečné
=. ceny,jak uznává světová kritika na základě dosud vy

k šlých čtyř svazků. Jeho: přednost nespočívá jen. v tom,
že je nové; svou hloubkou pojetí, upřímným katolickým
cítěním.a hojnou dokumentaci vyniká nad mnohá díla
tohoto druhu. Neměloby proto čhybět ani v jedné větší
knihovnětoto dílo, jehož cena je opravdu trvalá. R.D.

FESSARD:: Paz nostra. Grasset, Paris, 1937,'str. 464,
cena 18frs. Dnešní zmatek a neklidve světě obrací-zraky
mnohých.kestaré mravní síle, která po staletí budovala
řád evropský. Fessard' rovněž obrací se.k Církvi. a ke
křesťanstvía hledá a nalézá v nich nejbezpečnější záruku
světového míru, jestliže ovšem najdou se lidé, křesťané,
kteří budou chtít své křesťanství uskutečnit a tak Církvi
umožniti dále vykonávat své poselství -řádu a. pokoje.
Studije. je historická a sociologická, přesně odborná: adokonalá.K—— n

Flammarion, Paris, vydává .několik -dobrých brožur.
Weygard: Comment élever nos fils. Upřímná slova gene
rála a křesťanai vlastence o potřebě vlastenecké a nábo
ženskévýchovy mládeže. — P. L'Ermite: Avons-nous en
core -besoin de Dieu? — Bude dobře přeložit toto skvělé
vypravování autora, který je stále rád čten. — Flandin:
Le Front Populaire nous conduit A la catastrophe. Titul
praví vše. —.Bardour: Le chaos espagnolóviterons-nous
la contagion? Varování před španělským nebezpečím.
„GAY: V krvi a. plamenech.:Přel; a vydal L. Saňká,

Brno, Lipová č. 20, cena 19 Kč: „V krvi a v plamenech“
je dodnes jediným dílem; které přináší tak. obšírnou a

: úplnou dokumentaci, vyznačující se svou objektivností
a svými jasnými závěry! Je to kniha, která umožňuje ví
tězný boj proti lžím, které se nepřestávají rozšiřovati'o

Re)

PRSA:“
M7

JŠ| stanoviskuCírkvevůčikonfliktu,kterýničíSpanělsko,
Otšte!.. „
. HETZL: Španělsko krví zbrocené. Český tiskový spo
lek, Budějovice. Vychází v sešitech-po 1.50Kč... .

KUHNELT-LEDDIHN:ERIK:. Jesuiti,. buržuji,: bolševí
ci. Edice Světlo, Bratislava, str. 380,.cena 20 Kč.Souhla
síme s:úvodním slovem překladatelů, bohoslovců báňsko
bystrických: „Kniha patří :nejnovějšímu dnešku. Nad ce
louproblematikou'knihy cítíme ohromný majestát Pia XL;
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papežeKatolické akce,který s:bystrostíalpinisty a8 jis
totou náměstka Kristova posuzuje tep*smrtelněchorého
moderního člověka. Osobyrománu jsou:tak-líčeny, živě
a pravdivě,že se mimoděk,tážeme, zdá jsouto. jen posta
vy:románové.Knihaje evropskousensaci.“ U

>NEUMANN:Z dějin českých- klášterů do válek husit
ských. Opatství emauzské,Praha, 1937,str. 212.Separát
ní.otisk. výborné a-zevrubnéstudie :0onašich klášteřích,
která je nejlepší obhajobou řeholnímyšlenky. vůbec.
<"ROY LE GEORGES: L'exnpérience de Veffort et, de la
gráce chez Maine de. Biran: Boivin £ Cie,'Paris VIeRue
Palatine'5, str. 440, cena 20 frs. Royovaobsáhlá studie
se.snaží:podati nějak uceléný obraz nauky M.-de B., prv
ního filosofa 18. století, který: hledal cestu-.z idealismu
a.sentimentalismu do. realismu. Z'obrazu vidíme, jak: byl
M.'de B..na.škodu nedostátektheologické orientace kato:
lické, takže nedovedl ladně:spojití činnostčlověkas vli
vem milosti: jednak vliv člověka v předběžném stadiu
upřílišil; jednak -jej'za vlivu milosti: ómezil“na pouhou
pasivnost. Jeho dílo inspirovalo Bergsona, jenž M. de Bi
ranovu :myšlenku':0:-:hledánívyšší; nadskutečné pravdy
přivedl;dokrajnosti. 2 —es—

+ RENO: Sedmihradská 'zem. Kunčíř, Praha, 1937.:Nová“
"sbírka nadějného:básníka, který- duchovně prožívá vše:
chnyhodnoty a skutečnosti'a odpošlouchává jim chvění
Boží lásky, která se ve všemprojevuje. Objevuje nově
světya tajemnékrásyv mistrných sestaváchslov.

RŮTTEN FELIX,Dr.: Dié Victorverehrung -im.christ
lichen *Altertum. Ferdinand «Schoningh,“Paderborn; str.
182, cena 6 Mk. Hagiografická studie zoBoru 'dějin kultu
svatých: Autor“jde :s velikou svědomitostí po stopách
uctívánísvatých Viktorůa: sleduje .v::této účtě. jednak
uskutečnění. starokřesťanskémyšlenky: :Kristus, vítězný
vojevůdce,.a křesťan vojín vítězný(Victor,-Kallinikos),
V západníi -východnícírkvi:vyhledal vše sem' spadající
a: také v soudobém pohanství.. Výsledkem práce :jest,že
jméno "Viktor nění:vždy.“a. pouze osobní jméno, nýbrž
čestné jméno mučedníků'nebo vyznavačů, ochránců proti
nějaké nepřátelskémoci:místní nebokrajinské. Práce je

« též ukazatelem cest pró:metodiku studií v dějinách nábo:ženství“ ©: O% Pa 8
. SILVA.TAROUCA: Tořale.Philosophie: und. Wirklich
keit. Herder, Freiburg, 1937,str. 208, cena 3.80 Mk. Autor
dokazuje, že "jediněsprávně -rozumí'skutečnostéin 'ten,
kdo'je upřímný.k Bohu a sobě; protože jen pravá pokorá
dovede: člověka“vésti s'otevřénýma očima světem a aku
tečnostmi.Správně.vidí' v-každé.vině:překážkuke správ
nému-uúchopenívšech ' věcí a proto.ké: správnému utvo
řenísi úsudkuo ní: Autor jdevěrně vestopách sv.:To“
máše.*:
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HYMNUS KESV. APOSTOLŮM
TOUHA PO MĚSTĚ BOŽÍM

Kéž mne přijmek svěmu lidu
město Sion,město klidu,

é jehož tesař (světlo víže,
B jehož: brána, dřevo kříže,
S jehožklíč jsou Petra-slova,

jehož lid vždy.jásá znova,
jehož hradba živý kámen;
jehož Král.je stále slaven.:.
Vtomto městějas je slávný;
navěky tampokoj ladný, ©
odtudvůněnebe plní,.
svátkůTej sestále vlní.
Tam už nejsou něpořádky,

k anistížnost, nedostatky,
c odstrčení, -ani chromí,.
k. nýbrž všichni Kristu. rovni.

| Město'nebe, šťastně stále:
na pevnéjež štojíš skále,
přístavním jsi městem pravým,

:.proto'zdálitě:jižzdravím,
"tebe zdravím;k tobě:spěchám,
tebe chci;-jen tebe hledám;
kde si tvojiblahopřeji;
„hoduji conejslávněji::
"Jaké pojíje tam:ctnosti,
jaké zdobíje tam skvosty,
hyacint,čiz halcedonu,

k zná, kdo přešelsmrtí clonu,
Na náiněstích.městatoho,
shlukuje se zbožných:mnoho;s-Mojžíšema Eliášem
prozpěvují. zbožným hlasem.

(Canticumillustri viri (Hildebert du Mans).13st.P.L. M71,
413;iv dílech Abelardových.)

"+!Přeložil C.:M..Šíma O.P.
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DR. SILV. M. BRAITO'O, P.

DUCHOVNÍ ŽIVOT MYSTICKÉHOTĚLA.,
(Kurs o mystickém těle Křistově,čí.6.)

Askese chce-odstraňováti překážky k dokonalé
mu spojení .sBohem,:cožjest smyslém'a podstatou

-každého náboženství, pokud: je' opravdu nábožen
stvím.. Askese jest očišťování, pro“Boha, příprava
natoto spojení. Ale i'tato' askesebyla člověku v
křesťanství. přesně:stanovena, protože Bůh posta
vil celý náš duchovní život,do Krista, jenž prohlá
sil, že bez sebezáporu,který. učipotlačovati je
nom přirozené, jenom pozemské, bez nošení kříže,
bez svědomitéhoplnění vůle Božíza každoucenu,
nemožno dosáhnouti spasení, Kristus prohlásil se
beza cestu k Bohu.Tak: nemůže:nikdo se dostati
k Otcileč skrze Krista a,tak. jak on chce, abychom
skrzeněhoajím šli.

Nemámejinécesty k-Bohu'leč přes.Krista. Vše
chny milosti, ktérými' můžeme:zvládnouti v sobě,
jak je úkolem:"asketiky“ kalné proudy a: touhy,
protékají jediné -skrze'Krista: Proto:naše askese
musí býti: proniknuta“snahou-po dokonalém při
vtělení ke Kristu.i'v cestě důchovníhoživota. Chci
tím říci, že jediná' správná křesťanská zbožnost
jest zbožnostjdoucí:z Kristovy. obětia pokračující
jeho milostí, zbožnost, prokterou je-„Kristus jediné
vzorem, cestoui životemi i směrem,neboli pravdou.

Jsou "velmi četné formy.zbožnosti. Někteří do
konce mluví.o;-různých druzíchkatolické mystiky.
Ale všechnyony odstínyjsou hroujediného svět
la, jediného:Života. a jediné pravdy; totiž, že vše
chen život nadpřirozený; k němuž „přece askese ži
votně patří,vychází. jediné zKrista. Jenom on.jej
umožňuje,jen on jej řídí a udržuje.

Známe jenom“jeden. princip „křesťanské zbož
nosti a křesťanské askese a proto i asketiky, čili
nauky:0:tom, totiž Ježíše Krista. Všechno ostatní,
370



ň E-to by. se chtělo bez něho obejiti, anebo jej:odsunoúti na druhé místo a.místo.toho zaváděti rozto
divnéjiné formy askesea duchovníhoživota;kaž
dý takový byuváděl křesťanyna scestí;vedlby je
na poušťa k cisternám rózpukaným, které nědo
vedou udržeti živou vodu života dítek Božích,

Myšlenkao tom,že Kristus je středemkřesťan
ství a žestředem našeho křesťanského živóta jest
zapojení do mystického Těla tohoto Krista, jest ú
střední.myšlenkou věroučnou, ktérou se opájel již .
svatý Pavel a proto je:také' ústřední myšlenkou
askese ai asketiky. Všechnyvelké věroučnétrak
táty ústí vKristů a protovšechnytraktáty aske
tické nemohou jinde :ústiti. -Pro :svátého "Tomáše
jest tato myšlenkamystického těla Kristovamyš
lenkou, ve které: vidí 'celou:Církev, podle níž:řeší
celý pojem Církve,její smysl i cíl i její strukturu.
NeboťKristus proto přišel,aby'nás učinil dítkami
Božímia'tak připojil.k sobě, tělu, k sobě;prvoro
zenémuSynu Božímu..Obětovalse-za nás na:kříži,
abychom''sé stali:těmito -dítkami Božími a::tedy
jeho údy. Proto nám dává i své tělo za pokrm, a
bychom mohli žiti:a růsti jako údy jeho :těla..Kaž
dá milostznamená buď:pomóc,' abychommy sami
mohli žíti lépé 'jako'tyto údy: tak.svatého těla,
anebo abychom druhým: mohli v této úloze pomo
ci. Všechny Svátosti rovněž slouží jen: dokonalé
výstavbě tohoto mystického těla. Některépak svá
tosti jsou výhrádně' pro -toto-mystické tělo 'jako
svátost kněžství, biřmování a manželství.:Kněžství
má rozmmožovati:život 'dítek: Božích, manželství
posvěcuje lidi'určené'k rozmnožování Jidí, schop

ných státi se těmito dítkami: Božími:a biřmování
předevšímdává.sílu k obhajobě:tohoto mystického
těla. O Eucharistii krásně praví svatý Tomáš, jenž
cituje, aniž by to již. věděl, nejstarší -výroky Cír-,
kve z prvých:století!o:tom,:jak. Eucharistie působí
onu jednotuúdů: mystického tělamezi:sebou, pro
toženás. naplňuje jedním životem z Krista, jenž
za všechny nás umřel:a:próto:především působí
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tuto krásnouživotnou jednotu. [ nezrušitelné zna
mení: znaméná důchovní moc, moci totiž býti ú
častnu.kněžskéhoúřadu Kristova. Tímtocharak
terem, tímto přivtělením ke:Kristu, k: jeho svatos
ti, k-jeho kněžství, (děje se -v nás ono:přetvoření
podle Krista, protože je to přivtěleník jeho životu.

Tedy: vidímé; že Kristus onímspojením-s námi
mystickým tělem, jehož je hlavou,: zprostředkuje
nám.čelý nadpřirozený život. Proto celý.duchovní

. život musí z'Krista vycházeti, vědomě:vycházeti
a-Kněmu.se vraceti. Čím vědoměji, tím účinněji.
Jen přesKristase dostávámek Otci.a proto, jest
liže askesea asketikachtějí nás dovésti k Otci, ne
„smějíprostěbýti jiné než christocentrické,to jest,
„W'jejichstředumusí býti Kristus, a myšlenka na

po spojení s-ním,na život z něho,na připodobňování
sl se:jemu. ':*'

Kristus-ále toto své dilo vykonává. svým myš“
: tickým tělem a proto naše:askese -musíbýti: neje
ši "noms Kristem ve svémstředu; nýbrž:musí býti za
i sazena také do Krista mystického,-dojeho-mystic= — kého. těla..

Proto byl:tákplodný život prvýchkřesťanů,že
se neztrácel: v: malichernostech,nýbrž byl zdravě
celý vybudován na Kristu. Dnešní křesťané o vše

© možnéprosí, ké všem svatým se utíkají, ale někdy
ii "zapomínajína'střed a zdroj svatosti na Krista, a

tona :Krista: mystickéhó;protože jak' Kristus eu
7 charistický, tak- Kristus historický "působí Kris

tem-mystickým.
Proto- považuji: za velmi: důležité“vybudovati

asketický. život na této :pravdě mystického těla,
že jsmě' spojeni s:Kristem životně a že proto se
můisínáš život.přetvořiti v život Kristův. Že totiž
mušíme :žiti úměrně: tomůto:Společenství života 8

„hlavou mystického: těla, :že-je třeba: očišťovati 86
pracovati. na sobě,abychom byli důstojnými údý
tak svatého'těla, tak svatéhlavy —Krista.

V liturgii zůstala:ťato.základní christocentrická
zbožnost, která končí všechnymodlitby zdůrazňo
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E: váním prostřednictví Kristova, která celou zbož
JMÉ. nost soustřeďuje kolem Krista, kolem'jeho tajem

ství, kolem tajemství.jeho života, jeho vykupitelÉ ského:díla, *
Tak znamená askese snahu 0:osvojení| si podob

nosti s Kristovou svatostí a Sjeho dokonalým ži
votem, prostředky, které on- doporučoval, které
on nám nakreslil a pro které onnám svým příkla
dem zjednal milosti a sílu.. Potom také budenáš
duchovní život organickým. životem, bude sou
stavným vrůstáním'do Krista a vycházením celé
ho'života nejprve z Krista.

P. EM. SOUKUP0: P.

SMYSLPOBOŽNOSTI
První podmínkou křesťanského života, jež musí

býti držena:až do smrti,'je přesné:vědomí cílea
každoujednotlivost náboženského života:držeti v
zařízeník.tomuto: cíli a 've, shodnosti:s ním.. Jen
tehdyje pobožnost:pravá;. :jestliže seshoduje; se
smyslem náboženství. Když se. hlavní pozornost
upírá-na: prostředky samy,. snadno -se cíl.stane
mlhavým4: náboženský život pozbude svéhovlast
ního, pravého.obsahu, -účelu a také účinnosti. Ve
zkouškách: poválečné "bídy se' vynořilo jméno in
flace pobožnosti, to jest nesmírné množství -pro
středků, jimiž se dosáhne jen 'nesmírně' malého cí
Je. Nelze popírati,.že to slovo o inflaci pobožnosti
a pobožností má-určitou oprávněnost:a že jest. jím
naznáčeno ;veliké: nebezpečí: znehodnocení. nábo:
ženského:života'ajehoprojevů. Proto patřído na

a nynějššíchmyšlenek“ -©mášAkvinský: označujeza vlastní a-ne
zbytně utný cíl: každého:náboženského:úkonu a
každé pobožnosti; že vede k-Bohu -přímoa bezpro
středně; aby se člověktím:úkonem vědomě :chtěl
spojiti 8 Bohem,ikdyž se-úkon sám týká.svatých;
byvšechny úkony 'pobožnosti „vedly jako za ruku
k Bohu“; abý každý :úkon. pobožnosti byl: vědo
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mým projevem snahy stále -více podrobovati své
smýšlení:a jednání Bohu. Kdyby člověk přehlížel

k tento: cíl a kdyby chtěl ze svých pobožností míti
užitek hlavně pro své osobité záležitosti. lidské,

h

k

byloby to skutečné znehodnocení pobožností, By
Jaby to slepá ulička, která nevede nikam,ve kte
Tése chodí sema tam po dvojímchodníku.

"Slepost-uličky-takových pobožnostílze vyjádři
ti několikaskutkovými-stavy, které obsahují množ

p ství nějrozmanitějších obměn. Za náboženskými
sensacemise jezdíkraj světa, kdežto na př.k meš
ní oběti se jde z pouhé povinnosti — 'ač proti její
hodnotě jsou všechny: náboženské sensace. doko
nale bezvýznamné; neboť.u náboženských sensací
jest nebezpečí,že je člověkshání:k: vůli své citové
"stránce nebo z podrážděné náboženské zvědavosti,
tedy Náposlední řadě-k:vůli své smyslové stránce.
Nebo se's hlubokým: dojetím'čtou a -lačně shledá
cvají:"jednotlivosti o“zvláště:oblíbených svatých,
kdežtose četba'evangelianikterak :zvláště nevy
chutnává. Ve chráměhlavní:'oltář.se přejde s ucti—© vou;'alecizítúklonouavšechnapozornost.avrouc
nost patří -místečku před sochou nebo'obrazem ve
dlejším:V příbytku:není'"nápadný:svatý kříž Pá

1 ně, nýbrž. jíimavěkrásné sošky a obrazy a památ
i ky. Z;takovýchskutečností rostou „vroucí ctitelé“
j toho neb: onoho, -odborní.pěstitelé speciálních po
1 božností,do: kterých“se někdo'tak noří, žekřes
: ťanský život duše jeví trhliny. Tak: se působípod

ceňování pobožností -vůbec, 'ač samy 0 sobějsou
krásnéa posvěcující;'nestanou-lise. profesionál
ním:utkvívánímhlavně ná nich, takže.bysnadno
mohlo přijíti na„mysl jméno náboženského sportu.
Není divu,'že:při'tolika: milionech.počtu-katolíků
setakové: zřůdnosti' objevíve. znáčném-počtu; ale
to'nenína hanu:katolické: nábožnosti.Jindeje to
aspoň:také tak, ne-li hůře...
:Dokud:: člověk-zůstává:-PožemskýmPoutníkem,
vědy se budehlásiti kživotu:jeho-přirozená strán
ka'a bude:se 'snažiti. conejvícé podrobiti nadpři
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E rozené přirozeným -sklonům a zálibám pod křes
k tanským zevnějškem. :Člověk „nevědomky začíná©© víru.podrobovati'rozumu.Božímilostosobnímci

tům. Ztoho všeho vzniká první chodníkve slepé
uličce: náboženský sentimentalismus. V něm 86
pěstuje:to, čo hovícitovosti člověka, co je „krásné
a dojemné“ a při.tom se zůstane. Kde:nelze vzdy“
chati nebo sezachvívati hrůzou; plakati nebo bla
ženě zářiti, tam není zájmu pro -pobožnošst..Je .za
jisté náboženský sentimentalismus mnohé věci vy
týkán neprávem, :ježto. v náboženském“životě se
musíuplatniti celý člověk,tedy 'i jeho citová strán
ka; mimo:to si'nikdo“ němůže-dáti jinoú, povahu;
než-má vrozeno; kdosnadno padá člověkukolem
krku;-tenbude také před svým Bohemplnýcitu,
kdežto jiný; zdrželivý.a.tichý, poví němýmpohle
demsvému Bohu aspoňprávě tolik. Je však třeba
bdělosti-nad::citovostí,.abysám cit:se nevloudil
zacíl pobožnosti.Nikoli aby:nám bylo.lépe, nýbrž

abychom byli lepší, jednorozenému Synu Božímupodobnější.:
Není-to "nápsáno proti žádnécírkevně schvalo:

vané pobožnosti, ale varuje se před profesionalis:
mem,který pravidelněje náboženskémusentimen
talismu blízký buď.svým původem nebo,svými ú:
činky."Má býti. vidět skutečnou zhoubnost do
mněnky, že je člověktím nábožnější,čím více má
odbornickyprováděných pobožností: Ke 'spáse ne:
zbytně nutná: jest jediná pobožnost, eucharistická,
neboťBožíSyn je.cestak Otci.:Všeostatníj je krás:
né, ale je to jen výběrprostředků, které mají vésti
blížeké svatostánku. Skutečný:vývoj náboženské“
hoživota spíše.-vykazuje tím ménší počet „„pobož

orba je samanábožnosthlubší.Druhý chodník :slepé:uličky je.náboženský for
malismus, jénž' souvisí.s' dosud“naznačeným: Je
trojí náboženskýformalismus.Jeden vykonáváze
vnějškovéformy; útvary pobožnosti, ale koná“jé
pro zdánílidské; aby dosáhl pozemskýchvýhod od
lidí,.nebo aspoň, :'abynebyl znepokojován: -Druhý
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formalismus považuje výkony pobožnosti zajakési: '
pojištění proti časným škodám. Má své, jaksi „ne
omylně“ pomáhající svaté, modlitby, skupiny mod
liteb. S větší nebo menší oprávněností lze jej srov
návati s pověrečnou magií. Třetí náboženský for
malismus vykonává: zevnější úkony pobožnosti ná
ležitě, ale nedopouští jim vlivu na úpravu smýšlení
a. jednání, ve“smyslu 'stesku božského-Spasitele:
„Tentolid ctí mne ústy, ale jejich srdce je dalekoode mne.““
„ Náboženský -sentimentalismus- A formalismus.
jsou:jako takové komediantské“závaží produkční,
které svým útvarem anápisem dělá: dojem pade
sátikilovky, ač je:to prázdný výrobekz-lepenky.
Nerozumí se tomu, co se třeba desetkrát za-den
opakuje: „oroduje-zanás... -abychombyli hodni
učiněni zaslíbení Kristových.“ Nikolizaslíbení zé
mě,nýbrž -zaslíbení Kristových, která jsou: vše
chna:obsažena.v:jednomjeho výroku u. svatého
Jana (14:chl.): „Kdo-mne'miluje, bude mé slovo
zachovávati a Otec můj bude ho milovati, a při
jdeme-k němua učiníme si u něho příbytek.““Smí
me ovšem prositi o pozemské, časné hodnoty a po
mocia. ochrany a prospěchy, ale'to: jest jen podmínečnýa-částečnýsmyslpobožnosti.| *'

Podmínečný proto, že.bychom o'takové věci'ne
směli vůbec prositi, kdyby byly překážkou usku
tečňování jmenovaného:výroku, Páně o tom, kdo
jej miluje.:Částečný smysl:je:to.proto, ženikdy.
nesmi:býti sám: Nikdy nesmí býti bezdoprovodu
snahy, abychom. se'touto -a-každou-pobožností ně
jak více přiblížili-kBohutrojjedinému, abýchom
se stali duchovně-lepšími,:to jest, křesťany.lepšího
křesťanskéhoživota. Toto je: nejhlubší,: podstatný
-a nezbytný smysl:každé pobožnosti: Sjednocenost,
vroucnost, podobnost s Bohem trojjediným.

V tom smyslu:bylo správně:řečeno, že. ,„člověk,
který má sjednocenost, -vroucnost- 4 podobnost;
přestávábýti pouhou: přírodní:bytostí.“:Proto pří
řodnísmysly pobožností jsou mu stálevzdáleněj
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ul Stává se vnitřně lepším, stává sé lepším jeho
“ zevnější křesťanský život. A stane .se účastným

F nejlepšíchdarů“Božích,protože sámPán Bůh:bu
; E. de vybírati to, čeho je nejvíce třeba k největšímu

© zdaruživota.

k JAROSLAVDURYCH'

i KVĚTYVBOUŘI
Nějací Římané vymyýslili přísloví: Inter arma

silent Musae:(uprostřed zbraní mlčí Musy).Snad
mělipro sebepravdu, snad jejich: Musy.opravdu
bylytakové, že prostřed zbraní neměly co mluvit,
snadto byly:nějaké takové-divnéMusy, které pá
třily na ulici.

Ale podíváme-li se třebas do staré obrazárny,
vidíme, že všecky Musy nejsou či nebyly římské
a že jsou!též Musy.jiné. Představme si třebas dobu
husitských válek. Tenkráte. vystupovali všelijací
kněží;dělali povýkpřed kostely i v kostelích, kři
čeli, poskakovali. a:kroutili sebou tak dlouho, až
získali dostatéčnýpočet těch, kteří s chutíse dali
do páčení bran, bourání oltářů, pálení: obrazů a
vražděnítěch kněží a řeholníků,kteří. v podobném
poučování lidu obečného nechtěli hledati zalíbení.
A že tedy došlok mnohým výstupkům, krvepro
litím, tažením, bitvám: aobléháním, při:nichž'se
tenkráte z dopuštění Božího dařilokatolíkům dosti
bídně,-aže počet katolíků. byl velice umenšen a
prostor jejich zůžen téměř jen na některé kraje,
kterébyly.stále ohrožoványod:husitů, takže se po
dobaly 'spiše uzavřeným pevnostem. Zdálo: by se.
tedy; že to něbyla'dobastavění oltářůa malování

oltářních obrazů. Ahle, vidíme,-že v té době neodpočívalo umění.“Nedbali.tenkráte toho, že-na do
hled hrozil: vztek husitů, že hrozilá zkáza, oheň,
vraždění; že nejistý :byl. život a -nejistý byl :osud
málováného dřevaa: plátna; že ten, kdo začal ma
lovati obraz nebo stavěti oltář, nevěděl,:zda: dílo
své dokončí, a dokončí-li je, zdanebude žhanobeno
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a. zňičeno dříve, než -jepostáví na jeho místo. Co
takovému malíři nebo.řezbaři 'nebo kámeníkovi
záleželo na husitech, na; jejich povykujících, kně
žích, na.jejich palcátech, sudlicích a cepích, na
jejich smole a zápalných věncích na jejich.nábož
ném prozpěvování! Oni se měli dívati do. tváře
Matky Boží, do tváře Děťátka, do tváře apoštolů
a mučedníkůa také se dívali a radovali sea tesk
nili a zase plesali -až jejich barvy sevzňaly.tak,

-o že teď;po pěti stech letéch,:svítí.nám jako květy
l: z otevřenéhoráje a.jásájí. jako hymnusandělský.
0. A kolem byla bouřea tma, prosvěcovaná jen po

žáry, a Smrta poušť,něboť ty kraje, kde ctili bu
v sité :Boha způsobem'svým, byly smutnější a hroz
4 nější a neplodnější než poušť, ale úsměvBoží musil

zářiti z umění, i kdybyto bylo v.samém 'předpekli.
A v tom:je právě tolikradosti. a :tólik: slávy, že
;jednou, až dospěje nová generace,která. bude míti
za úkol uspořádat „to,:čeho“se naši: histořikové

© báli, ukáže se, že doba husitských válek přece jen
E nebylá pro katolíky: jen:dobou. porážek, 'rozvratů
* a úpadku, jak by se.zdálopodle" udávaného počtu

vítězství husitských..
A hledejme tedy -v-době pozdější, v době-podě

bradské a.v.době jagellonské! Opět:nevidíme.nic
E (nežumění, vyšlé zducha katolického, umění ka

tolických.oltářů.a chrámů, a nič více.-A: byla to
přece.doba-velicezlá; neboť:v době:husitských vá
lek přecejen kátolíci se stavělik:boji, kdežto v do
bách pozdějších nastával jakýsi shnilý.mír, ve kte
rém neustále ubývalo.jak katolíků, tak katolických
chrámů.'Alé je to právě umění, které jest živým
a:neúplatnýmsvědkém toho,čí.duch:byl živý,či
duch: byl nepřemožitelný; čí.duch: byl: tvůrčí, ať
většina na.sněmíchkřičela, cochtěla, ať se:chátra
rotila a povykovala, ať:odpadli svatokupci:'a' ko
řistníci,ať:pustl svět. A právě tyto:oltáře; obrazy;
sochy měly bý nám“býtiposvátny.: V nich jestje
den z nejkrásnějších důkazůtoho, jak miloval Bůh
národ český,když i v dobách:sodomskýchukazo
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E (val zde svou tvář: To právě ukazuje, jak nevyhla-,
Eněm Jest katolická víra v „našem-národě;a že

beztéto víry byl by náš národ dávno už:býval zanikl v hanbě.
A zdá še, žedobře se-daříi u náskvětům v bou

ři. Vždyť v bouřimohou'.se- rozvíjeti jen květy
křesťanské,květy božské, A snad-ty ostatní květy,
které by se-též: mohly u nás rozvijeti, nemají-ta
kovékrásy a takovéceny, aby.stály za zachování,
Snad je to známkou'božské milosti, žže právě-v bou
ři a utrpení má se'v národě:našem'ukazovati.ne
přemožitelnost“katolické. víry a.v tom,. doufejme,
jest :i bude.výšostné poslání:našeho:národa, '

P.PROKOP ŠVACH:O..P.:.

VZKŘÍŠENÍ KRISTOVO:.
Z theologiesV.Pavla

"tÝěeAm3

Jedním-z největších úkolů:'apoštolů.bylo svěd
čiti o zmrtvýchvstání Kristově., Tuto: pravdu je
vidět na mnohamístech: Písma sv. Výslovně'se,
zmiňujío ní -synoptikové i sv. Jan.::Ve Skutcích
apoštolskýcha v listechrůzných apoštolů je však
posláníapoštolů jasně spojováno. se.zmrtvýchvstá
ním Kristovým. Nejzřejmějito'vysvítá. z řeči sv.
Petra ve.Skůtcích: Tam se výslovně .praví;.žé
apoštol je svědekvzkříšení Kristova(Skut. 1,22).
A v oné velké 'řeči;:kterou: měl tento. 'apoštol ké
shromážděnémuzástůpu:židů;:jakoposlední a nej
větší“argument-je: skutečnost vzkříšeníKristova.
Cílem.této řeči prvního z“"apoštolů bylo dokázat
pomocí vzkříšení Krista, že. on je Mesiáš, slíbený
již.ve Starém zákoně.:: i :

Zkoumáme-li:důvody.:proč právě. tento: fakt
apoštolové tak zdůrazňovali a proč se zvláštním
způsobemnazývali: svědkytéto“ události, i když
přece:měliučiti všemu; co'jim :Kristus přikázal
(Mat.28, 19), odpověď:bude v tom,že tento:fakt
byl brán. jako ěco:: největšího:ze. svědectví:pro
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6 božsképoslání Kristovo. Tak jako na př. u sv.
B Janá divy, které konal Kristus, byly uváděny pro
k to, aby jejich čtenáři:uvěřili v božství Kristovo,
Bi jak konečněsám Kristus se odvolával na tyto divy
: jako na svědectví svého poslání, tak také ve Skut

"cích.a v: listech :apoštolů se zdůrazňuje vzkříšení

Kristovo: jako nejsilnější“ důkaz pro jeho mesiášské poslání.:
Po idei Boha, jak.se jeví 1u'sv. Pavla, je 'nutno

přikročiti k dalšímu studiu, jaký vztah má Bůh
k lidstvu. Neboť Bůh, jak: jej podává sv. Pavel,
není “jen:něcoúplně bez vztahu k lidstvu, naopak,

i jeho poměrk lidstvuje co nejintimnější, přesa
ý hující všechny lidské možnosti povýšením člověka
8 k účasti na životě Božím,na nejvnitřnějším životě

Božím. Proto bylo třeba.napřed: předeslati studii
i o tajemství nejsv. Trojiceu'sv. Pavla,'aby se vi

děly lépe tyto vztahy Bohak lidstvu.
Tak jako vé Skutcích apoštolských je bráno

vzkříšení.Kristovojako základní důkaz -božského
poslání Kristova, a tím'též vykoupení lidstva, tak
také u sv. Pavla. vzkříšeníKristovo.má důležitou
roli. Tato :-myšlenka -je již vyjádřena -ve slovech

(N sv. Pavla, která mluvil v Athénách,“když právě
| ukazuje,že, již nemohou lidé mlůvit o„neznámém

Bohu“ jak našel na jednomoltáři v-Athénách, ný
bržsžže-nyní: zvěstuje „povinnost,pokání pro vše

+ chny,neboťjim oznamuje vykoupení+-skrzeKrista,
0 jehožbožského“posláníjasným a věrohodným kri
: teriem je právě vzkříšení. jeho-.z:mrtvých: „Časy
[. té nevědomosti. Bůh přehlédnuv, nyní: ohlašuje li

dem;. aby::všichni. všude činili: pokání, poněvadž
ustanovil den, ve kterém: buúdesoudit svět spra
vedlivě skrze muže, kterého (k- tomu) určil, dávaje
všem víru tím; žecho.vzkřísilz mrtvých“ (Skut. 17,30).:

Náuka“'o vzkříšeníKristově; jako: základu. jeho
božskéhoposlání:a vykoupení :lidstva.'je: nejdů
kladněji probránav prvním listě:ke -Korinfanům.
Tam:je vidět, jak apoštol'tento' fakt předpokládá

380



C

: jako to, riá čem je založenavíra věřícícha poslá
-ní apoštolů. Je sice pravda, že přímo je tu. řeč
ovzkříšení z mrtvých: vzhledem k lidem, ale tak,
že vzkříšeníKristovoje tu jako základ,od něhož
se postupuje a celý. onen postup. zase se vrací ke
vzkříšeníKristovu:negativní. cestou.

'To, co. v- prvé. řaděoznamuje 'jako' věc, takřka
samozřejmou, je skůtečnost -vzkříšení Kristova:
„Podal jsem vám:totiž mezi.prvními.věcmi to, co
jsem také, přijal, -že Kristus,umřel za naše hříchy
podle Písem'a že bylpohřbena že: vstal z mrtvých
třetíhodne podlePísem a žese -ukázal :Petrovi a
potomjedenácti. ..“ (I. Kor:1, 8—5.) A na témže
místěse dále dovolává ještě více než pěti:set brat
ří,jimž se ukázal vzkříšený Kristus a konečně své
ho vlastního-zjevenítohoto faktu.

Tutoskutečnost však konstatuje jen proto, aby
z ní vyvodil další důsledky,-o,něž se mu v této
epištolejedná.: (Vyskytli:se totiž někteří, kteří po
pírali vzkříšení z mrtvých. Proti těmto zde -mluví
sv. Pavel a používá :vzkříšeníKristova jako důka
zuproti nim: „Hlásá-li:sevšak 0-Kristu, že vstal
z mrtvých, kterak: praví někteřímezi vámi, že není
vzkříšení z:mrtvých?““(I. Kor.:1, 12.) 0 Kristu
se tedy. všeobecně hlásá, že' vstal:z mrtvých. To
je skutečnost, .od:níž: -vycházejí apoštolové, -jejíž
jsou svědky, z níž mají důvod.svého apoštolátu.
Jako důkazuse dovolává Apoštol toho, žeKristus:
byl ukřižována- že zemřel a-pak-se, ukázal oněm
apoštolům'a bratřím, jak: se o nich zmiňuje sv.
Pavel. Proto“toto: jejich: svědectví předeslal jako
něcojistého'4-známěho. Tedy tonebylo to,:co bylo
popíráno. Kristovo vzkříšení se zde nedokazuje,
ale běre; sé jako základ pro další důsledky,: Jež
byly popírány;:"totiž vzkříšení z:mrtvých.

Diví.se'tedy: Apoštol, ženěkteří. mohou“:popírat
vzkříšeníz; mrtvých,: když přece:Kristus :vstal
z mrtvých.:Dříve.však: ještě:než přistupuje k vý“
kladu,Jaká jé: spojitost mezi :Kristovýmvzkříše
ním.amezi naším, zavádí :svou myšlenku až“ke
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Krajnosti, až k negaci smyslu víry a veškeré apoš
tolské činnosti. „J estliže není.vzkříšení z mrtvých,
ani. Kristusnevstal z mrtvých. Nevstal-li však
Kristus z mrtvých, marné je hlásání naše; marná
i víra vaše, mypak se shledávámei. křivýmisvěd
ky Božími,poněvadž jsme osvědčili proti Bohu, že
vzkřísilKristá; jehož nevzkřísil... Neboťnevstá
vají-li mrtví z mrtvých,ani: Kristus nevstal; jestli
však nevstal Kristusz mrtvých, planá je víra vaše,
neboť.jste dosud ve'svých hříších.“(Tam. 13—18.)

To,. co bylo smyslem kázáníapoštolů a jejich
usilovné:práce; je. skutečnost,že Kristus je vyku
pitel, že je ten, který“přišel spasit Jid, že byl vy
slán Bohém: To všechno!se dokazovalo tím, že
Kristus vstal z mrtvých“A:k popřění-tohovšeho by
došlo, kdyby se.tvrdilo, že-Kristusnevstal z mrt
vých. Pak ale by.byla:víra v Kristu bez svého dů
vodu a'zhroutil byse smysl:apoštolátu;neboť by
byl hlásán-Kristus,:kterýnevykoupil'svůj lid, a
tedy-víra v Krista,by byla zbytečná,neboť by ne
dalato, co se od'níčeká. A doplňuje tozase tentýž
Apoštol dále; že víra v Krista, který by nebyl tím,
co se od něho čeká,který: bynebyl Vykupitelem
a odplatitelem-po' smrti;že by bylo málo, žebynepřinesla mnoho“

"Tedyktomu -všemuby „se došlo'popíráním
vzkříšeníz mrtvých;protože: podle nauky sv. Pav
la mezi vzkříšením-naším a .Kristovým je:veliká
spojitost, taková; že:popíráním našeho vzkříšení
by se 'nutně muselo'popírat vzkříšeníKristovo, a
tímby se zřítilacelá“budova naší víry v Krista;
neboť |naše vzkříšení:je: následkem Kristova vzkříení. ©

Když, Apoštol úkázal veliké důsledky, jež by
"plynuly z popírání Kristova .vzkříšení,. vrací' se
zase jako k jistotě'k: větě: ;„AvšakKristus vstal
z mrtvých, prvotina těch, kteřízesnuli.““(v. 20.)
Tedyvšechno je Zachráněno,víra i apoštolát, ne
boť vzkříšení Kristóvoje“ skutečné. Zde zase je
vidět, jak.se kolem 'této pravdy -všechno soustře
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d | 4 duje, jak'ona je počátkem-i zakončenímargumen
P tace. A nyní klidně již pokračuje -ve výkladu; proč

P též my všichni vstaneme z. mrtvých: „Poněvadž
totiž skrze člověka přišlasmrt, (přichází) též skrze
člověka vzkříšení .z: mrtvých; :neboť jako v Ada
movivšichni umírají, tak'i v. Kristu všichni budou
oživeni.“ (21—23.)

Postup Apoštolův-je: :třeba' takto. chápati:/Kris
tus vstalz mrtvých —to' je:základ a skutečnost.
Onvšak:je prvotina těch,kteřízesnuli. Tedyostat
ní budou po něm následovat též'vé: -vzkříšení,a to
tak; že vzkříšení Kristovo: je příčinou vzkříšení
ostatních; protože- tak?jako: skrze Adama přišlasmrt,tak' skrzeKrista je'nový život.

Již ve Starémzákoně byla:chápána spojitost
mezi hříchema smrtí (srov. Ecli. 25,-33)-a tuto
pravdu zdůrazňoval 'též sv. Pavel, "když na př.
napsal, že skrze jednoho člověka přišel na. svět
hřícha skrze hřích smrt (Rím.5, 12). Je tedy mezi.
hříchema mezismrtí vzájemný vztah: a tedy. též
mezi:odpuštěním. hříchu:a vzkříšením z mrtvých.
Proto pojem vykoupení:obsahoval v sobě vybave
ní z hříchu a zevšech' jeho následků, tedy i ze
smrti. Když.tedy: Kristus vstal z mrtvých, přemohl
smrt;.a tím dokázal,že hřích, jímž přišla vláda
smrti, je zničen “—"čili že nadešlo' vykoupení, ©

Není:zdenašímúkolemna tomto místě dále ještě
rozváděti povahu této spojitosti:mězí vzkříšením
Kristovým'a:náším,:i'když sv. Pavel má.hlávně
na mysli vzkříšení těch; kteří.uvěřili:v:Krista.:To
to místomělo: jen'k: tou: sloužit, jak' nauka:0
vzkříšeníKristověu sv. Pavla je východiském dů
kazu, že Kristus'je pravý Vykupitel. On mělpřímo
na mysli:naše vzkříšení,jež vyvozujeze vzkříšení
Kristova,Jale -zase:i.zde 'je' vzato vzkříšení Kristo

vojako: stěžejní důkaz“a: skutečnost celéhovyku
pitelskéhodíla.:vnA0vÍBA.I DÁL

Jako v. řeči sv:Pětřa: vzkříšení:Krištovo'„je po
čátkemjeho povýšení-a'slávy: ((Skut. 2:33), tak
také u sv. Pavla vzkříšení.Kristovo“zhamená -ví
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zajisté Kristus zemřel a. vstal z-mrtvých, abypa
„noval i nad mrtvými i nad.živými.“ (Řím. 14, 9.)
„Ana jiném místě: „,...za všecky zemřelKristus,
-aby ti; kteří jsou živi, nežili již sobě, nýbrž tomu,
jenž za ně zemřel-a.z mrtvých vstal. “ (HH.Kor. 5,
15.)

Celou:onu kapitolu: zakončuje Apoštol: radost
ným zvoláním: „Pohlcena-je smrt ve vítězství“ (I.
Kor.. 15..54)-a vybídkou'„plnou naděje: „Proto,
bratří moji milí -buďte pevní, nepohnutelní, vždy
cky. přehorliví v:díle Páně, vědouce,že práce není
nadarmov Pánu. (Tam:58) To proto; že Kristus
vstal z mrtvých:a tedy -nnení marná ani víra v ně
ho, ani práce apoštolů.

P.REGINALDM.DAČÍK 0. P:
EXERCICIE “
(Pokračování.) =

Na duchovní cvičení můžeme:se: dívat s dvojího
hlediska: předně s hlediska. duchovního "obrácení
a shlediska duchovního pokroku.Toto' rozdělení
másvůj hluboký základv psychologii lidí, touží
cích.po křesťanské dokonalosti. Nelze,přece měřit
„všemstejně.: „Vždyť.podle :cíle, mentality; a indi
viduality cvičencovy, osobitéhoasketického směru
jednotlivých řádů:a kongregací a:jiných okolností
je.Jednou:vhodnější: to, po: druhé; ono,a mohou
býtii k témužcíli rozličnécesty. Proto-také není
divu,. že ná př.:jednotlivé.řády mají:svůj více mé

„ně odlišný způsob dávati exercicie: Církevním
předpisům:o konání: exercicií :lze vyhověti kterým
koliv:z-nich““:(OvečkaT. J: ČSB,:Exercicie).

Hledisko obrácení :přicházív-úvahu, když jde
0: to, -aby-se. duše;zřekla:těžkých hříchů. a začala
život v milosti. Nelze tu nevzpomenout.nasv. Ig
náce,:jenž:je autorem exerčiční metody, která se
béře:tímto: směrem:::Jestliže -je -duše:v takovém
stavu; v jakém byl'tento velký bojovník.za pravdu
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Kristovu před svým obrácením-a:před svým 'od
chodem-doManrezy, jestliže:.jde-o to, aby vstou
pila nacestu opravdové ctnosti,jestliže jdeo to,
aby pohrdla světema oddala:se Bohu,vyprostila
sez pout hříchu apřilnula k: Bohu,pak ;jejistě
nejlepší metoda sv. Ignáce. Tak: jako tento světec
pe svém obrácení odcházído samoty; -aby::v'rozií
mání základníchpravd hledal smysl svéhoživota
a vůli Boží, aby zocelil svou vůli. ještě-slabou na
cestěza velkými cíli, taktaké duše, která opustila
hřích,aby seoddala: službě:Boží, nalezne nejlepší
posilu v těchto-duchovních“ cvičeních; ve kterých
sejí zjeví v největší 'ošklivosti hřích se všemi svý
mi následky, pozná:ve světle úvah o smrti, peklo
a souduhroznénebezpečí; v jakém še.nalézala, do
kud hověla hříchu.:Hluboká lítost :zachvátí.tuto
duši, pronikne ji: opravdové: předsevzetí dáti se
po lepšícestě, dobrásvatá zpověď,která smazává
minulost s veškerou: její ošklivostt, je jakoby. pe-.
četí těchto exercicií, Člověk: odchází jako znovu
zrozen, jako po příjemné Koupeli:a.je pln velkých
tužeb náležet od této chvíle jen Bohu.To: jsou:zku
šenosti,kterých nabyl: káždý, kdo jen' jednou vy
konal tato duchovnícvičení, Zde se pak datuje
pravidelně začátek opravdového hlubokého: du
chovníhoživota. Duše,:která poznala svou bídu,.
Vjaké vězela, když.se oddávala. hříchu á vlažnosti,.
zamířilanyní "svůj život jako k'cíli ke chváleBoží.
A vytrvá-li na této započaté cestě,bůde pokračo
vat den.ze dne kestále větší svatosti. |

Takový je'tedy smysl duchovníchčvičení, jest“
liže je uvažujeme :jako mocný prostředek k du
chovnímu obrácení.:Podle toho je také jejich ob
sah. Většina-rozjímání: je věnována hříčhu, smrti,
peklu, soudu a-podobným tématům, jejichž úvaha
má odvrátit člověka od hříchuadáti musílu začíti
nový.život.!:

1 Možno tu ostatně. poznamenat, že těchže: výsledků,
totiž obrácení a pokroku možno dosíci dvojím způsobem:
buď tím, že uvažujeme o 'následcich -hříchů, věčných.
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c.
Než nejsou všichni, kdo konají exercicie. začá

tečníky v duchovním životě. Jsou duše, které snad

nikdynepotřebovaly opravdového obrácení, a jsou„. 00w

stálými doteky milosti. Jsou to. duše pokročilé,
které již.začalya jsou.již alespoň nacestě k do
konalémuživotu.. Mají pro -ně duchovní:cvičení
tentýž:význam, je zde tentýž cil? — Někteří pra
VÍ, že ano, protože: prý: je nám třeba stále začínat
a stále seobracet; =—Než dejmedobrý :pozor na
tuto zásadu! Mohla:by být třebas velmi zhoubná
na cestě duchovníhoživota; kdybychom chtěli stá

-Jejednat jako začátečníci..Mohlo by se:nám stát,
že bychom: se takto opravdu- nedostali dále.

'Je přeceněco: zcela samozřejmého, že malé dítě
má docela jiné požadavky: a potřeby než dospělý
člověk. Anebudeme to mít nikomu za zlé,-žekdyž
dospěl; chce víče, něž chtěl v:-době dětství. Je to
něco zcela přirozeného; život-se vyvíjí a:to jak
přirozený, fysický, tak -také:nadpřirozený, duchov
nÍ, a proto nám musí:být samozřejmé, že pokročilý
má Jiné požadavky nežzačátečník.:

Jaký tédy mají smysl,"jaký mají cíl duchovní
cvičení pro pokročilé? —

„Snad je tu třeba někdy také obrácení. Ne'ovšem
z hříchu. těžkého k životu- milosti, ale třebas ze
stavunedbalosti a vlažnosti ke stavu větší horli
vosti,ze stavuprostřednosti a náboženské povrch
nosti k-živému křesťanství, k hlubokému životu,
víry a k dokonalejší lásce k Bohu.Člověk, jenž se
chrání těžkého hříchů, přijímá třebas i častěji sva
té svátosti, ale při tom zůstává v. jisté náboženské
povrchnosti, není: ještě daleko dokonalý a' proto
"je mu třeba“ zvláštního obrácení; musí zanechat
lecčeho,co ho:táhne:k zemi,'aby. se -naučil pokra
trestech, a z bázněpřed nimipřestáváme hřešit, nebo uva
žujeme o velikosti a kráse Boží a velikosti a:kráse našeho
poměru k Bohu, vyjádřeného naším dětstvím Božím, a
chráníme sehříchu, protože milujeme Boha, svého dob
rého Otce. Není pochyby,: že :tento druhý způsob je do
konalejší, protože pohnutka našeho. jedn ní je vyšší.
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JE čovat stále víc a více na cestě k Bohu; jak toho
vyžaduje jeho duchovní život, V tomsmyslu mů
žeme mluvit o druhém obrácení, totiž ze života
vlažného k-životu horlivému, ze života 'povrchního
k životu prohloubenému.- Zkušenost nás učí, že
v temto stavu je 'velmi mnoho duší, mnohdy i.
z těch, -o kterých si myslíme, :že jejich: duchovní
život je nejlepší, jaký si možno představit.

Pro tuto 'třídu křesťanů, aťžijících ve světě nebo
v klášteře, mají znamenat: duchovnícvičení doko
naléodevzdání službě.:Boží.. Dokud člověk chce
žít.v jakémsi kompromisumezi. Bohem a světem,
nelze-počínat s opravdovým“pokrokem, Bůh chce
naši duši celou, a'proto. jakákoliv polovičatostho
nemůže uspokojit. Má-li se taková duše rázně od
řeknout všeho, co ji dosud. ještě zdržovalo.od do
konalého..rozletu k „Bohu,.neuškodí: jí rozjímat
v duchovních cvičeních i o.těch nejzákladnějších
pravdách, které by ji náležitě otřásly:a vyburco
valyz jejího duchovního spánku.:

Néž jsou křesťané, kteří jsou opravdu na cestě.
pokroku, kteří nepotřebují -obrácení-ani prvního
ani druhého: Obrátilise již, oddali.se.zcela Bohu,
k tomuto světu je- již. nic netáhne. A přitahuje-li
je snad někdy svět; dovedou se mupostavit hrdin
ně.na odpor. Tato. věc.přichází.v úvahuzvláště,
jde-li.o' řeholní“-družiny,.v nichž. musíme předpo
kládat jsoucnosttakových. duší.— Jsou i.pro ně
důležité:exercicie? Ovšem, třebaže pak jejich ráz
je poněkud jiný. I tyto .duše potřebují -utvrzení
v dobrém;potřebují duchovníposily ve svých .zá
pasech-o spásu, potřebují: povzbuzení, neboť cesta
k- nebi je těžká a člověk ve..své slabosti snadno
umdlévá. Potřebují mnohdy třebas i poučení, aby
jejich duehovní pokrok neustával, abynebyl snad
brzděnnesprávným chápáním: některých věcí, ný
brž aby se stále stupňoval. ©

Jestliže tedy v exercieiích pro' pokročilé se ne
uvažuje obrácení jako hlavní věc,:je pak jasno, že
také.jejich program je poněkud jjiný, přizpůsobený
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cíli, jakého jimi-chceme-dosíci. Nezabýváme se už
tak myšlenkami na smrt,:peklo,: soud, nýbržhle
dáme především, jak bychom mohli 'v budoucnu
svůj život' ještě zdokonalit.:„Nezabýváme' se tak
zkoumánímsvých hříchů:jako-spíše hledáme, ja

„kou novou ctností bychommohli: ozdobit svou du
ši Hlédíme vymýtit strach ve svém:poměrukBohu
a na jeho místodosadit. opravdovou:dětinnoudů
věru, která má: ovládat naše 'vztahy.k Bohu,na
něhož. pohlížíme-více 'jako::na dobrotivého“ Otce
než:jako na trestajícího. Soudce. Hledáme apíše, co
nám chybí v našem duchovním životě, než čeho
jsme se' dopustili, takže nadpřirozené zdokonalení
je pak hlavní myšlenka celých:-duchovních:(cvičení:*“

36

Jsou mnohé'duše'slabé:"které krásně začaly ces
tu duchovního života; mají dobrou.vůli; touží po

Jdokonalosti,.ale jsou:-ještě slabé,: svět je láká a
přitahuje. Nepadají:Sice'těžce,|ále přecejen jejich
duchovní pokrok je nepatrný;,:po případě žádný,
Protožečeho dnes dosáhnou,to zítrá:nepozornosti
zase ztrácejí! Kdykolivsi uvědomí“svůj stav, jsou

„smutny;“protožeby se tak-rády rozletěly ke svému
Bohu:a'nedaří se -jimto, jak: by.si přály. — Pro ty
jsou pokračující exercicie posilou, povzbuzením,
dodávají jjim odvahy vboji:se světem a zkaženou
přirozeností. Jestliže Se duše-těchto-několik chvil
ponoří sama vsebe, jestliže se přivineúžeji ke své
mu Bohu,. načerpávelké 'síly 'k'nastávajícím bo
"jům.:-Objasní se:i mnohé:věci; které dříve nevi
-děla, vůle:Božií'se'jí ukáže v "docela novém světle.
A pak bude tato duše kráčet 'snovousilou a novou

vytrvalostí .abude překonávatpřekážky, ktérýchse dřívebála.

Jsou duše, které jsou Stáleplny strachu a obavy
„+2 Ve většině případů možnos: nějvětším úžitkem spojit
metodu exercicií pro začátečníky-s -metodou pro pokro
čilé, protožeexercitanti bývají pravidelně. obojího druhu.
Tímzpůsobem. se dostane každému; co právě potřebuje.
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o svou spásu. Už tó je: známkou; žese snaži seč
jsou, .o. dosažení cíle života; ale bázeň, která: je
stále svírá, je. vlastně pro ně překážkou„vjejich
duchovnímpokroku. —:A tyto duše- majínačerpat
na takových duchovníchcvičeních hodně. duchov“
ní radosti, :rádosti:z přesvědčení, že „jsme dítkami
Božími,že:Bůh-0: nás stále pečuje,. že.se můžeme
k němu vždyutíkat a:vrhat sev jehosladkou ná
ruč, i když. jsmeho“snad zarmoutili hříchem;pro
tože je ochoten námvždy odpustit;-tak jako otec
je vždy ochoten:odpustitdítku, -kterého prosí.6

198..

Bylo-li: vždy.třeba: duchovních“ovičení, je jich
potřebazvláště dnes; kdy život svým šílenýmtem
pempopřává: tak. málo času“člověku, aby. se za
stavila zámyslilnachvíli na jediné.nutné.I když
je u nás exercičníhnutí. již. značně rozšířenoa
chápe se stále:více a: více.myšlenka exerciční, ne
Jsmeještě daleko:tam, kdejsou některé.jiné náro
dy, i'když- nejsme-na: posledním,místě. A ostatně
jsme-li.před: jinými-nebo:za jinými, je.věc, celkem

vedlejší, -na-:které:tolik.-nezáleží,jako: záleží na
tom,-aby. náš náboženskýživot se.dostal na vyšší
úroveň než'na: jaké se nalézá. A.protože:jsme pře
svědčeni,že.exerciciemi:se vychovají nejlepší -ka
tolíci, proto nám můsí tolik na tom záležet, aby
toto -hnutí bylo' co nejvíce.šířeno.a podporováno
všemi,kdotu mají jakýkoli.vliv.
DR.'JAR.OVEČKA-S; Ji

DUCHOVNÍPÍSEŇ sv.JÁNÁ OD.KRIž„E

E XXV
Ve tvých šlépějích;
se mladice rozbíhají cestou;
podoteku jiskry, ©
při kořeněném víně,.
se:-dějívýrony: božskéhobalzámu.

389



Duše, která dojde duchovního sňatku, sé nespo
kojí tím, že vděčněvynáší přednosti Milenéhoa
chválí jej za to, co jí prokázal aprokazuje, nýbrž
také s děkovánímlíčí ty milosti,kterých seod ně
ho dostává ostatním duším; neboť“i to,ona vidí
v-tomto spojení. Uvádí tedy v této sloze trojí mi
lost, kterou sama:v tomto:stavůzakouší a. jíž -se
dostává. od Mileného zbožným duším, jež se jí také
tim více povzbuzují a--povznášejí klásce:k Bohu.

První z těch milostí je slast, kterou jim Milený
ze sebeuštědřuje, a:ta je tak účinná,že jejím pů
sobením velmi spěšně kráčejí cestou: dokonalosti.
To praví'choť duše slovy: ;„Vetvých šlépějích se
mladice rozbíhají cestou.“ Po-šlépějích. bývá. sto
pován ahlédán ten, kdo je'vtiskne.'Slást ze sebe
a poznatek- -o sobě,které Bůh. dá duši, -která ho
hledá,jsou stopa a „šlépěje“';po:Kterých ona po

znáváBoha a hledá ho cestoudokonalosti. A sku"tečně.po:té stopěBoží a za ní, totiž -zaslastí, ;,8
mladice rozbíhají 'cestou“, -t:"j. zbožné duše se
s „mladickou“silou, které sejim dostalo.z'té slasti,
Božích to šlépějí,. „rozbíhají“,:totiž: velmi lehce,
a to mnoha směry amnoha- způsoby, "jak to té
které Bůhdá, běží ve cvičeních askutcích zevněj
ších „oéstou“ k“životu věčnému, to“jest, cestou

dokonalosti,na: níž se „pak s Mileným:setkají vespojení av lásce.
Druhá-z těchtří milostí jsou miloštné:návštěvy,

kterými Bůh v těch duších: rozníti“lásku, a jsou
vyjádřeny slovy: „Po doteku jiskry, při--kořeně
ném víně.“ „Jiskra“ nebo„dotek:jiskry“ je totiž
přejemný dotek, kterým Milený někdy — jako
jiskrou, která přeskočila— znenadání a s velkou
rychlostí v duši roznítí žár lásky. „Kořeněné víno“
je druhá milost mnohem větší“ kterou Bůh někdy
prokáže duším dokonalým, an je.v Duchusvatém
znenáhla svým spojivým“působením opojí, t. j.
roznítí a rozohní, jako libým ohnivýmvínem, la
hodnou a silnou láskou, -ježje v tu lahodu a sílu
povznešena,jakoby v 'ni „okořeněna“,'i etnostmi,
390

TY



které siduše již získala; proto duše toto spojivé
působení Boží nazývá“ „kořeněným vínem““.Tato
milost „„kořeněnéhovína“ je stálejší a nepomine
tak.rychleJako: milost „jiskry“ ježse jen. dotkne
a pomine,i kdyžovšem jeji účinek potrvánějakou
dobu; zato však jsou účinký „jiskry“ roznícenější
než:účinky „kořeněného vína“.

A z této druhé milosti-— aťsiona je někdy jis- =
kra“ nebo:jindy „kořeněnévíno“ — vzcházítřetí
milost, vyjádřená slovy: „Dějí se výrony božského
balzámu.“*-Stopy a '„šlépěje““Mileného, totiž slast
od něho, vedouduše. cestou. dokonalosti-skrze cvi
čenía skutkyzevnější; „jiskra“ a „kořeněnévíno“
je přimějík: činnosti vnitřní,:kony vůle. .Obojím,
Jak „jiskrou“ tak „kořeněným:vínem“ se totiž
Vduších roznítíláska a ony:se v,duchu povznesou
a z té lásky vysílají svou vůli k-Bohu kony chvály
a díků a klanění á tužeb býti pro -něhočinnua
trpětipro něho“a-jiná. rozmanitálahodná hnutí.
lásky. Tato láska jest „božský balzám“, jenž po
silujea uzdravujeduši svouvůní á podstatou, a ty
kony a hnutí vůle, z té lásky vyplývající, jsou
„výrony““toho božského balzámu.
DOMINIKPECKA',

G.K. CHESTERTON
4. Pokora.

Tázal-li se někdo Chestertona,proč se stal kato
likem, dával poněkud:eliptickou. odpověď:Abych
se zbavil::svých' hříchů. Tato odpověď:se v: pod
statě neliší od: odpovědi,kterou dala jeho' pani;
když se.jí kdosi ptal; 'kdo ji obrátil:na víru kato
lickou. Odpověděla neméně eliptický: Dábel.-Jen
Církev katolická učí,že lze člověka-opravdu zpro
stiti hříchů Hříchy vyznané“a odpuštěnéjsou po
dle nauky katolické zničény.:Není jich. Odchází-li
katolík 'od zpovědnice, počíná“nový život. -Bůh
v. něm obnovil svůj. obraz. Fysicky je:stár. tolik
a tolik let. „Duchovně“jé stár několik minut.
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Svátost: pokání, kterou“nalézl. Chesterton- v-Cír
kvi katolické, dala vyvrcholiti základní myšlenče
jeho života. A. ta. myšlenka byla přijímati věci
Svděčnosti a nepřijímati-věci;jáko by se rozuměly
samy sebou. Svátost:pokánídává nový života
"usmiřuječlověka-s'celým: světem, ale. ne:tak, jak
to činí optimisté, hedonisté“ a.pohanští hlasatelé
štěstí. Dar se dává zacenua jest podmíněnvyzná
ním:Jinými 'slovy, cena'sé názývápravdou a moh“
la“by.setaké nazývati irealitou: ukazuje totiž člo
věku,"jaký jest: ve -skutečnosti.::Obrací-li.se "tento

postup Jen na jiné lidi,nazývá se'realismem:
*„Byljjsem-na počátků tim;:co:pesimisté nazývají

optimistou:a nakonec jsem.se.stal: tím;'co-by opti-:
misté patrně.nazývali. :pesimistou. A-nikdy jsem
nebyl ani to ani:onoa nikdy:jsem:se-véskutečnostinezměnil.: . T6,'čo-jsemříkal kdysi, říkámi ny

„ mnía právě nejhlubší:náboženský převrat mne jen |;
-= tvrdil ve snazeříkatito. Ovšemnikdy jsem-ne- ;

viděl-dvěstránkytéto-prosté“pravdy pohromadě,
ažjsem náhodou otevřel malý“:katechismus-a četl i

- slova: Hříchyproti Naději jsou'opovážlivé.spolé:hání a zoufalství.:
AutobiografieChestertonovajest vyzdobenaza

a+„Jímavou fotografií z posledních let“ jeho -života. ©
©Maličké děvčátkopřistupuje-k Chestertonovi a dá
"vá“mukvítko — pampelišku: Chesterton se dítěti
nesměje a přijímá jeho dárek se vši vážností. Dole |
nápis: Darování.pampelišky. :

V knizeveršů,:kterou:vydalv: mládí, se tázal,
jakými asi. inkarnacemi. 4:„preňatálními očistamj. iprošel; aby si zasloužil jako -odměnu díváti se na
pampelišku. Tyto-verše. nébyly. vyjádřením -víry
v -reinkárnaci,-ale: vyjádřením základního motivu
jeho-života: že't0;cojest; je krásné a-že se to ne
smí zkaziti:ani opovážlivostí:ani zoufalstvím. Jedi
-nácesta,Jak se radovatii z-býlí,jest cítiti se ne
hodným: i býlí. Pampelišku-nepodceňují: jen pesi:
„misté.:Podceňujíji:optimisté, neboť.ji srovnávají
s nadpampeliškami.:a. orchidejemi.:Ne důvěrnost,
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-, ale srovnání plodí opovržení.-Všechnataková srov
-© nání:se zakládají na podivném a viklavém- bludu,

že.totiž člověk má přávo na. pampelišky,: že:.má
jakýsi nárok:na;výběr: pampelišek z rajské. zahra
dy, že nemusí za něděkovati a 'nemusí-nad nimi

žasnouti a hlavně-že nemusí:'žasnouti:nad: tím, že
byluznán za- hodna .obdržeti-Je.. :

Cíl života jest. hodnocení;. je:nesmyslné: nehod-:
notiti věci; a:je' nesmyslné:míti více věcí než jich
dovedemezhodnotiti.. „Nezbytný předpoklad všeho
hodnocení jest: však.pokora.: Pesimista jJe pyšný na
pesimism,“poněvadž“myslí, že'.nic -není .pro'něho
dosti.dobré.(Optimista,je pyšný na optimism,.po
něvadž myslí, že nic-není dosti;špatné, aby z toho
nezískal:něco dobrého.-Hřích optimisty senazývá

opovážlivost; Hřích pesimisty se nazývá zoufalství.A oběma-chybí. pokora“:«
Celé:generace -byly vychovány,.aby opakovaly

nesmyslnárčení o právu'na život,.oprávu na zku
Šenost,o-právu naštěstí. A neptaly: se,„odkud po
chází vůbec:jaké právo. Opíraje:se-o starou. filoso
fii;odpovídájim Chesterton,:že všechna práva.po
cházejí odtud; odkud pochází:pampeliška. Něstvo-
řenýčlověk:v:postavení nenarozeného dítěte nemá
práva ani viděti pampělišku: neboť sám.od. sebe:
nemůževynalézti ani pampelišku ani. zrak.,

Ovšemmohl by někdonamítnouti: To vše:je.ne
smysl; myslíte, že básník nemůže:býti vděčen-za
trávu a plevel i-bez vaší theologie? Chesterton 'od
povídá: Ano, myslím, že -nemůžebýti: vděčen bez:
theologie,-Jeda.že: by. byl:vděčen.-bez rózumu:Do
vede-lito.nastrojiti, abybyl vděčen, není-liniko
ho, komuby byl vděčen, znamená. to, že hledá
spásu V bezmyšlenkovitosti, aby:se vyhnul .vděč
nosti. Skeptikovéobyčejně nedovedou dovésti své
důkazy 'do.konce. Chesterton se. bavíval tím, že
jejich důvody: rozvádělzpůsobem; -jenž se.nazývá
reďuctioad. absurdum. Tyrdilo-li se,.že svět není
dílem'účelným,-mělse vtom podle Chestertona

spatřovati příkaz; aby básníci; se:uchýlili ze zele
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ných luhů--do'svých "domovů,a zákaz, aby nehle
dali. svou inspiraci. pohledem na jnodróu oblohu.

l I "pohanští básníci mohou"přímo;věřiti:vpřírodu,
i jen -kdyžnepřímověří v:Boha.-Neníi-li-v přírodě

účelu'a smyslu,'jestmnohobarevnýles Jen tolik,
copanák:z:pestrých hadrů; a divadlojest jen bed
Tiana smeti..Není-li' theologie, není krásy. Obecná
tucha krásna vždycky záviselana theologii, měla

| -li'vůbec co činiti's' myšlenkou. A kdyby se někdo
tázal, proč závisela. právě:na. této theologii, odpo
vídáChesterton: „Protože to-jest jediná theologie,
která obsahuje:-nejen myšlenku, nýbrž všechny
myšlenky vůbec. Že jiná: filosofie nebo theologie

i má nějakou 'pravdu, nepopírám vůbec; naopak,
tvrdím t0; a stěžují si na to. Zevšech ostatních sy
stémůnebo sekt, jež. znám, každá jednotlivá se
spokojuje: S nějakou pravdou theologickou, theo
sofickou, ethickou nebo metafysickou; čím: více
si.činí:tyto-systémy“a sekty. nárok býti všestran
nými, tím více to znamená, že prostě vezmou -něco
a obracejí to na všechno: +Slovem, druzí učitelé

-„- byli'vždy muži:jedné. myšlenky, i kdyžtou myš
lenkoubyla universalita. Byli vždy.zvláštním způ
sobem'omezeni; i kdyžjejich „jedinou myšlenkou
bylaššíře.Nalezljsem'jen "jedinévyznání.víry,jež
se nemohlospokojitis pravdou, nýbržjen s Prav

-dou; jež se skládá -z:milionu; takových pravd apřece jest jedna.“
Jedním z nejhlubších dojmů Chestertonova: dět

ství byl obraz mladého muže,:kráčejícího po mostě
a nesoucího obrovskýzlatý klíč. V tomto dojmu
spatřuje Chesterton prefiguraci: svého :budoucího
života, jenž nebyl :ničím.jiným, než hledáním zla

-tého klíče pravdy. Křesťanské Krédo je vyjádřeno
symbolemklíče. Nikdo:něvyložil ten symbol lépe
než. Chesterton:v: Nesmrtelném člověku: :„Křesťan
ské Krédo sepodobáklíči vetřech směrech.Předně

- „jest-klíčvíce než:"všechnoostatní: věc, jež má jistý

: -tvár!Věc,jež závisíúplněna-uchovánísvéhotva
|

TVTevePrate

:*-KOV

.-1..

Tu. KřesťanskéKredo'je nade vše filosofietvaru
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' a nepřítel beztvárnosti. Tím 'se liší ode vší oné(beztvaré nekonečnostimanicheistické nebo -bud
histické; od ideálu nestvoření všech tvorů:“Tím se
Jiší také.od analogické neurčitosti pouhého evolu
cionismu;od myšlenky, že:tvorové. neustále ztrá
cejí svůj:tvar. Člověk, jemuž by seřeklo, že jeho
jediný domovní klíč- "splynul s milionem jiných
v budhistickou jednotu, byl by rozmrzen. Ale člo
věk, jemuž:by: šeřeklo, že klíč v-kapse postupně
roste a vyráží výhony a rozvětvuje se v nové útva
ry, nebyl bypotěšen -o nic více. Za:druhé.je tvar
klíčesám o sobě:trochu: fantastický. Divochne
znajícíklíče by -bylve velkých“rozpacích, kdyby
měl uhodnouti, co to-'asi jest. A: je fantastický,
protože v jistém smyslu libovolný. Klíč závisí na
abstrákcíchí v tom smyslu není klíč věc, o níž
lze diskutovati. Buď se hodí dozámku nebo nikoli.
Je zbytečné, aby se lidé o něj hádali nebo aby jej
sestrojovali podle čistých zásad geometrie nebo
dekorativního „umění. Nemá smyslu, aby. člověk
říkal, že -bychtěl raději jednodušší klíč; bylo'by
mnohem rozumnější, kdyby si pomohl. páčidlem.
A zatřetí, ježto klíčpotřebuje nutně vzorku, měl
tento klíč'vzorek v několika směrechhodně vy
pracovaný.Stěžují-li si lidé, že náboženstvíbylo
tak časně komplikováno theologií a podobnými
věcmi,zapomínají, že se svět dostal nejen do díry,
ale docelého labyrintu děr.a koutů. Problém sám
byl složitý; netýkalse v obyčejném smyslu jenom
něčeho tak prostého, jako je hřích..Byl také pln
tajemství,neprozkoumaných a neproniknutelných
léček, neuvědomělých :duševních chorob, nebez
pečí "všehodruhu: Kdyby“byla víra vzdorovála
světu jen jalovostmi o míru.a prostotě, k nimž by
ji někteří mravokárci rádi odsoudili, nebyla by
měla.ani. nejmenšího“ účinku na'onen zhýralý a
spletitý blázinec. Je pravda, že mnohé se zdálo na
klíči složitým;“vskutku,-jenjediné na něm„bylo
jednoduché. Otevřel dveře.ke.

Krátce předsmrtí "dokončilChesterton.svojíau
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tobiografii: Uzavírá jji kapitolou nadepsanou: -Bůh
sezlatým klíčem. Uzavírá ji; ale-nekončí: pro něho

není:konce. „Můj Konecjest-můj počátek, jak řek
lá Marie: Stuartovna podle MauriceBaringa, a ne
zvratné:přesvědčení, že jest klíč; který. může:ote

>vříti:všechny dveře, připomíná mi můj první zá
(blésk skvělého- daru smyslů; a sensační zážitek
sensace.A tu-se opětobjevuje předemnoú postava
muže, kráčejícího: po mostě 'a:nesóucího klíč, zře
telná a.jasná v-podoběstarce, jak: jsem ji viděl,
když-jsem: poprvé: hleděl otcovým::kukátkem do
pohádkové říše.Avšak vím; žeten, jenžsluje Pon
tifex, Stavitel Mostu,sluje také Claviger,Nositel
Klíče; a- že:takové klíče mu byly 'dány,' aby. sva
zoval: a:rozvazoval; když -byl .chudým :rybářem v
daleké zemi ná březích:malého .a téměř neznámého
jezera.:s

BŘETISLAVŠTORM. .

ŠAKRÁLNÍARCHITEKTURA
oV“
Na: mohutných:románských:základechvyrůstá

na počátku století. třináctého gotika, jako nadpozemský květ. :: ee
, Všechny,stavební slohy dob.minulých, tkví: pev

ně.v zemi. Mají svou přiměřenoušířku, délku i výš
ku, jsoustvořenyčlověkemjako pokorná nápodo
ba světa stvořeného Bohem."Aždotud měla archi
tektura- své. přirozené:zákony,. svůj Kánon, svoje
pravidla; "stavitelé sepodle nich-řídili- více nebo
méně .přísně,.pamětlivi, že: ihmoty;: které jsou jim
k: stavbě propůjčeny; jsou. jen hlína. této země.
Dotud-.byla.architektura-jen pokorným klaněním
tvorstva“ před..trůnem:Stvořitele: Byla zavřeným
plodem.. který se-v,zemi připravuje,aby klíček
mohl :v-přiměřené:chvíli „proraziti tvrdou. korouhlíny k slunci.

V dědictví všech kultur: dávnověkosti skrývalo
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56 již tajemství gotiky. Žádná z nich.však své: ta
jemství nerozpečetila, každá. je na sklonku svého
panování odevzdávala své nástupkyni neporušené.
Až.v doběrománské otevřelo se tajemné semeno
z odkazu minulosti,tehdy teprvebyl příhodný čas,
abyarchitektura vydala svůj květ.

Gotika je *nepodobná všem slohům minulosti,
takjako:semeno nepodobá se rostlině, které dává
život.Tělesnájejí stránka sice -nesedědičné zna
ky svých předobrazů;:tak jako semeno tajemně
skrývá slávu květu. Ale.z'čeho: žije.květ? Jistě ne
jen z hlíny a-vláhy. Ve:vlhkéma:temném sklepe
ní nekvetou růže: Květ:obrací se;k. slunci, žije ze
slunce; miluje slunce.

Mnozíše domnívají;že- gotika se postupně.vy
víjela ze slohu románského a že ji nepatří: ani
větší ani menšímísto:v historii výtvarného umění.
Ale i saméhoslova „výtvarné umění“nelze užívati
bez ostychu“a bez uzardění, myslíme-li na gotiku.

a

Dobajejí slávy“je' sice'uzavřena -hranicemi něko
likaubohých lidských staletí, ale my můžemeza
znamenati, nebo:spíše tušiti jen-dobu jejího naro
zení. Její Zivot: skrytý začíná se však první Jid
skou myšlenkou. Jest věčná.

Jest známa doba jejího tělesného-přebývání na
této zemi.Doba taje jako blesk; který daleko ozá
Ťil neznámé-končinySvěta. přirozenéhoi i-nadpřiro
zenéhoa:zhasl. Zanechal.jen nejasnouvzpomínku
naúžasný obraz plnýzáře: :

AŽdo seslání:Syna Božího-klid a harmonie ne
vědomosti „vládly „nad: zemí.: Od'této doby však
duše lidskábyla nahlodána neklidem. Souměrnost
starověká zvolna ustupovala asymetrii, dokonalost
ustupovala touze-podokonalosti: Podobenství svě
ta ustupovalo světu skutečnému:Veliká páka vah“
hrozivěse naklonila, nemohouc vyvážiti stvořené.a nestvořené.

A ve chvíli; kdy: nestvořené.hrozilo rozdrtiti
stvořené,"úžasná touha.zachytiti rychle stoupající,
miskuvah, dalaživot-nezemské kamennékvětině,
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>pnoucí se k výšinámvysoko nad prachem země.

Tehdy: uviděl člověk odlesk záře nadpřirozeného
světa.

Ale kdo obštojív zářisvětla neproniknutelného?
Co viděli:stavitelé katedrál?
V-záři světla neproniknutelňého. hasne oko člo

věka-a. nikdo:nám už nézjeví, co viděli stávitelé
katedrál. Jakolistí vystavenénesnesitelnému úpa
lu, «rychle'uvadla gotika: v.„nesnesitelnézáři jasu
nadpřirozeného. Snad sto, snad dvěstě let umíraly
a:vadly její tělesné formy;co:záleží na lidských
počtech. Zhynula jako hyne panenský květ; který
nepřinese ovoce. Jen stesk a-žalost nad něčím,co
navždy a nenávratně zmizelo,nám zůstal.
-Tak*stojí: gotika: v dějinách- na hranici hluboké

propasti. Ztracen byl-klid a uměřenost světa sta
rověkého, ztracéna:'naděje viděti slávu Boží s cim
buříkatedrály. "Světznovu se propadal, ale.padaje
s.výšin tak'nesmírných; klesl:až.na. dno. propasti,
temnota zahalila obrysy všechvěcí a jen malé, vy
čítavé světlozářilo vysoko v'oku jícnu. i

Rezavějící a nezničitelná vzpomínka: skryla se |

a hlodáhluboko v.srdci, beznadějnézoufalstvírozTývá svět.
Tajemné gotické. zříceniny.stojí v.cestě všech

nových výbojů, stín gotického sloupoví. klade se
„na:pečlivě vypěstované teorie.nového života. Ten
strašlivý stín ležína všech radostech člověka, kte

“rý se ze zoufalství osvobodil. -;
„Jen. kamenné podoby, vytesané pod střechami

gotických chrámů,: připomínají, že dávno minul
věk skutečného světa: Anděl trůní vedle ďábla.
Nebylotehdy nejisté (nebo.sporné), co jest zlé a
co dobré,každá'věcnesla své.znaky, tak jako ry

"tiř nesl svůj“znak; -mnich:-svůj hábit; král svouKorunu. *“

Dodnes„Je gotika zkušebním kamenem duchů.
Někteříse. jí děsí,:-jiní ji uznávají a obdivují. Jsou
pak i:takoví;kteří ji milují.:Jest nyní,už pramálo
lidí, kteří.se „gotikyděsí. Ti mají svá starobylá,
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3 $zděděná práva na této zemi a podoba jejich mohla
F.by být vytesána v.'pořímsíkatedrály..Ještě méně

je těch, kteří ji milují. Podoby jejich také patří na
průčelí chrámu.

Ale odnikud nejsou a nikamnepatří noví oby
vatelé a dobyvatelé země,kteří se obdivují a uzná

ovají. Tiříkají; že-gotika je:stavební: sloh aže je
nádherná. -Vímevšak; že gotika není stavební: sloh
a že.ji nělze“'porovnávati 8 jinými slohy-staršími
nebo-mladšími. Víme,že je'z jiného světa, že je
nepochopitelná-a. nezměřitelná.Víme; -žeje právě
taknádherná-jako:děsná:

Říkají, že vyrůstá: organickyze: slohů předcho
zích. Víme:'však, že všechny: doby: předchozí byly
jen zbrojnicí:forém gotických, že všechny slohy
předchozíbyly-jen' předobrazem její budoucíslávy.

Říkají, že základní principy gotické stavby jsou
využití hmot,.nemírné zvertikalisování, klenutí do
žeber atd. Víme však, žehmoty nijak se nedávají
dobrovolně :využíti,. nebo-přinutiti;: aby. ztrnuly v
nepohodlných konstrukcích. -Přirozenéa rozumné
by bylo, kdyby kámen ležel -pohodlněve své sluji.

Říkají. konečně;že.v gotice:"začínápronikat rea
lita věcí.Domnívají se,že gotiku tvoří-jen několik
hromad uměle: seskupeného kamení. Víme však,
že gotika- dodnes žije "vlastním, nevyzpytatelným
životem mimo-nás a vedle nás. Náš ubohý:obyčej
ný život hemží se stále'při:patě katedrály.

Gotika -není:s tohoto světa. Směšné a. neumělé
jsou výklady. o druzích gotických půdorysů a řezů,
o průčelích,:věžích a-'detailech. Obdivovatelé' se
tolik-obdivují: svým popisům forem.-Jsou posléze
ochotni obdivovati se i:tak 'řečenému„duchu do

by“, aaby si opatřili alibi. pro svá měřičskákouzla.Ale to všechno.není nic platno.:
Vykládati. gotiku nelze.:Můžete ji-milovati,mů-.

žete se jí děsiti.. To jsou dva jediné způsoby. Vaše
láska nebo váš děs je stejně příliš malý, nepohne
ani jediným svorníkem gotických kleneb. Gotika
dívá sena nás, my:poní:jen šilháme. Ajsme vši
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chni' beztoho jen šilhavi, bezzubí a pajdaví, 8Spa

tříme-li, třeba Zveliké dálky, hrot gotické.věže.
AUGUSTIN UHER

POKÁNÍKRÁLOVSKÉ
Vlastní životopis Karla IV:, psychologicky snad.

nejzajímavějšípamátka staré:české literatury, ský
tá vzácný -pohléd:hluboko do duše gotického člo
věka doby.t. zv."předhusitské a ukazuje.jeho vnitř
ně bohatý náboženský život 'a:mravní'opravdovost

-i jemnost,cítění, že:neuškodí:vynést to k: známosti
"lidí i v našem-nejdokonalejším velestoletí,

Pány: historiky vesměs tato stránka Karlova
vlastního životopisu nezajímala.Pídíce.po krva
vých událostecha. co nejpřesnějšíchdatech o nich,
nemají dostpokdystarat:se 0bolestný růst lidské
duše, zvláště kdyžtakový tvor.nevyvolalněkoli

"kaleté: vraždění;'plundrování země -nebo jiné né
(klamnésymptomy-blížícíhosepokroku.

*'Nás-však zajímá|nazlost profesionálním. odborní
kům tato nejvnitřnějšístránka: životopisu: ne prin
cátko; necondottiere,'ne markrabě;-vždyť kde
jsou jeho -výboje; "jeho vítězství; 'koho mrzí jeho.
prohry? 'ale-člověk, křesťan;.'chybující: a padlý,

"střásajícítíhu hříchu,kajícník a císařskýmgestem
dóstičinící osvobozenec viny,:to::je věčně. živý a
vždycky. stejně palčivý“proces, který: se prožívá
dnes zrovna tak-jako.před šesti věky!A budeme
možná interpretovat knížku."oddaněji v intencích
velkého císaře,který zdá se, .když:svédílo v úz
kostech 'nemoci:koncipoval jako pokorné vyznání
pro příklad budoucích,ani-tak senechtěl chlubit
svou harašivoucestou k slávěpozemského césara,
ale spíš ukázat očistnoucestu z hříchuk životu
sjednocenému s Bohem;. cestu z bojiště meče i srd
ce k blaženství Nového J erusalema, abychom se
vyjádřili symbolem z Apokalýpsy, jež Jej tak mocně duchovněvzrušovala.

(Nuže, jaké je-to duchovní:jádro Karlova živo
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» ž topisu, ta rudá nit osnovy.ve vyznánígotického
vladaře?

Karel je vychovánvé Francii ve zjemnělýchfor

riola světce--rytíře sv. Ludvíka“jako žádoucí vzor
vladařské energie 'i sebepřemáhající askese: Z: to
hoto produchovělého světagotiky:k.nebi úběžného
odchází sotva“patnáctiletý. kralevic v čele vojen
ské chásky.'do'Italie, země tragického -dobrodruž-:
ství velkého děda: Karlova: Jindřicha VII i. don:
guijotského otce-jeho Jana Lucemburského. Kárel
IV. se. nepodobal“ královskému. „otci svému ani
vlastnostmi-špatnými'ani: dobrými:-—'-měl:liJan
jaké —to -už.klasicky:formuloval Palacký: A čte
me mezi:řádky: životopisu, jak na rozdíl od Jána
severníItalie se svými hrdými měštý,politickyuž
sice „odkvétajícími,:ale. strojícími“:se k uvolnění
pudůactižádostiv renesancijiž již:v lidi se vkrá
dající, jesrdci Karlovu cizí, jak-je mu tam -nedob
ře.Hneduvítánís čiší: jedu,:jjemuž jensvou horli
vostí eucharistickou:uniká,“bylo: ponurou předzvěstí věcídalších/:: i +

Bylo'to-v Lucce.:Družiná:Krále Jana“nebyla.
výkvětem křesťánské:svatosti stejně jako jí nebyl
sám panovníka:vícero jeho'předchůdců:na sťolci
Přemyslově.-Bylo to zhoúbné přostředí pro panice,
který přišelz francouzského 'choru mariánských
hodinek. do bezuzdnosti:vojenského: tábora mezi
kumpány,jimž táhly: hlavou:jiné melodie.

I nenídivu, že-jednohovečera ďábel, nemoha ho:
přemocisám; nastražil na něho-zlé.lidi. z družiny
otcovy,a: tak. se stalo, že:„,sveden:jsa“od převrá
cených, byl převrácen“ s:převrácenými“:- ©

Aletento pád je také obratem:v jehoživotě.
Mocné vzrušení,jež. hřích měl V;zápětí, a:sen, jímž
byl nádto utvrzen; v „poznání“velikosti':své viny,
proměňujevšechnojeho :konání:“:akty pokání amravní restituce za-spáchaný hřích. A
"Teď teprv; pochopímě“theologický: úvod:životo

pisu a-mravní úvahy;které: historikové:nevrle od
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mítají. Vidíme,Karel nechtěl psát historickou pří
ručku, nýbržpokorné a bolestivé vyznání“z hří
chu á poučení 0:pokání a; odčinění.

"Ajestliže má Karel IV: hrdé vědomí:0 svém cí
sařskémmajestátu -ve svaté říši římské, pak. má

©také neméně vysokou: představu o velikosti poká
ní;které musí;'on,:z: milosti Božítak, nadřaděný
společnosti, -vykonat. "Tentostředověký panovník
měl 'tak citlivésvědomí, že dlouho:do mužného vě
ku 'se.znovu 4: znovu:znepokojovalpro poklesek
svého mládí. Vyznává jej nejen v-mlčelivémtichu
zpovědnice, ale kaje sez'něho:„veřejněve:své auto
biografii.:-A tam-se také dovídáme,-že' jeho poká
ním nebylo:pouze: několik: otčenášků,,nýbrž, že to
byly. skutKy.:pokání ——.móžno-li: to,říci — heroie
kého;vládařského: Několikeré založení klášterské,
ustanovení sborů mansionářských,:mnohá: zbožná

-reflexe-a:konečně,!jak-už V.Tille.nadhodil, celá
symbolická.koncepce hrádu-Karlštejna.a- jeho:84

- Králních-prostor byla. :vlastně, dovršení- očistného
procesu, jehožnejvyšší stupeň,vita unitiva, měla7-© mítsvéposvěcenéprostředízde.v:kapli.sv.kříže,
dotčené známým.zákazemKarlovým „Ne cuiin
turri; In gua.capella Dominicae:Passionis... cum
muliere,:etiám 'cum-uxoré legitima, iacere liceat“.
A obrazovýčyklus:v hradě,' ostatně klenotnici nej
vzácnějších svatých ostatků a- říšských práv a
symbolů, je paralela:k- literárnímu. vylíčení obród
né cesty mládí Karlova, jak'je podávásám v.auto
biografii. Tak-vypadá středověký křesťan. Člověk
úžasného duchovního -rozpětí a aktivnosti. Od tem
né noci v Lucce: se dovede :vzepnout až k hvězd
naté obloze:ráje z.Apokalypsy. S:pokorným sná
Šenímtíhy vin napíná touhu rozechvělého srdce do
výšek svatých a světicBožích. A'žízeňpo svatosti
čteme zřetelně:v řádcích:Karlova- "životopisu tak

jakou -jeho' milovanéhovzoru; u sw. Augustina/ v Konfesích.. Ka
'Udiví'.až, jak znamenité:Poznání: o. síle Eucha

ristiev: tomto obrodném:procesu má-Karel. Neza
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k. pomínejme, že jsmé v době skoro o sto let starší
AF'© než je doba Husova, o níž se někdy tvrdívá, že ona*© teprverozžehlapochopeníproKristaveSvátosti.

Stejně obdivuhodná je Karlova virtuosita, s níž
splétá svouřeč z citátů z Písma; dávno před:tím,
než reformace, jak- slýcháme, otevřela bibli.

I jiný -blud šedivé vědy z doby positivismu Kar
lova autobiografie vyvrací. Prý:střední věk neznal
individuality.Zatím-jsme jich neznali jen my. Ale
ony jsou, a:jejich sílu a výraznost nám theolog na
českémtrůně sdostatek dokumentuje. Právě ona
anonymnost- středověkýchosobností: je důkazem
nikoliv slabých individualit, nýbrž naopak duchů
silných,naprosto: přesvědčených, že jejich tvorba
má vyšší funkční hodnotu :i:bez vignetky pomíje
jícího jména. K: velkým. kolektivním:;projevům
uměleckým se-nemohli. spojit duchové stádní, ti
by katedrálu nepostavili; A kde probleskne jméno
a mihne.se postava, vidíme, že-tu;víra uformovala
mohutnéa mnohorozměrné;žijící :plně a vydatně,
neboťbojovali uvědoměle.a:v:celéživotní prostoře
boj: věčného-života a-věčné smrti. L:žid:Huizinga
s jistým obdivem'cítí rozpětí životní stupnice:stře
dověkéhočlověka. Nová doba stírá rozdíly.a smi
řuje rozpory: a ;vzdálenost, snižuje výšky, změl
čuje propasti, sbližuje dobro"a zlo, smiřuje života smrt. Dnes už si nikdo hlavu :neláme nad. hlou
postí, kterou:v patnácti letech provedl, natožaby
za ni celý život tvrdohlavě pykal. Nivelisuje se.
Lidstvo je šťastnější.:Bergson určuje smích a ko
miku za známkulidství. Snad. Ale přece snad ješ-.
těnevymřeme my-blázni, kteří přikládáme životu
hodnotu tragickou- a: jí budeme měřit:stupeň lid
ství. A budeme-mít. úctu k mystikům na. českémtrůně.
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DR. KONSTANTINMIKLÍK C.SsR.

TŘI'KAPITOLY 'O BLOYOVĚ
METAFYSICE CHUD OBY
(Pokračování,)

Vždyt ani lidský nejsou takové aplikace účinné,
Jančiní na tomto:místě výčitku: vyvolenému ná
Todu,:(svémunárodu. 'To jsou oni „svoji“, kteří ho
nepřijali. O veškerém světě,jenž ho.nepoznal, mlu

ví apoštol bezprostředně před tím. Bylo to ovšem
také hanba; svět byl přece stvořen, to mohl lehce
poznáti, a skrze-t0 mohl poznati'a.uznati svého
Tvůrce. Svět ho-všaknepoznal,-a již tojest smut
né. AleIsraele vedl Bůh'ustavičně zá: ruku; „zjevo
val se mu, oznamoval mu-svépříští, své Zrození,své
působenílidské, svépředky:atd. Israel bylzasnou
ben Hospodinuskrze Starou:Smlouvu,aproto Slo
„vo."přišlok'svým, k:těm; jež vyvolilo zvláště, a tito

Jo přijali-méněnež ti ostatní. Do-vlastního přišel,a svoji'ho nepřijali.Bloy však'stírá dojem a sílu
této -výtky,'a'místo:tohozavádí výklady olidstvu
jako hmotnémžebráku;:výklady' a 'výčitky,;které
„nikoho'nebolí:pro svou: všeobecnost;-abstraktnost
a rozběhlostPři tom'se geniům:zdá: evangelium
příliš prosté, a jeho studium 'věc nehodná:velikého

ducha; protože nemůže,jak oni říkají; zploditi nicnežkazatelství:apastýřskélisty...
-Selžou-litakovýmto způsobemdůkazy; jež Bloy

nebo Fumetumějí uváděti z Písma pró slávu a ma
jestát tělesné chudoby-jakotakové, pohleďte, jaké
vtipy lze dělat na t0;'co Fumet .a Bloy. povídají
dále o tomtopředmětu:Andělé i démoni'0chudobě
mlčí: Ale:idioti: činí:pokus o vysvětlení- tajemství.
Mymlčíme též;' necháváme mluvit Písmoa Učitel
ku světa. Ale "kam patří Bloy a Fumet? Fumet
aspoň přiznává, že Bloy o'chudobě zuřivě kázal,
že chtěl ustaviti její metafysiku,: že vytvořil její
hospodářský systém;a že systematisoval. své učení
o.Chudoběve vrcholcích myšlení a umění. Neníto
rovněž naivnědomýšlivýpokus.idiotů o vysvětlení
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: p tajemství?Já bych se nikdy nedostal k Bloyovi
s touto poznámkou; ale proč nekáže Fumet pravdu
čistou, a:ustavičně'provokuje?!

„Zřejměbyli značně domýšliví,-ti naivní dobráci
z XIX. stol., kteří chtěli studovat pauperismuss na
dějínato, že zruší stav, o němžpravilnáš PánJe
žíš:„„Vždy-budete“ míti: mezi sebou chudé.“ I.sám
Napoleon, učiniv v své pýše svou. ctižádosti,-aby
tento problém rozřešil, byl bezradný. Žvanilové so“
cialismu'se nedostali k Chudobě-ani:na píď. Co.se
týká bolševiků v Rusku, dospěli jen-k tomu;že-ji

"rozšířilipřekotně na: všechny. sociální vrstvy, ale'
při tom-ji:zploštili, jak.jen vůbec-možno.“;—.Kéž
bych mohl:"podepsati za:Fumeta tyto dobré věty!
Ale nemohu.:Protože odporují celému pojetí Fu
metovu,.jak: je byl projevil před tím.-Fumet.činí
božskou.věc, z chudoby:nechtěné,.ba nenáviděné;
odvozoval-li-by.tedy katolík- odtud povzbuzení,
abydával-hojné almužny-a takmírnil bídu svých
bližních,kazil.by:božskou věc, a zasluhoval by po
kárání. Odvozoval-li by:dobrovolný komunista,(te
dy třeba zase:katolík) pro sebe'povinnost, aby: se
o své bohatstvídělil s chudým na polovic, a aby
to Požadoval ode všechbohatých, kteřímají více
než potřebují,k svému pohodlí, jednal by proti
úmyslům Fumetovým,protože by: pomáhal odstra
ňovati ze světa chudobu těla, na niž podle Fumeta
číhá Tvář.Boží,-aby: se: jí zmocnila. Ať tedy čtou
Fumeta a:"chtějímuvyhovět:kteříkoli.dobráci;iti
katoličtí:4 opatrničtí, kteří.chtějí dát jen tolik, co
jsou povinnipodle Božího zákona,i ti větší dobro
tivci,kteří:chtějí: dáti:celou polovici chudým,:i ti
konečně; kteří:z touhy:-po dokonalosti a: podob
nosti:s| Kristem: chtějí:dáti: všecko a nenechati si
nic; všichni.ti:vlastně nepochopili Fumeta:a jeho
apotheosytělesné chudoby. Jediný, kdo ho;-pocho
pil plně:a:doopravdy;:jsou bolševici v: Rusku: -Ti
znajíce a studujíceBloye a:učíce se z-něho,rozší
řili rázem, nikoli líně a pomalu, chudobu na vše
chny.sociálnívrstvy. Vědělizajisté, že vtom.jest
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největší pokrok, protože. i podle: Písma,'jest“ pro- á
blém chudoby nevyhladitelný, i podle Fumeta jest
právě ta nejzploštělejší chudoba, čili chudoba pro

ti vůli člověka,údělze-všeho nejslavnější a zrovna
kořist Vykupitelova.:

Věříteuž nyní, že“Fumet miluje kontradikce?
Ještě nevěříte? Tak si.pro bůh všimněte, že laje na
bolševiky, ačkoli tito rozmnožují řady zajjatců Vykupitelových!!!“

-Není bez půvabu sledovati:Bloye až: do konce
článku; jak umí podrobovati texty Písmasvé pře
"dempojaté idei. Ajest to hlavně právěevangelista
milosrdenství“Lukáš, jehož si zde podávají Bloy
s Fumetem,aby z něho dokázali svou věc,víc dráž
dící ducha -než milosrdnou. Zde Magnifikat jest
najednou zase milosrdenstvím pro bohaté. (divites
dimisit“inanes), ač vpravdě: hlásá: jen milosrden
ství pokorným,:to jest bojíčím:se:Boha. Zde Církev

-jest ušlechtile přirovnávána zdem-bořící:seSodo
my — nikdyjsem neslyšel o tomto:skvostném
předobrazu; spíše -nazývá Pavel Církev slavnou,

bez poskyrny, bez vrásky, svatou 'a 'bezůhonnou(Efes. 5,27). Zde jest jakási voda: v“„kalichu“
Evangelia, jakýsi hnis, vyměšovaný-vředy Kaino
vými, jakási sklenice vody,jež přijímá všechny
"podoby— a tousklenici jest opětEvangelium. Zde
„jest-slavnémísto o potěšeníbohatých, míšto,kde
Bloy nevytýká boháčům;: co. jim:vytýká Evange
lium(Lk 6;:24), že totiž již obdrželi blaženost (pa
raklesi),protože ji celou vkládají do:svéhobohat
ství, Onic jiného senestarajíce; nýbrž vytýká bo
háčům jen to,že situto: (falešnou):blaženost„stře

ži“, že čéto'blaženosti nečiní-účastny jiné, chudé;
žebráky,. žádostivé, kteří.rovněž. touží jen po ta..e A8

divu!):tvrdí: Bloy; že.Jest: absolutně-posvátná;:a ač
zase útěchu boháčů,-již majítito -ve svém:zboží,

přeměňujé:poliboští na.„potěšení, jež mají ve švémhříšnémtěle“ |.
Konéčnějest tu biblický:pasuso Boháčia Laza
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© ru (Lk 16), kde jest- odsuzován netoliko zčý boha=
-| tec, nýbrž každý bohatý Lazár jest zde v lůně.Ab

rahamově,tak jako jest Ježíš vlůně svého Otce(!).
Propast jest hned smrt; hned boháčovoodmítnutí,

. muky“ boháčovyjsou“ obráceně(!) předobraženy
-© Blastmi jeho stolu. Potěšení boháčovo přechází:po:.
sléze naLazara(!). Vskutku; nikdo tak svévolně
nezacházels listinámi lidského práva, jakozde zá
cházíBloya Fumet'slistinami Božíhoslova.

Pak neni-divu, že se zde trousí nauky podvratné
a převratné, žese činí předpoklady:krajně ukva
pené, a že-sepotírají či popírají -zásady božského
práva, ustanovené-přirozenostem. Neodpustím si,
abych nenaznačil tyto'tři třídy omylů, protože kdy
bych to neučinil,byl bych'bez:rozmýšlenípovažo
ván za člověka, jenž „očerňuje.

Revoluční nauky, jež probleskují v Bloyově me
tafysice chudoby,-jsou teorie, připravující a fun
-© dující socialism a komunism, dvě doktriny; zavrže
né v Syllabu.zT. 1864.«Bloy praví; že'jedni (rozuměj
bohatí jako takoví)'žijí z vlastnictví:druhých; že
bohatí; jež bohatství svádí k tomu, žese nestarají
Ojiné, lepší a-trvalejší potěšení, než je to, jež mají
ve svémbohatství, již čímhřeší proti spravedlnosti;
že.majímnohostatku, atak připravují chudéo je
jich díl oprávněnéhoklidu, záležejícíhoi v držení
a požívání tabáku,vína, kuřat a nadívanýchkrůt;
že se každémuboháči “opatřujenadbytek krátce
nedostatkem chudého;.že existuje docela rovnicé
mezitouhou bohatcovou:atouhou chudákovou, me
zi bohatcovou potřebou-útrap chudého a mezichu
dákovou potřebou nádbytku útěch, jimiž jest bo-.

| hatý zahrnován;že jest to božská povaha jeho chu
doby,mystická povaha jeho žádosti, co činí chu

1 dého bližším křesťanství nežli bohatého; že vchu
dém jako'v chudémjest prázdnémísto pro Boha;
hodné-svrchovaného uctívání, tak. jako jest to vě
světciBůh,jehož mámeuctivati: Zatímjest to bož:
ská povaha:Kristova zjevu;že Vzal na sebe chudo:
bu, aby dal naději itěm, kterým světnaděje nedá
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vá, a aby.obětí, již podstoupilpřijetímchudoby,
ziskal.naši láskui vděčnost.Jistě žepřišel potěšit
chudé, ale jak“ mnoho, záleží .na.nich samých; bu
dou-lipotěšeni skutečně! Praví-li Kristus u:sv..Ma

-touše 11,-5:-,Chudým'se.zvěstuje evangelium“, je
to poukaz na::splnění proroctví: Jsaiášova 61, 1:
„Ad annuntiándum mansuetis.misit me“ (Vulg.)

-čilipodle hebr. „ad laetum nuntium annuntiandum
afflictis““(Knabenbauer)::Kdo-jsou tito mansueti či
afflicti?Jsou to všichni bídní, ubozí,sklíčení, pro
následovaní, pokořovaní,kteří však snášejí soužení
S.trpělivostí. (srv. Is. 11;.43.24, 32; 26, 61). Septua
ginta přeložila hebrejský: výraz U:Isaiáše slovem
„ptóchoi“, a tentýž výraz:se:nalézá u sy. Mat. 11,
5 (ptóchoi:'euaggelizontai),-Pauperes evangelizan
tur má tedy tento smysl: “,,Chudým,to-jest těm,
kteří bídou sklíčeni.očekávají spásu. od-Hospodina,
káže se.Evangelium, a-oni je přijímají lačným srd',
cem.“Nejsou.to chudí-klnoucí: a .rouhaví, nýbrž
skvílící:sionští“ (lugentibus'in: Sion-Is. 61, 2, 3), A
jistě jsou v nězahrnuti všichni chudí duchem. Je-li

' — "tedy co v chudých, cozasluhuje úcty, jest to jejich
8 „ctnost, jest to jejich materiální podobnost s chu
i dým:(Kristem,jest: to -jejich povolání k „velikému

cíli,jest to možnost.a příležitost,kterou:nám po
skytují, abychomv. nich-uctili"Kristaa:Boha, ale
nikoli:proto, že chudobatěla jest cosi božského—
to-by: pak. neznamenala©pro -Krista ponížení! —
nýbrž proto, že jest po vůli Boží prostředkem, aby
"chom.my osvěděili-úctua lásku -k-Bohu.::

Ukvapené,-jsou také. Bloyovy: předpoklády, že
každé bohatství jest rovnou-hříšné;zlé a .záhubné,
ježto prý ho bylo nabyto nespravedlivě;že jeho na

"bývánínutněporušilo a jeho držení nutněruší prá
va. chudých;.že každý. boháč se už.sám sebou.po
smívá potřeběchudého,a že.je-to dokonce jeho po
třeba,aby vidělútrapy chudého...Ach, dosti na
tom,že jest boháčtak. tvrdý: a:nevšímavý; že mu
nic;nepřipomenejeho povinnosti; ženedává, comá
dávat podle:božské:vůle (nikoli podle vůlechudé
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Eho! Již takový — a to jest případbohatce v-Evan- 
4“ geliu — bude uvržen do.,propasti. Ti, co se kromě
-toho chudému“vysmívají a: covyhledávají jehó

muk, aby se pásli na tom;-proti čemu se bouříi při
rozenost, nejsou „toliko hříšníci a modlošlužebníci,
nýbrž hotoví: ďáblové; a jejich trest -bude trest
prvorozenců ve zlém.N ení tedy dobré másti druhy
zla a.vzbuzovati'v mnohých domnění,že nepatří
ke zlým, kdyžse neposmívají chudákovi.a když se
neradují z jeho bídy. Je potřebí mnohem více, než
varovati.se jenom těchto.největších ohavností...

V Bloyově metafysice chudoby:popírají. seko
nečnězásady přirozeného, Bohem.chtěného práva
o platném nabývání: majetku.:Popírá se :mlčky, že
se platně získávámajetek hmotnýmujetím a při
rozeným přírůstkem věcí, zákoném obce.a smlou
vou jednotlivce. Ujetím věci ničí, přírůstkem"vě
ci vlastní.: 'Oprávněným“zákonem :obce, platnou
smlouvouprávní 'osoby.Titulemjsou tu přírod-.
ní nebolidský čin, námaha těla a přičiněníducha,
vůle celku;-v :němžjsou jednotlivci. zastoupeni;
shoda vůle majětníkovy:s'vůlí jiného (toho,"jenž
vlastní statek -nebocennývýkon; s jiným; jenž na
bízí výměnu, nebo nenabízí docela nic).

Dokonaláspolečnost, stát, může brániti zákoni
tými prostředky, aby majetek jednotlivců nerostl
přílišně,:tak;:aby škodil obecnémudobru: Jakmile
však'.někdo 'nabyl: 'pravoplatně: majetku, nemůže
býti oněj platně'oloupenani:státem, jemuž zůstá
vátoliko-právo,zatížit takové lidi:spravedlivěvy
sokými:povinnostmi k celku, povinnostmi takový
mi, jaké odpovídají.dobru ochrany, jíž takoví lidéod.státu požívají.':

Cílem'a posledním důvodemplatnosti nabývání
majetku jest dobro lidského..celku:a dobro lidské
ho jedince.Dobrocelku, jen pokudjest to opravdu
dobro nutné; dobro jedince v každém jiném přípa
dě. Tato platnošt: získávání.majetku jest však pod
rývána naukami,-jako jsou ty; jež hlásá Léon.Bloy
ve'své metafysice chudoby.:
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ALOIS STORK S.J.

ZPOVĚĎ ZE ZBOŽNOSTI

:-Rozeznáváme' zpověď 2 niitnosti Á zpověď ze
zbožnošti.Kdose pokřtu svatémdopustil těžkého
hříchu, je povinen sé zpovídati. -Konátedy zpověď
z nutnosti,„Kdo'všaktěžkých hříchů nemá,není
vlastně. vázán;se" zpovídati. Zpovídáni“ se.„přece,koná-zpověď “zezbožnosti. ©
„ Tato zpověď 'stala:se dnes v katolické Jiteratu
ře.asketické předmětem živých. kontroversí, Běží
hlavně:ojeji smysl:a'0 její poměr k častému sva
tému přijímání.:Podávámzde, .co sé-mi zdábýti

„nejsprávnějšíaco jest.také naukouP. Josefa Gui
berta SJ., profesora asketiky a mystiky na Gregoriáněv Rímě.

Nemámežádných dokladů, že.by se.byla konala
"v'prvotní církvi:zpověď ze zbožnošti. Světcovéa
světice prvních století se'vůbec nezpovídali, když
těžkých hříchů neměli. Ani o sv. Augustinu nelze
dokázati, že by se byl kdyzpóvídal. Četná provi

„něnísvého mládí smyla-křestní voda v Miláně;
potom již vedl život -ctnostný. To bylo ke konci
4. století.. Zpověď ze.zbožností-sé však v Církvi
rozvinula teprve během5. a 6.století, Tehdy totiž
začaly zkvétati v prostředí zvlažnělém. asketické
kroužky horlivých. křesťanů,:kteří.si vyvolili“zavůdce mužev. duchovních 'věcéch zkušeného. To

mu odhalovalipravidelně svoje nitro-a.ukazovali
rány a slabiny své duše, což znamená tolik, že se
mu vyznávali ze'svých. denních.chyba: poklesků.
Chtěli, aby duchovní vůdce je důkladně: poznal -a
mohl.pak“správněji a: bezpečnějí:vésti. Znenáhla
se stalo obyčejem,že: vůdce, byl-li knězem,ne“
poskytl póuze:rady -k'dalšímu postupu, .alé "také
vydatnou: nadpřirozenou“posilu:'"Udělil jimsvá
tostné rozhřešení.Církev-tuto praksi uznala.

Ačkoli 've středověku; jinak: nábožensky tolik
vroucím .se nezachovalo“časté: sv.. přijímání; jak
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m ;Fje přijala'apraktikovala prvotnícírkev, a ani:vel“ či svatí, pokud neměli kněžské: důstojnosti; ne
přijímali Tělo-Páně leč jen několikráte do roka,
zachovalase přecevedle zpovědiz nutnosti i zpo
věď ze zbožnosti:a tak ji přijala doba nová. Sněm
tridéntský proti bludnýmnaukám protestantů, kte
ří zavrhovali zpověď vůbec, nestanovil jen přes
nou nauku ozpovědi z těžkých hříchů, ale jasně
prohlásil i zpověď z pouhých.všedních hříchů.za
možnou,dovolenou a ušitečnou; ač neukládá žádné
povinnosti z.hříchů'všedních:se zpovídati. Ve sku
tečnosti se v-době potridentské. Ssčastějším svatým
přijímáním šířila současně; i častá zpověď ze zbož
nosti. Víme dokonce;že někteřísvětci. reformační
doby,jako sv. KarelBorromejský nebo sv,Franti
šek Borgiáš se zpovídali zpravidla denně,

Proti tomuto-hnutípovstal 'v:17. století:janse:
nismus. Stoupenci tohoto neblahého směruv aske
si odsuzovali stejně jako časté.svípřijímání i Čas
tou zpověďze' zbožnosti. Tvrdili mezi jiným; že
častá zpověď zevšední a -že se 'jí:takto zneužívá.
Ať tedy,:koná-li se vůbec,-je hodně řídká. Tuto
nauku pojali i do bludnýchvýroků pověstné sy
nodypistojské, Které.Pius VI. slavnostně: odsou
dil roku '1794bulou Auctorem :fidei. Opět byla:cír

kevní autoritou: zpověď z všedních:hříchůschvá
léna a doporučena.:

"Totodoporučenístalo se v nejnovější:době“pro
určitéstavy dokonce'předpisem.“Podle novéhocár:
kevního zákoníku z:roku 1917:patří:totiž k-aske
tickým.povirfnostem veškerého duchovenstva také
častá zpověď (can.125,'1).:Na osobách řeholních
obojího'pohlaví'(cán. 595) a:na: bohoslovcíchv
kněžskýchseminářích (cam. 1367) "žádá se zpověď
aspoň jednou:'v“:týdnu. "Tak dosáhla.zpověď VA
zbožnosti.v "našídobě vrcholu-svéhovývoje. Není
jen možná a dovolená,'ale'stává se prourčité stavy
v církvi povinnoua'pro všechny věříci,kteří touží
po dokonalosti, aspoň -žádoucí."Tím také vytčen
jakýsiideál asketické praxepro věřícívůbec,kteři
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usilují o dokonalost. Jako jest ideálemsvaté při
3 jimání :denní; tak současně zpověď. ze: zbožnosti
aj- aspoň týdenní. Ovšem-tohoto ideálu .za' dnešního

nedostatku a-vělkého přetížení duchovenstva jiný
mi povinnostmi nelze plně 'dosáhnouti. Musíme do

jl konce- -zpovídání : zbožných“ věřících, -kteří se již
A ustálili:v životě duchovním, omezovati:na zpovědi

č měsíční;-abychom;mohli.vyhověti. také: jiným dů
jd ležitým povinnostém.:Ideálulze dosáhnoutiv aske
i tických :komunitách -seminářů ařéholí,-kde 'i zpo
č vědníci jsou přesně určeni: A.v určitých dnech a
ai hodináchpohotově.V kostelíchvšak, kde rostou

cím asketickým 'a eucharistickým“ hnutím“ nejen
kněžímvskutku nemožno tolikhorlivých komuni

l kantů týdnězpovídati-ale“ani penitentům'nelze
A ve frontách u zpovědnic dlóuho čekati, můžemeto
p muto ideálučastých zpovědí:ze zbožnosti:se jen
n- poněkud: přiblížiti. To: ovšem neznamená, že by
B chom měli zanechati pravidelných zpovědí ze zbož
A nosti, anebo je:odsuzováti jako:neblahou.instituci,
| která vede jen k zlořádůma živí pobožnůstkářství.
i „ Proziravý zpovědník:dovede.posouditi, jak často

-by měl ten-který penitent-se zpovídati, aby.v du
chovním životě náležitě prospíval a zpovědníksám

i- „„- nebylpřetížen. Na:penitentech a hlavně penitent
i — Kách' záleží; aby..se podřizovali: pokynům. svých
E zpovědníků, neubírali jim bez::skutečné "potřeby
p -drahocennéhočasu:a neztěžovalijJiným přístupuke
p zpovědnici. Viz“pravidla o..této věci v: autorově
p příručce: Z duchovního:života,:3,,vyd. str. 86—88.
i — Je to moudré a důkazem- horlivosti,pro spásu

duší, když. ve:Svatém týdnu sneb-o velkých svát
"cích:nebotaké na- hromadných.poutích,.kdy zpo
vědnice -jsoú.:"obléhány ra- zpovědníci únavou již
klesají, zbožnéduše si také za-každou. cenu.chtějí
vykonat: Svou.zpověď,: aby: tak. :vyhověly :-Své po
božnosti? -Aťpřece tuto.zpověď odloží na.klidnější
dobu 'a usnadní: zpovídání:jiným.

Je. zajímavo,že :Plus X.,papež: -proslulých de
kretů.o častémsv. přijímání a.hlavní tvůrce nové
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10 církevního zákoníku schválilvýrok, pronesený
É - na jedné schůzi římskéhokleru, že nutno'nám čas
2 té zpovídání zbožných lidí omezovati, chceme-li

vskutku rozšířiti častésv. přijímání. A mezi de
krety eucharistiokýmitéhož papeže je také usta-:
novení,že kdo denně nebo.skorem denně přijímá
Tělo Páně, nepotřebuje ani' 14denní zpovědi, aby
mohlzískat všech odpustků;:které jinak vyžadují
zpovědi. Nemá- zanechat zpovídání, ale lhůtu ať
muupraví zpovědník podle okolností. Tento dekret
byl také pojat do církevního zákoníku (can. 931
$ 3)'a má působit;'aby“zbožní-lidé,. chtějíce:ziskat
odpustky, neobtěžovali zpovědníky' „v doběne
vhodné. Týžsmysl mávýsada terciářů, žemohou
generálníabsoluči prourčité svátky získat ve zpo
vědnicitaké- běhémoktávy oněch svátků. Nelze
tedyCírkevhájící, "doporučujícía nařizující zpo
věď zezbožnosti: obviňovati, že-by.touto institucí
podporovala.zlořády, Církev úskutku' ví, co činí.

Než,přistupmek'další adůležitější otázce: Jaký
jest smysl časté:zpovědi ze:zbožnosti? Očvlastně
běžía pročse doporučuje al nařizuje určitým sta

Různé. důvody doporučují: častou zpověď ze
zbožnosti:Cvičímese v.pokoře, odhalujeme-li rány
a slabiny:svéhonitra' zpovědníkovi."Také se dů
kladněji:zpytujeme, když na zpověď se přípravu“
jeme.Častá zpověď z 'malých“jen poklesků nás'ria
bádá, abychom-se-jich varovali, zvláště 'těch, za
které se více“stydíme:' Takési. zachováme,jemné
svědomí,poněvadž 'jest: nám'.všímati. si i malých
poklesků,kdyžvětších nemáme.:"Konečnějje právě
častá zpověď u-téhož zpovědníka vítanou příle
žitostí,'aby mužv duchovnímživotě zkušený -nás

dobřepoznal a správně:-vědl:na cestě k dokona- losti. < : i

Všechny tyto:(důvody doporučujísice také čas
- touzpověď'ze: "zbožnostia“.mají“svou -důležitost

zvláště proosoby:zbožné've světěžijící, které ne
mají tolik'-jinýchprostředků k-dokonalosti, aniž
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je lze sotva jinak vésti.než ve- zpovědnici, Ale ani *
u těchnejsou tyto důvodyrozhodující pro častou,
zvláště týdenní zpověď.: Osoby-'řeholnívšak-a se
minaristé mohou uvedených duchoynich-výhod do
sáhnouti i jinými. prostředky a "jejich vedeníne
musí se 'díti právě při zpovědi; tyto; důvody tedy
samynestačí, „abyjim. byla:předpisována týdenní
zpověď: Jestliže ji- církev přece.předpisuje, činí
tak'asi'z jinéhodůvodu. „očjedy běžípři častézpovědizezbožnosti?
"Běží oúčinky svátostné.:
Co působíkněžské rozhřešení:v duší penitento

vě? — Předpokládáme, že :je-ve stavu. milostia že
se zkroušeně vyznává -zněkterého, skutečnéhohří
chu. Rozmnožuje:Sepředevším v. jeho: :duši posvě
cující milost a odpouštějí se muznovu jeho hříchy.
„Než.ani tyto svátostné:účinky :nevysvětlují nále
žitě'smysl časté. zpovědi.: Odpuštění všeďních hří
chů dosahujemetaké:pouhou lítostí, prosbou,úko
nem „opačné.ctnosti. nebo kajícnosti, kterou koná
me, abychom 'oděinili spáchaný hřích.Také sváto
stinami, na př.:svěcenou vodou.: Rovněž, zbožným
přijímáním Těla Páně. A posvěcující milóst roz
množujeme v..duši především.každým sv. přijímá
ním. Zbývá:tedy -ještě:"jeden.svátostný účinek a

P

tím je tak zvaná-milost:svátostná. Každá svátost
vedle posvěcující milostibuď udělené. nebo :roz
množené dává.ještě zvláštní milost svátostnou,
různou "podle účelů jednotlivých svátostí. O tuto
svátostnou milost běžíhlavně při.zpovědi ze abožnosti. Všimněme;si:jí podrobněji.:

Sv. Tomáš v Summě theologické III; 62, 2 tak
nám :objasňuje mnilost:svátostnou: „Svátosti jsou
zařízenyk nějakým -zvláštním účinkům, nutným
v křesťanskémživotě;jako křestJest zařízenk ně
jakému duchovnímu obrození, jímž člověk umírá
neřestema stává seúdem Kristovým; tenpak úči
nek: jest něco zvláštního vedle úkonů duševních,
mohutností.Atentýž důvodjest u'jiných svátostí.“
Jako tudíž ctnosti a dary.přidávají k milosti obec
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ně- řečené nějakou "dokonalost určitě zařízenou
k vlastnímúkonůmmohutností, tak přidávásvá

tostnámilost k milosti obecně.řečenéa ke ctnostem
a k darům-nějakou zvláštní pomoc-k dosažení cile
svátosti.““ — Ve článku 5. téže. otázky pak po

“ znamenává:„Zdá.se, že :svátostná milost jest: pře
devším k dvojímu určena: -totiž na:odstranění nedostatkůz minulýchhříchů .:'..a na zdokonalení
duše v tom,-co patří:k bohopootě podle nábožen
ství křesťanského.života.“—, V otázce 63,:6 do
dává: „Nejsou svátosti zařízeny:přímo-k bohopoc
tě: jak 'je-patrné u pokání, jímž: člověk.jest osvo
bozovánodhříchu; ale neuděluje se člověkuv:této

svátosti něco nově patřícího k; bohopoctě,nýbržjestvrácendopůvodníhostavu.
Podle těchto nauk- Učitele andělského.-jest nám

možnopřesněji stanoviti: pravý. smysl zpovědi. ze
2božnosti;a. proč'na ni:Církev.u.stavů, které se
věnují hlubšímu.duchovnímu:životu, tak naléhá.

Touto svátostí má býti získána hlavně:svátostná
milost. Tou::označujeme.:určitýsouhrn úkonných
milostí, určitou nadpřirozenou pomoc,kterou: prá
vě svátost.pokání uděluje,- -kterou vlastně jinými
prostředky.nezískáme a která zde:směřuje.kezmár
nění a::urovnání hříšných:sklonů,. vášní: a nezří
zených:náklonností;:zkrátka všeho, co nás ke hří
chu svádí 'a.co v. nás překáží:působení Božímu.
Jak svaté: přijímání,směřujek zmohutnění a roz
květu nadpřirozeného-života.v. našem. nitru, tak
směřujesvátost pokání-u duší spravedlivých k: od
stranění všeho, co- v -cestu se staví tomuto: T0Zkvětu.

Tak lze:chápati, proč si:Církev: časté 'zpovědi
tolik váží, proč na duchovenstvu žádá,aby. se čas
to zpovídalo, proč komunitám řeholním a' bohoslo
veckým. ukládá-zpověď: aspoň-:týdenní -a-Za tím
účelem:nařizuje: pohotovost:řádných: a mimořád
ných zpovědníků.Neběžítedy při zpovědize:zbož
nosti na prvém místě“-pokořeni'nebo. důkladnější“
zpytování, ani.o zachování jemného:svědomí:nebo
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duchovní vedení, -ale jde. především o svátost a
v ná zase hlavně.o svátostnou milost.

Z:toho plynou tři.důsledky proživot- praktický:
1. Zpovídejme se často. Víme teď, jakcennou,

nadpřirozenoupomocí jest nám každé svátostné
rozhřešení. Jak často se.máme zpovídati a si toto
Tozhřešenívyprošovati?.—Nepodléháme-li urči
"tým předpisům církevním, výprošujeňme si.je. tak
často, jak.poměry:dovolujía náš zpovědník vzhle
-dem ke: všem okolnostem.uzná za. dobré. |;

-2 Nezpovídáme:se;:abychom:se v-určitých lhů
tách ve: zpovědniči. podle. chuti vymluvili. a Zpo
vědníku hodně toho: napovídali; alé: abychom po
stručném vyznání. své'-hříšnosti:a:projevůu lítosti
dostali drahocennou“ milost '-svátostnou. :Mluvím

ovšem0 "zpovědíchzbožných:penitentů a péniten
tek. Jako při svatém:přijímánínejde.o sladkécity,

; ale 0 nadpřirozenou výživu, tak: není'svátost po
kání-k tomu, aby.zbožné"duše „srdci svému'uleh
čily“,nýbrž:abý dostaly vydatnou nadpřirozenou
pomoc k přemáhání a:pořádání::nezřízéných ná
klonností, které -vadí Jejich duchovnímupokroku.

3, Ani Proto se.v..první!řadě' nezpovídáme, by
chomod zpovědníka,dostali poučení; povzbuzení a
vedení, nýbrž opět drahočennou svátost pokání a
Boží.pomoc; kteráv- ní.'jest'utájena. Theologie má
-proto vhodnývýraz: Opusoperatum.:Veděníduší
může se vělmi vhodně“spojiti::s:udělováním této
pvátosti;; nepovažujme to-však'za-hlavní nebo pod
statnou věc. Ikdyby -se nám:někdy vytouženého
vedení:nedostalo a kněz se omezilna pokánía roz
hřešení, nechodíme věru bez užitku- ke svaté zpo

vědi, dbáme-li:"jen, abychom tuto:isvátost hodně
přijímali.: ©;

'Kekoncistůjž: zde ještě historická námitka,kte
rá.se vynořuje, když; takto pojímáme"zpověď ze
zbožnosti. 'Je-li“vskutku“tak-"vzácnáa cennápro
pokrok duchovní, proč se'v Církvi: nepraktikova

(la od:-počátku?: Proč:uplýnulo: :5—6;století, nežv Gírkvizdomácněla? ——'Natuto: námitku: lze od
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Epověděti otázkou jinou: Proč.ve středověku.tak
< hluboce věřícím se přijímalo Tělo Páně jen něko

likráte do roka avěřící,tak 56.vzdáliliod prvotní„praksevCírkvi?
Bůh tyto nedostatky: hrádil "jistěmiínořádnými

prostředky .a. milostmi, jak :je mu. vlastní v- růz
ných stoletích.zyláštním způsobem pomáhat duším.
Prvotní Církev měla. časté: svaté přijímání:jako
mocný zdroj nadpřirozené síly..K tomu byla tří
bena krutým pronásledováním.: Následující. doba
vynikala-mohutným-hnutím;asketickýma strohou
kajícností, kterou;my:ani chápat- nedovedeme, 0
níž však svědčí poustevníky-a mnichy zalidněné
pouštěegyptské:a:syrské. Toto hnutí bylo.takřka
kvasem, oné :doby.:a--působilo mocněi na laický
svět. V. tomto prostředí povstala.zňnenáhla i zpo
věď. ze, zbožnosti; Středověku-pak poskytl Bůh
zvláštní pomoc ;v;životě kontemplativním .a--mys

tickém a v hluboké:pobožnosti k trpícímu Spasiteli.
a jeho přesvatéMatce: .:.

My ovšem v>době světových zmatků ideových,
mravních.a sociálních::jsme štědře:obdařeni Boží
prozřetelností dvojí nezaslouženou výsadou:Vra
címe se-k svatému: přijímání, jak je praktikovala
prvotní Církve a. chápeme:současně i svátost po
kání; jak.jíbylo- používáno v.ásketických středis
cích 5..a 6.:století k;;prohloubění:duchovního živo
ta. Mámetedy.otevřeny a jsou námplně přístupny
dva mohutné..:zdroje nadpřirozeného, života, -jak
snad„kdy v; minulosti,:Čírkev Samanám je do
poručuje a i svým zákonodárstvím k pilnému po
užívánívede, Na nás: jest; abychom s.plným po
chopeňím-z nich čerpali k-:důkladnému, posvěcení

a tak sp uschopnili.přivésti lidstvo;opět na pravé
cesty.
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DR.ALFREDFUCHS

SVATÝ AUGUSTIN
(Z přednášek o. křesťanské :státovědě, konaných
na ,„Studium.Catholicum“.) o

zd Svatý Augustin; křesťanskýsvětec, aleposlední
římský klasik, dává Církvi' první "státovědeckou
výzbroj. Antické myšlení:a antický svět podobají
se plodu, jenž -bylvyhlodán znitra. Zbyla jen slup
ka a ta;posléze praskne' pod prvním náporem bar

ji barů. Aurelius Augustinus, křesťan a Ríman, vidí
n zánik imperia, prožívá dobytí Říma vojskemAla
vi richovýma-ví dobře,co svět ztrácí zánikem moc
E ného jednotícího:impéria, „Není“jižpax Romana,
ne která sice byla: tvrdá, ale byla "přecejenom pax.
l Augustincítí, že má na:sklonku svého života úkol
l budovati pacem christianam“a to nejenom pokoj,
1 kterého svět! dáti nemůže, ale-i pokoj politický,

pokoj na tomtosvětě;-ovšem pokoj opřený o mír,
Jj jenž. není s tohoto světa. Bývalý -antický rhétor
v oplakává zánik impéria, ale :filosof universalityn --© začínápsátiknihuoObciBoží,oBožímstátě,jenž

po-stránce duchovní-mápřijmouti dědictví římské
ho imperia a řeckésófrosyné. Není divu, žeznač
čb nou část svého života po konvérsi ztrávil svatý

z Augustinv bojích proti rozvratným heresím, jež
sE brzose stavějí proti 'státu jménem upřílišeného

1 rigorismu, brzo jménemkřesťansky zabarvené a
ik narchie či křesťansky zabarvené.gnostické speku
"© lace. I tuse jeví Augustinův římský duchřádu a
i | pořádku. |
j | Augustinovi néstáčí hájiti, Čírkev proti upříliše
"M ným požadavkůmstátu;-jako' to činí svatýAtha
2 „nasius.Jemu jde 0 vybudování "křesťanskéstátní
V theorie. Svatý Augustin-ví „příliš.dobře, že pouhá

politika, že pouhá státní resona, ikdyž je úspěšná,
zanechává, v duších prázdnotu. Pesimism cesar

: ského Říma zanechal v -něm mnoho stop. Proto
jh: jest právě- Augustin: autorem slavného výroku, že

: státy bez monosti jsou „velikýmizločiny“, „mag
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"na latrocinia“, „Postihnout sousedy válkou, což
' to jiného jest, než provádět lupičství ve velkých
©rozměrech?“ Odtud konstatování, že. „bylo vůlí

Boží, aby tvor rozumný vládl -nad nerozumnými.
zvířaty, nikoli -aby poroučel lidem“,

Ale nezavede Augustina tento myšlenkový směr
ku potírání. státu vůbec? Nikoli: na toje Augustin
příliškřesťanem-:i-Rímanem,.tedy v oboů přípa
dech vyznavačem řádu. Vždyť:on-to:jest, jenžse
v boji-proti všem heresím svého :věku, proti pela“
Gianismu,mánicheismu, arianismu,.:proti cirkum
cellionům,donatistůma 'jak'se všichni jmenovali,
dovolává,římské: jednoty nejnom:-po' stránce" vě
roučné;ale i-právní: i

Podle Augustina jest stát nutným zlem,násled.
kem dědičného:hříchu.: Toto -stanovisko Augusti
novonesdílela'zcela pozdější středověká scholas
tika,inspirovaná Aristotelem. V.duchu sv. Tomáše
učí,že- i kdybyse.byl člověk nebyl dopustil dě
dičného hříchu;byl by z vůle Božížil v rozčleněné
společnosti,.tedy ve státě, ovšem ve státě s jinými
účely,jež ty, jež-má stát::dnes. Obecnějest však
sdílen Augistinův názor, že kdyby lidé žili ve sta
vurajské nevinnosti, nepotřebovali by zajisté stá
tu v dnešní -podobě:V-bezhříšnémlidstvu by.vládl
onen-zlatý věk, který nám vylíčil- Ovidius, kdy
člověk:;;sponte sua:sine lege:-fidem rectumgue co
lebat““,Ale“ dědičným--hříchemjest -rozum -lidský
zatemněn a'vůle*ke:zlému nakloněna: Stát:však
není-snaddílemďáblovým a nemusí 'býti:magnus
latrocinium.a nástrojemzlá.
. Úkolemkřesťanským“jest osvobozovatisvět: Bo

ží ze zajetí světa těch, kdož Boha -opustili, osvobo
zovat jstát. lásky ze "zajetí příslušníků státu pou-“
hého sobectví. Toto rozhodnutí musí se státi podle
klasického výroku Augustinova-,„zde:a nyní“, „hic
et nunc“ Tím dává svatý.Augustin odkaz veškeré
budoucí křesťanské politice. Jest ovšem. pravda,
že posledním cílem křesťanovým jest blažená. věč
nost. Z-tohovšaknikterak neplyne, že křesťánjest
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tý vůči pozemským řádům lhostejný, že-mu na-nich
vi nemůže záležet. Je nutno rozhodovat se „hic et

nunc“. Právě proto, že "pozemskýživot jest pro
% křesťanalhůtou milosti, ve které prohráváči získá
jo vá blaženouvěčnost,musí munadezvše záležetina
ii tom, čo za dobu svého pozemskéhopřebývání udě

lá. nebo jen připustí. Je:odpověden -Bohu za kaž
dého"chudáka,za' každého: hříšníka;::za každého
nevěrce;'jejž mohl:obrátit a 'neobrátil;:jemuž by

2 „snad byl dal pohoršení svou sociální Ihostejnosti.
n Toto augustinovskéhic et: nunc““jest mimo jiné
ve-o i rozhodnutímpro politický aktivismuskřesťanův.
A Cirkev -je Augustinovi pokračovatelkou starozá
4 konnétheokracie, ona dává základ:pro výstavbu

„E "aeh ObceBoží.Stát má sloužiti náboženství,nikolipa

j nucovacímnástrojem Boží'spravedlnosti, Císařmá
i býti prvním:služebníkem křesťanského ideálu a

pak. bude:zároveň nejlepším služebníkem státu.
Myšlenky svatého Augustina“působily a působí

mocněještědnes. Právě vnaší době; kdyjest opět
stavěn problém demokracie a- hierarchie: v životě
státním(Salvador:de Madariaga); ožívají takřka
znovu všecky augustinovské problémy:a:to jak ve
výkladu katolickém, tak i ve výkladu :protestant
ském.::Ze-svatého“Augustina' čerpali argumenty
Papežové;když hájili vrchovanost moci duchovní
proti nárokům“moci světské.. Ale'sv. Augustina. se
dovolávalLuthera jiní reformátoři:když naopak
odůvodňovali primát státní mócinad mocíduchov
ní. Lutherova argumentacevpodstatě znělatakto:

p Poněvadž:jest:svět hříšný;protože člověk je po
droben dědičnému:hříchu,je'mu třeba tvrdé svět

B ské vrchnosti.cSvými vlastními skutky: nezachrá
v níme nic. Je třeba -se cele spustit:na milost Boží,

ale mimo říši milosti-má slovo kníže a,voják.
Snadzde: začíná:onen dualism, jenžse táhne jak

německým myšlením náboženským, tak i filosofie
kým, až po' dnešní. dobu. V říši-milosti jest svobo
da. Ale nikoli vesvětě politickém:::
'420
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PEUCHARISTIE, 2.
©POKRMKŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA

Debata, která byla vedenav poslední době v některých
náboženských časopisech :italských, vyvolala překrásný
článek kardinála Dominika Jorio, uveřejněný 28. ledna
1937v Osservatore Romano. Protože jde o věcpro du
chovní život nesmírně důležitou, nebude neužitečné, kdýž
z něho vybereme alespoňhlavní myšlenky. — 1

Křesťanskýživot, chápaný ve své podstatě, není a ne
měl by býti nic jiného než život. Kristův v nás. Je sice

pravda, že křesťanský.život má také své vnější projevy,teré mají svou důležitost, ale ty' musejí vycházet z vni
terného pochopeníkřesťanského: života'v jeho podstatě.
A hledáme-li tuto podstatu křesťanského života, nemůže
me ji nalézti nikde jinde než v účasti na životě Kristově.
To je právě smyslém příchodu.Kristova, jak sám prohlá
sil, abychom měli život a abychom jej měli v'hojnosti.
A tím životem'je jého vlastní život, kterým žije v lůně své
ho Otce od věčnosti. Jako Otec'má v sobě život, řekl:Ježíš,
tak dal i Synu, aby měl vsobě život, Atento život sděluje
Kristus svým svatým člověčenstvím všem, kteří se stanou
jeho.Já jsem vzkříšenía' život. Kdověří ve mne, i kdyby
zemřel,budeživ. Proto když -mluvil.oustanovení Eucha
ristie, praví posluchačům: Kdo jí mne, bude žíti pro'mne.

Podobenstvím 'o vinné révě'a ratolestech nám naznačil
Kristus sám,jak: je důležitépro nás žíti ve.spojení s ním.
Jak ratolest nemůže nésti ovoce, nezůstane-li u kmene, tak
ani vy, nezůstanete-li: ve: mně. Jestliže -někdo nezůstane
ve mně,bude.vyhozen-ven,jako ratolest a uschne... A'sv.
Pavel svounaukou omystickém těle Kristově a věřících,
údechtohoto :těla, učí podobně)jak nutné je naše spojení
sHlavou-Kristem, až dospějeme v muže dokonalého; v mí
ruvěku Kristova. Ale tento růst jen:tehdyje možný,když'
údy žijí pevně spojeny se svou hlavou.':: *

To jsou základní pravdy;:které jsou všem dosti známé,
a není třebá nic -než z'nich. vyvodit poslední důsledky
v praktickém životě.A tyto důsledky jsouasi tyto:

1. Jestliže křesťanský. život není podstatně nic jiného
než život Kristůvv nás, tedy. jen od'něho az něho jej mu
sime čerpat. To je závěr, který jasně vykládá na základě
textu svatého Jana svatý Augustin: Nechť jsou věřící.tě
lemKristovým, jestližechtějí žíti z duchaKristova. Z du
cha Kristova —není právě v tom podstata pravého křes
tanství? — žije jen tělo Kristovo: Chce-li kdo žíti, má kde
žíti a má z čeho žíti, uzavírá svatý Augustin. Nechťpři
stoupí, uvěří, přivtělíse, aby byl oživen.

2. Jak můžeme však dosici tohoto: životodárného spo
jení s Kristem?: Ježíš to sám řekl: Kdo jí mé tělo-a pije
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mou krev, ve mně přebývá a já v něm. A-opak: Nebude
te-li jísti těla Syna-člověka, nebudete míti v sobě života.
To jepravda ažpříliš jasná.— — ,

Víme, že je to křest, první svátost, která nás přivtěluje
ke Kristu. Ale víme také, že podle nauky sv: Tomáše a
největších theologů, je-li negativní stránka křtu, totiž zni
„čeníhříchu, vlastní křtu:jako-takovému, působí křest po
sitivní účinek neboli vlití: milosti jen mocí Eucharistie,
kterouobsahuje alespoň v touze. To právěvykládá způ
sob,jaký byl dlouho v prvotní Církvi, že nově:pokřtěným
bylo udělováno:také svaté přijímání a biřmování, jak je
dnes zvykemjen u dospělých. —A podobně je tomu, po
třebuje-li člověk, který zhřešil, odpuštění ve.svátosti po
kání. Jestliže. negativní účinek: odpuštění hříchu pochází
přímo odsvátosti pokání, neuděluje sevlití milosti než
vzhledem'k touze poEucharistii, jak učí rovněž svatýTomáš.- i- s

Tedy svátost našeho přivtěleníke Kristu a tedy i na
šeho křesťanského neboli nadpřirozeného života je vlast
ně Eucharistie.: A.ténto závěr pak dlužno-přijmout v celé
jeho platnosti i pro-řád praktický. :;. |.
(3. Z toho pak plyne,.žekřesťanský nadpřirozený život
se můžetím plněji rozvinout,.čím více budou křesťanéuži
vat' Eucharistie; -v tom stupni porostou. ve:svatosti, jak
dovedou čerpat z častého, ano, denníhosvatého přijímání.
Ostatně zkušenost nás o tom dosti poučuje. Kdenalézáme
duše,které žijí pravidelně v těžkém hříchu? Jistě ne mezi
těmi, které přistupují- denně k. svatému-přijímání. Na
opak, jak dlouho jsou bez hříchu ti,- kteří jen zřídka, tře
bas jen o velikonocíchjdou ke stolu:Páně?

Tím je vlastně dána odpověď na otázku častého svatého
přijímání. Můžemeopakovat se sv. Augustinem: Kdo chce
žíti, máodkudby žil. Nezbývá než hledati-prostředky,jak
přivésti celé masy ke stolu Páně, jak si to přál Pius X. ve

"svémdekretu očastémsv.přijímání.Je ovšem samozřejmé,
že jde o svatépřijímání hodné, nikolivsvatokrádežné.

„Mohlibychomna základě toho,.co bylo :řečeno,.učiniti
závěr: svaté přijímání —křesťanský život. Více svatých

"přijímání — více křesťanského života. Méně svatých přijí
mání — méně křesťanského života. m

A není to závěr, který by byl vynálezem lidským, proto
žeKristus sámřekl: Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve
mně přebývá a já v něm. Kdo -zůstává ve mně a já v něm,
ten přináší mnoho ovoce, protože beze mne nemůžete uči
nit nic. © : 

Připomeňmesi konečně, že:v době pronásledování-na
lézali. křesťané sílu k mučednictví právě: v Eucharistii.
Doby pronásledování se vracejí stále; není nám proto tře
ba živit v sobě co nejvíce onen život, který Kristus při
nesla který chtěl, abychom měliv hojnosti? R. Dacík.
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Ě:' KATOLÍCI JDOU S NÁMI

9 tímto heslem táhli 1. máje v Praze komunisté. Je to
podivuhodné, jak jim u nás, na tom záleží, aby se mohli

„ honosititím; coani není "pravda. Hledají navázat styky
s katolíky, slibují vše možné, projevují ve svém tisku
nelibost nad tím,- že v Německu jsou katolíci tak utlačo
váni, přejíjim konfesijní školy, uznávají jejich požadav
ky za zcela legitimní. A to všechno i nyní, po vydání en
cykliky, která je zasáhla v tom, co je u nich podstatného.
V posledním“čísle (30.dubna) všímají si tohoto faktutaké
Lettres de Rome. Jejich stanovisko k těmtokomunistic
kým sympatiím je"velmi.jasné a je třeba je zdůraznit i u
nás. Chápu.jejich nabídky, píše F. M.,.ale „vyznávám, že
důvěra mně schází. Slova. jsou totožná 8 těmi, kterých uží
vá nová ústava ruská, a tato, ústavaautorisuje a činí zá
konným.pronásledování. "všech občanů, kteří ještězůstali
věrnipositivnímu náboženství.. Klademe tu pouze jednu
otázku: Proč se slibuje katolíkům všech krajů, kde komu
nismusnení vládnoucí, a pročse zapomíná na tyto sliby
pravidelně.v krajích, "kde komunismus dosáhl moci? Proč

"1

snášenlivost,-která se.slibuje katolíkům III. říše, není
praktikována. ve Španělsku, v, Rusku a v Mexiku?Proč
v těchto krajích sleduje komunismuspolitiku diametrálně
protilehlouslibům, které dává věřícím v krajích. s reži
mem diktátorským?. Není možno prohlásiti Be současně
přivržencemkřesťanství a režimu, který nerespektuje ani
přirozenéhopráva. Křesťanství respektuje právo přiroze
né a proto se nedohodneme nikdy, s-režimem, který zapo
mínána podstatné zásady. Dokud. v Růsku bude naklá
dáno s dělníkemjako 8 otrokem, dokud atheismus:bude
pokládán zapovinný. pro všechny činovníky, dokud. spo
lečné dobro bude obětováno zájmům strany, dokud budou
u komunistů,vládnout materialistické názory na svět,není
možná shoda sovětského Komunismu 8křesťanstvím.
KATOLÍCIA'POLITIKA' (R.Dacík.

V posledním čísle' „Lettřes.de Rome“ uvažuje“P. Ledit
SJ. o 71.číslé'encyklikyPia XI. o komunismu,kdená
bádá svatý Otec katolíky ke svornosti. Bylo by třeba, pra
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ví, snažiti se odstraňovat a ne vyhledávat rozdily, které "*
mohou býti mézi katolíky z důvodů politických. V tom ©
smyslu je' důležité hierarchicky třtříditi hodnoty. Čím -více
se nějaký politickýsystém vzdaluje od katolické pravdy,
„čímvíceohrožuje svobodu Cirkve; tím více zasluhuje za

(vržení se strany věřících,a naopak: —Tři poslední ency
kliky ukázaly katolíkům“jasnou cestu, jakou se mají ubí

„rát v těchtotak: těžkých dobách: Je třebase varóvat „vy
bírati si“v encyklikách to,co se'více shoduje: 8'našímná
2 zorem.Bylo by třeba zvláště se stříci hledati tu zbraně

A k tomu; abychom odrazili nějakého politického' odpůrce,
o' jehož.víře nelze pochybovat. —Byla byto pýcha, usi
Jovat o to, abychom byli katoličtější nežpapež. Tento
výraz se nachází často v ústech jistých katolíků, kteří
ospravědlňují Své:politické: -postavení- důvody 'nábožen
skými, přehánějíce jedno hledisko církevní náuky a pře
cházejíce jiné mlčením.Neznamená to obětovati'nepo
skvrněnou Církev zájmům lidským?,Po každé, když chce

4 me,aby nám sloužila Církev,másto abychom my jí slou
“ žili,vydáváme se v nebezpečí,'že ji zradíme.

Je těžké'vsituaci, v jaké žijeme, rozlišiti vždy a.násle
dovati cestu. povinnosti. Nechceme-li bloudit, je“pro nás

—- jen jediný prostředek: upříti svůj zrak na. římského Ve
. leknězeav každémkraji pak nacírkevní hierarchii, a

podrobiti 56jejímu náhledu. Ti, kdo se pohoršují nad Cír
kví, jaká Je, a hledají stále jakouši Církev duchovnía
nepřístupnou,nejsou vkatolické tradici. R. Dacík.

"EEOT; ne

1amet:

b VZDĚLÁVACÍČINNOST
o Abych zachovallásku a přecevykonal spravedlnost, ne

budu nikoho.jmenovati,žádný: konkretní spolek, ale při

zasluhuje.Četl jsema slyšél jsem,jak. mnohénaše kato
lické spolky propadly úplně vášní:a skoro posedlosti ope

ú retní. Nic než: operetya "operety hrály mnohé naše kato
E lické spolky.Říkali: Nebudemeto hráti my, půjdou lidé do

Sokola a jinam. Nu, mají se jenom'na:toto dívati a:jenom
toto'slyšeti v katolických: spolcích, to věru, již nerozho

-duje, kde to-slyší a:vidí. Což:nemají naše.spolky nicváž

nějšího na prásit Jsou.stížnosti na to, potom,jak členové
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Ě oněch spolků, které se topí v operetkách, jak se poctivě
vyhýbají všemu vážnějšímu, jak je nemožné je dostati na
jakékoliv hlubší, vážnější přednášky. Aby nebylonikomu,
ublíženo,jedná se o spolky nejrůznější, rozseté po našich
vlastech. Nechtěl bych, abyse jedním -spolkemvypichoval
můj článek proti druhému. Mnějde jen o to, aby ti, kteří
ony spolky vedou,-ony: spolky,které vzdělávalyletošní
zimujen a jen těmito. uměleckými.a: hlubokými bezcen
nostmi, aby se zamyslili nad tím, že jako katolické spolky
mají nesmírně vážnéposlání, a nechtějí-li je plniti, aťto
horaději nechají, protože by bylo škada, aby se pod kato
lickým heslem kryly plýtkosti a ubohosti.

Jsou stesky na to, ženěkteří režiséři.ponechávají bez
škrtů i lascivní i nábožensky lehkomyslné.až nepřátelské
výrokyv:takových operetkách. Snad vrchní představení
takových spolků by mohlitady -radikálně zakročiti. Dou
fáme pevně,.že.se nebude těmto řádkům podkládati zlý,
nepřátelský.úmysl, že budou přijaty vážně, jak byly vážně
napsány.-Tady je třeba již. jako soli dohližitelské působ
nosti Katolické akce na ty.naše: spolky a jejich činnost,

„protože mnohdy se jedná pouze o neuvědomenísi jedno

strannosti anebo zhoubnosti: téhle činnosti.„P. Silv. M. Braito.

FALEŠNÍ PROROCL:2..
„Starozákonní: proroci Hospodinovi měli těžkou úlohu.

Mělitepati hříchysvého lidu, měli mu hroziti Božímitres
ty, měli:mluviti:proti svémulidu, měli-ohlašovati i jeho
ponížení. "Tím-těžší úloha, že-se:našli proti nim mužové,
kteří také se.vydávali za proroky, a kteří hlásali věci pří
jemnější, kteří hlásali věci, jež spíše lahodily lidské.pýše
a ješitnosti.. „Falešní proroci 'vyzvědali "národní hrdost,
ukazovalina- velikost,Izraele, jen tuto vynášeli, 'jen.o ní
snili. Neviděli hříchů svého lidu, které připravovalydo
cela nutně: Božítresty. Byli 'to proroci lidské soběstač-
nosti, která jakoby se mohla obejíti bez Boha.

Od nich se lišili praví proroci Hospodinovi, kteří. při
pomínali lidu-především,. že je lidem: Hospodinovým, že
Bůh chce býti jeho pánem, že mu právem určuje jeho kro
ky, jeho jednání. Praví proroci ukazovali ná pravou veli
kost lidu, totiž v jeho poslušnosti vůči Hospodinu.Falešní
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proroci viděli velikost národa v politickém a hospodář- *
ském povznesení národa, proroci v jeho věrnosti k Bohu
a v tom, že mají býti mezi národy nositeli jeho jména.

Tak se liší i dnešníproroci falešní odproroků pravých.
Praví proroci nešetří slabin a nedostatků a chyb svého
lidu, nýbrž jej káraji, aby jej přivedli k nápravě,praví
proroci zvedají lid stále blíže k Bohu,kdežto nepraví pro
roci lichotí lidu, lichotí národu, lichotí davu a jeho chout
kám a módám. Po. tom se poznají falešní proroci, kteří
břeskně mluví knárodu, podle toho, žemluví k jeho záli
bám, že mluví módně,líbivě. I ti jsou falešní proroci, kteři
důvěřují sice poněkud. Bohu, ale ne přespříliš,kteří usta
vičně zdůrazňují. potřebu organisace, spojování, kteří se
bojí, že by dílo Boží zaniklo, kdyby oni je nepodpírali, bez
jejichž pomoci by snad dary Ducha svatého mohly býti

umlčeny, zašlapány, ačkoliv Duch Boží vane kde chce 4
„nic jej nemůže v jeho plánech překaziti. To jsouuž pro
roci falešní.bonafide, ale.nic naplat, i je to třeba odhalo
vati a před nimi varovati anebo jim“'otevříti oči, aby vl
„děli a nevedli jako slepí slepé. Braito.

SVORNOST MEZI KATOLÍKY
Svatý Otec si trpce stěžuje ve svéencyklice proti ko

munismu na katolíky, kteří působí rozbroje; kteří rozdvo
jují jednotu.. V poslední době -vydal velmivážný list pa
řížský kardinál. Verdier,který rovněžvaruje katolíky před
něsvorností. V Belgii se dostalo podobnéhoodsouzení De
grelovi, který rozděloval katolíky na dvaprudce se poti

rající tábory. Kardinál. Verdier upozorňuje, že jsou.před
branami velmivážné úkoly a že proto si žádá vážnostsi
tuace, aby všichni katolíci byli svorni, aby se-netříštily
síly, potřebné ku provedení obnovy společenské.

Ale tu je třeba ihned upozorniti, kde je třeba jednoty a
kde je katolíkům zase dovolena svoboda. Musíme býti jed
notni v otázkách víry a mravů, jsme povinni jednotněza
chovávati papežské pokyny ohledně Katolické akce, 80
ciálních povinností, pokynů k řešení dnešníchsociálních
těžkostí a podobně, jsme zkrátka povinni k jednotě v přes
-ně stanovených věcech víry a mravů. Ale nesmějí býti
„kaceřováni:ti,kteří v jiných otázkách si uchovávají svo
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E bodu, ti, kteří nechtějí poslouchati samozvaných vůdců,
E- Protože jim jsou vůdci biskupové a ne sekretáři.

: Jsoulidé, kteří nesnesou,:aby druzí měli jiné mínění,
pranýřují je, pronásledují je, a tak sami vytvářejí dva
tábory, tak sami rozdělují katolíky, protože je chtějí vše
chny dostati do jednoho houfu i tam, kde smějí míti vol
nost, i ty, kteří chtějí této volnosti užiti.

Nepřispívá dále k jednotě, po které volají ti, kteří.ji
nejvíce ruší, jestliže se nedá možnosti avolnosti těm, kteří
se pokoušejí a vážně snažíprakticky prováděti a hledati
uplatňování sociálních papežských encyklik. Musí nutně
působiti rozdvojujícím způsobem, jestliže jsou tito lidé, a
jsou to většinou mladí nadšenci, nazýváni nelichotivými
slovy. Aletito lidézase s druhé:strany se nesmějí domní
vati, že.mají -nějaképrávo mistrovati druhé, podezřívati,
obviňovati druhé. Správně píše Verdier; že nikdo se nesmí
postaviti jako karatel svýchbratří, kdok tomu není povo
lán. U nás sezahnízdilo strašným způsobemtohleto tahání
bratřízauši, hlavněmnozí mladí vlivem četbyLéona Bloy
a podobných kritiků zvykli si na vrchní: dozorčí službu
nad svými bratry. Sami ničeho nenápiší, neřeknou, ale če
kají, až co kdo napíše ařekne, aby -se nad:tím mohli po
horšiti,: aby. v tommohli hledati hnidy,/ aby mohli tyto
hnidy vypichovati a. vykřikovati svou orthodoxnost. To
hle nadýmání: mohlo by.-vážně ohroziti hnutí liturgické,
sociální.

Kardinál:Verdier udává podmínky, za jakých je možné
kritisovati ve'volnýchotázkách: Laici nesmějínikdy mlu
viti jménem Církve a'katolictví, nýbrž jménem svým. Při
tommusejí se'Katolici'snažitio úzkostlivou pravdivost, a
při tom věrně'zachovávati lásku: k bližnímu. Důležité je,
aby se vyhnuli zevšeobecňování,které se stává takskuteč
nýmnactiutrháním a pomluvou.

Ovšem, jednota:neznamená“ trpění veškerého neřádstva,
slabostia prostřednošti,to by byla jednota, podobnájed
notě shnilých jablek, ale při kárání a napomínání je nutné
zachovati lásku. Proto 'v' Hlubině; když upozorňujeme na
nedostatky a chyby katoliků; neuvádíme jjmen,píšeme tak,
aby se odstranilašpatná věc, ale aby nebyli zraněni a po
stižení lidé.
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Nakonec bych chtěl upozorniti, že nejlepší zaručení jed- *
notyjest, ponechati.svobodu ve svobodných věcech.Jsou
lidé, kteří nedovedou snésti naši akci, že se nechceme dáti
pohltiti politickou akcí. Nechápu,pročti lidé chtějí z nás
míti či dělati si. své: nepřátele, když my Se o tohle prostě
nestaráme, protože jako řeholníci a theologové starati ne
můžeme. Ponechte“ volnost, svatou, katolickou svobodu
"všem lidem:dobré vůle a- všichni lidé dobré vůle budou
míti užitek z této svobody, protože budeme moci obohatiti
lidi hodnotami,které politická či jináakce dávati nemůže
aneboneumí. Braito.

DVOJÍŘEŠENÍ
-Denně potkáváme na našich cestách hřích. Ne nějaký

hřích pomyslný, ale osoby hřešící a nedokonalé. Máme co
dělat, abychom -se-ubránili zhoubnému.vlivu -cizích1 hří

chů, a ještě větší. společné námahy: vyžaduje odstranění
hříchu z veřejnosti...

Ovšem;ten:první úkol -—totiž ubrániti“sezlému vlivu
hříšnosti jiných -osob —.sám sebou -nás' pobízí, abychom
stáli proti:hříchu vůbec a. přičinili-se 0 -jeho odstranění
ze:svého okolí. A snad -především-proto bojujeme proti
cizímu chříchuhorlivěji než proti'hříchu. vlastnímu, snad
právě proto zapomináme, že náš boj-proři cizímu hříchu
musí vycházeti. především z:lásky k Bohu.a k bližnámu.

Jenten boj, který jde z této nadpřirozenélásky, může
dosáhnouti vítězství, jedině takový boj zvítězí. Neboť
pouzetakový.bojzachovávásprávnou taktiku.

Zjevení Boží nás poučuje,otaktice správné inesprávné.
Jak vypadátaktika nesprávná?Svatý Lukáš v 9.kapi

tole o ní mluví: Samařská ves odepřelapohostinství Pánu
Ježíši, poněvadž šel do Jerusalema, cožbylo v očích sa
mařskýchhříchem.A tu dí učedníci Jakub.a Jan: „Pane,
chceš,abychomřekli, by.oheňsestoupil 8 nebe a jezahu

bil?“ Natuto taktiku odpověděl.Pán pokáráním: „Nevíte,čího,ducha,jste“
A která je správná? Její. definice.je. hned zaslovy po

„kárání:. „Syn.člověka nepřišel duše: zahubit, nýbrž spa
1 Cizímhříchem zde rozumímhřích bližního, nikoliv hří

chy, které bývají vkatechismu jako „cizí hříchy“.
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jE: sit!“ Jest určena příběhem oženě cizoložné, o' Marii, jež
i, Pomazala nohy Páně vonným olejem, omyla slzami, utře

7- la hebkýmvlasem. Jest určena: především slovy Ukřižo
vaného: „Otče,odpušť jim, nevědí, co činíl“

Ano,hřešící si ani neuvědomuje,jakého strašného činu
se dopouští,.a proto prvním naším hnutímmusí býti pocit
hrůzy nad urážkou Boha a žalosti nad zmarněním duše;
úkon smíru božského Majestátu, žhavá výstraha, abychom
se sami varovali zla; úpěnlivézalkání k Všemohoucímua.
Slitovníku: „Otče, odpusť hřešícímu, neví, co činí.“

Na toto, bohužel, ochotně: zapomínáme a s mimořádnou
zálibou utkviváme jen v příležitosti spravedlivého(?) roz
hořčenía pohoršení. Jsme-li si docela upřímní, nemůžeme
si zapírat, že se s chutí.pohoršujeme nad hříchem bližní-*
ho, na druhého svoláváme hořícísíru a žhavý popel, aby
nás samy trest Boží nemohl tak rychle a po zásluze po
pálit.

Proto bývají zbožní a věrní začasté tak tvrdí, tak
„ostří“vždyť svou tvrdostí'a ostrostí k hříchu — žel jen
u bližního Pánu dokazují domněle svou horlivost avěr
nost. Jaký to laciný důkaz!.Proto -také při posuzovánídí-:
la i osobybližního až 8 nápadnou horlivostí po každé vy
hledáváme, čím bychom -ho mohli posouditi, abychom
v žádném případě nemuseli bezvýhradně chválit; máme
větší zájem.o' stíny,- nežli osvětla; pozorněji hledíme na
nevěrnosti, než'na' skutky věrné. Raději se pohoršujeme,
než abychom.se vzájemně povzbuzovali k dobrému a stá
le k většímudobrému.

A odtud pochází duch nekřesťanské nesvornošti mezi
námi, duch 'nepřestávajíci: zaujatosti, duch osobičkářství,
odtud též naše úžasná slabost, neúměrná, abych tak řekl,
naší přirozené:síle a ještě neúměrnější naší síle nadpřiro
zené. Neniť zajisté -naší základní bojovou schopností pe
klo a odsouzení, nýbrž láska a jedině láska, z ní plynoucí
jednota 'wmyšlence- Boží.

Acies bene ordinata.*Armáda dobře sešikovaná. Tedy.
ne pouze vojácis nejlepší kvalifikací, ne pouze ta či ona
zbraň nebo služba,'ne jen-tento hlouček bojovníků či do
koncene jen-tento bojovník sám; ale každý na svém
místě. A v.očích vojevůdce je poslední místo v armádě
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v jistém smyslu úplně stejně důležité jako místo první. *
Opakuje se na nás úděl Jonášův. Máme Ninivským

mluviti o lásce Otce: nebeského; víme, že by-toho' potře
bovali, ale raději prcháme od nich na-lodi. domnění vlast

-nídokonalosti a po očku vykukujeme, Kdy konečně do
padnetvrdá pěst odsouzenínavšechny, kteří nás.pohor
šili, Proto na nás jako nacelek stále přicházejí bouřea
budou nás tak dlouho mučit — především bolestí rozděle
ní a nesvornosti a hořké zaujatosti, ne-li i vzájemného ne
přátelství — dokud neposlechneme Hospodina, jenž při
kazuje prorokovat lásku a milosrdenství. Jos. Papica.

JEDINÍ ŽIVÍ
Kristus řekl učedníkovi: Následuj mne. A-tento odpo

věděl: Pane, dovol mi.„jíti nejprve. pochovati. mého otce.
A Ježíš řekl; Následuj mne:a-nech mrtvé pochovávati
mrtvé, Mat. VIII. 21.

Toto slovo Kristovo zdálo se mi nejasnější, než se zdá
vykladačům. Většina jich rozumějí této: strašné odpovědi
v.tom smyslu, ža povinnosti apoštolátu mají. přednost

-i:před povinnostmi synovskými. Mně se zdá, že tam vi
dím smysl hodně hlubší. Jest si třeba."vzpomenouti, že
Kristus přišel odstraniti vinu Adamovu a.že Adam byl
odsouzen svým Stvořitelem na smrt: Nejez se stromu.po
znání dobrého a zlého, protože v den, kdy budéšjísti, ze
mřeš. (Gen. II. 17.) Přes neposlušnost nezemřel Adam
v týž den svého pádu,.nýbrž žil po vyhnání z ráje- více
než devět století. Ale, protože slova- Věčného „nemohou
býti prázdnou hrozbou, musíme mysliti, že onen život
Adamův byl, podobnějako náš,:životem zdánlivým, a ja
ko-přeludem, jenž se.spíše podobá smrti nežli životu.

Ježíš. přišel k nám obnoviti onu plnost života, kterou
udělil, Bůh na počátkuprvému člověku. Proto, kdo ná
sleduje Jeho, začínáznovu“ zase' býti: skutečně: živ. Kdo
zůstává podobný potomkům starého Adama, jest mrtvý.
To jest,.že jenom učedníci. Kristovi,:ti, -kteří opouštějí
mrtvé, aby ho následovali, jsouživí; všichni ostatní jsou
jen živořícia pohybující se mrtvoly, neschopní ničehoji
ného, než aby kopali hroby a stavěli náhrobky.

Papini: Frontespizio, březen 1937.
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Jest.významné slovo sv. Tomáše Ag., že.se z kříže na
učil celé své theologii, že se pod křížemnaučil více než
ze všech knih. Chce-li totiž někdo míti zkratku celého
křesťanskéhoučení, nemůže najíti lepší zkratky nad kříž.
Krev, tekoucí s něho,je krev Bohočlověka, neboť jenom
krev a oběťBohočlověka mohla za nás zaplatiti, neboť tak
velký byl hřích,že jenom nekonečná cena mohla jej vy
vážiti. Tak,mneBůh miloval, že mne chtěl míti zase dítě
tem svým, a to třeba za cenu svého jednorozenéhoSyna.

Když je člověku nejhůře, u paty kříže si musí vzpome
nouti, že ten, který dovedl tolik milovati, že láskou ze
mřel,nedovede již ničeho člověku odepříti. Ale každá lás
ka zavazuje, a tato nekonečná láska zavazuje podobně.

Nemůžemevíce Boha milovati, než když uchopíme'svým
životem onen-kříž,kterým nás chtěl vykoupiti. Je mnoho
křesťanů,kteří slóuží Bohu až do chvíle zkoušky, ale jak
stojí v evangeliu, jakmile přijde zkouška, odvracejí se od
Boha a třeba se mu i-rouhají. Nerozuměli kříži a neroz
uměli lásce, která nemůže nás nechati s. chybami a nedo
statky, ktérá je musí s nás smýti, a která nás musí křižo
vati, abychom senerozběhli příliš za hračkami tohoto
světa. Byla nám dána svoboda dítek Božích, ale naše svo
boda neznamená svobodu od něčeho, jenom,.nýbrž přede
vším svoboduk něčemu. Svobodu k' životu jako dítky
Boží. Proto žádá tato svoboda k něčemu, abychom byli
zajedno, svobodní od hříchu, od všeho, co nás strhuje
k zemi a jenom k přirozenému. To znamená ukřižovati
starého člověka. A když člověk se sám k tomu nemá, po
máhá člověku Bůh, sám mu béřejednu věc po druhé, aby
člověkaupozornil, že k ničemu nesmí přivinouti své srdce,
aby je v něm ztratil. A kdo nepřijímá tento osvobozující
křiž, nerozumí lásce Boží, nechce -býti čistý a svobodný
"pro něho. o Braito.

STRÁŽCE VÍRY ©.
Svatý František Saleský nazývá sv. Josefa nejenom

pěstounem Páně, nýbrž také naší lásky k němu. A mys
lím, že podobněa na prvém místě jest svatý Josef pěstou
nem.a ochráncem našívíry v.Krista. Celé poslání svatého
Josefa jest ochrana nejsvětějšího, nejnepochopitelnějšího
tajemství, svatého: vtělení Božího Syna. Nepochopili je
současníci, ani nejbližší Kristovi, kteří mu nevěřili a če
kali jenom pozemské království mesiášské odKrista. Ne

-pochopili je židé a jejich velekněží, kteří se ustavičně po
horšovali jako nad rouháním nad všemislovy, kterými
někdy Kristus 'jen naznačoval své božské synovství,
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'VĚČNÁ, ALE'MLADÁ

A usvatého Josefa znamenala celý život, celé jeho povo
lání ochrana nejhlubšího tajemství před drzým a hrdým
a nechápavým zrakem lidí tohoto světa. Měl chrániti čest
a tajemnost tajemství, jež ani on sám nechápal: svaté,
plodné panenství své snoubenky. Chránil je a zakrýval
před zraky těch, kteří by snad- ani. nemohli věřiti a uvě
řiti v.prvých chvílích.On spoluobětoval s Marií Pannou
její panenství a její naprosté zasvěcení plánůmBožím.
Její oběťa její nekonečná láska jest i.jeho obětí. Velká
byla jeho, víra, kterou se sklonil před něčím,čemu neroz
uměl, ale co přijal a.čemusloužil ve skrytosti celý život.
Jeho poslání bylo ukrýti, ochrániti tajemství tak dlouho,
pokudtohopotřebovalo. m..
„„Toonživil svou prací tělo Kristovo, to svaté tělo, Které
přijímáme.Tak přijímáme ve svatém přijímání také vzpo

„mínku na pot; únavu a námahupěstouna Páně. Jestliže.

oo vů Životzasvětil tomuto tělu a jeho poslání, abymohl býti za nás jednou'obětován,nepřestává jeho péče
á. láska k těm, pro které on tolik pracoval; když jim toto
svaté tělo chystal. Tak můžeme klidně očekávati odněho
pomoc,zájem a starost dáleo celou Církev, o-všechny vě
řící, o všechny stojící před tajemstvím.On, který neztros
kotal před tajemstvím, nýbrž muzasvětil svůj skromný
život, on, který dal celý svůj. život službě-Ježíši a jeho
tajemství, má právo -mnohovyprositi od toho, jemuž tak
věrně sloužil. To jest také duchovní patronát svatého Jo
sefa, abychom z něho neučinili také, jako-to učinili mnozí
křesťané z mnohých svatých, pomocníky jenom v časných
záležitostech, nýbrž abychom v něm viděli velkého a po
korného služebníka Věčnému Slovua proto také služeb
níka s věčnýmzájmem a s. věčnýmúspěchem o -vítězství
tohotoSlova. E m ň Braito.

Jsou katolíci, kteříse domnívají, že když Církev ustala
na určitých liturgických a zákonných zřízeních,že je snad

(proto také spjata s minulostí, takže je třeba býti ke vše
mu novému a mladému nedůvěřivý.

Pravda, Církev jest věčná, má staleté zkušenosti a proto
nepřenáhlí“ se ihned. Zatím cojiní, kteří přetrhli .styk
s tradicí a s životem, ustavičně lapají jako ryby po vzdu
chu; neboť tak-bych nejsprávněji vystihl zmítání se jistých
mladýchlidí, ona viděla předsvým zrakemvšechny otáz
ky, všechny problémy i všechna-řešení již defilovati a
o některých ví již, že jsou špatná,.o některých, že. jsou
dobrá. Na ostatní se dívá svým svatým katolickým citem
nebonadpřirozeným instinktem. Vyčkává, dává nejprve
každé myšlence možnost ukázati svou Žživotnost'a svůj
postoj k životu. A pak přijde jako blesknaráz nečekaně
její řešení, jako přišlo v otázce křesťanských demokratů
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ES“ve Francii, v otázce hákového'kříže, v otázce Action Fran:i©caiseapodobně.
R- Ale z toho ze všeho neplyne, žekatolíkem být znamená

býti zpátečníkem;reakcionářem. Nebudeme se blázniti po
každémnovém hesle, jakmile si.přivěsí novou etiketu,ale
nebudemetaké chtíti udržeti staré, obnošené řády, nebu
deme,nemůžeme chtíti již po.slovech Kristových přišívati
novézáplatyna staré nenositelné šaty a nalévati nového

ž vína, nových otázek, nových: poměrů do starých popras
% kaných sudů., 57“

Býti mladý znamená: milovati dobu, do které jsme-po
stavení.Uměti-sena ni dívati i na její vady a nedostatky,
ale nežlučivě, ne tvrdě, nýbrž s vůlí jí pomoci. Mladý býti
znamená míti sílu a'chuť -řešiti dobové otázky a těžkosti,
nebáti se jich; neprchati přednimi, neuzavírati se před

“) nimi do starodávných historických:zřízení, nestavěti si
A proti nim opevněných kiosků, kam.nemůže čerstvý vzduch.
É Jsme postaveni vůlí Boží:do roku 1937:ado Českosloven

ska a proto nemůžeme ohlížeti se postaletích minulých a

po zemích cizích. Zdejest tvé.místo a toto jest tvá doba,jj terou máš učiniti křesťanskou, které máš na svém místě4| asvýmisilamiukázati,žekřesťanstvínenípřeludem,že
se,dá žíti, že se dá uskutečniti a že dovede řešiti bolestné

A i nejspletitější dnešní otázky. A'to znamená také duchov
i * ní Život: udržeti si svěžest svého křesťanství, uměti na

svém:místě, ve.svém okolí, ve svém: povolání -žíti jako
křesťan, do:'důsledků. :- Braito.

KDO-.MNE OSVOBODÍ ODE MNE? í
Byl by omyl, že'toto nejdramatičtěji vystihl Dostojev

skij. Tisíce let před ním volá svatý Pavel o dvojím zákonu
ve svém.těle, o dvojím já, kterým je rozeklánalidská by

: tost, takže člověk touží býti.osvobozen od já, které táhne
člověkadolů, které tíhnek nízkosti, kterou cítí jako bře

j meno,'jako něco, co by nemělo být. © *€E| |Přecenestačíosvobození-odtělesnéhoutrpení,aniod
M vytepěníutrpení duchovního. Chceme vyléčiti kořen a základ onoho zlého v nás. Nepostačí nám vědomí'jenomod

puštění, kdyby 'mělo -býti jenom lutherovským přehoze
ním pláště fiktivním ospravedlněním, zatím co bychom

3 zůstali kořenně špatní a-zlí, zatím co by v nás bylo neJE| osvobozenéonošpatnéjá.*
| Jenom |dokonalé přetvoření znovustvoření, jak říkáme

vlití milosti a nadpřirozenéhodo duše, může nás změniti
v nové lidi, může proměniti člověka a potlačiti ono nižší
já-a nahraditi je Kristem. Protože toto je ideál křes
ťanství,abychom nežili více my, nýbrž aby vnás žil Kris
tus. :
: Kristus vložil.do nás skutečně :nový život. Život pak
znamenápohyb z nitra, z hloubibytosti. Proto život dítěte
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Božího nemůže býti jenom dobrotivou fikcí milosrdenství
Božího, nýbrž mám-li býti dítě Boží, musí ve mně kolovati
skutečnýopravdový život účasti na životě Božím. Tento
život vložil Kristus do dítek Božich. Od té doby jest v lid
stvu jakási nová propast, která se může zaplniti jenom
Bohem.Nadpřirozené zůstává milostí a darem, ale lidé
byli jednou povoláni výše a hlouběji a nic nemůže tuto no
vou propast hlubiny Božího povolání, povolání k životu

-dítek. Božích zasypati: Proto. je dnes'těžší osvoboditi se
od.vlastní bídy, protože cítíme dnes. více než.dříve svou
slabost právě ve světle onoho úžasného povolání. Dnes
můžeme méně než pohané zasypati náhražkami propast
Božího neklidu, který on vložil svým- povoláním do lid
ských duší. Proto je dnešní neklid, dnešní živelná touha
a žízeň po štěstí a:po životě větší, než byla dříve. A od to
hoto já, které je bez Boha nenasyceno, nemůže nikdo jiný
néž sám Bůh osvoboditi. Je'mi líto křesťana,který je spo
kojen sám se sebou; který necítí potřebu osvobození od
špatného já i od nenasyceného a-přece k naplnění povola
ného já. Proto nás-chce sytiti svým Tělem, k životu, k no
vému životu, nejenomk živoření pod pláštěm otcovské
fikce. Braito.

NESTŮJME KRISTUV CESTĚ
Jan Křtitel shromáždil kolem. sebe' věrné posluchače.

Milovali ho a zbožňovali. Tak milovali, že když přišel Ten,
jemuž měl Jan připravovati cestu, žárlili na něho. Zasti
ňoval.jim Jana. Tak stál těmtomalým lidem Jan v cestě
ke Kristu. Sv. Jan Křtitel trhá tato pouta, kterými se jeho
přivrženci chtěli připoutati k němu, odstrkuje je od sebe
a přivádíke Kristu. : i

Každý duchovní vůdce musíjíti za tímto příkladem.
-Musí zavčas prohlédnouti pouta; kterými se lidé příliš.
lidsky připoutávají k osobě toho, který je májen těsněji
připoutati k Bohu. Duchovní vůdce musí býti tak vyspě
lý a vyzrálý, aby dovedl..odstrčiti lidi:od sebe, tak, jak je
chce přistrčiti ke Kristu. Blahoslavené umění opravdových
duchovních vůdců,-kteří vedou Duchem svatým duchov
ně, to jest.k Bohu, nepropadnouti ješitnosti a marnivosti,
která vidí ráda- sebe obklopeného svatozáří vůdce, velké
ho vůdce,.na němž lpí mnoho bratří. ©

„Ne nám, Pane, nýbrž svému jménu dej slávu.

ZEN
Z DUCHOVNÍHO ŽIVOTA

BONSIRVEN:Építres de Saint Jean. Paris, Beauchesne,
1936, str..308. Nemůžeme dosti doporučit sbírku Verbum
salutis,,vníž vychází tato studie jako IX. svazek.-Eo ná

Braito.
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Fležitémúvodě, v němžprobírá všechnytheologické otáz
E,ky, vyskytující sev těchto listech, přistupuje autor k tex

©.tu samému,který: překládá a vykládá s použitím nejnověj
ě šich vědeckých výsledků. Při tom zůstává kniha.způso

bem podání určena širšímu okruhu čtenářů, zvláště 'laiků
ve vědách biblických. *

BUCK:.M. Angeles Sorazu. Desclée, Paris, 1937, str. 340,
cena 12frs. Bohatý a krásný život abatyše španělského
kláštera ve Valladolidu, jež zemřela v pověsti svatosti.
Čteme tu. život plný mystických vzrušení a snah, jež byly
korunovány udělením vysokých milostí. Nejkrásnějším
poučenímjest skutečnost v životě této řeholnice, jak na
prostáposlušnost vede k nejvyšší svatosti. i

DENZINGER::Enchiridion Symbolorum, -Definitionum
et Declarationum de rebus fidei et morum. Vydání dvacá
té. Str. XXXII. 658.a'72 rejstříku. Cena 5.40 Mk, váz. 6.70
Mk.Herder, Freiburg i. B. 1932. — Vedle Písma sv. nelze
se obejít bez této příručky při studiu základních pravd

ořesanscých. Jak by se'bylo bývalo snadněji pracovalosv. Tomáši Akv., kdyby již.za jeho doby existovala po
dobná sbírka překrásných textů vybraných z různých

MĚ- koncilů. církevních! -Touto sbírkou máme. dnes hledání
*ME vobsažných jednáních církevních sněmů velice prakticky

Ji: -usnadněno.Je to sbírka: perel, jejichž použití zkrášlí a
A zvýší cenu každé práce, konané v jakémkoliv oboru.ka

: tolické theologie. * : ,
DILLERSBĚRGER: Markus Bd I. Anton.Pustét,.Salz

—burg, 1937,str. 198, cena 3.40.Mk. Vyjde pěť svazečků to
- hoto velkolepého -výkladu evangelia sv: Marka. Dillers

berger jest již znám“-jako velký theolog, který přímo se
umí zadívati do knih Písma svatého, nejsa zatížen theolo
gickýmikombinacemi, nýbrž veden touto:globální theolo

pb snaže se najíti nové pohledy v těchto knihách. Dillerserger jest jedním-z největších současných katolických
: myslitelůa bylo by záhodno něco z -něhopřeložiti. Refe

rovali jsme dosud o všech jeho-knihách. Výslednicí toho
to výkladu jest neobyčejně živý a věrný obraz osoby.Je
žíše Krista.

FECKES: Das Mysterium der gottlichen Mutterschafť.
MĚ Schůningh, Paderborn, 1987; str. 184, cena ? Dokonalá

mariologie, jaké jsem ještě nečetl: Feckes si učinil velké
jméno svým. pokusem.o:dogmatiku Církve. Neméně zda
řilá je tato kniha, která není zbožným rozjímáním, ani

| mariánskou jenom - četbou, nýbrž: dokonale sestavenou
mariánskou theologií. Při tom zasadil krásně.autor mario

- logii do celého -theologického systému, dav jí místo, které
E jí v něm opravdu patří. “

GIRAUD:Vers les hauteurs spirituelles. Paris, E. Vitte,
1937,str. 260, cena :12.frs. Kniha promluv pro řeholnice a

| také pro všechny, kteří touží po vyšší dokonalosti. Jsou
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"i to .spíše-jen'schemata,která autor propracovávaljistě te
bod, prve připřednášce samé.Jasné rozdělení řečia hloubka
šá myšlenek jsou-přednosti této knižky. 2,

M GOTZ: Firmunterricht fůr Firmlinge. Kósel-Pustet, 1937,
str. 74, cena 1.80 Mk. Teoretická i praktická dobrá pří
ručka pro katechety.i pro ty, kteří se samostatně připra

ea vují-ke svátosti biřmování.Prvá část.obsahuje theologii
ba] svátosti. biřmování a druhá praktické vypracování biřmo

a vacích,katechesí. Kniha je ukončena krásně vypracova
bb nou katechesí, jak žíti dále ze svátosti. biřmování. Velmi
v vřeledoporučuji.
2 KOÓSTERS:Unser Christusglaube. Herder, Freiburg,
A 1937, str.-340, cena.5 Mk.:Vynikající jesuita, známý již

svým prvým dílem o Církvi, obohatil dnešní theologii vě
i --deckým souhrnem a zhodnocením všeho, co dosud.o Kris
jp tu bylo kladného napsáno.Kniha jest vlastně nepřímopo
í lemická, když ukazuje, co znamená- Kristus a jeho víra
i pro německýnárod.: Kniha.vlévá statečnost a sílu pro

a přítomnédoby opovržení a pronásledování, ukazuje, jak
pravda a osobnost Kristova přemohly dosud všechny od
půrce, horší odpůrce. sebe

jn LITURGIE UND. SEELSORGE. Referate der 6. Wiener
" Seelsorgertagung vom 27.—30.:Dez.'1936, herausgegeben
8 von Dr. Karl Rudolf, Seelsorger-Verlag, Wien L, Stephans
p platz 3., Kart., 140str., cena 18 Kč. Tato kniha podává
č přehled-po dnešnímliturgickém hnutí a v hlavníchrysech
UN ukazuje jeho budoucí úkoly v- duchovní správě. Obsah:

: Svátostná výstavba duchovní správy; činná účast věřících
při udělování křtu, biřmování a Eucharistie; ostatní svá
tosti; katolický křesťan a církevní.-rok;. výchova v oběti

"mše svaté; liturgický smysl neděle atd. Ačkoli kniha jest.
určena.především pro duchovenstvo, přece i laici ji mo

„hou použít s velkýmužitkem. O .
- OPPENHEIM (Dr. PHILIPPUS0. S: B.):Institutiones

systematico-historicae in sacram liturgiam.Pars I. Liturgia
: generalis. Series I. Descientia liturgica. Vol. I“Introductio
p in literaturam liturgicam. Ed Marietti, Torino .1937,in-8,
P“ str. VIIT—104,cena 8 L. Autor zamýšlí v tomto díle.sou
bk stavně probrat celouliturgii, -jak ji:už po mnoho let před

nášel-na theologické fakultě u sv. Anselma v-Římě.První
svazektohoto. díla; vydaný 'v těchto.dnech,.je praktický

p a důležitý vůdce. hojnou:liturgickou literaturou. Tento
k P „Úvod“ je. tímvítanější, protože -podává nejen historický
MOVE přehled autorů, kteří psali o liturgii, -nýbrž seznamuje také

ř

tá s nejnovější:liturgickouliteraturou všech krajů a národů,
v takže každý zájemce o liturgii zde bude mítipo ruce vše
6 chna hlavní díla. Doporučujeme.““ 7
: PERROY:La Résurrection. E. Vitte, Lyon 1987,str. 350,

cena 12.frs.Je to šestý svazek sbírky Récits Evangéligues,
v němž probírá autor vše, čose událo okolo zmrtvýchvstá
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JME“ mání, takže příslušná pravda. je vždy probrána se všech
A hledisek. Kniha dobrá jak pro kázání, tak pro rozjímání.,

E ni Páně. Uvádí text Písma, vykládá jej, navazuje- rozjí
M

PEGATTIERI: L'Evangile Eucharistigue. Torino, .Ma
rietti, 1936,str. 228, cena 5 frs. Krátké promluvy pro ho
diny adorace. Poslouží velmi dobře jak knězi, připravu
jícímuse na podobné promluvy, tak všem, kteří přicházejí

aněti se. Myšlenky- jasné, hluboké, praktické; Můžeme
jen doporučit, 

RINDT: Der Jiinger Johannes betrachteť die Welt. Her
der, Freiburg i. Br. '1937, str. 156, cena 2.60 .Mk. Rindt
mluvíduchem svatého Jana, jehož si studiem:a meditací
osvojil, o nejzávratnějších tajemstvích našeho vykoupe
ní, jež zvláštěsvatý Jan jako orel smělýmpohledem.změ
řil.Snaží se spekulativní prudkostí přiblížiti se k záhadě
dědičného hříchu. Z tohoto ducha: pozoruje postavení a
smysl člověka na světě. Novinkou je jeho výklad ó.stro
mu poznání dobrého a zlého.:Krásné jsou:řádky. o Církvi
jako společnosti i-svatém společenství. Kniha jest odváž
ná a proto obdařující. C

SCHRIJVERS:Umění dávati se: Přel. St. Špůrek, Praha,
G. Franci,:1937, str.:175, cena: 18.Kč; váz. 28 Kč. Kniha
o darování sebe Bohu.Potřebovali jsme ji; protojsme pře
svědčeni, že vykoná -:své' poslání: a' přivede mnoho: duší
k tomu, aby se opravdu darovaly. Život křesťana je život
oběti,o tom.není pochyby. Proto tak vítáme tuto knížku,
rotože učí tomu, co je v křesťanství tak podstatné, Měla
y tato kniha býti čtenanejen kněžími a řeholníky, nýbrž

všemikřesťany ve světě, kteří touží na hlubinu duchovní
ho života. — R. D.: |

Z RŮZNÝCH POLÍ
BAUDRILLART(CARDINAL):'Soyons préťs! La col

lection a 1.95 frs,.éd. Flammarion,.26, rue Racine, Paris
1936,str..46. Buďmepřipraveni! Proti třemnebezpečím:
proti komunismu, hitlerismu a válce.. Buďme. připraveni
hlavně:rozumově, mravně: a; sociálně. ©

CARBONE: Obiectionum cumulata collectio, vol. III.
Cosmologia.Torino, Marietti, 1937, str.:626, cena 20 L.
Pro studenty: filosofie,:kteří se mají cvičit v řešení ná
mitek, třebas-jen zcela teoretických, neskutečných, velmi
dobrázásobárna. n- “

BATZIL: Decisiones.sanctae Sedis de usu et abusu ma
trimonii. Torino, Marietti, 1937,str. 40, cena 4 L. Pro zpo

- vědníky, studující theologie velmi užitečné,zvláště pro
praktické závěry.nakonci knihy. . |

BORDEAUX:Le řover. Flammarion, Paris,.cena 1.95frs.
Slavný romanopisecfrancouzský poukazuje na -hodnoty
věčné a: trvalé našich křesťanských rodin.
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(CLEMEN':Lob der. Stille. Schwann, Důsseldorf, 1987,
„str. 66, cena 1.50Mk. Není to prvý hlas nostalgie po svaté,
útěchyplné samotěv. dnešnímhřmotu a ruchu. Kniha plná
-věcné chvály a touhy, aby si lidé více: zamilovali ticho,
ve kterém najdouklid a mír a hlavně:sebe a myšlenky ketvoření.

FILTHAUT: Roland von Cremona. Albertus Magnus
"Verlag, Vechta i. O. 1937, str. 224, cena 6.50 Mk. Odborná,
velmi důkladná studie o začátcích scholastiky v domini
kánském řádě, jehož členem byl právě Roland z Cremony.
Neobyčejně dobrý příspěvek:k dějinámdominikánského
řádu, ježjsou stále ještě tak chudé. Dobré popsání uni
versitního života středověkého, mladého apoštolského sna
Žení dominikánského.. Pochopíme mnohem lépe samého
svatého Tomáše, jestliže si dobře.pročteme“tuto studii
o tomto velikém theologu dominikánskýchpočátků.

FONTENELLE::Sa Sainteté Pie XI. Ed. Spes, Paris,
„1937,'str. 432,:cena 15 frs. Pius XI., o němž můžeme říci

s hrdosti, žeje jeden z největších pa ežů v:celých dějinách Církve,si zasloužil tohoto skv lého životopisu. Je to
jedinečné zhodnocení:všeho, coučinil pro. Církevtento
velkýpapež jakv ohledu církevnísprávy; na poli církev
ních studii, v ohledu sociálních nauk atd.- Nelze si před
stavit lepší dárek k'jeho osmdesátinámnež je tato kniha,
která sečte s potěšením a radostí, protože nám mluví
o tom, jak velkého a jak' dobrého Otce máme v-římském
Veleknězi. ' © s :

GUZMÁN: Krvavý dešť. Praha, Melantrich, 1937, str.
214, cena Kč 20, váz. 30. Autor líčí způsobem románovým;
někdy vážně, někdy zábavně zákulisí mexických revolucí
poslední doby. Je to zdánlivě román dobrodružný, ve sku

„tečnosti však chce říci autor věc velmi vážnou, že totiž
- tak zvaní vůdcové revoluce, vůdcové národa jsou lidé ne

odpovědní, osobnosti:bez mravních -zásad, od nichž nelze
očekávat nic.jiného než rozvrat společnosti i státu.

HOMEYER:Dichterinnen des Altertums und der christt.
Frůhzeit. Schoningh, Paderborn, 1937, str. 110, cena 1.60
Mk.Krásná sbírka nejstarších básnířek. Ve sbírce jsou zá
hrnuty Sappho, Korinna Erinna, EudokiaSulpicia Kasia.
Pro nás.mají velký-význam zvláště starokřesťanské básníř
ky, které z hlubin vroucího prožití křesťanství nám zachy
tily prvotní oheň, kterýmhořelaprvotní Církev.

KNOX-RON.: Te Holy Bible. Sheed et Ward, London,
1936, str. 620, cena T s 6dnet. Bible má za účel poučiti vě
řící o vykoupení, jak je Bůh připravoval ve St. zákoněa
uskutečnil v-Novém, Proto je záhodné, aby 'od nich byla
čtena. Avšak obyčejný čtenář, čítá-li jednu knihu Biblé
za druhou, snadno ztrácí onu nitku připravované a. usku
tečňované spásy. Topohnulo Knoxe, že vybral z Bible
určitá místaa seřadilje tak, aby čtenář získal jednak jas
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: Em obraz o obsahuBible a v něm viděl zmíněnýcil její.
„i“ Někdyje to jen několik kapitol z některé knihy, jindyAMS -záse,hlavně v Nov. zákoně, celé knihy. Taková knihaje

$“ pro věřící velmi užitečná. '— o
"©KÓHLER: Tňeologie des alten Testamentes. Mohr, Tu

bingen, 1937, str. 250, cena 8.80 Mk. Kniha projednává ve
- velkých třech úsecích nauku o Bohu, o člověku a jeho vy
. koupení tak, jak se nachází v knihách Staréhozákona..
' Autor využil jak srovnávací vědy náboženské, tak i exe

getických výtěžků. Hlavní ale zájem soustředil opravdu

: je na theologii. Je to pokus -osynthetisaci obsahu StaréME hozákona. Poznámky jsou moudře dány na konec, protože
jsoujen pro odborníky a neníjich potřebí ke čtení a po
rozuměníknihy. +—-.:+: je me

KUTAL: Pieta 2 kostela sv. Tomáše v Brně. Brno. Edi
ce Akord, 1937, stran textu. 36, 6 ilustraci, cena 10 Kč.
Mnohdynevíme; kolik uměleckých pokladů je skryto v na
šich. chrámech. Proto musíme: vítat s upřímnou radostí.
počin:brněnských -akademiků, kteří“ve sbírce Výtvarné
uměnína Moravě nás upozorňují na perly náboženského
umění.'Upozorňujemecelou katolickou veřejnost na tuto
sbírku,která stojí edici:Akord:jistě velké oběti a jen
tehdy bude moci prosperovat, když oni bude náležitý. zá
jemse strany-čtenářů. í 

LEIPOLDT:Der Gottesdienst der aeltesten Kirche. Dor
fling, Stuttgart, 1937,str. 60, cena.2.85 Mk.Zajímavá -his
torická studie, zároveň. exegeticky založená, která pro
cházívývojem křesťanské bohoslužby a ukazuje, jaké prv
ky židovské, řecké a římské přetvořila a posvětila prvotní
Církevve svých nejstarších obřadech. Studie je neobyčej
ně zajímavá, pšaná věřícímprotesťantem. (

MANDELKERN SOLOMON: Veteris Test. Concordan
tiae hebraicaeatgue chaldaicae, Schocken Verlag, Berlín,
1937,str. 1548,cena 30 Mk.Pro studium biblické je nezbyt

| né mít hebrejskou Konkordanci, která by byla. praktická
3M a jasná. Tato :Konkordance dokonale uspokojí. Nejprve

je podán kmen,pak latinsky význam a-k tomu hebrejský
- výklad.Texty pak'jsou uvedeny tak, „ut tota sententia
. vedderetur“,Separátněpak podává zájména a aramejskou
| část. Je to již druhé vydání této Konkordance, opravené

a velmi rozmnožené od F. Margolina.: 3
MATHIEU(M.) S: J.: L'*ordresocial chrétien, éd. Spes.

„Zš Paris, 1937,stran:146. Křesťanský sociální řád je věc slo
žitá.Skládá sejako člověkz těla a duše. Jehotělo je stát,

X jeho duše Církev. Proto autor zde postupně vymezuje po
váhu těchto dvou společností (hl. I.: Církev a stát), jejich
podstatné vztahy (hl. II.: Převaha Církve); jejich vzájem
né povinnosti(hl. III.: Povinnosti státu); umírněnost, s ja

E kou v jistých okolnostech mohou a mají jednati (hl. IV.
Snášenlivost). A na konec udává prostředky k uskutečně
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(i křesťanského sociálního řádu (hl. V.)“ Vřele doporu„čujeme.. - .
“ MERIMÉE:Les meuilleurs textes. Desclée de Brouwer,
Paris, 1937, str. 565, cena 18 frs. Záslužná jest sbírka

„Deseléova Choisir, ve které uvádí význačné. francouzské
spisovatele. ve výborech přístupných všem, i:když autor
„jest některými svými spisy nebezpečný. Tak je i-dobrá
tato sbírka z Meriméa“., 3 ——
„-METZGER:Das.kath.:Schrifttum im heutigen England.

Kosel-Pustet,. Můnchen, 1937, .str...407, cena“ 5.80. Kniha,
„kterou -jsme již dávno potřebovali.:My jsme si dosud dosti
málo-všímali všeho: přínosu, jejž znamenají katoličtí spi
sovatelé angličtí. Metzgerova studie jest kniha, která
úplně vyčerpává látku s kritickou přesností, spravedlností
i odborností. Upozorňujeme'na tuto knihu všechny, kteří
vydávají knihy,:aby si všimli neznámých a.zapadlých kle
notů duchovní katolické literatury anglické.:Vidíme také,
jak ohromné pokroky učinili angličtí katolíci za posledních
několiklet.: Metzger:zahrnul:básníky, romanopisce.i vy
nikajícípublicisty.-5.5.5 ©

RŮUFNER (DR. VINZENZ):-: Gemeinschaft, Staat und
Recht. Peter Hanstein:Verlagsbuchhandlung,Bonn; 1987,
„str. 163, cena :brož. 5.20: Mk,-karton,:5.50 Mk. Autor zde
filosoficky rozbírá pojem společnosti, státu'a práva. V prv
ní části jedná o-základních otázkách sociální vědy, v dru
hé části o.společnosti v její podstatě, ve.třetí o společnosti
„v jejím životě, ve čtvrté.o-státě jako -politickém utváření
„společnosti a konečněv páté části o právním řádu spo
lečnosti. Za každou statí je.uvedena bohatá nejnovější 80
„ciologickáliteratura. sodáby E

, SCHLESINGER KAL.:-.:Die Gesetzelehrer. -Schocken
Verlag, -Berlin S:W 19, str. 86. Kniha obsahuje výběrtal
mudských a midrašských vypravování, výroků a výkla
dů od ŠimonaSprav. až po Hillela: V-úvodu podává struč
ný dějinný:obraz tétodoby. Vybraná místa pak jsoupo
dána hebrejsky s německým :překladem;-při každém vý

-roku pak označuje místo, odkud-bylvzat. Z knížky mož
no-takto.nabýti dosti ucelený. obraz;:o -učenízákona 4
jeho vlivu na.národ a dějiny izraelskété doby.
- SVENSON:Dobrodružství na ostrovech. Vychází v Kni
hovně pro mládež Raná setba, Praha; nakl. Vyšehrad, cena
sešitu 1.50 Kč. Doporučujeme co nejvřeleji tuto sbírku
dobré četby pro mládež,:spisy Svensonovy pak zvláště.
Uděláte -dětem opravdu velkou radost, 'jestliže jim předplatíteRanousetbu.5.7 *3,

BROŽURKY ŽIVOTEM,:tito tiší, ale až zázračně účinní
apoštolové hlásí nové: sestry: Novena k. Duchu svatému.
Tutozvláště doporučujeme..Pak rozjímáníod sv. Alfonsa

pro oktávu Božího těla a dr. Svobodové Nový hospodářský„řád.

440



Ě%DR, SILV. M: BRAITO O.P.

©VRŮSTÁNÍ DO MYSTICKÉHO TĚLA:
KRISTOVA. C

Nesmírnýzázrakse'děje v duši, když:ji:"Bůhna
plní svou milostí. 'Jest to nové stvoření, Bůhbere
takřka člověka znovu do svých stvořitelských ru
kou a z člověka, dítěte. lidského, se stává milostí
dítě Boží. Přirozenost lidská je Bohem:„uchopena a
ponořena'do jehoživota, účastní se Boží přiroze
nosti. Na-tomtozákladě se:člověk účastní samého
životaBožího.Tohoto nového života se,námdosta

lo Ježíšem Kristem, On námjej zasloužil a onnámjej také-přelévá.:
Nikdo nemůžepřijíti k:Bohu leč skrze Krista,

protožek Bohu jdeme jedině:kroky lásky:k:němu.
Tatoláska je účast.na Božímživotě, neboť Bůh
jest láska, jeho: život je“milovati sebe a poznávati
sebe. Jen Bohočlověk nám mohl sděliti tento život.
Jako člověk mohl-zaplatiti-za nás, a pro božskou
osobu-mátoto. zaplacení nekonečnou, opravdu za
dostiůčinnou-cenu. Proto:.je:náš. prostředník, má
lidskou přirozenost'a jest druhou Božskouosobou.
Mohlnámpřinésti božskéa naše lidskéočistiti a
posvětiti. Néní možná -duchovní: cesta: bez Krista.

Jedině skrze něhoa jím:a. přes něho a zněho:může
me žiti jako:dítky Boží.:

Všem;kteří:duchovně.a. nadpřirozeně: žijí:jako.
dítky Boží;zasloužil 'a: předal:tento-život, v něm
jsou všichni Spojeni.:, ča

Ten, jenž život:dal,.jej také dále. záchová ©audr
žuje.Neboťje to život Boží, který ze sebe nemáme.
Ónjjej musí stálevlévati; aby se v nás udržel a:aby

V.násm „Tímtvoříme s 'ním jednotělo těch,kteříji Žijíúčastí na jednom životě Božím. V.něm
av.celé nejsvětější Trojici, jejíž život stává sgúčas
tí i naším životem. podle výslovného „učení Církve,
tvoříme-onu svatou, tajuplnou jednotu, kteréříká
me-mystickétělo Kristovo. Zahrnuje všechny, kte
ří jakýmkoliv. způsobem a stupněm žijí z-Krista:
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Toto tělo zahrnuje i ty, kteří k němu patří předur
čením;i když ještě nežijí tímto životem, zahrnuje
všechny, kteří mohou býti spaseni, zahrnuje je svouZNYE1

madM

rbakleeý..

možností, zásluhou za všechny.
E Kristus byl člověk. viditelný a. i my „jsme lidé
či s lidskou stránkou. Spasitel: připjal naše spojení
J: s'ním na viditelné. vnější znamení. Přijal nás do
(> svého království, přijal nás:do-sebe, do svého ta
ŘS jemného.Těla,-aa tomuto přijetí dal viditelný pod

klad,-totižsvátost:křtu, ve ktěrém:viditelnýmzna
mením,"křestnímúkonem a slovy se'stáváme účast
ni vnitřního života Kristova,- vrůstáme do jeho

je svatého: mystického těla.
"M Bůh jedná nesmírněmoudře, když s'námi lidmi

jedná viditélným způsobem'i ve věcech nejtajem
'nějšíeh. a nejduchovnějších. I- rozlévání svého ži
vota“ a 'jeho rozmnožování: -připjal na: viditelná
znamení, ná svátosti, jimižse"uděluje neviditelnámilost.

Křest.svatý jest: duchovním zrozenímz Krista,
jest spojením s Ježíšem, s jeho životema se všemi,—© kteříjsou.k'tomutoživotupovolánividitelněine
viditelně. Křest jest:prvým krokem ke vrůstání doKristá. |

Nezrušitelným známěním totiž. "jsme .zasvěceni,
připsání Kristů.. Jsme.označeni znamením,vypále
ným do duše Duchem svatým, podobně. jako byli
římští vojinové znamením označováni za majetek
císaře: a' vlasti. Patříme' Kristu“ Jsme- přivtěleni
k jeho Tělu, jsme připojeni ke kmeni jeho života,
takže nyní:o náš.platí: Já Jsem 'kmen vinný a vy„jste ratolesti.
„Křest:není jen velký; slavný:úkon, nýbrž usta

vičná závaznosta stálý úkol, abychom uskutečňo
vali v sobě; rozvíjeli:v'sobě a"dávali růsti v sobě

| onomuživotu. na který jsme byli.naroúbovánipři
be pojením ke Kristu a K' jeho životu. Křest znamená
8: připojení:ke Kristovu: životu a proto povinnost,

abychom:rostli-v tomto životě, protožejsme přijali
"tentoživotjako-dítky BožíDítky mají.růsti :Ýšb
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i É | votě,který obdrželi. Dostalo se nám života Kristo
MFva, abychommohli dorůstik podobnostia plnosti
= jehosvatého, dokonaléhoživota.

Křtem jsme obdrželi účast na životě Božím, na
životěPrvoroženého' mezi brřatřími,Toho, jenž je
PřirozenýSyn Boží. 'Vybízí nás touto milostí, aby
chomrostli.v této podobnosti; V jeho svatosti, kte
rábyla tak dokonale spojena:s nebeským Otcem.
Abychomse:stávali jako- synové stále podobnější
svémuOtci. Kristus,shrnul výzvuk dokonalostive
velká slova: Buďte dokonalí;'jako je váš Otecv ne
besích dokonalý. *

Když jsme křtem vrostli do Krista, když jsme
bylikřtem označeni:jako majetek Kristův, jako ra
tolesti, patřící k jeho tělu;přistupuje druhá svátost
mystickéhotěla,svátost biřmování,která máv nás
zasaditi milosta povolání“k'věku dospělosti Kris
tovy,k mužnémuvěku dokonalosti Kristovy. Svá
tost biřmováníjest svátost vzrůstu a pokrokuv ži

© votě:Kristem zaslouženém:a: sděleném.
Svátost biřmovánízavazuje nás, abychom sestá

le snažili“o dokonalost,“o které' Kristus tolikrát
mluví;a ke které tólikrát: vybízí,aby totiž v nás
byla dokonána“a naplněna ona jednota, kterou je
spojenKristus: s“nebeským: Otcem.:Svátost biřmo
vání námudělila milost, abychom se -mohli:státi
dospělými členy: mystického“ těla“ Kristova, .:tak
dospělými;že:budeme toto mystické tělo: hájiti, za
něbojovati-proti-jeho: nepřátelům,

Svátost biřmovánínás připínánejenom Kživotu
i. Kristovu, nýbrž také k jeho vítězství nad ďáblem;

nad hříchem a nad světem. Je smutné pomyšlení;
jak 'je' dneskatolíky "tato svátost“ znesvěcována,“
|. Jak se.jí-nerozumí,ják:se's ní kupčí, jak se hledí
na-ni'jen'jako na obřad;jako na příležitostboha
týchdarů. A:přecekaždá doba;-a našezvláště; po
třebuje křesťaný silné;plné Ducha svatého, kteří
by:sibyli vědomi:své povinnosti:ke-Kristu a k jeho
Církvi. Ve svátosti biřmování:vyvrcholůje :povolá
ní ke Katolické akci. Onadává iplnost á dospělost

443



křesťánskou,onavyvrcholuje připojení ke Kristu
'4povinnost pracovati o mystické tělo Páně, o jeho

Církev, jako pracoval ten, jenž :se obětoval ažk smrti kříže.
+Upozorňujeme věřící na jejich povinnost k Círk

vi, k apoštolátu,ke katolické akci, plynoucí z této
svátosti, že vzali-na sebe závazek, že budou. bojov
níkya'ne pecivály, že-se-sami:budou;hleděti napil
niti plností podobnosti s Kristem-na základě jeho
milosti štědře'udělované;:a že budou 'hleděti:touto
plností naplniti a obohatiti ii:druhé..
P. ANT. ČALA, 0. P.

SKUTEČNOST BUCHÁŘISTICKÉ-OBĚTI 70
Poněvadž:našich'článků.0eúcharistické oběti si

„všímajítaképrotestanté'a:reagují:proti nim,jak je
patrné z Hlasu.1937-(roč. VIT), č. 1, str. 21, a po
něvaděžz různých: táborů často: slýcháme námitky
proti tomu, že mše.svatá je.skutečná obět, je.třeba,
aby naši čtenáři byli-vyzbrojeni-proti. takovým ná

„mitkám,aby mohlivěcně.hájiti tento článek víry a
svéprotivníky:umlčet. Proto:zde stručně probere

me.otázku, zda mše svatá.je skutečně obět.:Budemé
zkoumat, co nám:0:tom praví pramény:zjevení, zda
jé možno:.dokázat ;skutečnost eucharistické' oběti
(D z.'Písmá svatého, :(IT). z: tradice'a (III) jsou-li

ktomu snad.i nějaké rozumové:důvody, aspoňdůvody.vhodnosti::: E
I. Z'Písma svatého. io one

Protestantévšeobecně:tvrdí,-žez,Písma:svatého
nelze dokázat,že: mše:svatá: je-skutečná,obět; Lu“
therna- základě Písma: svatéhopopírá, obětní ráz

poslední večeřei mše svaté. MšísvatouCírkev prý
jen připomíná obět:Kristovu-na kříži, Podobně i
Kalvin.vycházeje'z Písmá-svatého;:zavrhuje -kato
lickóu naůku :0.mši:svaté,: Podle.Písma. svatého je
prý:pouze jedna:obět:Nového.zákona, totiž krvavá
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obětkříže.To je v podstatě nauka všech protestantů až po naši dobu.
V posledníchletechnezávislá kritika se stále ví

ce vzdaluje od katolické nauky O-poslední-večeři
a omšisvaté. Stačí všimnouti si teorií, které podá
vají Wetter,!Lietzmann? a Vělker.

Uvedení autoři se shodují v'tom; že eucharistická
obět nepochází od Krista, nýbrž vznikla později
vlivem různých“činitelů. Když: však -si všimneme
jejich důvodů,hned vidíme,že jsou neudržitelné:
buďlibovolně mění-tekst Písma svatého, nebo vý
nechávají některé části, které še jim-nehodí do je
jich teorii;často: přidělují přílišnou.důležitost. do
kladům:pozdějším, nejasnějším:a podezřelým, na
př. apokryfům'z 2. stol“dávají: přednost: před:sy
noptiky“nebo.před sv. Pavlem:'Každý vážný člověk
semusí pousmát, když. vidí,že někteří současní kri
tici se domnívají,: že :vědí“lépe: než.„apoštolé. nebo
první křesťáné;:00omyslel Kristus při:poslední:večeři. ©

Katolíci:hájí,:žez Písma:svátého ze: dokázati;
žemše svatá je skutečná obět.Všimněmesi jejich.
hlavníchdůvodů:“A'aby:celá otázka byla jasnější,
zkoumejmenapřed, zda podle Písma svatého byla
obětí poslední večeře--Fáně, a' pak-zda byla obětí
večeře,kterou slavili první křesťané.,s 4722 a.

1.Posledná večeře.Páně.
a) Kristus se.výdává „20 mnohé““*Kristuspřipo

slední večeři neřeklpouze: ;Toto je: mé:tělo, toto
je má:krev,““:nýbrž.o.těle.dodává::;;které se 2a.vás
vydává,“'ao:krvi: i„která se zavás prolévá,“£ ně
bo: „která :se vylévá za mnohé.“5 Tím výslovně

prohtášují, že se obětuje Bohu za své. Vždyť co.ji1 Sr.. Pet. Wetter: Altchristliche“ Liturgien:''I.. Das

19211929:„Mystěrium; II. Das christliche Opfer, Gótting1, 1922.. ©

2 Sr. Lietzmann: Messe und Herrenmahl Bonn 1926.
8 Sr. Vělker: Mysterium und Agape, Gotha 1927.
4 Sr. Luk..22; 19—20;I. Kor..11, 24.:
Š Sr. Mat, 26,27; Mar. 24, 24. “
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ného znamená „vydati še za: někoho“ než „„oběto
vati se za někoho?“

„Nenímožno pochybovati o-smyslu slov: „Toto je
tělo mé za 'vás.“. Ježíš prohlašuje, že jeho tělo je
vydáno místo života apoštolů. Dáti nebo vydati Se.
„zaněkoho na paralelních místech znamená „ohěto“z "vati se za někoho“; na př.: „Syn člověka přišel..

R dáti svůj: život za vykoupení mnohých;“* nebo:
s „Dal sebesamého za nds.“" Jestliže tedy Ježíš pro

4 hlašuje, že jehotělo je dánoza apošťoly a za mno
hé, a jeho krev prolita za mnohé; nikdo nemůžepo

“ chybovat, žže Kristus se:obětuje. .
Pá Nelze-říci, že-Kristus -při:poslední večeři mluví
d o svém těle, které bude vydáno a o krvi, která bude
, prolita, totiž na. dřevě kříže. Místo-sloves, která
: jsou -veVulgatě (aproto i v našich.překladech po

ab dle Vulgaty) v.budoucím čase, v řeckém originále
vm jsou participia přítomného: Času: Óputevddo,čÉNyVVOV
si uevov. Avšak participium přítomnéhoččasu neznačí
K budoucí čas, zvláště když jespojeno se slovesem

iM: přítomnéhočasu,Náštekst mátedy.v S ta» = kový smysl: „Toto jest mákrev; vylitá (Exxvvoue
4 vov)“. . Toto je mé tělo.. vydané; (didduevov)“.*
4 Tím tedy Kristus prohlašuje,žže'jeho tělo a krev je
: obětována,už nyní, neboť krev. nemůže býti vylita,

aniž by tělo nebyloobětováno;::
b) Kristus se obětujeza mnohé „na odpuštění

„hříchů“. (Mat. 26, 28.) Všichni Židé, a tudíž i apoš
tolové, dobře znali očistné oběti, Věděli, žekrev
odpouští hříchy tehdy,-kdyžje obětována.: 'Když
"jimKristus prohlašuje odpuštění hříchů svou krví,
jistě o tom nepochybovali, nebof vídali, jak od
pouštěl hříchy.'9:Tedy i slova: „na odpuštění hří
chů“ přirozeně apoštolům mluvila o oběti.

6 Mat.20, 28.
7 Galat, 2 20.. 3+:
8 Sr. Lagrange: Evangile selon sainí.Mare, Paris 1911,

p. 855—356.
-9 Sr, Médebielle: Lex piation dans PAncien et le Nou

veau Testament, Rome 1924, t. 5 „p.125—158,10 Sr. Mat. 9 2; Luk. 5, 20; 7„47,
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E“ ©)Kristus přináší odět nové úmluvy. Nejpádnější
Z. důkaz, že večeře Páně byla obětí, máme ve slovech,

*“: jimižKristus:prohlašuje, že prolitím jeho krve je
ME zpečetěna nová úmluva, Podle Matoušea Marka

i Ježíš praví; „Tóto je má krev úmluvy.“ Podle Pav

E a a Lukáše: „Tento kalich-je nová úmluva v mé2. KkryL““

© Apoštolové. dobře -znali' oběti -úmluvyz Písma
svatého a liturgických obřadů. Jistě dobře věděli,
jak krev obětovaných: zvířat zpečetila' spojení
AbrahamaaJ ahve;'! nebojak: na Sinai-obětizpe
četily úmluvu mezi Hospodinem a-Izraelity.'* Tato
úmluva byla -patrnáve všech. obětech, ale zvláště
v obětech očistných.“*Z toho je. zřejmé, jak apoš
tolové chápali -slova Kristova:.,/Toto. je má“krevúmluvy,Tentokalich je nováúmluva v mé krvi.“
Nemohli nevidět,. že.:Ježíš -se obětuje Bohu,aby
očistil jejich: hříchy.svou krví, že přináší.obět, která měla zpečetit novou úmluvu,

Aby:apoštolé nemohli tato slova chápat jinak,
Ježíš užil těchže slov, která pronesl Mojžíš při
smlouvěna Sinajia která Izraelité nemohli zapome
nout. Mojžíštehdy po prohlášení úmluvy pokropil
lid izraelský krví oběti a řekl: „To je krev úmluvy,
kterou Jahve uzavírá s: vámi o všech těchto slo

vech,“"+Táž'slova pronáší Kristus při poslední ve
čeři:„To je má krev úmluvy.“:Tatáž slova praví,
žetu jde o týžobřad. Jako tehdy.na Sinai, tak i ny
ní ve večeřadle byla úmluva zpečetěna obětí. „Kdo
koli byl obeznámense Starým: zákonem“ praví
anglikánský theolog M.:Stevens, „nemohl chápat
úmluvu v krvi Kristově:jinak než jako smrt, přine
senou v obět.“*5

Kristus nepraví:,/To je má krev budoucí úmlu
vy,“ nýbržprostě: ,,To,je mákrev úmluvy.“ (Mat.,

11 Sr. Genes. 15, 18.
1? Exod. 24, 3.
13 Sr. Médebielle, uved. dilo, str. 288.
14 Exod. 24, 8.
15 Sr. M. Stevens: The Theology oř.N. T., str, 132.
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i Mar.)Aniu svatého Pavla a Lukáše nečteme:„TenPi to kalich-je'budoucíúmluva v mékrvi, nýbrž:
td „Tento. kalich je nová úmluva v'mé krvi.““S Ztoho, že Kristusužívátěchže slov jako“Mojžíš,

aže tuto úmluvu nazývá NOVOU,musímeuzavřít, že
vý tu'jde'o skutečnou novou:obět,která má býti ná

; hradou za obětistaré úmluvy.
ký d):Totéž možno:potvrditi také-tím, že Kristus
K ustanovil Euchařistiio době,kdy seslavila veliko

noční, oběti —
s -Z evangelií je zřejmé,že ovangolistévelikonoční
i hostinu považují za velikonočníslavnost. Vidív ní
db. uskutečnění toho, co.bylo „předobrazováno berán

i kem velikonočním.16Totéž uznávají i nezávislí kri
. tici, jako na př. Loisy.!" Tedyuž:při poslední.ve

čeřibyl Kristus beránkem velikonočním, už.při pok slední večeři:se obětoval -za mnohé.
A

i Písmosvaté tedy jasně dokazuje,že: pošlédní ve
a čeřePáně byla opravdovouobětí. i
sj 2. Večeře:-prvních křesťanů.

2 = Předněje třeba-připomenout;žeokdyž J3 ežíšpro
"ej nesl nad chlebem:„Toto je:tělo méza vás; připo
i jil: „To čiňte na'mou památku.“-A: podobněkdyž
č „=9 -nad kaličhemřekl: „Tento Kalich je:nová úmluva

v mékrvi,“ dodal:„To 'čiňte;kolikrátkoli jejbu
jn dete:píti, na'mou památku.: ( Kor. 11, 24—25.)
El: Smysl obojího“„Do čiňte“je zřejmý: Čiňte, 00

jsem.právě učinil,'a čiňte.to na mou: památku.“
Kristus obětoval Bohu své tělo'a svou-krev. Tedy
apoštolovémají činiti'totéž, mají:Bohuobětovatitotéž:těloa krevJežíšeKrista.

a) Obnovování večeřePáně podle Skutků:apoš
tolských. ©

0 obnovovánívečeřePáně v Jerusalemě čteme
ve SKutcích apoštolských 2, 41—42: „l byli po
křtěni ti, kteří přijali jeho (Petrovu) Ťřeč; a připojil

16 Sr. Lagrange: Évangile selon s.*Důe, p. "549 a násl.

17 Sr. Loisy: Les Evangiles (symoptigucs, t. II., Cef
fonds 1908,-p. 526. e
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NÁVěl

3 E lo se jich v ten'den: asi tři tisíce duší. Trvali pak
ME: v učení apoštolském a ve společenství lámání chle

ba i na modlitbách“ — Je dokázáno, že-lámáníchleba tu znamená obřadvečeře Páně.!*
a V téžehlavěv. 46.čteme: „Denně také trvali jedi.© nomyslněvechrámě.alámajícepodomechchléb,

přijímali.pokrm s veselím a prostótou srdce, chvá
líceBohaa majíce přízeňu všeho lidu.“ Autor zde
praví,-že.první: křesťané vykonávali :svémodlitby
v synagoze,ale obřad lámání chleba,t. j. večeřiPá
něslavili vesvých: soukromých domech.Kdyby Lu
káš zdechtěl mluvitij jen o„obyčejjnémpokrmu; bylo
by zbytečné.připomínati,že:křesťanénejedli v sy
nagoze,nýbržve svýchdomech.

Oobnovování večeře'Páně v 'Troadě čteme ve
Skutcích apoštolských20,:7;/11: „Když jsme se
v nedělishromáždili k lájnání chleba, Pavel chtěje
nazítříodejíti, mluvil'k'nim a protáhl řečaž do půl
noci... A vyšed nahoru, lámalchléb,pojedl.amlu
vil ještě dlouho.až do'svítání; potom::odešel.“ VýME| slovněse:tu:'praví,žekřesťané:'sesešli£lámání

ť chleba. Obnova:večeře.Páně je tedy. středem jejich
3 schůzky.-Z tekstuje.také patrné, že toto lámání

chlebanebylo Konáno'jen -výjiméčně; při:příchodu
Apoštola,nýbrž pravidelně každou neděli. Aponě
vadž Pavel:vykonává obřadlámání chleba, 'je jas
né, žebyl s tímto obřademdobře obeznámen;a:ko
nalj jej i jinde:na svých apoštolskýchcestách.

Z uvedených tekstů je-tedy patrné, že onolámání
chlebaje v-užíváníuž odzačátkuCírkve, ještě když
věřící-navštěvují synagogu. Už tehdy mělikřesťané
svůj vlastní obřad. Vykonávali jej v Jerusalemě
mezikřesťany obrácenými z židovství, j.v církvích,
které založil Pavel, tedy. imézi křesťany obrácenýME© mizpohanství:Bylatotudížvšeobecnáprakse.Ne©| [zepochybovatotom,želámáníchlebajeuprvních
křesťanů obnovou večéřePáně. Jestliže však veče-“
řePáně jest obětí,tedy ijejí obnova jest obětí.—
Ostatnějeto- patrnétaké z protikladu.mezimodlit

18.Sr.Jaguier: Les Actes des Apótres, Paris 1920,p. 87.
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bamiv synagoze a'lámáním chleba. Místo levitic
kých obětí.mají křesťané obět novou: lámání chle
ba ve svých domech.*“

b) Obnovovánívečeře Páně podle sv. Pavla.
Když sv. Pavel zakazuje.křesťanům korintským

účastniti se pohanských posvátných hostin.a obětí,
-píše: „Proto, miláčkové moji, střezte:se modlosluž
by: Jako k rozumným pravím: Posuďte vy sami, co
-dím:Kalich požehnání, který žehnáme, není-liž spo
Ječenstvímkrve Kristovy ?:A'čhléb,který lámeme,
není-ližspolečenstvím těla Kristova? Poněvadž to
jest jeden chléb, jsme my.mnozí jednímtělem; ne
boť všichni :jsme účastní jednoho -těla. Patřte na
Izraelity -podle těla; nejsou-liž ti, kteří jedí oběti,
účastni oltáře? Co tedy: 'dím? Že snad jest něčím
věc-obětovaná modlám anebže modlajest něčím?
Nikoli, nýbrž že co obětují pohané, obětují duchům
zlým,:a ne Bohu. Nechci však; abyste byli společ
níky duchů zlých. Nemůžete píti kalich Páně. i ka
lich duchů:zlých; nemůžete.se účastniti'stolu Páně
i stolu zlých duchů. Anebo, popouzíme-li Pána
k řevnivosti? Zdaliž jsme silnější než on?““*?

Sv. Pavel zdeproti pohanskýma židovskýmobě
tem klade chléb,který lámou křesťanéu stolu Pá
ně, a to, co pijí z.kalicha Páně, Avšak 'i židé i poha
né měli skutečné oběti, Tedy i lámání chleba a ka
Jich Páně je skutečná obět.

Z uvedených míst je patrné, že pro první křesta
ny obnovování večeřePáně bylo skutečnou obětí.
„ K předešlým tekstům. Nového“ zákona .připojme
ještě::

3. Svědectví Starého, zákona,
U proroka Malachiáše 1,10—11 čteme: „Nemám

zalíbení ve vás, praví:Hospodin zástupů, a daru ne
19Mluvi-li sev těchto tekstech jen o lámání chleba,

není tím vyloučeno žehnání kalicha. Je to totiž zcela běž
ný zvyk, že některý obřad obdrží jménojen podle jedno
ho úkonu, ač je v němtřeba mnoho úkonů. Dějese tak
k vůli stručnosti. Sr. Volker, uved. dílo, str. 38.

20 I,Kor.10, 1422,
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Ěpřijmu z ruky vaší. Néboťod východu slunce-až na
Etápad veliké jest jméno mé.mezinárody, a na kaž

i | démmístě jest obětovánaa'přinášena jménu mému

.

s

i
Ju

obět čistá, protože veliké jest jméno mé mezi náro
dy, praví Hospodin zástupů.“

Prorok zde ohlašuje obět čistou, která má býti
obětována u všech národů, a- má vystřídat obětistarozákonní..

Toto proroctví.se vztahuje na budoucí.dobu me
siánskou. Neboťvšichni národové celého světa ma
jí uctívat Bohaa přinášeti mu obět čistou. Nemůže
tu býti řřeč.o době:prorokově,-protože pohané měli
tehdy.jen oběti nečisté, a židé. nebyli tak rozšíření
po celém světě, aby se na ně mohl vztahovati tento"
tekst. Prorok tu užívá přítomného času; ale to je
u prorokůvelmi obvyklé, že:budoucí dobu:popisují
jako přítomnou, jako by ji viděli před sebou.

Toto proroctví mluví o vnější oběti ve vlastním
slovasmyslu, Neboť,výrazy; kterýchtu prorok uží
vá (muktar,' muggaš, minchah) znamenají obět ve
vlastním slova smyslu. Mimoto.vnější oběti,jejichž
odstraněníprorokohlašuje, mohlybýti nahrazeny
zasejen pravou vnější.obětí. Neboť vnitřní oběti
chválya díkůbyly vždy nutné, aproto nemohly
býti:zavedeny jako něco nového místo dřívější bo
hopocty. — Kromětohototo proroctví mluví 0 obě
ti čisté, bohumilé,

Tyto značky (obět nová.. vlastní, čistá, všeobec-.
ná) nacházíme 'pouze.v: oběti eucharistické. Neboť
obětkřížebyla přinesena pouze-na jednom místě.
A jiné oběti.tu nepřicházejí v úvahu. Celátradice
toto proroctvívykládala o mši svaté.

b)Totéž potvrzuje také žalm 109,4, kde se praví:
„PřisáhlHospodin a nebude toho želeti, ty jsi kně-:
zemna věky podle řádů Melchisedechova.“ Je zřej
mo, že tento žalm je mesiánský a vztahuje se na
Krista.*! Tedy Kristus je knězem podle řádu Mel
chisedechova. Proto musel přinésti obět podstatně
týmž obřademjako Melchisedech,t. j. obět chleba

21 Sr. Mat. 22, 42—45; Zid. 6, 20; 7, 17.
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a vína.22:Kdyby však Kristus-nikdy nepřinesl obět
"podzpůsobámi:chleba.a vína; nemohl by.býti zván
knězem'(podle řádu“Melchisedechova.

Z toho.je tedy zřejmé, že:poslední večeře Páně, |
a tudíž i mše svatá, která je obnovouvečeřePáně,

—„Je skutečnou obětí. | (Pokráčování.)

se
TŘI KAPITOLY0 BLOYOVĚ“

METAFYSICE CHUDOBY
(Pokračování,Ja

„Toto:by byla jen zcela urárněnářřeč.č.LédnaBloye“
(Stanislav Fumet vMisšion deLéon-Bloy.)wa..

(Kdybychom projevili přánívybrati'z Bloyovy
-metafysiky chudobyto,co jest křesťanské,a ovšem
obecně'křesťanské,.utržili bychom si "nepochybně
posměchpravých přátel LéonaBloye: Neobořiliby
se na'nás přímo:'to-by nebylo.možné,jestliže by:
chtěli zůstati katolíky a'nechtěli.býti zařazenimezi

—— ochuzovatele pravdy: Ale řekli by-asi toto: Nechce
me'kněžskýchkázání a: praktickýchmeditací, ný
brřžsílu, hloubku a žhavost-Evangelia; jak sé jeví
našemu'postřehu;:to.jest vyjadřovánotoliko celým
Bloyem, nikoliv:„umírněnými:"částmi jeho řeči. Já
"však mám za to, že jenom umírněnýmiřečmi Léona
Bloyé jest vyjadřováno:křesťanské stanovisko, a
téhožnázoru-jest jiný -ctitelLéonaBloye, Francouz
a vykladač:Léona Bloye; Stanislav: Fumet. „Toto
by bylajen zcelaumírněná:řeč:LéonaBloye, řeč,
kterou“ je možno pronésti's: Katedry. Vyjadřuje “
křesťanské.hledisko.“. Hle,jak'blízci: dsme'sijáa ©
Fumgt,.ajak: málo jest potřebí, abychomse'dohodli
ovlastním jádru a obsahů Bloyových,metafysik!

Vskutku;.obecné Křesťanství:jest.řeč umírněná a
nepřeskakujé stupně. Rozeznává„výši povinnosti,
ví, co jest naprosto.nutné,co jest spravedlivé a.co
jest žádoucí.Ve vymáhání toho, co.jest přikázáno,

22 Sr. Genes..14,"16.
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E jest neúprosné, neúprosnější.nežkterékoli falešné
k. náboženství. Ale.neúprosné ve všem av. celku, ni

- "kolipouze v jednotlivostech, jak mnohé nauky.jed
nostranné a: přemrštěné.Obecné křesťanství jest
daleko. toho; aby vyvracelo správnou přirozenou
moudrost. Chce-li něco více, neruší. této. moudrosti,
která jest z věčnéhozákona, nýbržnanejvýš přidá
vá něco tam, kde:ona mlčí, čekajíc trpělivě na své
doplnění.„Jde-přece o věci konečné a jejich harmo
nii, a tu platí evidentněslovo básníkovo: Est:mo
dus'inrebus, sunt certi deniguefines! Řeč neumír
něnáa převratná, překročující meze:a hřanicepo
jmů,nebyla a nebude ideálem katolického křesťan
ství,které je pravda. Praví-li tedy Fumet, že by jis
toučást Bloyovy:metafysiky. bylo možno pronésti
Skatedry, jest tím řečeno, že.jsou jiné věci, týka
jícíse téhož předmětu,kterých s katedry přednáše
ti nelze. Neváži se vůbec na Fumetův smysltohoto
podotčení;:přijímámje jako správnéa činímje zá
kladem-osnovy.;tohotočlánku. Co: jest.možno.pro
nésti s katedry, jest pořád:katolické. Ale některé.
věciz toho jest nutno pronášetis katedry, jiné jen
přípustnonebžádoucno. Jest nutno žádati podstat
noui celistvoubezhříšnost,jest znožnožádati a jest
žádoucno:doporučovati částečnou i úplnou doko
nalost.Jest nutno:držeti odsebe:"oddělenysferu:
bezhříšnosti a sferu“dokonalosti; abychom Si ne080
bovali práva Boží:a nečinili ze své:-moci zákonem,coBůh.učinil:pouze radou.

Čeho jest třeba, abychom:se neprovinili žádným,
-ami odpustitelným: :způsobem. proti./chudému? .. «
- Nemluvím!:zde. o :ostatních'-našich:, povinnostech
k bližnímu;jichž jest:veliká řada: povinnosti spra

vedlnosti a povinnosti lásky, povinnosti: záporné a
povinnosti.kladné, povinnosti- vnitřní a povinnosti.
vnější, povinností :-duchovní a povinnosti hmotné.

| Mluvímjen o-nepatrném úseku-těchto povinností,
o závazkudávati almužnu. Abychpředešel: ty -ne
stoudné:chudéa:ty chudé,kteří'se jen:vydávají. za
chudé, aby.:byli- tím méně chudí, připomínám,že
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řeckéslovo eleémosyné znaměná na prvém místě
soucit či milosrdenství, a teprve potom milosrdnou
pomoc či podporu. Tím jest také řečeno,že pojem
„chudý“bude míti:v povinnosti udělovat almužnu
význam poněkud širší; než jsme nejčastěji zvyklí
rozumět, poněvadž. zahrnuje v sobě alespoň vše
chny-ty, kteří jsou v nějaké tělesné nouzi a potře
bují hmotné pomoci, aniž jsou -s.to si opatřiti tuto
hmotnou pomoc vlastními: prostředky: "Takovou al
mužnu."jest křesťanpovinen udělovati svému bliž

"E nímu;a ti, kdož: říkají, žže nechtějí: almužny, nýbrž
TNM právo, zapomínají, mimo svou zpupnost; že vždy
sh cky budou na světě lidé, chudí i bohatí, kteří budou
a potřebovati almužny,a že není naprosto přánímBo
i žím, aby ctnost křesťanskéhosoucitu a milosrden

: ství vymizela Zesvěta. Zde jest-na místě chválit
Léona Bloye, že drží. světu před :očima štít s nápi
sem.z Evangelia: „Chudé vždycky máte.s sebou,“
a že nevěřív zánik chudobydříve néžzanikne svět.

-Jaký má rozsah křesťanská povinnost. almužny?
— Jest částí velikého. přikázání lásky,.a o tomto |víme,že jest přikázánítěžké;Těžkost obětí, jež lás

p., ka ukládá, jest však-různá, podle toho, jak veliká —
R > jest nouzé"bližního:amožnost člověka; jenž mápo

„ moci. Člověk není: povinen dávati: almužnu, leč
di © z dober přebytečných,leč těm; jichž nouze jest po
Ří měrněznačná; a lečtěm, jichž:nouze se nám před
Ú: stavuje.bez: hledání. Jako'jjsme naznačili, že se i bo
© hatý a vznešený můžeoctnouti v nějaké tísni, kde
; potřebuje cizí hmotné pomoci, tak zase není člově

W ka-tak chudého, jenž bý nemohl 'přispěti potřebě
if bližního:svými:činy. Potřebnémupomáhati hmot

nými prostředky> toť.povinnost vzájemná,a kdo:
nepotřebuje dnes, může-potřebovatizítra. Povins :

i nost almužnyvyplývátudíž z nezbytnénestejnosti
l majetkujednotlivců a odtud častovznikající hmot-*
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né tísně, a také zesamé povahyhmotného majetku,
který nám nebyl dánod Boha v užívání neobmeze
né, nýbrž:v dar podmíněný. Přes to jest podle kato

o lického:učení:almužnazávazeklásky, nikoli spra
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AF vedlnosti; a ten, kdo proti tomuto závazku těžce
E hřeší, není povinenhraditi ani odepřenoualmužnu,

ní škoduvzniklou z odepření.
Povinnost dávati almužnu i její omezení jsou ob

saženy žaké.v Písmě svatém. Uvádím aspoňtyto
ai teksty. „Synů, v almužně chudého nezklamávej; a

© očí svých neodvracej'od chudého.“ (Sirach 4, 1 a
nn.) — „Kdo má-statek toho světa a vidí svého
bratra, an trpí nouzi, a zavře před ním své srdce,
kterakláska Boží zůstáváv něm?“.(1 Jan 3, 17.)—
„Odejděte ode mne, zlořečení, do ohněvěčného.

>Neboťjsem lačněl, a nedali:jste mijísti, žíznil jsem,AK| anedalijstemi:píti,atd.““(Mt25,41ann).—„Po
Á všechny dny života svého v paměti mějBoha: a va
M fuj se, abys-nikdy nesvolil k hříchu, a abys neo

pouštělpřikázání Pána Boha našeho. Ze svého stat
ku dávej almužnu, a neodvracej své tváře od žád
ME néhochudého: nebo tak bude; že ani od tebe nebude

- odvrácenatvář Páně. Kterak budeš moci; tak buď
ME milosrdný. Buděš-li miti mnoho, dávej mnoho: jest

liše málo mátibudeš, také z mála rád udělovati
hleď. Odplatuzajisté dobrou.skládáš sobě ke dni
potřeby.Nebo almužnaod.všelikého hříchui od
smrti osvobozuje, a nedopoušťí duši jiťi do temnos
ti. Doufáníveliké: bude almužna před Nejvyšším
Bohemvšechněm, kteřižji dávají. Vystříhejse.pil-
ně,můj synu,všelikého-smilstva, a kromě své man“
želky nikdy se. nedopouštěj poznání hříchu. Pýše

M nikdy nedopouštěj, aby panovala v tvé mysli, neb
S v tvém slovu: neboťv-ní počátek vzalovšeliké za
ME hynutí. Kdožkoli by tobě něco dělal; hned mu :2a
MĚ plať mzdu, a mžda dělníka tvého úť nikoli nezůstá

| váutebe. Čeho néchceš,aby se od jiného dálo tobě,
| Meď,abys'ty nikdy jinému nečinil: Chlébsvůj jez
| 8lačným a chudými, a z oděvů svéhopřikrývej na
- ké.Chléb svůj i.„víno své:nad pohřbem spravedlivé
houstanov, a nejez-ho 'ani.nepij s hříšníky.Rady

vědycky u moudrého hledej. Všelikého času dobro
; řečBohu, a prosod něho, abytvé cestyspravoval,

a všecky tvé rady aťv něm zůstávají: Oznamuji:ti
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také, můj synu,že jsem dal deset hřiven stříbra,o.. . o vv

: médském, a jeho zápis mámu sebe. A protož."poptej
a se, kterak bysk němupřišel.a-vzal od něho řečenou
: váhu stříbra a navrátil.mu- jeho zápis. Neboj se, můj

synu; chudýsice život vedeme, ale; budeme-míti
mnoho dobrého, jestliže- se budeme báti. Boha, a
jestliže odstóupíme od všelikého hříchu, a bude
me-li činiti dobře.“ (Tob. 4.)

£ Schválnějsem uvedl v úplnosti naučéní, které
E dal spravedlivýTobiáš svému synu:na cestu doži-.
slá vota, aby bylojasno, jak 'asi-má vypadati milo
M srdenství a spravedlnost v,rámci:ostatních povin:
n: ností, a-jakých asi musídosíci rozměrů, aby člověk
“ nezůstal Bohu nic.dlužen, nýbrž mohl slouti mužem
ob: dokonalým. Nyní můžeme-přikročiti k:obšírnějšímu

výkladu zákona o almužně,.podle obecného učení
theologů morálních, jež. v:tomto případě:zavazuje
naše svědomí. To'však,.o čemdosavad -nebylodo
saženoshody, může.dojíti objasnění v budoucnosti,
buď :společným-úsilím-"týchž „morálníchtheologů,
neborozhodnutím:„nejvyšší církevníautority. Opa
kuji ještě jednou, že nemluvím o závazcích, jež ma

lz ji boháči k chudýmze spravedlnostia, jež přestupu
"i jí často způsobem.do nebe volajícím, 'ujímajíce jim
bí spravedlivou mzdu a-utiskujíce je:s nevypočitatel

nou Istivostí. Aninepopírámjistá. práva státu,-Jež
má na jednotlivce..ve věcechmajetkových, ovšem
jen -se'zřetelemnadobro celku. Zdejde o to, kolik

"povinnosti má jednotlivec: přispívati druhému jed

notlivci z:tohomajetku, jehožnaby“řádnýma prá. voplatným způsobem. +4:
o Co jsou dobra přebytéčná, Z.„nichž máme dávati
: almužnu, a jaká mustbýti tíseň bližního, abychom
i byli -povinni mupomoci?.-:Dobra přebytečná jsou
4 ta; která přebývajípo splněníspravedlivých závaz
M ků vůči bližnímu a:po-ukojení vlastních potřeb. Zá

vazky spravedlnosti jdou předzávazky lásky,a zá
vazky láskyk.sobě jdou před závazky.lásky k bliž
nímu,protože láska k sobě:Jest normoua základem
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lásky k bližnímu („Milovati budeš bližního svého
jako sámsebe!““). Statkempřebytečným rozumíse
však jen to, co pravidelně zbývá po krytí všech'vy
dání životních a stavovských, to jest po vydáních.
na-řádné živobytí vlastní, své rodiny-a své čeledi
(vydánínezbytná k životu) a po vydáních na udrže-.
ní důstojnosti.stavu, jehož jsme poctivě dosáhli
(přiměřenépotřeby Stavu). „Celkem možnoříci, že
žije stavu svému přiměřeně,kdo se ve svých potře
bách a vydáních řídí:rozumnými požadavky svého
společenského postaveni: a příkladem rozumných
druhův povolání, stejně vzdálen.jsa-špinavé ha
mižnosti jako nesmyslného „přepychu“ (Vřešťál,
Katolická mravouka IX., č. 32).

Tíseň neb nouze, jež zavazuje mohoucího, aby.
bližnímupomohl, jest:buď svrchovaná; neb:těžká,
nebovšední. Ke svrchované se řadí tíseň velmi těž-:
ká, k těžkéznačná, k všední pouhénepříjemnosti..
Svrchovaná jest: tíseň tehdy; když byčlověk bez
cizí pomoci.jistě neb aspoň pravděpodobně zahy
nul. Velmi těžkájest tíseň, v níž je velmi nesnadno..
uniknouti smrti, nebo-v.níž jde'o zmrzačení, ztrátu
statků nebostavu; ztrátu neporušenosti ňebo'jinou
škodu nenaprávitelnou nebo dlouho trvající. Těž
ká tíseň jest-taková, :kde si-člověk může:sice po
mocisám,: ale snad jen těžko, s napětímvšech sil,
se značnou námahou. Jde-v ní.o těžkou škodu;0
všemškodu, kterou lze. časem vyrovnati. Značná.
jest tíseň, která-nénísama v soběvelká,.ale kterou:
zvyšují okolnosti k svrchované nepříjemnosti.T
seň obyčejná jest ta, v.níž hrozí škoda malá,:nebo
j.škodavelká, alejjiž se:lzevyvarovat. Někdy jest
docela malá::jde spíše o.nehodu, nepříjemnost, se-.
bezapření, překonání .nechuti.

Jisto est-mezi theology;'že každý jest pod těž
kým hříchem povinen pomociz přebytků životních.
bližnímuv jeha svrchované nebavelmi těžké nouzi.
To znamená:jest k-tomu povineni ten,-kdo nemá:
přebytkůstavovských;. ba i'ten, kdo nedosahuje.
plné stavovské: neb- životní:úrovně. Avšak povin-.
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nost tato sevztahuje jen na nejbližší dobu, a.po
třebný nemůže nikterak předpisovati způsob, ja
kým:mu má býti pomoženo.

V těžké neboznačné ťísni jsmepovinní bližnímu
pomociz přebytků stavovských; a.to podtěžkým

sh hříchem.Nemámetedy: povinnosti uskrovňovati se
o ve stavovském -způsobu života, ani nemusíme.po
k, mocikaždému žadateli, protože jsou také jiní,kteří

mají pomáhati; nehřešímé, když dáváme přednost
nejbližším, přátelům, druhům,. známým, a zejména
odmítáme-li žadatele dotěrné a často nás obtěžující.
-V obyčejné nouzi jsme povinni přispěti bližnímu

poď všedním hříchem; a to: jen z přebytků stavov
ř ských. Že bychom byli povinni k této milosrdné
nd službě podhříchem těžkým, učili.arci někteří mo
i ralisté; -ale nebylo. to uznáno obecně,pročež nelze

mluviti o závazku těžkém. Codo množství těchto
; almužen a pomocí, vyhovuje nejvíce pravidlo, že
| jest třeba dávati z. přebytků stavovských tolik,

í | aby bylo postaráno o existenční minimum-nejčhud
i

|

Mss

paní

obaovnde

".

ších, kdyby se starali svým. dílemtaké jiní majetní.
Při tom dlužno míti na.zřeteli, že' sev některých
státech vybírá povinná chudinská, daň, čímžse ma
jetníci-zhošťují aspoň-části své-povinnosti k chu

EZanytněnPoMMnb7PAA *y"o-“zdl“

fa

© dým. Také sluší připomenouti, že výběr obyčejl *7© nýchchudýchjestzcelalibovolný,arovněžtak
k způsob,jakým se pomoci chce (penězi,potravinami,
n bezplatnou“pomocí lékařskou, právní atd.,'nabíd
Hi nutím prácea mzdy těm;-kteří jsou schopni pra

covat a pod.).:
Cokoli jest nad povinnost: zde:vyznačénou, není

| povinnost, nýbrž.rada. Zachovávatirady vede arci
ji k. větší dokonalosti, ale opomíjeti je-není ani hří
E chem všedním. Na námitku, -že při takto omezené
1 závaznosti almužny-bude mnoho potřebných pomi

l nuto; ježto mnozí.bohatí:nekonají svou povinnostlásky, lze odpověděti,.že se ti, kteříbý skutečně
| byli opomenuti,'dostanou dotísně těžké, kdež jest
i závazek 'jim pomoci přísný-aže jest pak též mno
v) hem více.těch, kteří jsou povinni jim pomoci. Mimo
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Ě to má společnost občanská doplniti nejnutnější za
F opatřenítěch, naněž nestačí ani soukromáani cír
E kevní péče; nemá si však chudinství vyhrazovati,
< poněvadž státní péče o'chudé má značné stíny a

nedostatky. Daleko více se má vláda a zákonodár
3 ství starati 0-to, aby nepřibývaloproletářůnespra

* vedlnostmi, jichž se na slabých dopouštějí finančně
silnější,mezi'něž ovšem patří i sám stát, vymáhá-li
nanezámožnýchvrstvách nepřiměřeněvysoké daně
a dávky. Stát mápovinnost pečovati o blaho celku,
nikoli-o -dobro jednotlivců; neumí-lizaříditi běh
věcí tak, aby-celkové bídy ubývalo; jest povinen
nutiti vydřiduchy k tomu,aby nespravedlivě vyso
ké zisky vraceli v jiné forměstátu za účelem pod
pory slabých. Samozřejměnesmí býti daní, důcho
dů a hospodářských vlivů; jimiž stát- nejhojněji
vládne,a které by dobřestačily na vyživení všech,
zneužíváno na obohacování jednotlivých občanů,
ani na obecní vydání.příliš honosná, škodlivá amarnotratná.

Tolik o almužně jako souboru hmotných povin
ností, jež má láska dobrého křesťana k svému bliž
nímu.Lze tvrdit, že jest tato láska vypočtenými
body úplně vyčerpána a že nelze žádati nad to nic
od nikoho v žádném připadě? Kdyby-všichni chudí
žili z víry a.všichni zámožní kdyby konali svou po
vinnost almužny, kdyby nebylo soustavného olu
pování prostředně zámožnýcha dobíjení těch, kteří
majískrovný majetek; a kdyby byla práce.nejchud
ších honorována tak, aby -mohli býti slušně živi
se svými rodinami a měli minimální zaopatřeníi ve
dnechstáří nebonemoci, tehdy by: počettrpících a
obtížných:chudých 'sklesl na přirozenou míru; na
onu míru, která. jest obsažena a naznačena v:slovechSpasitelových „chudévždycky máte s sebou“,
a nebylo by-žádné pochybnosti o tom, že o chudé
jest v křesťanství postaráno dostatečně. Jak -jest
však čeliti oněm.zlům,jichž jsme se právědotkli,
a jakdoplniti pomocv'nouzi,zaviňované brutální
minespravedlnostmi a stoupající necitelností oněch
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bohatých; jejichž majeteknese na soběstopy krve,
a zvyšované tím,že pojem trpělivosti, skromnosti a
poctivosti byl milionům lidí ukraden zároveň:s je

„jich majetkem nebo s právem na.získávání majet
ku?Proletáři jsou dvojnásob chudí; nemají ničeho,
ale jejich žádost jest vybičována v žádost bezmez
nou, vášnivou, závistnou a 'nenasytnou. Jakými
šoustavami „pomocí'lze.ukojiti: tyto křesťanyotrá
vené a odumřelé, jejichž duše jsou ve větším nebez
pečí než jejich těla? Vždyťony právě uvedené mo

„rální zásady o pomáhání bližnímu s většími nebo
menšími obětmi:týkají se, zdá se, nebezpečí spíše
hmotného než duchovního...: -(Pokračování.)
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| »DR. JAR. OVEČKA S. J.

tt DŮCHOVNÍPÍSEŇ sv. JÁNAÓDKŘÍŽE:

V zadňím sklepě
Mileného jsem senapila, a když jsem vyšla a kráčela—© -celoutoutonivou,jižjsemnicnevěděla,
a brav se miztratil, za kterým jsempřed tím chodila.

"Dušepravila- ježto sama:tove stavu sňatku za
kouší - v předešlésloze, že Milený:opájí.i-jiné do
konalé:duše „kořeněným vínem““.Vracejíc se k lí
čenítoho, čeho se'při uskutečnění sňatku dostalo a
pak ve stavusňatku velmizhustadostávájí, zůstá
vá:při obraze:předešlé.slohy Onápoji a používá i
myšlenkyze slohy XVII.:,„Pásti se bude Milený
mezikvěty.“ Tam totiž pohlížela-na'spojení s Mi
leným „sestanoviska: jeho:a.chtěla vyjádřiti, že se
s Milenýbude mezi jejích-ctností, spojeníma přepo
dobněním pásti na -nísamé; zde pohlíží:nato spoje

a ní a'přepodobněníse stanoviska svého.a vyjadřuje
(ee je napitím ze samého Mileného ve sklepě -Mileného

(obojísvýznammá-zdétotiž'tento.druhý pád), a líčí
pak. dvojí účinek' a důsledektoho. napití, totiž za
(prvé zapomenutí na všecky věci na světě a odumře
460.
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É níJim, a zadruhé umrtvení všech jejích nižšíchbaSl

ženía libosti. ©
„V zadním sklepě Mileného-jsem-se napila.“

V zadním sklepě bývá víno nejlepší, a-tak zde
„zadní sklep“ Mileného značí nejhlubší hlubinu
mystické lásky Mileného; bytnostně:poslední a nej
vyšší stupeňv ní,totiž spojení se sebou a přepodob
něnív sebe duchovnímsňatkem, jež.ona velmi pří
padně vyjadřuje slovy: „Mileného jsem -senapila.““
Jakse- totiž nápoj-rozleje a rozplyne po všech
údecha žilách v těle, tak'se toto sdělení Mileného
rozlejepodstatně vcélé duši a v jejích duchových
mohutnostech, rozumu a vůli, jakožto součástkách
duše,ba dušejé ponořena v Božství; a to ne jakoby
zevně,nýbrž:vnitru svého ducha je jím proniklá,.
je co do podstaty a mohutností jakožto součástek
duše v Božství přepodobněnaa, tím.se jimi Milené
ho „napila“ a stále:hodále pije.

Toto objímající, spojivé; přepodobivé:"působení
Božína podstatu duše ana její: mohutnosti jakožto
součástkyduše'a z něhovzcházející spojení a pře
podobněníje totiž trvalé bez přerušení po celou do
bu sňatku, tedy do smrti a duše-si ho je rozumo
výmpoznáním vědoma (povšechné, slabé, základní
spojivépoznávání Bohav duchovním sňatku) a vů
límá z.něho:slast ((povšechná, slabá, základní spo
jivá slast z Boha v sňatku) také trvale, poněvadž.
to poznáváníata slast jsou bytnostní důsledky (ac
cidentia'propria) toho,spojení a přepodobnění.To
to přepodobněnía poznánía slast jemu odpovídají
cí jsou tedy základní „napití““ z Milenéhov úkonu.
duchovního“sňatku a další trvalé základní „pití“
z něho.

Ale při úkonuduchovního'sňatku (avelmi zhus
ta 1podději ve stavu duchovního sňatku) působí
Bůh na mohutnosti nejenspojivě přepodobivě ja
kožtona součástky duše; nýbrž.ještě jiným spoji
výmpůsobením jakožto namohutnosti duše pozná-.

1 Srov.Horatiovo „Te bearis interiore neta Falerni“
(Carm.II.3, 8): Potěšíš se zadnější známkou falernského.
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vací a snaživou, a podle rázu toho působení(dotek
„jiskrou“ v PS 25,:53„kořeněné víno v PS.25, T.8;
„procítání“ Milenéhov duši v PN IV 4277; jiná pů
sobení, jimiž je Bůh přebohatý) vzniká v rozumu
nad to povšechné, základní, temné experimentální
poznávání Boha jakožto s duší spojeného a v sebe
ji přepodobňujícího(ave vůli nad odpovídajícízá
kladníslast) ještě jiné. přidané převznešené spoji
vé,"temné experimentální poznávání Boha toho ne
bo onoho obsahu, a vůle z:tohoto přidaného spoji
vého poznání (a mnohdy. též z -přímého spojivého

působeníi na vůli) přeplývá,příslušnými slastnými-hnutími a kony.
Toto přidané spojivé“„působení Boží1 na rozum 4

vůli duše přepodobněné jakožto.na- mohutnosti, a
poznánía slast jemu.odpovidající, jsou případečné,
přechodné„napiti“. z Mileného.Nejsoutotiž trvalá,
nýbrž pominou po prvé za nějakou dobu, podle své
ho rázu dříve.nebo později, po úkonu duchovního
sňatku, a podobně pominou, když jsou později ně

kdy -velmi zhusta, praví sv. Jan - udělena ve stavusňatku.
V druhém řádku:této slohy mínísv. Jan slovem

„napila“ napití obojí, základníi případečněpřida
né; Ale slovem „vyšla“ téhož verše míní.napití jen
přidané, jež pominulo, kdežto při rčeních „již jsem
-nic'nevěděla“ verše čtvrtého -a „brav se miztratil“
verše pátého, jež vyjadřují účinkya důsledkyna
pití, míní sice především-přechodné napití přípa
dečné, ale se spolupůsobením trvalého pití podstat
ného. Ba velmi -hustá napití případečná ve stavu
sňatkua jejich účinky.a důsledky pro svatost duše
jsou vlastně důsledek pití základního, totiž přepo
dobňujícího spojení s Bohem přesvatým a přeči
stým, jež si žádá v duši svatosti a čistoty vyjádřené

vo „bravsemiztratil“slovem „vyšla“ míní duše choť jen napití
přidané, je zřejméz toho, že jen ono pomine, že du
še z něho „vyšla'“, kdežto pití základní je trvalé. To
přechodné napití přidané však, pokud trvají jeho
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8účinky, tak.povznese duši v Boha:a tak ji v něho
P pohříží,žeduše dále' praví: A když jsem vyšla a
k kráčela celou touto nivou, již jsem nic nevěděla.““

E „Celá tato niva“je celý tento širý svět, jímž du
- šekráčí; a ona tu dí, že, když toto přidané spojení

M mohutnostmi jakožto mohutnostmi pominulo, že
* trval ještě jeho dočasný účinek (posilovaný ovšem

E trvalýmpitím základním);totiž zapomenutína vše
cky věci na světě a odumření jim, jejž vyjadřuje
slovy„již jsem nic nevěděla“

Duše je“totiž nápojem převznešené „moudrosti
Boží,který v tom přidaném spojení rozumem pila,
informovánavědou nadpřirozenou, proti níž je vše
ckovědění přirozené, ač duši zůstává (baje zdoko
naleno vlitým věděním nadpřirozeným). a duše ho
může-používati, spíše nevědění, nežvědění a ona
je, dokud-nepomineve vůli, která při tom také pi
la, účinekpříslušných: konů lásky, jakoby zapome
ne. Alé poněvadž se těch napití případečných do
stává duši ve stavu sňatkuvelmi zhusta, je'to „ne
vědění“a zapomenutí duše choti trvalé nebo skoro.
trvalé, třebas.nenístálé téže síly. A vztahuje se to
„nevědění“ a zapomenutí především na jednotli
vostní poznatky věcí smyslových. Tato duše si te
dy pro tatopřechodná přidaná, velmi hustá.napití

2 Boha,ježto. jejich účinek trvá téměřbezpřetržení
(ale i pro spolupůsobící:"trvalézákladní pití Boha)
jen málo-všímá- věcí: světských, vlastních a (ještě
méně)cizích, a nic - ani zlo - nevykládá ve zlé: od
umřela tomu všému, je nad to nade-všecko povzne
sena - „jižnic neví“ =

Ale také všecek starý. život duše a nedokonalosti
jsou tím napitím(i zde je míněno především napití

Popadočné mohutnostmi jakožto mohutnostmi přiúkonu duchovníhosňatku, dokud jeho účinek trvá
a pak je vystřídáván účinkem napití dalších, velmi
častých, s nimiž ovšemspolůpůsobí trvalé základní
pití) v zadním sklepě navždy uvedeny v niveč a
duše se obnoví v nového člověka,což jest druhý
účinek toho „napití““, vyjádřený veršem:.,,A brav.
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se.mi ztratil, za kterým jsem předtím.chodila,“
„Brav““ jsou tu nedokonalosti, přirozené a duchov
"ní, které duši i sebe duchovější.zůstávají, dokud

R nevštoupí do tohoto zadního -sklepa,.t. j. nedojde

k “ tým, jenž ji již ke konci dobyduchovního zásnubu;
a ovšem daleko dokonaleji při samém úkonu du
-chovního sňatku a pak ve.stavu:sňatku očišťujea
'očištěnuzachovává,jak je to jeho důstojno,proto
-že je s ní trvale přepodobněním spojen. Za tím bra
vem nedokonalostí -duše „předtím““,t. j. až do du
chovního sňatku, .„„chodila““,to jest, měla jej a pásla
jej povolováním:a vyhovováním.*

i duchovníhosňatku s Bohempřesvatým a přečis

|
i

„brožEdán=

RAhJ

mtýAWeoJLATA"T -»

n P. EM,SOUKUPÓ.P;Bd | : -DTi M,
nb JEDNOSTRANNÝ DUCHOVNÍ. ŽIVOT

Mluvíváse'o. jednostrannostech duchovního ži
vota. Vytýkáse v-určitých případech, že jedna
stránka vnějšího vývoje náboženského života byla
"učiněnajedinoustránkou, nejvíce hodnocenou. Ne
bývají tím míněni pouzeprofesionálové svého způ
sobu pobožnosti, nýbrž: i "domnělé názory členů
velikých náboženských sdružení, třetích řádů, ma
3. 2.Sw Jan neminí říci, že by duše ve stavu duchovního
sňatku již nikdy neupadla do všedních poklesků aktuál
ních polouvědomělých nebo polodobrovolných (Vp I 11,
8) asnad i do nějakých nedokonalůstek i uvědomělýcha
dobrovolných. Vždyť z. NII 20, 5 je viděti, že.má za tw,
že i. duše, která byla ve stavu.duchovního sňatku, může

„přijiti do očistce, a jen o těch, kdo v tomto životě dostou
pí devátého přičle na žebříku z lásky, to jest stupně popi

. „sovaného v Plameni lásky žhavém, tampraví, že vyjdou
bi ce z těla ihned budou míti jasné patření na Boha. ;„„Neboť

| ti, arci nemnozí, nepřijdou do očistce, jelikož jsou již zce
sy la očištěni láskou.“ A.v:PN I 35 praví, že převznešené
TĚ „střety duše s láskouBoží na tom devátémpříčli „mají za

aa=jmma-n8D

jeraE7TCeknPŘrSFoPAUana

oRodáVTerken,6morehok©VZ
-4.04+-4-..

W účeločisťitiji a vyvéstii ztěla“.dý“ -Do těch poklesků a ne okonalostí, které ji i do očistce
k i mohoupřivésti,upadá duše na stupni sňatku právě.v těch
i: © mezidobíchmezi případečnými„napitími“, když „nevěděK „ní“ z napití vzniklé a účinek toho napití na vůli buď již

1 (až do.„příštího„napití“) pominuly, anebo aspoň jsou jižJen slabé“ - O M 7„ ..
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. riánskýchdružin, určitých bratrstev; jako by se
s. chtělodebatovat, co-mávětší cenu: třetí řád jeden£© čidruhý,mariánskádružina"čijinébratrstvo,atd.
Nenípochybnosti, že bývají takové jednostrannos- :
ti, plynoucí znadšené-oddanosti-své Věcinebo své
osobě;a hlavně'plynoucí.z nedostatku pochopení
hlavnílinie náboženskéhoživota.

Nedrží-likřesťan:tutohlavnílinii náboženského
života, skutečnou“tepnu; mávše stejnou cenu, to
jest, stejnou'nicotnost. Cenarozličných uspořádání
projevů náboženského vnějšího života je jen v tom,
jakým způsobem:jsou schopna udržovatizdravý a
hojný proud životana-hlavní linii a vtepně náboženského či duchovního života:vnitřního. jo

Hlavní a vlastní a'naprosto nutná linienábožen“
ského života pro každou dušije vytčena v theolo
gické summě svatého Tomáše Akvinského (2. II..
121, 1): „Vzdávati úctu Bohu, jakožto stvořiteli,
COŽčiní nábožnost, vyniká nad vzdávání úcty otci
tělesnému,což: koná uctivost. Ale-vzdávati Bohu
úctu jakožto otci; vyniká i nad vzdávání úcty Bo
hu,jakožto stvořiteli a pánu. Pročeždar pobožnosti
jest více.než nábožnost... Jako ctností uctivosti
dává člověkúctu.a službu nejen-tělesnémuotci, ný
bržtaké všemupokrevenstvu; jakožto náležejícímu
k otci,.taktaké dar pobožnosti prokazuje úctu a'
službunejen Bohu,nýbrž i všem.lidem, 'jakožto
k Bohupatřícím. Ak tomu patří uctívati svaté, ne
odporovatiPísmu;-aťsé-murozumíči ne; jakpraví

Augustin.A proto také pobožnost;pomáhá strádajícím bídou. ...a -takésvati se nyní slitovávají nad
těmi,kteří žijí ve stavu těchtoběd.“.

Cesta, tepna; hlavní linie náboženského života

tedy jesh: prokazovati.Bohuúctu a službu, protožeuznáváme Boha za svého stvořitele a pána. Ale při
tomnesmí býti.přeslýcháno volání Ducha svatého,
o kterém též 'mluví:sv. Tomáš, abychom postoupili
k citům dítka k: otci, bychom prokazovali Bohu
úctu a.službu. proto, že jsme-si vědomi, že jest na
ším otcem amy jeho dětmi.
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Člověk ctí Boha jako stvořitele a pána. všeho
projevy, které:vyjadřují důsledky toho přesvědče
ní. Sv. Tomáš jmenuječtyři základní: oddanost,
ochotná vůletotiž, vykonati vše, aby člověk oprav
du sloužil Bohu; modlitba, kterou člověk povznáší
myslk Bohu; jakožto původci všeho, co člověkmá,
a podle toho pak obrací mysl k Bohubuď na výraz
podrobenosti či klanění, nebo vděčnosti nebo lítosti
nebo prosby; obětí se člověk zříká věcí pro Boha;
slibem-dokonale-svou vůli upevňuje k: dobru a ke
službě Bohu v nějakém zvláštním skutku nébo ce
lým životem. Při tom všem sv. Tomášnic tak často
nezdůrazňuje, jako požadavek podrobenosti člově
ka Bohu. Všechna odhodlaná ochota vůle, všechny
modlitby, každá oběta každýslib: musí vyrůstati
nejprve a nezbytně z těto půdy: můj život, mé ná
zory, méřeči, skutky, „věci, jsou podrobeny Bohu,
Boží vůli. Není to nic: jiného, než na poměr duše
k Bohu užitá:filosofická nauka; že:nemůže nastati
živý a blahodárný styk nižšího.s vyšším, leč když
nižší se dokonale podrobí vyššímu.

Avšak podrobení nesmí zůstati jen trpným pod
dáním.Čtverý projev podrobenímusí býti dále pro

"vázen živým a podle jednotlivcovy..schopnosti- a
milosti stále. živějším vědomímpřítomnosti a pů
sobnosti Pána Boha, pod jehož vlivem a přítomnos
tí člověkuplatňuje své schopnosti.Též v kráse Bo
"žibytosti/musí člověk viděti svůj ideál, k němuž
povznáší své city a činy. Odborníci praví.výrazněji,
že tu člověk -vykoná trojí: vyhledává poznání
o svém stvořiteli a pánu, o jeho vůli; proniká se
bezpečným přesvědčením o pravdivosti. a smyslu
poznávaného; to pak zpracovává pro.sebe a vypra
covává siplán svých osobitých stránek oddanosti
Bohu, svých modliteb;isvých obětí, snad i svých
slibů,.„ukáže-li se potřeba jich. |

Všechna tato práce jest úplný: služebník Boží.
Ale 5. kapitola Matoušova evangelia, přesně její
zakončení, ukazuje, že Boží Syn vědomě chtěl více
nežslužebníky. Starý zákon mělpouhé služebníky
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:©Boží a syny Abrahamovy. Ale Pán Ježíš tu prohlu
E buje, zvyšuje požadavky starého zákona a končí:
E „Abystebyli dítkami Otce svého, jenž.jest na ne

| besích.““V.Lukášově evangeliu (17, 10):opět nazna
. čuječastoopakované srovnání. poměru služebníků
a dítek rodiny, chce, aby jeho vykoupení byli dít

Jik kami: „Když učiníte všechno, co vám bylo přiká
ME. záno, rcete: služebníci-neužiteční jsme; co jsme mě

Ji učinitiučinili jsme.““Je v tom-povinná snaha
o dokončeníoné hlavní linie náboženského života.
Svatý Tomáš tamtéžpraví: „Duch svatý nás nutká
k tomu, abychom měli nějaké synovské city k Bo
hu; podle slovlistů. Římanům (8,15): Přijali jste
ducha synovství, ve kterém voláme: Abba, Otče.“

Obsah povinného citu k Bohu jako -dítka kotci,
je zřetelněpodrobně naznačen hlavně v částech no
vého zákona,psaných apoštoly Janem a Pavlem.
Vidímejeho dvě-hlavní součástky. Jednu pověděl
sámbožský Spasitel: V 5. hlavě Matoušova evan
gelia se udává za důvod-vyšších a hlubších poža
davků SynaBožího podobnost dítka s Otcem, „jenž
dává slunci svému vycházeti nad dobrými i zlými“,
pročež je třeba milovati'i-své nepřátele; podobně
bychommohli doplniti každýz požadavků oné ka
pitoly důvodem, že nebeský Otec musí míti dítky
sebe hodné a dítky musí jednati důstojně svého
Otce. Druhou.složku: vyslovil apoštol Jan: ,„Vizte,
jakou lásku námprokázal Otec, že dítkami Božími
slujemea jsme“ (I. Jan. 3, 1); tedy ne již pouhýcit
podrobenosti, nikoli pouhé vědomí služebníka, ný
brž vědomý a opravdový cit lásky k:Otci za jeho
lásku, A hned připojuje první část citu dítka k Bo
hu, jako k otci::,,Podobni jemu budeme, neboťbu
deme:jej viděti, jak jest. A každý, kdo má tuto na
ději v něj. posvěcuje se, jakož i on je svatý.“

Aťjest jakkoli zevně zvláště upravená cesta.ná
boženskéhoživota, musí-vésti touto linií vzestup
nou a nepřerušenou, aby byla cestou k cíli nábožen
ského života. Čím více vědomě jí vede, to jest, čím
více s vědomoua sledovanou myšlenkou na podro
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benost Bohu stvořiteli a pánu; na podobnost s Ot
céma lásku k Otci,tímjest hodnotnější.To pak je
celýnáboženský život, snad by se.smělo říci, že ná
boženský život všěstranný. A cele jednostranný,
tedy pokřivený,. náboženský“ život. jest, sloužiti
-Vprvní řadě něčemu jinému než přímo Bohu, třebas
svatému, a v.první řaděmíti lásku k něčemujinému
než:k Otci, jehož. pravým a 'jeho hodným dítkem
"chceme sé projevovati vědomě každýmnábožen
ským projevem. ©

JAROSLAVDURYCH
DELNIK

Jel. jsem:0„prázdninách sesvými dětmi z delšího
výletu, na němž jsme se jak se patří 'unavili celo
denním„pochodempřes kopce a lesy, zvláště když
jsme dorazilik večernímu vlaku'až pět minut před
odjezdem,i byli jsme rádi, že:senám ve vlaku dostalo místa. .

Byl:to vlak, který vezl tou-dobou:téměř jen děl
níky, vracející se z práce, neboťbylo tov kraji že
lezáren, cementárena podobnéhoprůmyslu. Tu při
sedl dělník a-našel si místo'v rohu.proti nám. Opřel
sea seděl.A jistěto bylo uspořádáno tak, abychom
se'vraceli domů tímtovlakem, abychom vstoupili
právě do tohoto-vozuasedli si tam,kde jsme seděli,
aby ten dělník mohl-nalézti místo“vrohu naproti
mně a abych senemohl dívati po celou cestu na nicjinéhonežnaněho.

Podle všech známek“byl -to jen“"dělníkprostý a
velmi chudobný, nijak:nedbající svého zevnějšku.
Byl velice unaven. Unaveni ovšem-byli všichni ti

V dělníci:a unavéni jsme byli:i my, poněvadž naše
cesta byla dlouhá, namáhavá a. téměřbez zastávky.

„Kdo mohl, ten klímal; nebo si hověl; ničeho si ne
všímaje a.také nikdo snad nepromluvil. Bylo též
"dusnoa bouřlivo,což ještě vícezvětšovalo únavu
"všech. A zdálo se; želidé, kdyby nemusili, ani by
nedýchali.
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p Nicméně musil jsem otevříti oči dokořán -a hle
E. dětina dělníka, sedícího v rohunaproti mně.Mohl'*

L jsem tak činiti beze všeho ostychu, poněvadž, jak
jsemjižpravil, nikdo si nevšímalnikoho: a ničeho,
každý byl tak znaven, že ke všemu byl už úplně
lhostejný,--aani ten dělník si nevšímal toho, že na

JŘ“ něhohledím tak dlouho a tak vyjevéně; místo abyčh
si sedl pohodlněji-a malátně přivřel oči, což bych
byl zajisté učinil, kdyby bylbýval proti mně seděl
kdokolivjiný nežtentodělník.

Seděltedy v rohu, poněkudšikmo, takže obě ra
mena i hlavutiskl-do rohu a tím byl obličej jeho
obrácenponěkud vzhůru aústa pootevřena jako
ústaumírajícího, který :v -posledním zápasu. stále
slabějia.slaběji. chytá vzduch tohoto světa, anebo
již jako ústa mrtvého,dosud nepodvázaná šátkem..
Hruď se však- pohybovala dechem, ač -těžce a po
malu,jako byje.bolel i ten nejmenšípohyb ajako
by v něm řeřavěla žebra. Ruce, hrubé a drsné, bez
vlády leželyna kolenou, otřásajíce se každýmná
razemkol0' spáry. Kolejnic. I jeho šaty setavily
v nějakou směs čislitinu, jako by i do nich pronikla
smrtelná únava práce, "hladu:a žízně, nouze a nevý
spalosti.

Mohlose zprvu zdáti,že nehleděl nikam, že jeho
obličejbyl tupý jako obličej uštvaného zvířete,kte
ré už leží a neutíká, a žeuž tatvář nebyla schopná
výrazujemnějšíhó, neboťbylaztvrdlá:a ožehláa
ztuhlá,jakoby zeslitiny čistrusky.Že to byl:zkrát
ka tvor,. vyčerpaný: tělesně l duševně tak, že už.

šv němnebylosíly-aže.z něhonezbylo“nic než tato
slitina, která se musí záhy už (proměniti v-popel
a rez.

Nebylůto všaktak jednoduché,-anitak bezůtěš
i né. Zajisté nepohnul: se.a mlčela ničeho nevšímal.

si po celou cestu,.a zdálo se, kdyby spadl s lavice,
žeuž bynevstal. Nicménějeho tvářbyla obrácena.

| vzhůru, oči hleděly:-vzhůru; ústa byla obrácena“
| vzhůru, a ač-by se-snad mnohému zdálo, že to.byl

v
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výraz: tupý, náhle se počalo ukazovati, kolik je
V tom slávy.

Nechtěje propadnouti své obraznosti, počal jsem
vzpomínati na. to, nevytesal-li některý sochař po
dobnou tvář. Vzpomínal Jsem sl na.Rodina, ten
však v.té chvíli zdál se mi mělký. Vzpomínal jsem

% si na“Bourdella, ten však v té chvíli zdál se mi tu
A pý. Viděl jsem však, že bylo k tomu třeba právě jen

této. příležitosti, abych: to poznal,.neboť v té tváři
bylo něco, čehojsem neviděl. dosud ať na. obraze,
"aťv kameni, kovu či.hlíně. -Bylo Ý tomněco veli
kého anade vše vzácného. Nezáleželopak na tom,
nač myslil ten dělník v-té chvíli, či dříve,či po celý
život,.a bylo-li v něm povědomí; čím vlastně ve
světějest, co dělá či.dělati má, a co.vlastně chce.
Jistě že nepřemýšlel0 smyslu práce, je-li snad dob
rem“či kletbou, je-li mu nezbytností či zotročením,
je-li snad na tomto. světě též něco příjemnějšího 4
sluší-li mu či nesluší únava tak těžkáa každodenní;
jistě že:'nepřemýšlel, jak dlouho vydrží na živu 4
-zkláti-li ho to zítra či dnes. Jistě že nemyslil nanic,
čím zabývají.se ti, kteří se.na duši svou dívají do
zrcadla a hledají zásady.ušlechtilé. Načtedy myš
Jil? Snad na nic? ©

Přece však na jeho tváři se zjevila krása. A věru,
| že nejsem tak vrtošivý; abych se nadchl či roz
z tesknil nad. dělníkem, vidím-li únavujeho, poně

vadž takový jest řád světaí to ať dělají ti, kteří
v tóm hledají zisk. Vidělj jsem však, jak obličej ten
byl obrácen.vzhůru, snad-by se zdálo, že jen ke
stropu vozu; jistě že nepřemýšlel'0nekonečnu. On
pracoval pouze a pracovál tak, jako pracuje člověk
vhodině smrti, kdy nastává práce nejtěžší. A natom měldosti.

A -tujsem viděl,že-taková bylatvář světcůa mu
čedníků,'umírajících po dlouhémutrpení nakůlu,
na' kříži, v-ohni. Tak obraceli tváře své vzhůru,
když zeslábli tak; že nemohli:nic,-když už vydali
všecko anemajíce pak sil, poznávali svou neužiteč
nost. I totobyl dělník užvyčerpaný a zmořenýtak,
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Fže se zdálo, jako by ještě jediné úsilí; a padl by
ME: navždy: i'on byl v té chvili už neužitečný, poně

JMÉvadž, učiniv všecko, užnemohl nic.
ME Jistě pak nevěděl sám, proč vzhůru se obrátila

AE jak bylv té chvíli vývýšen nad mnoho lidí a co
"X bylo slávy na-jeho obličeji. I počal jsem mu závi:
ME: děti hořce. Tak bychchtěl žíti a pracovati; až už

- bychnemohldále, až bych se zhroutil každého dne
- a nemohlaniuž litovati, že nebylo možno vykonati

JE vše,covykonati jsem chtěl. Tak bych chtěl praco
b vati, až cítil bych, že už: jsem tam, kde. překáží
©omrt.Takovou tvář bych chtěl míti.v hodině smrti.

Tak bych chtěl, aby mě bolel i'dech, že otevříti
musilbych.ústaa zvrátiti hlavua hleděti vzhůru,
zatímco ruce mé bezvládně-by se třásly nakolenou.

oře můj! Poznal jsem ve chvíli té,co. jest to,sláva!

'Ě EUGÉNIEDE CUÉRIN

M8 LITANIE SMUTKU, KTERÉ JSEM
JM SLOŽILA V NÁVALU ÚZKOSTI

OKriste, který jsi. přišel trpěti, 1
0 Kriste, který jsi'na sebe vzal naše.boly,
ÓKriste, který jsi byl opuštěn, když ses

narodil, :
ÓKriste,který: jsi Žil na cizinecké zemi,

0 Kriste,ktérý jsi neměl,kam hlavu-položiti.
- OKriste, který jsi byl zneuznán,
0 Kriste,kterýjsi snášel protivenství,

M O Kriste; „který jsi snášel pokušení,
Ó Kristé,který jsi viděl:umíratiLazara,

OKriste"| který: "sesv úzkostěch:krví. potil
M v zahradě Olivetské,. |

A8 OKriste,který jjsi byl.k smrti zarmoucen,
M OKriste;kterýjsi přijal políbeníJidášovo,

6 Kriste;který jsibyl.opuštěn:svýmiučedníky,

milovánínadmýmsmutkem!

„mějS
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4
-OKriste, který jsi byl zapřenpřítelem,
O Kriste,který.jsi byl korunován trním;

O Kristé, který jsi byl bičován,.
0: Kriste, který jsi nesl svůj kříž,
ÓKriste,Který jsi padl třikrát na cestě

ke Kalvarii,
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-uKtoRe
: =by: „0 Kriste, který jsi-viděl plačící ženy“
R ©jerusalémské;
kl O-Kriste, který jsi potkal svojimatku,. |
pbd ÓKriste, který jsi viděl pod křížemučedníka.

svéhomilovaného,
s OKriste, který jsi po svém.boku:viděl lotra,
c jenž senechtěl káti; 
č; ÓKriste, kterýj jsi:tolik trpělza. hříšníky,

OKriste; který jsi skončilživot velikým
zaúpěním,

mějsmilovánínadmýmsmutkem!

| . í Přeložil OttoF, Babler.

P. DR. ST. ŠPŮREK. C. Ss. R.

OBĚŤ VLASTNÍVŮLE
Poslušnost je jařmo. Je tvrdé jařmo, .
Evangélium jetéž jařmo. Sám Kristus je tak na

je = zývá. (Mt. 11; 29. 30.)
28 'Poslušnost je však jařmo těžší.

B Dobrovolná poslušnost jenejvětší 'jařmo, jaké je
i: možnéna půdě a v.mezíchkřesťanskéhonábožen
p: „ství

E. Jho-Kristovo je sladké. Jho:„poslušnosti je odje porné.
ji -Ptátese,proč?
p“ Poněvadž Ježíš Kristus je cesta, pravda a život.
bis (Jn 14, 6.).Proto se:nemůže mýlit. Proto se nemůže

mýlit ani ten, kdojde za ním. Je Pán nád.pány a
Král'nad králi: (Zjev.:19;:16.)M4nezadatelné prá

vo žádati poslušnost.Proto nenínic spravedlivějšího-nežli dobrovolně-jíti.za Kristem:'“ „:
Dobrovolněposlušný poddává se -však vedení

pouhého; člověka. I představený'je člověkem sla
bým a omezeným ve svém poznání a schopným chy

| byv „ svých rozhodnutích.: A čím kdo: má'většípl! 
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Pjistotu neomylnosti, tím nebezpečnějšíjjsou jehoči“
É: ny.a jeho rozkazy:

7 Žádný lidský představenýnení neomylný. Jen
i ž římskýpapež, mluví-li jako nejvyšší učitel víry a

mrávů, může míti. jistotu“ naprosté- neomylnosti.
Každý jiný představený je schopen stejně omylu.

3 i jako jeho poddaný.Lze sice připustit, že dáváBůh:
člověkumilost přiměřenou.jeho. stavu (gratia. sta
tus), ale tato milostpřispívá spíš Kopatrnosti v lid
ské rozvazenež.k neomylnosti rozhodnutí..

Rozdíl mezi poslušností ke Kristu a poslušnosti.
k lidským představenýmvynikne; uvážíme-li, k če
muse zavazujeduše:dobrovolnou poslušnosti!

Duše, která slíbila.dobrovolnouposlušnost, musí
poslechnout v-zájmu dokonálosti, i když se jí po-
roučínedokonalost, i když.je nucena'k věci,dáva“
jící Bohu menší:slávu. Za hlasem svéhorozumu má
právo jíti jen :tehdy,kdybyjí byl ukládán zřejmý
hřích!Není to však ztráta v ekonomii spásy a slávyBoží?

Slibem poslušnosti“svěřuje mnohý:člověk: svých
desethřiven představěnému;:abyrozhodl, zda má
užítideseti hřivén či jen pěti či jen jedné. Kdo však
dalčlověkuprávosvalovati sesebe odpovědnostza
hřivny,jež dal :Bůh-jemu, aby bezpodmínečně se
všemi pracoyal?:(Srv. Mt. 25, 15-—28.)

Zavázatise k poslušnosti nese s sebou povinnost.
poslouchati“ postupně: rozličných. představených,
snadnázorů naprosto protichůdných; znamená zba
vovati se vlastní vůle a vlastního rozumu.a nahra
zovatije cizími prvky. Dal-li-Bůh poddanému sto
krát.jasnější rožum nežjest rozumpředstaveného,
jakýmprávem 'smímse řídit jeho rozumem?Jakým-9.0 0,1.. „O .

právemsmím-uúčinitzávislou svoji vůli na jednotce'
JE jehorožumu?:Vidím-li.svým stostupňovým světlem

| dálea hlouběji, vidím-li evidentně škody rozkazu;
o nichž představený nechce mít tušení, zda smím
se řídit.jehonázorem? (Předpoklad je, že neběží
o hřích.):V.mnoha“případech bude to snad: velmi
pohodlné,jestli prozíravý poddaný. svalí odpověd
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A
nost najiného, kdo všakjej k tomu zmocnil?Bude
souzen podle.svého svědomí (rozumu) čipodle ci

zího svědomí?- Dobrovolná poslušnost: upouští, jak se zdá, od
rozumu a ponechává čiré náhoděúspěch pracía běh
svého života. Bude-li-poddán moudrému představe
nému, věc se zdaří, jeho život budesoustředěnější
a plodnější. Padne-li za oběť představenému ne
schopnému, ztroskotá: Ale-buďsi! Není to jehovi:
na. Dokonalá poslušnostjej osvobozuje od povin
nosti odpovídat se..

Zdá se, že si byli vědomitěchto obtíží: i světci,
vynikající slepou, dokonalou.poslušností. Sv. Tere
-zie.varuje důrazně. před:nemoudrými duchovními
vůdci. Stěžuje si, že jí lidé toho druhu velmi ublí
žili. Jinými slovy chceříci, že jí velmi ublížila po
slušnost .k' nim! Sebe Poctivěji míněná poslušnost.
k takovému představenému. sama duši neposvětí;
ba můžeji přivést do záhuby.

Avšak všechny výtky, činěné poslušnosti, vše
chny zdánlivé protimyslnosti s ní spojené, hany
o servilnosti, 0' potlačování osobnosti, o brzdění
iniciativy a mn. j. nemohou otřásti pevným stano
viskem.církve, která si vždy svrčhovaně vážila po
„slušnostia vždy spatřovala.v dobrovolném slibu
o zřeknutí se.vlastní vůle veliký prostředek dokonalosti.

(Co je tokřésťanská poslušnost, podávaná jako
předníprostředek dokonalosti? ©

Poslušnost jako zvláštní etnost nakloňuje: člově
ka, aby splnil daný rozkaz, poněvadž je projevem
zákonité autority. Je to tedy.v podstatě podrobení
se autoritě jako takové. Je.to formální úcta autori
ty. Proto můžemeosvědčovati. poslušnost jen k no
sitelům autority na nás kompetentní. Sebe rov
ných. nebo nižších nemůžemeposlouchat ve vlast
nímsmyslu: —

Oporou pravé autority jest Bůh. „Není mocnosti
leč od Boha,a ty; které jsou; od Bohazřízeny jsou.“
(Řím. 13, 1.) Poslušnost.k autoritě jest poslušnost
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kk Bohu.Kdotouží poslouchat Boha, touží poslou-“
P.chat autority. Je-li svým pánem, touží být poddán.
k Je zřejmo, že pro udržení lidské společnosti je

MĚnutná nějáká poslušnost,která aspoň na venekse
SE podrobujeautoritě. Beztéto poslušnostipanovala

Ait. by napróstá anarchie, zavládl by úplný rozvrat
Bt společnostirodinné, státní, náboženské. Každá spo-

X lečnostje držena autoritou a korelátem autorityje
< poslušnost. Autorita bez poslušnosti je buď bezvlá
dí nebo tyranie. Bézvládí, je-li slabý panovník; ty
ranie, jsou-li slabí poddaní.

Bůh promulguje častokráte v Písmě svatém zá
kónposlušnosti k autoritě. AutoritaBoží staví se tu
na. ochranu autority lidské. „Každý mocnostem
vyšším poddán buď; neboť není mocnosti leč od
Boha... Proto'kdo se protiví mocnosti, zřízeníBo
žímuse- protiví.““ (Řím. 13,:1. 2.) „Poddáni- buďte

- všelikému zřízení lidskému proBoha, buďto králi
4 - jako (pánu) nejvyššímu 'aneb vládařům jakožto

t těm,kteří jsou posláni odněho...“ (1 Petr. 2, 13.)
| Bylo by lze uspořádati celou antologii svědectví

Písma, doporoučející a: přikazující“ poslušnosti
k pánůmnehodným, jen když jsou legitimní a ne
nařizujínic -proti -zákonu Božímu.

Ostatně i kdybychom neměli žádných teoretic
kýchprojevů Zjevenío ceně a nutnosti poslušnosti,
postačil by příklad vtěleného Slova, Ježíše Krista.
Jestliže věčná Moudrost a nekonečná .Moc,když.
přijala lidskou přirozenost, stala se-v těle posluš
noulidí a byla jim poddána, smía má každýčlověk

- následovati tohoto. příkladu. Kristova poslušnost
k nebeskému Otci a poddanost k lidem, jež dovedly
Krista až-na kříž, musí zdrtiti ve věřící duši každý'
vzdor a každouvzpouru proti nadřízené moci. Zma

. řeníKristovo nakříži je těžším tajemstvím než sa
SE ma inkarnace; je však tím jednoznačnější směrnicí
A votázkáčh poměrumezi představenýmia podda
"jE nými.

| Abychom však byli přesní, musíme rozlišovati
-mezi poslušností. nutnou a poslušností dobrovol
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nou; dokonalou:-Póslušnost nutná vztahuje se na
zákon,.ať zevně přicházející ať dobrovolně přijatý
(slib poslušnosti). Poslušnost dobrovolná není Spo
kojena: jen. s přikázáními, která zavazují podhří
chem,nýbrž respektuje1irady představenéhoaplní
jeho.-přání,poněvadž jsou topřání: autority.

Předmětemútoků není tak poslušnost nutná, po
„drobující: se vnějšímu zákonu; nýbrž poslušnost
dobrovolná— ať závazná (poslibu) ať nezávazná.

-Kamenem úrazu pro:člověka, milujícíhovýstředně
své já a svou.velikost, je duch: dobrovolnéposluš
nosti Tentoduch podrobuje autoritě celého člověka,
jeho zevnějšeki jeho nitro. Dokonale poslušný po
slouchá:bez námiték, poslouchá přesně, poslouchá
s radostí. To však:duchu „poslušnosti nestačí. Ve
vůli nestrpí'ani nejnepatrnější dobrovolnéhnutí
proti.rozkazu. Poslušný přijímáplán autority za
svůj plán .a:stará'sě ojeho realisaci právě tak hor

Jivě a poctivě, jáko by -byl vyšel z jeho vlastního"důcha.
Duch-poslušnošti pudí: duší k' poddanosti ještě

hlubší; k'.poddanosti-rozumu. Dokonale.poslušnýprobíjísek!úsudku,že:'rozkaz“představeného. je
dobrý a správný,ba že je-nejlepší. a nejsprávnější.
(Srv. Zimmermann, -Aszetik;. Freiburg. 1932, 633
násl.)Poslušnost :rozumu zavírá očipřed důvody
proti: rozkazu, netáže se podůvodech nařízenía-nic
„na něm.nekritisuje. Je ;slepá““ k námitkám,proti
vůli.autority. Ktomuto zápornému prvku přidává
prvek kladný: Chcesoudit:asoůdí, ve prospěchroz
kazuj:jeho správnosti a účelnosti. iČteme-li naučení:církevních:otců a:učitelů du
chovního:života, setkáváme'se zhusta s pokyny
k takové rozumové poslušnosti.

Sv, Basil napomínáve-své řeholi;mnichy:„Jako
ovce“poslouchají svého pastýře-a. jdou na cestu;
Kteřouje vede, tak:ti, kdo.podle Bohapěstují zbož

nost, mají. jíti za svými vůdcia ani v nejmenším
nemají zvědavěrozbíratijejich: rožkazu; jsou-li jen
bezchříchu.““(Const. monast.:c.:22. MG.31, 1410.)
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Cassian, učitél západního mnišstva, velebí doko
F nalou poslušnost a končí poznámkou, že néní mož
no dokonale poslouchat bez abdikace vlastníhoR| soudu:„Což(dokonalouposlušnost)nelzejinak
provést, než kdyžčlověk se-uznánejen.za mrtvého
pro tentosvět; nýbrž i.za nerozumnéhoa hloupého,
a když všechnyrozkazy starších bez posuzování
vykoná,pokládaje je za .svatosvatéa Bohempro
hlášené (sacrosancta ac: divinitus promulgata).“
(Instit. 1. 12, c. 32.M. L. 49, 475.)

Sv. Bernard soudí podobně: „Je známkou nedo
konaléhosrdce anaprosto slabévůle rozbírati příliš
starostlivě' rozkazy starších, pomalu -přistupovati
k splněníjednotlivých: ustanovení, žádatipro kaž
dé z nich důvod a špatněsouditi 0 každém příkazu;
jehož důvod'není znám.““(De.praecepto et .disp.c.
13. Srv. ML 182,859 násl.)

Aopat Gůigo dí paradoxně-(Poslušný řeholník):
aťse stane pošetilcem,aby byl moudrý, a v tom ať
záležívšechna jeho rozvaha, abyneměl.žádnouroz
vahu. V:tombuď všechna jeho moudrost,že v této
věcinebude míti nic -ze své moudrosti.““(Epist. ad
Fratres de Monte Dei 81. 1,-cV n.-14..ML184,317.).

Tvrdězní našim uším kázání sv. Jana Klimaka,
jenž 'měl podobný -význam navýchodě, jako Cas
slan na západě:.,,Poslušnost je linutí ducha, prosté.
zkoumání-a rozboru,je to dobrovolná.smrt, život
bez zvědavosti“ „Poslušnost je: hrobem vůle, nic
Derozeznává,-ničemuneodporuje ... Poslušnost je

odloženírozvahyuprostřed,bohatstvírozvahy:C 3
v životě duchovním) Scala paradisi 4. gr. (M.G679.)

"Votázce ;;Zdavolba jest. jen o možných.věcech““,
dávási sv:Tomášnámitku ze sv.Benedikta, který
v pravidlech mnichůmdaných praví, že „když
představený něco nemožného nařídí,-jest se 0 to po
kusiti““.K tomu Prostě: odpovídá: „Zda něco jest
možné,podřízený nemá-svým soudem určovati, ný
bržv jednomkaždém(případu) zůstati na úsudku
představeného.““:(S.Th. 172, ag:13,a. 5ad 3.)
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Zdůrázňováním slepé poslušnosti rozumu proslul
však -nejvíce :sv. Ignác z Loyoly. Podle konstituci
Tovaryšstva „mají se nechat poddaní říditi jako
hůl a mrtvola“ A v listě o poslušnosti žádá od
svých duchovních synů: „Jaako hned vší snahou 4
svým souhlasem přijímáte věci víry, které předklá
„dá víra katolická, tak tíihnětek plněnítoho, cokoliv

-řekne představený jakýmsi pudem'vůle chtivé po
slouchání, bez nejmenšího rozboru.“ (Srv. Suarez,

i De votis simpl. c. XV, n. 1.ed. Parisiis 1866 t. XVI,sh 17T.)
čaj, Hromadění podobných svědectví otázku neobjas
3 ňuje spíšeještě ztěžuje. Zdáse, žeasketickomorál

ní tradice žádá: potlačení. a znásilnění rozumu vé
"prospěch přesné řeholní discipliny.

Jest poctivě přiznati, že učitelé duchovního ži
vota nejednou mluví retoricky a neodměřujívýraz.
J ejich osobníjednání a celá souvislost v jejich spi
sech jsou však uklidňujícím komentářem v rozum
nosti poslušnosti rozumu. Tato poslušnost je žádá
na jen pro případ, že nemá poddaný evidence o opa
Jeu.I tolik pomlouvanýsv. Ignác-pro svoji„mrtvol
nou poslušnost“ výslovně upozorňuje, že uznat

moudrost rozkazu je možno jen, ;„kde evidence po
"znané pravdy nečiní rozumu násilí“(Ep. n. 9.)

by V podstatě jest tedy tato poslušnostsjednocením
ší vlastního neevidentního. úsudku s úsudkem .před

k staveného;což nelzenazvati protimyslným.
"A Poslušnost dokonalá řídí se stejně zásadami mra
: vouky,co třeba:činiti v.nejistotě, jako ctnosti jiné.

Má-li kdo positivní pochybnosti 0 dovolenosti věci
nařízené, není nikdy oprávněn jednati. (Srv Mare,
Instit. Mor.Alph. I, n. 44.) Jest povinen zjednati si
napřed mravní jistotu o dovolenosti jednání. Této
jistoty může nabýti netoliko:vnitřní evidencí (která
často je nemožná), nýbrži pomocí reflexníchzásad,
na př. „V pochybnosti právo přeje představenému“
(In dubio praesumptio stat pro superiore).

Z uvedeného vysvítá lichost. námitek, vznáše
ných proti poslušnosti. Dokonale poslušný nena
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ke:[“hrazuje světlo - (vlastní) světlem '(cizím), nýbrž
P vlastní nedostatek světla světlem představeného.

ř Vidím-li evidentně špatnost rozkazu, nesmím:po
E slechnout;vidím-li evidentně neužitečnost rozkazu,

nejsempovinentvrditi užitečnost jeho, jsemvšak
AR. povinen sklonit vůli.,O dokonalosti vůle nerozho

+ dujev tom okamžiku.prospěšnost věci samé, nýbrž
Mi přímé podrobení autoritě, odvozené z moci Boží.

V otázkách týkajících sevlastní osoby málokdo
vyniká jasným a přesným poznáním. Buď vidí příliš
mnohosvětla nebo příliš mnoho tmy. Sebeláska nás
klame.Poslušnost je člověkuspolehlivou vůdkyní.
Byťby objektivně bloudil, nicméně jedná subjek
tivně správně. Nemá-li normy vnitřní, je rozumné,
podrobí-li se normě vnější, Bohem uznané.

Jistě však bude nebezpečí' (objektivních). chyb
u dokonale poslušného stokráte menší než u člově
ka, který se vychloubá autonomismem rozumu a
vůle a pohrdá jakoukoliv vnější normou. Posluš“
nost může podobně chybit, jako láska, nesoudící
o nikom zle, může chybit přílišnou dobrotou. Zda
leka však není stejná pravděpodobnost omylu,a
nedobrovolných chyb u lásky, jako je nebezpečí
dobrovolnýchhříchů u lidí, kteří by se chtěli varo
vati „výstředností křesťanské lásky“

Dobrovolnou poslušnosti nesvaluje. se sebe člo
-věkodpovědnost zahřivny Bohemmu svěřené.Ni
kdo není přece povinen rozvíjeti všechny přirozené
vlohy.Jinak by musilkaždý se vzdělávat ve všech
vědách, uměnícha-řemeslech, k' nimž -má nadání.
Usměrňuje-li dobrovolná poslušnost. činnost řehol
níka, není to zakopávání hřiven. Ostatně Kristus
Pán mluví v 'podobenstvích o hřivnách na prvém
místě o věrném spolupůsobení s dary: nadpřiroze
nými. Této spolupůsobení je pak mnohem více za
jištěnov poutechposlušnosti nežli na svoboděvůle,
nakloněné ke zlému.

Varují-li. světci před. nemoudrými duchovními
vůdci, dokazují, že církev nechce nerozumnou po
slušnost. Slepáposlušnost těchto vzorůmravní u
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šlechtilosti.a dokonalosti dokazuje nejlépe, že dob
rovolná poslůšnost neohrožuje zdravý rozvoj osob
nosti.

Zposlušnosti může-plynouti ztráta jen zdánlivá.
Nežli se někdo zaváže k poslušnosti, má „ovšem
zkoumati, zda odpovídánový.stav jého povaze,je
ho schopnostem:a jeho ideálům. Ale když se po zrá
lé úvaze rozhodl,„správnouposlušností nikdy neztrácí.

3 V království Božím, v:říšinadpřirozena, neztratí
iM se ani nejmenší povzdech, áni nejnepatrnější sebe

8 | zapřenípro Bohapodstóupené. Opostupu a rozvoji
i království Božíhorozhodují v poslední-instanci,ne
vě vnější skutky, sebe velkolepější a sebe: nutnější,
E nýbržmilost; a milostsvolává na zeminejvíce mod
i litba a oběťa láska.-Vše ostátní jje až na místě druhém. m

4 Ježíš Kristus mohl podle chápání lidského mno
A. hem lépe uplatniti hlubiny své moudřosti a bohat
E ství svého vlivu ná duše, kdyby'byl pracoval na
i. veřejnosti od.-útlého mládí, -kdyby byl -vystoupil4 —© zúkrytuarozšířilpůsobnostnanejvzdálenějšíkra
: je. Třicet let jehoskrýtého života, kdy byl poddán
ý Marii Panněa Josefovi, bylo:v lidském smyslu ztrá
i tou ve vykupitelské :činnosti-Kristově. Avšakpo

db slušnost k Otéi tak velela::Prototak učinil. Proto:
A8 byla -tato léta skrytosti-a- poslušnosti:zdrojem nej

bohatšíhopožehnánípro svět:V slávě.věčnostividí
svatí, kolikmilostí zjednala světuKristova pokor
ná poslušnost. í

Musíme ovšem připustiti, že dokonalá“poslušnost
je veliké umění.Dokonaleposlušným můžebýti jen
dokonale.svatý. V:každém ohledu.dokonale poslou
chal.jediný Ježíš.Kristus,-poněvadž:byl zcela svatý
a vševědoucí. Svatost jej skláněla-k uznání každé
zákonitéautority, vševědoucnost jej chránila kaž
„dého omylu.a nediskretnosti v plnění rozkazů lid-
ských. ©

Po-něm nejdokonaleji pošlouchá, kdo-se nejvíce“
přiblíží svatosti jeho vůle:láskou:a vševědoucnosti
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F- jehorozumu světlem milosti Boží, kdo tone v prou
- dech božského světla a poznává pravdu a dobro
v Bohu, kdo. vidí vůli Božíve vůli představeného.
(Netoliko kdo věří vBoží vůli obsaženou v rozka:“
ze.)Heroická poslušnost“je darem Ducha svatého a.
mnohédomnělépodivínství dokonale poslušnýchje

i účinkemjeho darů. Cesty Boží nejsou cesty našea
mýšlenkyBoží nejsou myšlenky naše.

Poslušnost je největší obětí: Sv. Alfons praví, že
poslušnost předpokládáněkdy hrdinskou ctnost.
(Srv. Keusch;Die Aszetik-d..hl. Alphons, Freiburg
1924,251.) Sv: Ignác uznává, že přemociv'poslušnostivlastnívůli znamenávícenežli křísiti mrtvé.

Poslušnost.je- holokaustum.Je: celopal:podaný
Hospodinu. Jen kdo uzná právo "Božína:celopal,je
schopen.trochu: pochopiti. tajemství a velikost poslušnosti.

Dobrovolná poslušnost bez lásky k Bohu byla by
nerozum.Byla bysnížením lidské důstojnosti. Byla

—by dobrovolnýmotroctvím a ničím víc.
Poslušnost z lásky k Bohuvšak je nejvroueněj

šímvyznánímlásky k Bohu; skrytému ve vůli roz
kazujícího člověka.Je osvědčovánímvíry v Boha,

A Otouhy po něm a lásky:k němu. Je vznešeným úsilím
osplněníslova sv. Bernarda: Tolle propriam volun
tatem'et.infernus'non erit! Odejmi člověkuvlastní

((zvrácenou)vůli anebude:pekla!
P. REGINALD. M:DACÍK O. P.

ZBOŽNOST INDI VIDUÁLNÍ
A KOLEKTIVNÍ 

Ctnost nábožnosti,: -která "řídí vztahy člověka
k Bohu, se projevuje různými způsobyzbožnosti;
která dostává své zabarvení dobové, národhostní,

* místní, a. ostatně každá osoba pozvedá své ruce
svým způšobem:k Bohu. Není pochyby, ževe vněj“
šícha vedlejších formáchii v samém křesťanstvuje.
jistý rozdíl v projevech-zbožnosti.starověku, stře-,
dověku a dnešního člověka, i když. tyto projevy
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3
hi vycházejí z téhožpoměru křesťanak Bohu, vede

A ného ctností nábožnosti. Podobně jsourozdily mezi
ý "způsoby zbožnosti horkokrevného Itala: a: chladného seveřana.

„Člověkje celý odBoha a proto celou svou bytostí
musíusilovat oto, abyse přiblížilk Bohu.I se svou
individualitou a podle 'své individuality; protože
i ta je od Boha. A tu mázáklad.a své oprávněníjis
tá svoboda v -soukromých projevech ctnosti nábož
nosti. Studujeme-li životy svatých, vidíme stále,
jak si byli vědomi-této potřeby jít k.Bohu způso
bem sobě vlastním, často bez přílišného ohledu na
pravo analevo. Odtud ona různost mezisvětci, kte
rá je činí tím milejšími, čím charakterističtějšími
rysy se navzájemliší.

:ČRS Než-člověk není jen sám“pro sebe. Je tvor roz
i umový a proto společenský a jeho místo Ve spo
= lečnosti mu ukládá povinnosti vůči ní. Je její čás

tí:a proto má přirozeně povinnosti části k celku,
od nichž ho nemůžé nikdo osvobodit. A společnost
jako taková má právě tak svépovinnosti vůči Bo

— -hujako všichni její jedinci. Vztahy člověka kBo
hu, pořádanéctností nábožnosti, jsou:tedy dvojího
druhu: člověka jako samostatného“jedince a jako
části celku lidské společnosti. Podle toho pak mů

„žeme mluvit o zbožnosti individuální, která usku
tečňuje soukromépovinnosti člověka k Bohu jako

. takové bez ohledu na společnost, a pak zbožnost
kolektivní, kterou podává poctu- Bohu společnost
jako taková. nebo jednotlivci pokud se cítí členy,
částmitéto společnosti:

I když nesmýšlejí všichni stejně o hodnotě to
hoto dvojího druhu.zbožnosti —důvody jsou pra
„videlně v subjektivistickém chápání vztahů. člově
ka k:Bohu —-nikdo nemůže popřít potřebu kolek
tivní zbožnosti, která má své základy v samé.při
rozenosti lidské. Uvážíme-li pak její výhody; mu
símejí-nutně dát. přednost před zbožností indivi
duální, která proti ní zůstává vždy čímsi nedoko
nalým, protože vychází.od jedince jako takového
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F.

Fa jedinec, jakožto část celku, je vždyméně doko
R nalý než celek.

Člověk pod„vlivem následků dědičného hříchu
k je vždy nakloněn k neukázněné“samolásce; hledá
E- nísebe a'své individuality 1proti zákonu Božímu.

JE Pokora, která-je tak nutná ve službě Boží, působí
jf mu nejednou: vážné obtíže. Dá-li člověk přednost

+ zbožnosti kolektivní před individuální, zlomí-li
+1 v'sobě touhu. po -osobním vyniknutí i ve svých

vztazích k Bohu, je nejlépe uschopněn přemoci ta
késvé sklony egoistické. Subjektivismusv náhle
dech a snaha za všech okolností uplatnit své.ná
zory jdou-ruku v ruce. Křesťanská zbožnost, u
směrněná kolektivisticky, jak je tomu hlavně
v modlitbě liturgické, dávápozvolna zaniknout
těmto touhám a vychovává křesťanskou duši
k hluboké pokoře. Osobní,individuální povinnosti
člověka nejen že. nejsou odstraněny, nýbrž jsou
pozvednuty, jsou věleněny v jediné společnéúsilí,

b kterým se pozvedá křesťanskýlid k Bohu. Zbož
- nost individuální je sublimována,ve zbožnosti ko

lektivní a získává jak duše, tak sláva Boží. Získá
vá duše, protože čímhlouběji zanikne jako část
v celku, stím“ více se -očistí od svého egoismu.
A proto tímvícé získá také sláva Boží, protože
bude vycházet od duše očištěné od samolásky a
touhy po "vyniknutí,' zkrátka od. duše pokorné.
Proto je tak málo chápáno liturgické hnutí těmi,
kdo mají už přesně vyšlapanou 'cestičku duchov
ního života, třebas značně subjektivisticky chápa
ného. Modlitba liturgická, která- znamená smrt o
sobních libůstek a pokorné zapadnutí, zaniknutí
v celku, znamená obět sebelásky, třebas i dosti
těžkou'pro někoho; ale je to obět, z níž vykvete
krásný svět velké -pokory a vědomí hlubokého
společenství všech v Kristu: Tak jako drahokam
vynikne a zaleskne se v celé své kráse teprve
tehdy, když je zasázen v umělecky pracovaný
šperk,tak také osobní a individuální zbožnost vy
niknev celé své kráse a vnitřní hodnotě — i když
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ji pak“vidí jen Bůh — teprve tehdy, až zanikne
"vezbožnošti kolektivní. 1

Bylo by velmi pozoruhodné pozorovat vztahy,
jaké jsou mezi myšlenkoukatolické akce a kolek
tivnízbožností: Katolická.akce“je laický. apošto
lát, jenž vychází:z vědomí a faktu jednoty věří
cích“s Kristem. Tím, že: jsou všichni věřící milostí“
posvěcující spojeni.s Kristem a tvořís ním mys
tickou jednotu, -tím; že svátostným. 'karakterem
jsou účastni Kristova kněžství; mají podíl také
na jeho poslání. -To'je“ podklad: katolické .akce.
Každý křesťan, přidružen ke:Kristu-knězi, má po
vinnost pokračovat v kněžském-poslání Kristově
podle svých 'sil, možností; okólnoští a stavu. Jen
protó nazval šv. Petr:-křesťanykrálovským kněž
stvem.—regale. sacerdotium.Tato.:jednota věří

E: cích s Kristém předpokládá:-však táké jednotu a.
E. společenství.věřících mezi sebou. A toto společen

- ství se zakládá nalásce, která vylučuje jakýkoliv
egoismus. Kolektivní modlitba je nejkrásnější vy

| í jádření tohoto společenství věřících- mezi :sebou a
R: — jejich Spojení s-Kristem;: o ní platí v nejvlastněj

a šímsmyslu,cořekl Ježíš: :Kdejsou dva nebovíce
shromážděni ve jménu“ mém, tam jsem já upro
střed nich. Z tétokolektivní — liturgické — zbož

„nosti vycházípak: „hluboký- smysl pro apoštolát,
3protože, čím.méně jev .duši egoismu; tím- více je

v ní lásky k'duším. A z té právě prýští pravýapoštolát.
Nejvyšší: možnostiuplatnit kolektivní zbožnost

se nám dostávápři mši svi:Obět:byla vždy chápá
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1 „Lze.důvodněříci, že:bez.litur ické,.kolektivní mod
litby není možnélidstvo, životněBohu. čest:„vzdávající.
Neboť podle Božímyšlenky V přirozeném i nadpřirozeném

"7 řádě'není' člověk 'subjektem,- nýbrž objektem, není in
„ ; dividualitou, nýbrž složkoukolektiva;. kdežto jediným

B subjektem,to jest jediným nezávislýmjedincemjest Bůh
| sám. Ostatní všechno jest celek se svými závislostmi, jest

jako celek -myšleno,. jako celek: udržováno -a jako celek
. 1k-Bóhuvedeno.“„oukůp, Sborník líturg..týdne, v Praze
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č na jako svrchované“vyjádření poměru celého ko
lektivavůči Bohu. Proto obětnebyla nikdy poklá
dána za něco:soukromého a ten;-kdo byl určen
k přinášení oběti, podával ji vždy Bohu spolu.
s celou společnosti a jejím jménem. Kněz jako ta
kový není osoba soukromá; nýbrž veřejný zástupce lidstva u Boha..

V oběti je vyjádřena povinnostčlověka vůči Bo
hu způsobemnejdokonalejšíma proto obětlze po
dávat jen-Bohujakožto svrchovanému Pánu živo
ta a smrti člověka. V -oběti: se sbíhají všechny
ostatní. způsoby.a složkyzbožnosti- jako ve svém
středu.Obětí člověk uznává Boha. svým Pánem;
jemu se-klaní, jej čhválí, jemu děkuje a ho prosí,
takže nelze.nalézti dokonalejší: formy, kterou by
člověkvyjádřil své vztahy k Bohu. Když pak si
ještě uvědomíme, že v oběti novozákonní Je sám
Ježíš Kristus obětujícíi i obětní dar při mšisvaté,
chápeme, proč musíme mši svatoů klást nad. ja“
koukoliv:formu-individuální zbožnosti.

S hlediska“praktického můžeme pak:říci, že ni
kde.nelze si tak dokonalé“osvojit. kolektivní zbož-,
nost jako 'při.mši svaté, kdyžji chápeme ovšem
jako zbožnost:kolektivní. a účastníme se jí oprav:
du aktivně. Pěstovat individuální zbožnost při
mši svaté, která je nejdokonalejší-formou zbož
nosti kolektivní, je zřejmé úepochopení velikosti“
a krásy novozákonní oběti.Nikde: by nemělo být
životnější spojení věřícíchs Kristem: obětujicím a
obětovanýmjako při'mšisvaté, protože nikdejin
de se nemohou.cítit -úžeji spojeni s ním, knězem
Nového:zákona;. jako právě při této oběti. Proto
všechny způsoby individuální zbožnosti se při ní
musejí„zbratit tak jako hvězdy na'nebi mizejí,když se.objeví.slunce: ; :

Pohlížíme-li tímto:způsobem— vesvětle kolek-.
tivnízbožnosti.a ve světle myšlenky spojení věří
cíchs Kristem-Knězem— na-mši svatou, můžeme
ještě doporučovat: bez:*výhrad modlitbu růžence
přimši syaté,.zpívání neměšních písní. a různé ji
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né. modlitby, které nesouvisejí se svatou obětí?
Zde je jeden Z největších omylů, jaké. se -mohoudít. v usměrňování zbožnosti věřících. Humanis
mem začíná krise kolektivní zbožnosti. V. době,
kdy mýšlení' křesťanské bylo tak často ovlivňo
váno filosofickým subjektivismém a individualis
mem, není divu,že také křesťanskázbožnost byla
zachvácena,v tom, coje v ní'nejhlubšího a nej

krásnějšího. I když většina lidí řekne, ženemá nic
společného s. filosofií, není pochyby; že: filosofie
třebas nepozorovaně usměrňuje jejich život. Filo
sofický individualismus porušil v mnohém základ
ní rysy křesťanské zbožnosti, která: je ve své pod
statě vždy kolektivní,takže Olérissacse nebálří
ci, že. jen liturgická“ modlitba je -úplná "modlitba.
Vždyť jen. při kolektivní modlitbě cítíme hluboce

-své spojení se svouHlavou — -Kristem a jdeme
k BohuOtci skrze něho,'s ním:a v něm. Proto

každý způsob účasti.na-mši svaté, který jakkoliv
porušuje spojení' věřících: s -knězem u oltáře a
s Kristem-nebo dostatečněnezajišťuje toto spoje
ní, je od počátku pochybený. A' nedbat o to, aby
se prvky individuální zbožnosti odstranilyz: účas
tina mši svaté nebo je tam dokonce zavádět, zná
mená zraňovat křesťanskouzbožnost v tom, co je
v“ni nejživotnějšího, Positivně pak můžeme. uza

"vřít, že není krásnějšího. způsobu účasti -na mši.
svaté nad tak zvanou recitovanou mši, při níž vě
řící,.používajíce.liturgickýchmešních textů, jsou
stále nejen myšlenkově,-nýbrž i slovy spojeni
s knězem. Pak-vidíme před oltářem Páně onu jed
notu, za kterou prosil. Kristus“ nebeského Otce,
když před odchodem z tohoto světa volal: Aby
byli všichni.jedno. :

Že na tyto -věci, které jsou, myslím; podstatné
v křesťanskémmyšlení, nepohlížejí všichni stejně,
víme. Ale to nás právě má k tomu, abychom tím
více usilovali o jejich všeobecnou známost. Správ
ně napsal“v tomto smyslu Romano GAuardini:
„Když někdo má 'raději. malou „pobožnost než
486
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Rukázněnou vážnost mešního officia, nebudiž mu
F.bráněno. Ale není mu dovoleno říci, že liturgická
' modlitba(kolektivní zbožnost) není život, ato
©větší a cennější život, než jakýobsahuje jeho in

dividuální modlitební kniha, když nemůže ještě
zvládnouti tyto silné a širé tvary. Ne, musíme
uznati, jak hluboko trčíme v individualismu a

| subjektivismu, jak nevýslovně jsme-změkčilí, jak
„„ malé: jsou rozměry našeho náboženského“života.
Musíme.opět probouzeti touhu po velkém. stylu
| modlitby.“(Liturgische Bildung.)

ALEXANDER PINY |

POTŘEBA ODEVZDANOSTIDOVŮLE
BOZÍ K-DOSAZENÍ DOKONÁLOSTI

K -velkým theologům XVI. století patří i dominikán
A. Piny. Jako ostatní v-jeho době, tak také on'si položil
otázku: která cesta k -Bohu-je nejdokonalejší? -Mnozí
z tehdejších učenců byli odsouzeni pro nauku, že tímto
prostředkem jě stav, ve kterém člověk odevzdá vše-
cko Bohu a nestará se'o nic. Než Piny pravil, že tímto
není nic jiného než to, co řekl sv. Pavel při svém obrá
cení: Pane, co chceš, abych učinil? Tedy učí odevzdanost,
která zavazuje duši jednati podle vůle Boží. V tomto du
chu (jako profesor Písma sv. a doktor theologie)napsal
více'spisů. V díle „Odevzdanost do vůle Boží““mluví o té
to odevzdanosti zvlášť přesvědčivě, stylem sice jednodu
chým, bez zvláštních ozdob, ale duše, které hledají jen

pravdu, vycitují hluboképřesvědčení. Podáváme zde maou stať tohoto spisu...

, Touhapo naší dokonalosti-musí nám. býti po
- hnutkou k úplné odevzdanosti. Neobávám se-říci,

ženedosáhneme nikdy vrcholu dokonalosti, ke kte

rému jsme Bohem povoláni, ať jsme nebo chcemebýti v jakémkoliv stavu. duchovního života, jestli
že jsme skutečně.nebo chtěním nedosáhli vrcholu
odevzdanosti. Naopak osměluji se říci, že i ve sta
vu, který se.nám zdá nízký a opovrhovaný, a třeba
kdybyto byl stav.ustavičného boje s vlastními ne
dokonalostmi, zápasu s pokušeními, jestli však na
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ševůle je v:Tódevzdanosti a nechce 1nic.ani pro sebe
ani pro'jiné než-vůli Boží, odvažuji se říci a nepře
stanu opakovati, že jsmě's touto odevzdaností do

-konalí uprostřednašich nedokonalostí a že všechny
tyto nedokonalosti, které jsou takové samýv sobě,
přece v tomto stavu odevzdanošti:budou nám dob
ře'sloužitik našemupokroku a naší dokonalosti.

Ano, duše.křesťanské, v jakémkoliv jsmestavu
duchovního života, nebo chcemebýti, zůstává prav
dou, -že jsme ještě nedosáhli prvního stupně doko

„nalosti, jestliže prakticky. neuskutečňujeme úplnou
odevzdanost. Opravdu není možno doufati v do
konalost, nedosáhli-li jsme sebezáporu, který není
bezodevzdanosti.=

To je úkol, Který JežíšKristus námpřikázal a ne
jen dokonalým, .nýbrž všem věřícím. On řekl, že
každý, chce-li ho následovati po cestě dokonalosti,
musí Se rozhodnouti:ne k. ustavičné kontemplaci a
rozjímání: ne prožíti, celý svůj život v cvičení
v lásce; ani ne.pro obracení: duší a pro podnícení
svatou horlivostí obrácení všech národů, nýbrž mu
sSÍ:se rozhodnouti k umrtvování a zapření samásebe.

„Jeli tedy. pravda, že.zapření sebe sámaje jedi
noucestou pro následování Ježíše Krista, který je
„vzóremdokonalosti; můžemesi dělati nároky naja
koukoliv dokonalost aniž bychombyli ochotnik 0
devzdanosti? Je opravdu. odevzdanost, kterou ode
vzdáváme do-vůle Boží všechnynaše záměry, něco
jiňého než toto umřtvování a zapřenísama sebe?

Jak' poznamenává sv.-Augustin, dokonalost ne:
bo naprostá láskáspočívá hlavně ve zbaveníse své:
vlastní vůle: Perfecta. charitas,- nulla“ cupiditas.
Vskutku, vlastní vůlí to jsme my,kteří žijeme, chtě
jice-to, co -my chceme,.místoaby žil a kraloval
V.nás napřostou láskou: Ježíš Kristus, nechtějíce
než to; co chče on. Může tědy někdo dosáhnoutině
jaké dokonalosti bez odevzdání:do vůle Boží? Není

„to'odevzdanost;kterou se zbavujeme vlastní vůle?JMD

Ň eníto příčinou odevzdanosti, že.jsme lhostejní,ne
488.
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R-co se týče. přirozenosti, ale'co do ducha, ke křížům
pa radostem,:nacházejícetedy vkřížícha radostech

r vše, co chceme, když pozorujeme, že tím byla vy
E plněnavůle Boží? Není to odevzdaností, že jsme

MĚ© bez vlastní vůle vzhledem k nejlepším úspěchům,
r- konajíce bez pochyby vše, co je v nás, aby věci se

| co nejlépe podařily, ale jsouce přesvědčeni, že má
me vždy úspěch; o který usilujeme a kterým je u
skutečnění vůle :Boží? Není: to konečně odevzda
ností; že můžeme:říci:nechtíti nicjiného, než Boha
a jeho vůli?.. í

Totéžpoznamenávásv. J eronym na ona slovasv.
Petra,když řekl Ježíši Kristu, že se zřeklvšech vě
cí, aby ho-mohlnásledovati. Toto zřeknutí, praví,
dober,které měl, nebylo ještě dokonalostí, po kte
ré toužil, poněvadž i pohané a filosofové dospěli:
k tomuto zřeknutíse pomíjejících dober tohoto svě
ta pouhým světlem rozumu. Ale nesnáz dokona
losti musí spočívati v následování. Ef ideo jungi
guoď perfectum est: sseguere me — Gproto, praví
sv. Jeronym, připojil co'je dokonalé: následuj mne!

Tedy ptám se vás, duše křesťanské, můžeme do
konaleji následovati Ježíše Krista než cestou úplné
odevzdanosti, kde chceme jento, co chce on, nic
než.co on-chce a'poněvadž.on to chce? Můžemeho
dokonaleji následovati; když nejsme to již my, kte

E | ří-žijeme, nejsme to. my,: kteří chceme, ale Ježíš8| Kristus,kterýžijev.nás,jetojehovůle,kterávládE| nenadnámi?Můžemehodokonalejinásledováti
než touto odevzdaností, poněvadž podle jeho pří
kladu,naší stravou, naším pokrmem,-naší podpo“
Tounenínic jiného než. vyplniti; uskutečniti a při
jati ve všem vůli jeho nebeského Otce? Meus cibus
est,ut faciam voluntatem ejus gui misiťme... Můj
pokrmjest; abych činil vůli toho, jenž mne poslal .'.
poněvadžnašímstálým cvičením je podrobiti a při
způsobiti naši vůli podle jeho příkladu vůli jeho
Otceve všech protivenstvích přirozenosti? Verum
tamen non sicuť égo:volo, sed sicut tu...! Ale ne
jak já chci, nýbrž jak ty...! poněvadž konečně

409



můžeme říci,že vůle jeho Otce je nám podle jeho
příkladu vším.ve všech věcech a.my -se stávámeje
ho matkou;bratrem a sestrou? Ouicumgue fecerit
voluntatem.Patris met, hic.frater, sororet mater
jnea est.

Je proto pravdivé,že, je-li nějaká cesta, po níž
máme dospěti k dokonalosti, pak je to zvláště tato
cesta úplné odevzdanosti.Ona nás vede k Ježíši
Kristu, vzorudokonalosti. Skrze:ni dosáhneme do
kónalé shody svůlí jeho. nebeského Otce, svrcho
vaného pravidla vší správnosti. a dokonalosti a
která nám byla dána jako míra naší:vlastní doko
nalosti, když nám řekl, abychom se stali-dokona
lými jako váš Otec nebeský jest dokonalý: Estote
perfecti sicut Pater vester coelestis perfectus esť,
t. j. vyplňte míru jeho božské vůle se.vztahem na
vás, která vás učiní dokonalými milostí, jako činí
nebeského Otce dokonalým svou přirozeností.

Dodejme k tomu,že tatáž odevzdanost, která je
nejlepší cestou-k rychlému zdokonalení, může nás.
1.s.našimi nedokonalostmipřivésti k dokonalosti.
Jakkoliv se nám zdá nízký“a opovrhování hodný
vnitřnístav naší duše a třebas kdýby to byl stav
ustavičného bojes našimi nedokonalostmi, jestliže
však naše (vůle, vycvičená v odevzdanosti, nechce
nic jiného než vůli:Boží, pak'můžeme se zdokonaliti
l uprostřed všech našich slabostí a nedokonalostí,
které -přitom slouží našemu duchovnímu pokroku.

Ano,to je jedna z předností úplné odevzdanosti,
která- působí, že všechno prospívá našemu pokro
ku a většímu-dobrua Bůh to dopouští snad jako
odměnuza oběť,kterou jsmemu učinili. Nikdy 0
pravdu více. nespějeme k: dokonalosti;než když
vždy více přizpůsobujeme se Božívůli, která je, jak
„jsmeřekli, pravidlem a měřítkemnaší dokonalosti.

É Avšak tato jednota a shodanejsou nikdy intim
Bi nějšía dokonalejší,než když:přijímámevůli Boží

v tom, co nechceme a co.nám nejvíc odporuje. Není
proto žádné pochyby,že jestli někdy zřetelnějispě
jeme k dokonalosti, pak: je to tehdy, když jsme

u 490
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Ev nejubožejším a nejnižším stavu, na hnojišti na-
k-šichnedokonalostí, pokryti jako J ob tisícerými vře
E dya pokořujícímislabostmi a když v tomto stavu
-©chceme jen vůli Boží. A-to je, když pomocí. milosti
E. máme vždy dosti lásky, abychom přijali nejvyšší

vůli, která nás takto nechává ve všech těchto bí
dách, poněvadž jí selíbí viděti nás v tomto zápasu
£ a dáti jí přednost přednaší, které se protiví tento
- žalostný stav. Když nepřestáváme se jí klaněti,
schvalovatia žehnati na této hromaděbídy a ubo
hosti, říkajíce tak jako nový Job: Siťnomen Domi
ni benedictum! — Budiž jméno Páně pochváleno,
nebo lépe jak slavňý Machabejský: Sicuťfueriť vo
luntas in coelo, sic fiaf.

Ó, řekněme tědy; duše křesťanské, je-li mocnější
póhnutka,kteráby nás vedla k úplné odevzdanosti

„nežtouha po naší dokonalosti! Ať jsme v jakémko
"liv stavu duchovního života, nedospějemé-nikdy

k dokonalosti;:nebudeme-li se cvičiti v odevzda
nosti a-naopak, 'af -jsmena jakkoliv nízkém stupni
duchovního života, všechno nám může sloužiti k do
konalosti, přijímáme--li to s. touto disposicí odevzdanosti.

Pak ať je našímúdělem nejen vnější, ale i vnitř
ní chudoba;'ať kráčíme ve tmách, zbaveni všeho po
těšení, zatím .60 jiné duše požívají Boha a těší -se
z jeho božské lásky; a konečněkdyž se zdá, že vše
je ztraceno, copředtím bylo naším požitkem v.du
chovním životě, .ajestli se zdá, že v naší přiroze
nosti opět oživují časté nedokonalosti, ale nedobro
volné: tato utrpení, poníženípřijatá, poněvadžBůh
chce, abychom -je podstoupili přes všechno naše
úsilía. trápení; činí naši duši čistší a vedou ji k do
konalosti.

Ó,an ,duše, kťeré kráčite po cestě odevzdanosti,
buďte ujištěny, že nejste:horší pro tyto nedokona
losti, jen když jste neztratily: svoji disposici ode
vzdanosti a jste-li vždy připraveny říci: Staň sel a
přijatiBožívůli vevšech těchto utrpeních, všechnu
bídu a všecky- nedokonalosti. Touto. odevzdaností

1491



.

-voea„r <PoZadalBAom5m<=AATRHYZd11,":e pob

4WEBVLN,

ekomeBl“>EBaby
2,044 +

do vůle.Boží vyplníte:dokonale míru vaší dokona**
losti, která je uskutečněním vůle Boží ve vás: Toto '
je vůle Boží, vaše. posvěcení!

VÝHLEDY
NEPOZNALI NAVŠTÍVENÍ BOŽÍHO

Někomu bylo. líto osudu: farizeů, zákoníků a velekněží,
kteří ve svém přísném:'jednobožství, ve své -zkostnatělé
pravověrnosti starozákonní nepřijali Krista. Prý byli věr
ni, prý je krásná jejich věrnost. Prý nebyli zaslepeni, jen
neviděli. Neviděli jenom-pro sebe, pro své lidské nálezky,
pro své výklady, pro své očekávání, které bylo proti du
chu i Starého zákona, který tolikráte v prorocích zvedal
k duchovnímuobecnému mésiášství. MěliPísma,znali Pís
ma, to'je tím většíjejich trestuhodnost, že neuměli v nich
čísti, že je četli falešně, že.-do-nich vkládali své sny, své
hříchy, jenom svůj-svět, jenom to-časné a přízemní. Proto
nepřijali- Krista. Toto odmítnutí bylo již: přirozeným dů
sledkem; ale ne Staréhozákona, nýbrž podvodu, jímž sebe
i-druhé zákoníci i velekněží oklamali...

I dnes mnozí křesťanépropasou chvíli jeho navštívení,
když chce svým učením toto říci světu a takto říditi svět
a takto mu pomoci.a oni neporozumí jeho navštívení, jeho
světlu, jehoučení, jeho pomoci,-tak: jak je učící autorita
hlásá. Představují zkostnatělé, uleželé, sobecké, proti Kris
tovu.duchu se vzpírající- názory tohoto světa a jeho pečo
vání. Brailo.

SMYSL VÝCHOVY
Smysl výchovy.dětí. velkýchi. dospělých jest, přivésti

je k tomu, aby se dovedly: samostatně -rozhodovati, aby
-se dovedly rozhodovati tam, kde dosud za ně rozhodují
druzí, aby tak uznali správnost důvodů, příkazů, zákazů,
rad i pokynů, aby sesamy: pozdějiřídily jejich správností.
Proto správná výchova:vede zvolna děti .k-samostatnému
rozhodování, k samostatnévolbě, aby si vyvolilo dítě dob
ro, aby sice:vědělo,že je třeba,aby sije vyvolilo, ale aby

„Sije vyvolilo s tím větší osobní svobodou a samostatností,
čím je to dobropotřebnější.a důležitější. Vychovatel, kte
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Evrobody, nenaučí je-nikdy: řozhodovati se a vystavuje je
k velkým duchovním rozpakům před:každým.pónčkud dů“

E ležitějším rozhodnutím. Výchova znamená:jen přistrčení
E.k dobrému,jen ukázání správnéhoa pak takovou přípravu

$ vychovávaného, aby se pro toto dobro samostatně rozhodl,
NE ne.že je to přikázáno, ne že jé:to zakázáno, nýbrž protože.

i Ť je to dobré nebozlé. Neboťrozumné mábýti poslušenství
k služebnictví.našeho. Braito.

* KŘESŤANÉNESÚČASTNĚNÍ
ý HesloKatolické akce včas probouzí ospalé katolíky, kte

E- ří necítí svého živého poměru k Církvi. Žijí z Církve, ale
nežijípro ni.Jsou jaksi'daleko:od krve mučedníkůa lo
pocení'apoštolů. Jako by. našli: Církev:hotovou .a jako by.
netrpělokrálovství nebeské násilímaž do tohotodne. Ne
cítí její povinnost; zachytiti každou dobu, porozuměti všem
lidem, přispěchati na pomoc lidem ve všech jejich dobo
vých otázkách a úzkostech. Přijímají Církev, ale neproží

R vají ji,'a nestarají se o ni. To je pro ně starostí' jiných
- v podvědomí pak 'jsou touto úlohou: vyvolení hlavně kně

ží. Ale, protože se domnívají, že starost o Církev a odpo
vědnostza Církevjest jediněstarostí kněží, proto se také
nad nimi první pohoršují. Ničím kněžím nepomohou svůj
úkol konati, modlit seza ně jim již vůbec nenapadne.

Ničím nepomohou Církvi, nespolupřacují s ní v. ničem,
aby lidem jako údy. Církve'pomohli řešiti jejich těžkosti,
ále pak vykřikují první zpupně,.že:Církev seopozdila,že
nedržíkrok a. jak.znějí tyto podobné fráze těch, kteří ni
čehodo Církve nepřinesli“ale chtějí od ní veškerou doko
nalost.Tito lidépřekážejí:v oběhuživotá, myšlenek a sily
Církve. Oni v sobě zpomalují oběh jejího působení.

Zde mají velký významdobré životy svatých, velkých
bojovníků,Božích, mučedníků, hrdinůvíry a působení Cír
kve, abychom si uvědomili dějinnou souvislost křesťanství
všech.dob až k doběnaší; abychom si uvědomili, že Cír
kev rostla-ve všech dobách svatosti a životem z Krista ve
svých údéech. Svatí ukazují, jak praví. křesťané, dobří
údové Církve chápali své údovství jako spolupráci se sva
tosti Kristovou, jako spolupráci na:posvěcování této Cír-*
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kve. Nenaříkali nad „chybami“ Církve, protože tyto chyby
jsou hříchy těch, kteří sami málopřispěli ke vnějšímu pro
jevení vnitřní-svatosti Církve, nýbrž působili, pracovali,
aby posvětivše sebe, posvěcovali i-druhé. Braito.

K NAŠIM VYŠŠÍMNÁBOŽENSKÝM KURSŮM
Potřeba ustavičného, důkladného náboženského vzdě

lávání jest vyzvednuta také sv. Otcem Piem XI. v jeho
encyklice proti bezbožeckému komunismu.:Praví, že je
třeba. vzdělávati věřící po stránce náboženské i sociální,
aby poznali pravéučení Církve, aby poznali jehokrásu a
aby'dovedli.je uplatniti a rozšířiti ve svém okoli, v celém
svém.životě,

K-tomuto náboženskému vzdělání směřují naše kursy.
Již po kolikáté je letos zahajujeme, sami, bez cizí pomoci
a bez pokřikua pochvaly, která. by :dílo každého jiného
jinak provázela. Ale velký zájem o naše kursy.na všech
místech ukazuje, že jich,bylo svrchovanězapotřebí. Když
máme dovolení svých řádových-i církevních představe
ných, nepotřebujeme jiného“schvalování. a doporučování.

Kdyby. nebylo oněch kursů zapotřebí a kdyby lidé je
nemilovali, sotva by: se jim chtělojezditi:z dálky, jak na
naše kursy jezdí z celých Čecha Moravy. Sotva by se jim
chtělo.hodinu se nudit. Rozšiřujeme:své kursy obsahově
i místně a prosíme všechny, aby:na naše kursy upozornili.
Začnou v říjnu a přineseme jejich přesný program i časo
vé a-místní rozvržení. Znovu.ale prosímesnažně své účast
níky, aby nám pomohli svými režijními příspěvky-udržeti
„náklady, spojené s cestou, se zapůjčenímsálů a s tiskem
letáčků. Mnozí lidé přicházejí s naprostou samozřejmostí.
A zatímcosi: všude jinde musí pořádně všechno zaplatiti,
na našich přednáškáchse. najdoulidé, kteří se snaží pro
„klouznouti a nedati ničeho, nebo dávati dvacetihaléře jako
almužnou. Jestli je: hoden dělníksvé mzdy, je tím spiše
hoden, aspoň aby mu byly -zaplaceny onyvýdaje, které
měl se svým zájezdem a se svou přednáškou.

Na přednášky přiveďte s sebousvé známé, všechny lidi
dobré vůle,- Jenom nepotřebujeme,“aby chodili na naše
přednášky lidé, kteří chtějí se pohoršovati, kteří chtějí

-donášeti a.kteří by chtěli naše lidi svými názory másti.
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FLÉKZ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH
k- Papež přijímá skoro denně ke zvláštním audiencím křes

* fanské snoubence z-celého světa. Když všechny audience
-musejí býti zastaveny, tyto audience si nedá vzíti, denně

k, je přijímáadenně knim promlouvá.Vidív nich,v budou
© cích otcích a matkách, v křesťanských rodinách Základnu

MEE: pro obrození světa. |
Záchrana'a spása světa vyjde z křesťanských rodin.
Křesťanská rodina. jest nejpřirozenějšímlůnem všech

křesťanských myšlenek. Neboť.ti' dva, kteří si podávají
ruce, věrnost a život navzájem,:jsou buňkou mystického
těla Kristova. Proto--je manželství nerozlučné, protože jest
spojeno Kristems Církvi: Rodina má býti základem abuň-.
kou této Církve. A tak-jako'je nerozlučně spjata Církev
a Kristem, tak je nerozlučné ono spojení manželů v buňce
křesťanskérodiny.. Křesťanská rodina jest tak spojena
s Kristem v jeho Církvi a proto jest spojena -ve všech
svých členech, ve-všech oněch pokladech, milostech a myš
lenkách, jež znamená Církev, Oni dva si podávají-ruce,
aby si pomáhalipo celý život růsti ve své podobnosti
s Kristem,aby vytvořili, dá-li to Bůh, nové údy mystické
ho těla Páně, aby dali. jeho kmeni nové ratolesti, které dá
le budou udržovati na světě tak dlouho, pokud to bude

| "vůle Boží, život účasti na životě Božím:nasvětě,
f Kde jsou-dva nebo tři shromážděni ve jménu Ježíšo
k vě, On jest:uprostřed nich, a proto uprostřed našich. roES| din,když.jsouskutečněkřesťanské,to-jest,když:vy

chovávají knásledování Krista a'k uskutečňování jeho
království :v lidských: dušich. Z rodin vycházejí dítky
lidské, které:.se stávají. na křtu svatémdítkami Boží
mi, a které rostou:v „tomto“životě ostatními. svátostmi.MĚ© ProtovšechenvzrůstkrálovstvíBožíhonazemi:berese

4 přeskřesťanské rodiny. Když.nám křesťanské rodiny dají
1 děti,které budouvychoványv uvědoměnísi vzájemné zá

vislosti, společenství vesvatém mystickém těle Kristově,
máme základ pro křesťanské řešení sociálních otázek, má
me jistotu, žez. těchto rodinnám -budou vycházeti kněží
hořící.pro "mystické tělo Páně a chápajicí kněžstvíjako
službu tomutotělu, tak; jako Kristovo kněžství vyvrcho
lilo v oběti; ze které toto tělo vyrostlo. Z křesťanských
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rodin vyjde nový život, život podle zásad křesťanských,
a to je nejjistější cesta k obroděsvěta.,

Proto nemají spolky mládeže krásnějšího cíle než při
pravovati křesťanské rodiny. Připraví tím i nové, hojné
kněze. Braito.

JÁ JSEM VÁS KRISTU ZRODIL,

Když se mluví o základech náboženského života, zdů
razňuje se:obyčejně dílo matčino, že matka učiladítě se
modliti,-že ona je vedla, ale:to: nestačí! Svatý Pavel, když
žádá od Korinfanů' poslušnost a uznání, ukazuje jim na
svou-největšízásluhu Ego vosChristo genui. Já -jsemvás
zrodil Kristu... Proč.to neplatí také pro našekřesťanské
otce? Daliživot lidský dítěti, ale přinesli toto zplozené
dítě ke knězi, aby bylo přijato jako úd: Církve. Tím se
stalo údemtajemného těla .Kristova; bylo“přivtěleno ke
Kristu. Obdrželo od.něho nový život. Onen život, který
jest společným dílem otce i matky,.onen život, který musí
otec svou prací déle udržovati, než.bylo úkolem matčiným
v jejím lůně,patří tak.otci:jako matce. Proč -setedy větši
nou vylučuje křesťanský:otec'z výchovy dítek, z výchovy
křesťanské,proč je've většině případů pasivní?; Snad ne
má vždyckyčas. Ale 0'to se:nejednáani tolik. Nevychová
vá se'jenom mluvením,.kázáním, napomínáním::Hlavní vý
chova se -děje životem, příkladem. Otec si potřebuje uvě

domiti, že vychovává svým životem,že podle svého života
utváří: život toho,' jenž mu byl Bohem svěřen. Že vycho
vává zásadami, kterýmiřídí svou rodinu, kterými řídísvou
práči, a kterými naplňuje své povolání: To rozlévá urči

fou atmosféru, ve které aze které žije dítě.Otec nemůže
zapomenouti na tuto-povinnost a na tento způsob výchovy
dítěte, že je musínaplniti životem z Kristaskrze život
svůj. Křesťanskéotcovství je tedy, probouzení, pěstování
života .milosti,'onohoživota, jenž je vybudován na životě
přirozeném,který spolutvořilu dítěte. Kdonedá toto Boží
Synovství, naroubované: nasvé otcovství. přirozené, ten
zanechává své děti siroty; ten je posíládo života bez Boha.
Kdyby-si křesťanštíotcové více uvědomovali a pak více

Cprováděli tuto svou:velkou:povinnost, „obroda lidské Spo
lečnosti-by šla“rychleji vpřed.
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majístyk s bližními, všichni mohou býti svým příkladem,

Et duchovními otci. Hlavně vychovatelé, vychovatelky, u
kčitelé. Kdo nenechává stopy po sobě, kdo ničeho v' du
Pchovním ohledu nezpůsobil, ten jedině nadarmo žil. Kdo
Eale duchovní život bratří probouzel, jej působil, vyprošo
Eval modlitbou, oběťmi, má podíl na svatém duchovním

p otcovství, Nežil nadarmo, i. kdyby. zdánlivě nic velkého
„vočich lidi nevykonal; "protoženaplnil Kristem, tedy nej

Evětším bohatstvím aspoňjednoho člověka a toto bohatství
p wepak rozlévá. širokými kruhy,-takže ono obohacení se

rozmnožído nekonečna. Toto:duchovní otcovství jest po
svěcenove svátosti kněžství, které“jest pravzoremveške
réhoduchovního otcovství; protože katolické kněžství sku
tečnědává nové dítky Boží;ve svátostech toto dětství Boží
vrací nesčíslněkráte::.

Tato opravdová duchovní láska dáváduchovní autoritu.
©[otci ve skutečné křesťanské rodině.:Pravá autorita není

ky 1 vynucená tvrdostí, přísnosti, tresty, nýbrž jest způsobena
>. cítěnouduchovní převahoulásky, odpovědnosti a duchov
* ní síly pro oběti přinášené:tomuto otcovství skutečnému
i duchovnímu.

Když se zdůrazňuje důležitost matčina v křesťanské ro
diněještě více, je třebazdůrazniti důležitost opravdu křes
fanského,to jěst téžiduchovního otce otců a hlav našich
rodin. Potřebujeme. křesťanských:otců se silnou duchovní
autoritou,-aby se'naši křesťané:již.od mládí naučili ctíti
duchovníautoritu'a- nesnižovali.ji jak: jim napadne, jako
samozvanísoudcové:nad kněžími a nad jejich článkya
časopisy, jak se to u nás přičiněnímJosefa Floriána stává
módou. Braito.

MÁ,MUSÍ; NESMÍ,
Je fo prý kostelnické podle Josefa Floriána a-vyčítá mi

to, kde jen může.Píše. stále, že si s-námi nebude hrát, ač
se ho oto nikdo: neprosí. Dali bychom mudobrou radu:
aby se nepovažoval za odpovědného za naši dobrou cestu
a naše spasení. Zda jest kostelnické naše psaní, nevím, ale
kostelníci naopak: přenáramně.honili mládež jako on. to
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dělá. Křesťanský život mravní znamená plnění přikázání“
a varování se zakázaného, tak jak je vyjadřují přikázání.
Tomáš Aguinský, u něhož jsme se.učili, rovněž ustavičně
užívá jenom těchto slov „musí a nesmí“,

A že se stále točíme jako ve džberu opakujíce stále to
-též? Křesťanské pravdy se neměnía nemění se ani nedo-.
-statky lidi, ani jejich hříchy, a proto je třeba. ustavičně
natotéž upozorňovati, před týmž varovati. Ale tak do
cela to přece jen není pravda. Odbýti těmito slovy onu

). spoustu myšlenek; které dřívebyly mnohým.křesťanům
neznámé, jest pohodlné. Vůbec je velmi: pohodlné žlučíti
se, nade všímse pohoršovati. A -lehké je to. Protože kdo
něco čte, vždycky mu něco napadne, jak lze si špatně kte
roukoliv větu obrátiti, špatněpochopiti a vysvětliti. S tro
chou dobré vůle:to vždycky jde. Proti tomuto duchu je

-opět třeba říci: Tohle nesmíte dělati, měli byste se ke kně
-zi chovat jinak a musíte si spíše všímat sebe a svého díla.

M Takhle to: působí trapným dojmem velebného stařešiny,
který potahuje mladší stále za ušia diví se, že se jim to
nelíbí; Braito.
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PRÁCE APOŠTOLSKÁ,A PASTÝŘSKÁ
Na začátkuCírkve byla. práce apoštolů převážně apoš

tolská. Snažili se především hlásati království Božía získá
vati lidi pro ně. Ale velmi záhy se snažili apoštolovéo ří
zenítěchto lidí. Velmibrzo se tito lidé seskupili v obce
církevní a'bylo třeba tyto obce.a'lidi v-nich říditi a vésti
a bdíti nad tím, aby se tento život křesťanský v obcích a
v jejich jednotlivcích udržela rozmnožil.

Ale'nikdy v Církvi nevymizelametoda apoštolská, pro
tože pocelý středověkstále se.objevovaly národy, které
ještě neznaly Krista. I ty chtěla Církev získati pro spasení.

U nás jsme si dlouho zvykli na to,,že jsme již církevně

a organisačně dosti vybaveni. Pastorace převážila na úkor
apoštolátu,.až se-někdy zvrhla v pouhoupastoraci těch,
kteří.porůznu vysedávali:v našich kostelních lavicích. Ale
myšlenka Kristova jest tak živá a tak bohatá a plná, že

- pudí zase ven,-ven mimookruh, který se stal někdy za
čarovaným okruhem, k těm, které ono kroužení ve vyme
zeném pastorálním kruhu nezasáhne, protože -je může28

VK
.“„>dy€Y„r

TEOpozněFPnak“

jeab

ve>

498

6BeOeyeTSAPZr



9
4 rM:E

E-sáhnouti jen-činnost apoštolská, činnostdobyvatelská: Ně
Ekteří vidouce tento začarovaný kruh, prohlašovali, že to

F"má na svědomí pastorace sakristánská,.a -že oni se do sa
k: kristie nevrátí. Vždyť alesakristie jest východisko jenom
k. k oltáři a celá naše“činnost musí vycházeti a nakonec se

M: vraceti k oltáři. Kdyby se nechtěla vrátiti do sakristie,
P k jest činností prokletou, činností neblahou, činností, na.
SBE které není Božího požehnání. Apoštolát směřuje k tomu
MĚ: vybudovati dokonale obce Kristových vyznavačů, které

M by se společně modlily, společně křesťansky žily, křes
i tanským.životem naplnily obce a shluky nejširší. Apoš
tolát zdravý -ustupuje, když vykonal přípravné práce,
pastoraci. Oni jednotlivci apoštolátem získaní zakotví nej
lépe a nejjistěji v. rodné křesťanskéobci pod jedním pas-'
týřem,vybaveným církevní mocí, autoritou, a proto i mi
lostí a požehnáním. Proto končí apoštolský života pasto
rální život v životě:liturgickém, kde se věřící mohou do
konale sžíti v jedno. ©

Kanovník Charpentier; vedoucí Katolické akce diecése
Nancy,vypracoval statistiku, podle níž 60procent mláde
že přestává míti jakýkoliv styk snábožénštvím a-že'po
vykonání vojenské službytoto procento ještě více vzrůstá
u mužů.Končípak svůj referát. „Všechnydosavadní pasto
rální metody.a prostředky nestačí, abychom zabránili od-
křesťanění diecéše. „ Toto můžeme opakovati i o našich
poměrech.Je důležité věnovati. co největší pozornost. naší
mládeži. Ovšem.jenom -hraním operetek to--nespravíme.
Exercicie mládeže, těsnější přimknutí mládeže. ke knězi,
tak jak to. provádějí francouzské patronáže, jsou tu 'nut
ností. Jestliže ve Francii mají tak skvěle vybudovaný
systém stálého styku kněze .s mládeží v patronážích, a

ještě je viděti tak žalostné výsledky, nemusíme se zachvětí,hrůzouu nás?

A dalšímprostředkem, bez kterého se dlouho neobejde
me, jest úvolniti. několik kněží úplně jen pro práci mezi
mládežívšech těch spolků tak, jak jsou dnes u nás rozsety.
Ani skauting. -se nedá podceňovati. Ten méněnež jiné
spolky. Všude jinde obětují několik kněží této- službě:
I tam, kde mají méně kněží. Protože když.se nebudeme.
věnovati mládeži, nejenom studentské, vůbec mládeži, bu
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-de klesati -tím jistěji také počet kněžských povolání. Te-|
'dy, kdybychom chtěli mluviti obchodnicky, řekli bychom, *
že uvolnění:a obětování -několikakněží pro mládež by *

(bylo dobrou investicí i vzhledem ke kněžským povoláním, 3
protože nikdotak nedovede nadchnouti prokněžské po
volání, jako horlivý a'obětavý kněz,pracující mezi mlá
deží. Braito.

PRACOVNA
MODLITBAMATKYZADÍTĚ © |
Pane;'račiž dát Robertovi neposkvrněnou duši a věrné

srdce. Kéžnikdy nepřestane:sloužiti:tobě a nikdy neza
nedbává uctívání MatkyBoží a svatých: Nechť slouží věr
ně králi a své vlasti a činídobře-v očích.druhých lidí; kéž
dojde cti a je vážen všemi, jejichž chvála má cenu. Avšak
nechť klade vždy věci Boží nad prospěch 'a malichernost
tohoto světa; a-octne-li'se k vůli tomu vrozporu, ať též
nikdy nekolísá, alebez rozpakování'si zvolí cestu pravou
a setrvá na ní až dokonce, i kdyby vedla ke zkáze a po
nížení —a třebas i k smrti. Baring: R. Peckham.

NEJRŮZNĚJŠÍ JSOU. CESTY BOŽÍ ;
Podivní křesťanéklečívají někdy před sochamisvatých,

anebo se-ukrývají v šeru našichkaplí. Modlí se: jenom
o časnévěci, prosí jenom o:věci, které se zdají býti mali
cherné. zbožným křesťanům. Díváme se 'na. ně přísným
okem'za to, že nepokleknou před svatostánkem a peláší
ke'svým sochám nebo kaplím. Protestanté tak přesvědčení
o svésvatosti a ohavnosti katolíků.v tom vidí pověru, ale
Bůh si zachycuje své někdy i oněmi maličkostmi' a drob
nostmi,o kteréprosí, protožeaf je to modlitba prosebná,
přece jen je'to modlitba, to přichází přece jen ubohý žeb
ráček lidský, ubohý pozemský červ a prosí o pomoc: Modlí
se, sklání se před majestátem a-to již je něco. Snad je to
vůbec jedinýstyk těchto lidí.s Bohema proto nesmímežlučivějimhroziti. m
->Podivuhodné je, že tyto lidi Bůh velmi často vyslyší, ty
lidi, kteří více než jeho-prosí Madonky v-kapličkách a
svaté vjejich výklencích. Bůh ví, jak na některé dušejíti,
jak třeba některé přitáhnouti. A-tak sije přitahuje vysly
Šením jejich časných, příliš jen a jen časných záležitostí.
Onosklonění se před'Marií nejsvětější a' před Božími sva- :
tými neodvádí.od Boha, nýbrž pomalu dává zráti myšlence +
o velikosti a mociBoží, která ví, že když se:člověk modlí
kesvatým, modlí se k Tomu, jenž předal i hospodaření se
svýmidary těm, kteří hoobzvláště na zemi milovali. Svět
ci byli hrdiny lásky k bližnímu a nemůžebýti Bůh jejich
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£ štěstím, kdyby "jimnedal dále prospívati svým bližním.
F Jako nebylopróti Boží moci, když za jejich života si z nich
F: učinil svou Prozřetelnost a pomocníka své prozřetelnosti,
F: tak může jenom klaniteli suché litery překážeti toto další
9 pomáhánínámod našich bratří, zvláštěkdyž je to nako-.

k nec síla Bohasamého. "Braito.

E JEDNOTA CÍRKVE |E| Meziučitelicírkevními,kteříukazovalinaCírkevjako
E. na mystické tělo- Kristovo, vyniká především svatý. Au
© gustin: Bojoval proti donatistům a proti pelagiánům a
; proti oběma zdůrazňoval nemožnostjejich učení na zá-.

kladě našeho spojení celé. Církve s Kristem tak, že tvoří
jeho jedno.tělo. Proti pelagiánům zdůrazňoval, že z Krista
mámenový život, že křesťanství znamená docela nový ži
vot, život dítek Božích, a tento -život že nemůžeme mítize
sebe, ani si jej jenom svou silou udržeti, že k tomu nutně
potřebujemilosti Kristovy, milosti ze spojení Kristova a
proti donatistům, kteřítrhali jednotu Církve pro špatnost
nějakého biskupa.

Svatý Augustin pravíkrásná slova k těm, kteří bloudí
na druhém břehu: ó bratří, děti rozběhlé, ovečky bloudící,
pročmluvíte špatně o mně?Proč mne nepoznáváte? Zkou
mejte Písma,-vekterých -sami věříte, že máte život věčný.
Ona svědčí o mně. Co říkala: Hlava židům, to'i vám dnes
říká: budete mne hledati, nenaleznete mne. Proč? Protože
nezkoumátePísma, která svědčí o mně... Řeč. 129. Usta
vičněa ustavičně mne toto jedno naplňuje podivem, žeti,
kteří si říkají křesťané:a: nejsou katolíky, že nemají pro
nás, pro Církev katolickou nic jiného než neporozumění,
než odsudky,- tvrdosti. Církev se -znovu může tázati, proč
špatně mluvíte o mně? A pak ukazuje ještě na jednu straš
nou skutečnost? Proč mluví donatisté. ustavičně o špat
ných lidech'v Církvi, o špatných. biskupech a podobně?
Svatý Augustin dnesjako před tolika sty. lety správně
ukazuje: Ten, kdo ustavičně ukazuje na špatné lidi, na
špatné kněze a biskupy, ukazuje, že nežije v Kristu, když.

- vidí a hledá v Církvi ustavičně:jenom lidi. Jest to prostě
odraz toho, že tito lidé důvěřují skutečně jenom.v lidi.

: Kdyby byli přesvědčeni, že mají. Krista; že Kristus jest
jejichživotem, musili by .z tohoto ducha Kristova i nás
milovati, nássprávně chápati, za nás se modlit, ale ne nám.
ustavičně|přezdívati,-naše chyby jenom hledati, jako by
naše chyby byly jédiným důvodem jejich pravdy, jako
naše špatnost, byla hlavním argumentem jejich jistoty .a
naše slabost jejich silou. Přece Kristus je silou křesťan
ství, Kristus je jeho srdcem, jeho životem. Proč tedy usta
vičně hledati chyby,: hříchy,nedostatky. Neboť zůstane

pravdou, conapsal svatý Augustin směremk donatistům:ratří,jak často jsem vám to již řekl: My můžeme býti
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„nevím co; vy ale si zachovejte tuto jistotu: Vaším ótcem“
je Bůh a matkou — Církev, Braito.
PRAVÁ LÁSKA

Protože láska je dítětem Božím, tam jest skutečně, kde
se jeví, její božská jednotící vlastnost. V Boží lásce jest
všechno spojeno a všechno zároveň souvisí přes staletí 4
tisíce milionů tvorů, nevidíme tuto tajemnou souvislost,
ale když jest Bůh naprosto jediný v sobě,jediný má plán,
jediný jest také plán jeho lásky. .

Atak čistá, Boží lásce blízkáje ta, která nás nevylučuje
ze společenství bratří, ve které nevystupujeme sobecky
z kola,abychom se potěšili sami,nýbrž pravá láska je ta,
která nám dává více milovati všechno ostatní, která nám

„rozjasní pohled na celý svět a která nás rozzáří pro vše
chny oči. :

Sobecká láska. není pravou láskou, nemiluje ani toho
ani to, k čemu se tak přissává, nýbrž miluje jedině sebe.
Také není taková láska stálá. Až sejí nasytí, potěší, ode
jde dále, protože mu nejde o lásku, nýbrž o sebe. Bratto.

MILOSRDENSTVÍ BOŽÍ |
Četl jsem nedávno pyšné nadýmání kteréhosi spisovate

le, který- se -vzpíral Božímu odpuštění. Odpuštění prý je
ponížením. Proč mi má někdo.odpouštěti. Chci nésti sám
svoji tíhu. Odpuštění nemůžemi pomoci,protože zůstávám
Špatný. Na tato slova jsem si vzpomněl, když jsem rovněž
v téže době překládal Summu svatého Tomáše, kde mluví
o milosrdenství Božím've svátosti pokání. Zde ITT“g. 86
a. 2. ukazuje svatý Tomáš překrásně, jaký je rozdíl mezi
lidským „odpouštěním a-mezi. odpouštěním Božím, mezi
Jidským milosrdenstvím a mezi. milosrdenstvím Božím.
Člověk nemůže změniti člověka svým'odpuštěním. Vůle
toho, jemuž odpustil, může zůstati dále nakloněna ke zlé
mu, proto se tolikráte ti, kterým byloodpuštěno ještě.do
vedou pomstíti šlechetnému člověku. Když totiž zlý člověk
vytuší slabost, nebo si vykládá šlechetnost ve slabost, ještě
"toho využije, aby ještě drzeji bližního poškodil. Proto ta
ké páli někdy odpuštění lidské, protože cítíme jasně mrav
nÍ ponížení, že jsme pod tím; který nám musí:odpouštěti.
Ale Bůh jedná docela jinak s člověkem. Jemněji, suaviter.
Když odpouští, vlévá tím zároveň milost do člověka, nový
život, svou lásku,-účast na svém životě a na své lásce.
Když Bůh odpouští, očišťuje při tom člověka, přetváří jeho
nitro. Odpuštěním:a.milosrdenstvímBožím stávámese no
vými lidmi, se změněnouvůlí: Tedy, Boží odpuštění nezna

-mená jenom svléknutí špinavého šatu, lehké odpuštění-které příliš lehcedává zapomenoutina velikost minul
urážky. Právě naopak: protože Bůhmění svým milosrden
stvím zároveňlidskou vůli, dá jí také nahlédnouti velikost
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Pehrůzu urážky, které se člověk dopustil akterá mu byla
Kodpuštěna.Proto tím více člověk krvácí, ale je to bolest
P s balzámemnaděje, s radostí jak dobrý Otec je Bůh, který
na všechno chce zapomenouti, jen když člověkzačne nový
F život, k němuž jej odpuštění povolalo. Tedy odpuštění ne
p-namená laciné zbavení se viny, nýbrž začátek klopotného
k nového života změněné vůle, která teď chce Boha poctivě

i: a upřímněmilovati, Braito.

Mě. POŽEHNÁNÍ DOCMATUJk:© Dávápevný,neotřesitelnýbod,o:kterýmůžemeopříti
© nejvzácnější, co máme. Svůj život, můžeme opříti o dogma,
©.celé své štěstí, které nemůže býti vydáno lidské libovůli
k: anebo náhodnosti našeho hledání a snad i nenalezení.

3 Nebojme se, že dogma tím ochudí svobodu lidskou. Pro
JME.tože zasazuje do Boží pevnosti, pravdomluvnosti a plnosti,

" proto naopak ponechává otevřenou takovou možnost, ba
nutnost, vyrovnávatí se v životě s,touto objektivní danou
hodnotou. Naopak dogma vyrušuje člověka z jeho hnilob
ného poklidu, vede ho vyrovnávati se s ním přes nejas
nosti, přes své sklony-k pochybování o všem, co se nedá

. ohmatati, změřiti a zvážiti. Dogma naopak člověku boří
. Jeho falešné snyo dokonalosti a soběstačnosti člověkově,
ukazuje mu naopakpropasti tajemství, myšlenek, k nimž

JP 50 ještě může a máodvážiti, jež ho přesahují, takže ono
jk nebezpečí,že až byse dobral dna, jak je tomu u jiných

pravd, ochudí se tímjeho duchovní život. Braito.

©BLUDNÍ POUTNÍCI.
Nemylte se, jak se vzdalujete odKrista; tak se vzdalu

jeto od sebe samých. Je to blud lidí, sobeckých a propad
> lýchsebelásce, že se ontějí vyšíh že se chtějí obejít bez| Boha, že oni jsou. jedinou velikostí a jediným zákonem.

Tímméně porozumí sobě, čímvíce se zahrabávají do sebe,
protože tím méně budou rozuměti onomu hladu po neko

© nečném, po nesmírném, který vložil. Bůh do každé duše,
, D8znamení, že-on sám chce tento hlad utišiti, že tu musí

M: býti nějaké nasycení. Ale .v sobě je -nikdo ještě nenašel.
k V soběkaždý našel .jen strašný zákon omezenosti, konců;
: mezíhranic.. :

Teprve v Ježíši se našel zase člověk, našel svou dů

skojnosí a porozumělsvému hladu a tíhnutí k věčnému.
ábel kdys člověkunapověděl, že-by mohl býti jakoBůh.BůhK tomu.člověkastvořil,abysemustalpodob

ným,aby jej- učinil svým dítkem, účastným svého života.
Jenomže ďábel sváděl člověka,.aby si sám svými silami

vyškrabal na vrchol božství, aby jej tak získal pro své
ďábelství,které jest základně pýchou tvora chtějícího býti
velikýmbez Bohaa proti němu.

Teprve Kristus nás učinil dítkami Božími, teprve onnás
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ovají, že jejich- život přechází nepovšimnutý, malý a ztra-3

to z darů Božích, co jsme pro ně, nejenom pro sebe, při-$

přiblížil k Bohu, když nás učinil účastny Boží přirozenostý
a Božího života. V němnašel člověk svou důstojnost a:
pravouvelikost. Proto říkám,že kdo se vzdaluje od Krista,7
vzdaluje se od sebea že tak jak:prchá před Kristem, tak
prchá před svým štěstím. Tím méně si rozumí, tím méně;
vidí svou vznešenost, svou pravou důstojnost, tím méně;
rozumí celému Životu, všem jeho cestám, očišťováním 4%
zkouškám, které mají jeden cíl: očistiti dítě Boží pro Boží ll

život, odstraniti co překáží životu Božímu a jeho -rozvojiSV nás. E
Neboť toto jest. vykoupení: Odstranění cizoty a vzdále- :

nosti'a propasti, která byla.mezi Bohem a mézi námi. Bůh
-předávánám, abybyla naší oběťKristova, abychom tak ©
mohli, majíce zaplaceno před nebeským Otcem, abychom jiš
mohli vejíti do svatyně otcovské lásky Boží s tím jediným S
co máme a co chce také jedině, abychom měli, ovšem zase S

od něho,se svým srdcemotevřenýmBohusynovskou lásou. “ |
Proto říkám, kdo-se' vzdaluje od Krista. a jak se kdo 28š

vzdaluje od Krista, tak se vzdaluje sám od sebe, protože$
se vzdaluje.od svého nejvyššího důstojenství, důstojen-;
ství synůBožích. — M m 4
„Proto, kdo nenašel Ježíše anebo ztratil Ježíše, ztratil3

svůj vlastní život,který mu byl koupen'a uchystán, pró-i
marnil svůj život, a tak ztratil sebe. Braito. %$
TVÉ MÍSTO

Jako má každá i nejnepatrnější věc své místo v běhu4
určení přírody, podobně mátaké každý člověk své místo
vevelkém a svatém plánu Božím, v plánu jeho vykoupení. 3
Každý má své místo, své, pro sebe i pro druhé, protože |
všichni jsme stmeleni a spojeni v jedno tělo, na které ska
nulo Kristovo vykoupení© © |

Pro křesťana je to samozřejmá věc. Ale jako mnohéjiné 3
samozřejmosti, tak i tato myšlenka uniká. A :přece je t03
myšlenka neobyčejné útěchy pro všechny, kteří se domní-$

cený. A zároveň pudí tato-:myšlenka k tomu, abychomse3:
upřímně'snažili použíti všech darů a schopností svéhopo--S
volání i místa zdánlivě nejprostšího, abychom se je sna-3
žili použíti tak, abychom mohli jakýmkoliv způsobempro-$$
spěti bližním, abychom je mohli zvednouti a jim předatiA

jali. Ani není třeba být si vědom-této myšlenky. Je obsa
žena v.každém věrném -plnění dané povinnosti, protože3
jest:obsažena'jako sociální povinnost a požadavek v kaž-j
'démčestnémpovolání. Braito.

MEšk
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PODKŘÍŽEM

j eden,.který tě zapřel,
jeden, jenž tebe zradil —
Mé mládíjest-bídné a mdlé

-a zná jen jedinou píseň: ©
Jeden, který tě zapřel,
jeden, jenž tebe zradil.

J eden; jenž tebe trním korunoval,
jeden, jenž tebe poplival,
jeden, jenž v purpuru se tobě vysmíval,
třtinu jako žezlo ti půjčil.—
mé mládí pláče a vzdychá.
Jeden —zpřed. tebouna kolenou.

(Jeden, jenž břevno ti-přinesl,
jeden'strh stebe tvé roucho,
jeden,jenž hřeby:tivbil;
„jeden,.jenž poznal tebe —
jeden, jenž:pod teboustál.
J eden; jenž.u tvého hrobu spal,
když.zmizel jsi mu jeho dveřmi.
Jeden, jejž volal:tvůj hlas,
pastýře, ovečkusvoji k-sobě,
jeden, jenž běžel s poselstvím:

Vyšší je nebe něžli je propast hluboká:.
Jeden-avšichni — to jsemjá.

v. Ruth Schaumann.

Z DUCHOVNÍHO ŽIVOTA
G. BARDY: Le Sauveur. Librairio Bleud «£Gay. Posta

va Ježíšova je předmětemčetných studií a knih. Přítomná
kniha je dobrá studie :osobnosti Ježíše-Spasitele. Ve čty
řechkapitolách, na něž je -kniha rozdělena,studuje. au
tor nejdříve prameny,z nichž se-dá o Ježíši něco vyčíst
(pohané,židé, sv. Pavel,- evangelia, knihy mimokanonic

ého, jeho skutků, práce
a dílaa v poslední kapitole rozebírá osobnost Ježíšovu,
jehokarakter, jeho tajemnýživot Syna Božíhoa přecečlo
věka. Popěvadž oJežíši nikdy se toho nedovíme mnoho,
musímesáhnout:vždy po knize,která by.nám něco nového
o němřekla. Proto doporučujeme.

B. BAUR,OSB.: Werde Licht: Herder, Freiburg in Breis
gau 1937.II. díl 507 stran; IIT.:dil 688.stran (4.20 Mk, váz.
5.60Mk). Jsou-to*liturgická -rozjímání pro celý církevní
rok. (I. díl: vyjde na podzim.) Často bývá. doporučována
zbožnáúčast naNturgii, alezřídka kdy se ukáže, jak lze
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liturgie užíti v knize na rozjímání. Dílo Werde Licht o tonf?
náležitě poučuje. Kněží mohou z díla čerpati pro kázání.:
"Také laikům dá mnoho podnětů pro denní rozjímání, Kni
ha je právem nadšeně vítána v celém Německu.
„ P. M. A. BELLOUARD0. P.: Réponses du Christ. Edit.
Spes, Paris. Zdá se nám kolikrát, že jsme už daleko od
Krista a mnozí vlastně- už nerozumějí ani, nebo nechtějí.
rozumět jeho evangeliu, jeho slovům. Má nám co říci Kris

"tus i dnes? Autor této knihy staví člověka jako tazatele 4:
Kristus mu odpovídá.Odpovědi:Krista na otázky lidí...
Těch otázek je mnoho a přece jedině a jediný Kristus je
může správně, absolutně vyřešit.

LOUISBERNES.J.: Pour la conguéte principes ďaction.
Action Populaire, Éd. Spes, Paris, str. 192, 6.frs. Apoštolát
je naší povinností a apoštolát neznamená zastrčit se, scho
vat se, nýbrž vyžaduje práci. a výboj; nena slepo, ale
orientovaně, aby každý křesťanbyl věrným a dobrým vo
jínem Kristovým. Mnoho pokynů, rad.a povzbuzení na
jdete v této knize. .

ALBERT BESSIERES S. J.:. Anna-Maria.Taigi. Deselée
de Brouwer, Paris, stran 275. Podivuhodný. život matky
„Anny Marie Taigi je v knize líčenopravdu mistrně. Velmi
výstižně je zde zdůrazněno a'objasněno, že svatost záleží
v náležitém plnění stavovských povinností. A. M. Taigi
vedla u domácího krbu život opravdu mystický po 48 let.
Měli by knihu číst všichni, -kdohledají svatost v mimo
řádnostech... | .

GASTON BRILLET:-Notre beau psautier. Ed. Desclée
"de Brouwer, Paris; str. 190, cena7 frs“Básnicky. stručný
a hluboký výklad nejkrásnějších a nejužívanějších žalmů
-8 citováním zvlášť výrazných- míst. Je to vlastně nahození
bohatých myšlenek, vhodných pro meditaci; při tom for

„mát.knížky je velmi pohodlný. —©—©—©*"'o
- "BUBER MARTIN: Kónigtum Gottes. Schocken Verlag,
Berlin, 1936,str. 293.Často se dály pokusy co nejvíce vzda
lovati při výkladu dějin izraelských náboženský vliv na
skutečné události. Těžko hlavně chápali zřízeníkrálovství,
Božího:nebo theokracie v izraelských dějinách. Autor se
je snaží osvětlit. Zkoumá dobu soudců, hlavně Gedeonaa
jde až po vyhnanství. Nepodáváovšem dějiny theokracie
v celé jejich šíři, to není účel jeho knihy, nýbrž řeší těžší
místa většinous hlediska literárně-kritického, často proti
-"Welhausenovia podává pak svoje zásady pro řešení.
A zde právě najde historik mnohé vzácné postřehy a 0světlení. BRL |
„ P. M.E. DE LA.CROIX:Le saint Sacrifice dela Messe
pour. le prétre. Maison du Bon-Pasteur,:Paris.:Nikdo neni
tak:blízko mši svaté, -jakokněz;:Proto také musí vědět,co
koná denně na:oltáři: Tato knížka je věnovánakněžím a
Jest opravdu důkladná. Autor: vykládá, co mše svatá je,
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POprvním veleknězi, jedná o významu mše svaté. v životě
k-kněze.Přípravě na-mši svatou a také díkůčinění je věnová

Pha zvláštní kapitola“ Je dobře, aby-si kněží všimnuli, čeho
k 8e mají vystříhat, aby se jim dostalo všech užitků mše
k-svaté, aby každá jejich mše svatá byla jako jejich primice.©-© DESPLANGUESS.J.,'LeChristsur:tousnoschemius.
E Spes, Paris 1936,stran 245. Zkušený autor ukazuje, že

Ei v nejhlubší vřavě.života; zprofanovaného donejvyššího.
E-stupně, se.lze obracet k Bohu v důvěrných rozhovorech,

E. povznešených:okamžicích. Dává zejména katolickým pra
E covníkůmv hluku světa návod, jak siuchovat vnitřní klid

Ě anevyjítiz míry. © .—
©A, BHL: Direction spirituelle des religieuses. Překlad
E Z němčiny. L'ed. universelle, Bruxelles, Desclée de Brou

k. Wer,Paris 1936, str. 349. Mnoho kněží-má více nebo méně
: častý a blízký styk s řeholnicemi. jako zpovědníci nebo

duchovnívůdci. K-tomu je třeba, aby znal svépovinnosti,
možnostii nesnáze,.zvláště po vydání kodexu kan. Zde
manuálkytheologie:pastorační ani všeobecné asketiky ne
stačí.V tomto oboru dobrým vůdcem bude tato kniha, kte
rá ukazuje, jak vésti duše řeholnic jak po stránce psycho
logické, tak asketické, a vůbec obsáhuje poučenípro vše
chny okolnosti styků knězes-řeholnicemi.

k J. ENGELMANN: Von den Kindern des Lichtes. Stran
8: 96,Laumann, Diilmen'1936,Mk1.75: Kniha.má ukázat čte
ZEBě.náři ono věčnéa nadpřirozené, jehož se synové Světla ů

| častní: tajemství Synovství Božího, proudění života:nej
: světějšíTrojice vnás. Tento život je vlastně středem vše
: ho křesťanství, okolo něhož krouží naše nadpřirozená lás

ka,vedenáKristem. 
H. FISCHER: Licht Christi. Tři svazky, celkem přes 900

stran, Volksliturgisches'Apostolat, Klosterneuburg bei
Wien. Ve třech svazcích je zachycen-celý život Kristův.
k. Autorvybral 370 úryvků z Písma a připojil krátkou úva
>: hu, která osvítí obsah úryvku. Dílo považujeme za vzor

k- nou učebnici života Kristova. Je určena všem, hlavně mlá
deži. Naučí každého s užitkem číst evangelia. —-kch.2-© J.FLORY:Pourvivreenchrétien.Spes,Paris;stran250.

sí Mluvítu zkušený pedagog slovy otevřenými a přímými.
Aš: Mluvíke studující mládeži. Upozorňuje ji, jak udržeti rov

A. nováhumezi silou a:vzletem na jedné straně a slabostí a
ZE nestálostí nadruhé straně, které v sobě každýmladý člo

ý věk pociťuje. Podaří se to jen prostředí nadpřirozenýmia přirozenými jen potud, pokud jsou nadpřirozenými pro

rány: Kéžnezaniknetentohlas; „jeP. DR.GARRIGOU-LAGRANGE0. P.:-Mére Francoise
de Jesus. Desclée de Brouwer;Paris, str. 186.Píše-li živo
topis nějakého světce nebo jiného. člověka, který má po
věst svatého, učenýP.:Garrigou-Lagrange, můžeme prá
vem očekávati, že se jedná o skutečně svatou duši. Neboť
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P. Garrigou rozumí duchovnímu životu jako málokdo, a ví
tedy, co může požadovati. Zde podává nádherný. životopis
zakladatelky řádu (Compagnie de :la Vierge) a zároveň
„jsouzde výtahy z jejích spisů. Svatí jsou uskutečnění teo
rie morálky křesťanské,proto jsou našimi vzory. A tedy
četba životů svatých je nejlepší školou křesťanského ži
vota. o“ n

OTTO.GILLEN: Maria am Spinnrad. Ver. Fel. Rauch,
Innsbruck -(Leipzig), str. 116, cena S 4.90,:Mk 2.90. V.do
bě, která je.na sbírky.krásných legend chudá, je tento vě
nec něžných-legend opravdu objevem. Jsou prosty slad
kého rozplývání, ale dýší pravou:zbožností a hlubokou vě
rou, která v jevechpřírodních vidí symboly a podobenství
vyšších skutečností. Křesťanské matky zde najdou pra
men pro vyprávění dětem. I-jako dárek způsobí trvalouradostkaždému... . 2.. =

ABT PLACIDUS GLOGGER OSB:Die grosse Antwort.
Sebaldus-Verlag, Niirnberg,stran 390.:Vzácnouknihu nám
podávázde autor. Je to:jakási:-dogmatikaa morálka, zpří
stupněná .všem. Nejdříve podává nauku víry, dogmata,
v druhé části je rozebírá, ukazuje, jaký význam: mají pro
praktický život křesťanský. Ukazuje; že ta-teorie, o níž
mluví v prvé části, semusí uvést do.prakse prožitím zá
kladních článkůvíry. Ignoti nulla cupido, kdonezná pravd
víry, jejich Krásy, tenpo nich nezatouží.. Proto -podává
autor nejdříve nauku, ukazuje její krásua vznešenost, 8
z toho-vyvádí v druhé části praktické -konkluse: věříš-li,
musíšnutně logicky důsledněžíti takto. Třetí díl knihy
se zabývá naukou.o milosti, neboťkřesťan není:povolán

jen k přirozenému životu, nýbrž k. životu dítek Božích,« životu milosti. :Dílo je vyzdobeno jedenácti krásnými
přílohami. Vřele:-doporučujeme všem našim čtenářům.

© ALBRECHT GOES:. Lob -des „Lebens. Betrachtungen,
Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, str. 173,cena Mk3.50.
V prose i básních bije a zpívá básníkovo :srdce radostí 4
důvěrou v život. Chválíjej v díku a radosti, silnými a me
lodickými větami, které jsou -nabity hloubkou myšlenek a
připomínají hudbu Mozartovu..Jako dar způsobí vnitřní
radosta uklidnění. s Lh v

DENYSGORCE: Le Drame du Salut et la Parole de Vie.
G. Beauchesne, Paris. Vysoce vzdělaný laik (Docteur en
médecine, Docteur en Lettres) podává opětlaikům krásné
meditace nažalm 118. Mnoho moudrosti se skrývá v žal
mech, moudrosti kolikráte ne dosti oceněné a ne dostivá
žené. Autor ukazuje svým:dílkem, že se-dovedl zamyslet
nad tímto žalmem, že -dovedl čerpati ze'studnice živé Boží
moudrost: Jsou.to, jak autor sám.praví,-soliloguia, mluva
duše přičtení žalmu: 118. (Tento -žalmse modlí Církev sv.
v nedělním officiu.) Tj, kdo se-chtějí naučit žalmům roz
uměti,.sáhnou. po-těto knížce rádi. ©
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GRAF, P. RICHARD CSSP: Ja Vater. Fr. Pustet, Re
©: gensburg, str. 294, cena váz. 3.80 Mk. Tato kniha .jest

= opravdu časová, neboť dovede škrtnout nezdravou již ka
© rikaturu náboženského člověka.a podat mu jednoduché a

jediné řešení životních otázek; naučí ho žíti v přítomnosti
oží,naučí v naprosté důvěře vnoci i bídě, v. bouřích a

zápasech spoléhat na Otce'a jeho laskavou prozřetelnost.
Celákniha je protkána živoucími slovy Písma.

ÉMILE GUERRY: Vers le Pěre. Desclée de Brouwer,
Paris. Poslání Kristovo bylo:zjeviti vůli Otcenebeského.
Činil tak svým příkladem, svou naukou a svými dokona
lostmi.Otec nám byl pak ukázán jako nekonečněmilosrd
ný, nás opravdu milující Bůh, jenž neušetřil z lásky k nám
ani svého Syna. Jsme.dědici království, bratři Krista Pá
na. Vědomídítek Božíchprozáří naši duši paprskem jasu
a radosti. -Autorpřidáváještě, jaký význam pro duchovní
život má toto uvědomení si dětství Božího. ©

LOUIS HARDY: La Doctrine de la Rédemption chez
saint Thomas. Desclée de Brouwer, Paris, str. 271, c. 12 frs.
Nauka sv. Tomáše Aguinského-je ve věcech víry' velmi
přesná. Žádnýautor se ani zdaleka nepřiblížil té prosté
a. při tom tam hluboké :terminologii; postupu a výkladu
pravd víry jako ji vidíme usv. Tomáše. Ze sv. Tomáše so
dá mnoho čerpat a čerpají z něho velmi mnozí. Ne ovšem

„se stejnýmvýsledkem. I přítomné dílo-je studií o nauce
sv. Tomáše v otázce vykoupení. Proč za náš Kristus ze
mřel,proč 'tolik trpěl atd., na-tyto otázky nám dá odpo
věď jen Písmo, Zjevení. A ovšem také rozum, osvícený vě
rou může. pátrat po důvodech. Všem, kdo se zajímají
o tyto theologické otázky, doporůčujeme toto dílko.

DR. DONATUS-HAUGG: Wir: sind Dein Leib. Verlag
Kósel-Pustet, Miinchen, stran 215. Dnes se píše mnoho
o mystickém Těle Kristově. To-proto, že si více uvědomu
jeme, že jsme opravdovými, živými ratolestmi na vinném
meni-Kristu, že'jemu: vlastně-patříme.Dr. Haugg ve své

důkladné studii probírá právě tuto základní větu: Křesťan
a Kristus —tot -jednota. Křesťanje živý úd mystického
Těla Kristova. První zpracoval tuto nauku sám sv. Pavel,
na'jehož doktrině:vše staví autor. Uvědomenísi této vzne
šené pravdy; že totiž tvoříme jednotu s Kristem, má pro
život křesťana dalekosáhlývýznam. Proto jsme autorovi
za jeho obsáhloua důkladnou studii vděčni,

E. HEBERLE: Salve Regina. Christkónigsverlag vom

Weissen Kreuz, Meitingen D. Augsburg, stran.48. Rozmiláknížka o Matce Boží: Veršemje zde líčen celý její život,
je stále navazováno.na'liturgické texty. Text je doprová
zen četnými obrazy starých ' mistrů. CČtitelé.Mariini bu
doumilepotěšenitoutoknížečkou. .
. HEILER JOSEPH, DR:: Unser Glaube an den Auferstan
denen. Herder, Freiburg im Breisgau, 1937, str. 112, cena
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2.40 Mk. Néní to kompendium k celé kristologii, ale -his
toricko-metodické pojednání velké intensity o centrální
otázce křesťanství. Se strhující logikou jsou zde uvedeny
všechny důkazy o skutečnosti historického faktu — zmrt
výchvstání. Dílko není jen věcně suché pojednání, ale je
psáno Životně, přesvědčivě; každému též ukazuje přístup
ke křesťanství a v něm živoucí jednotu všech jeho složek.

HERZOGP. S. J.: Herrlichkeit Gottes. Ferd. Schoningh,
Paderborn.Str. 270,cena váz.4.20 Mk. Základní myšlenky,
které chtějí podati nejhlubší důvod a smysl-katolické ná
božnosti, aby byla zároveň správně osobní i církevní. Jako
smysl'a důvod. veškerého díla Božího přirozeného i nad
přirozeného je milostivé sdělení Boha, tak důvod .a smysl
nábožnosti jest odevzdání člověka Bohu, tou cestou, kte
rou jde Bůh k člověku, skrze Ježíše Krista a Církev. Pře
mýšlivému katolíku je touto cestou. otevřen hluboký po
hled do podstaty:nábožnosti, jakož i cesta k prohlubování
poměru k Bohu.. be „OJ —e8—

HOLZMEISTERURBANUSS. J.: Vita S. Petri Apostoli.
P.,Lethielleux, Paris, rue Cassette, 10, 1936,str. 80. Chystanému-výkladulistůsv.Petra' předesíláautorjakosamo
statné dílo jeho život. Sestavil jej z mnoha pečlivě shro
mážděných dokumentů, jež kriticky rozebírá, rozlišuje

přesně pravdu historickou od: legendárních přídavků.-Zvláštní zmínku zasluhuje hl..4-a 5, v nichž se zabývá pří
"chodem a působností Petrovou .v' Římě..

HOLZNER JOSEF: Paulus. Herder, Freiburg, 1937, str.
458, cena-5.60 Mk, váz. 7.40 Mk. Tento životopis apoštola

"Pavla pouze po stránce psychologické, ani nepodává-pouhý
nárys jeho theologie. Tento životopis je také něco více než
pouhá biografie svatého, jak se tomu obyčejně rozumí.
Autor se dovedl prostě. vmysliti do historického-pozadí 4
prostředí Pavlovy doby a z jejich 'studia podává obraz
jeho. I popisem kraje nebo městas jejich.životem, v nichž
Pavel působil, přivádí čtenářek lepšímu chápání někte- ;
rých chvil jeho života. Hlavně však.život:sociální, nábo- +
ženský a duchovníté doby, což autor.mistrně ovládá, osvět- *
lují v knizetahy postavy Pavlovy i ty, které bývají málo
zdůrazňovány. V tomto pochopení historickýchokolností
zachycuje. pak autor i-život Pavla jako světce. Ukazuje,
jak Pavel neměl svatost vrozenou,ale usilovně- o ni bo
joval a. vítězně k ní dospěl. Kniha je velmi poučná i pro
ty, kteřísesnažío duchovníživot- *' .

CHEVROT G.: Simon-Pierre. Ed. Bloud £ Gay, 290 p.,
15 frs. Postava. a povaha sv..Petra má v sobě.mnoho zaji
mavostí a poskytuje křesťanům mnoho látky k rozjímání,
neboťmohounalézti uprvního Apoštola mnoho vlastností
a okolnostipodobných našim. Tato -překrásná, prostá a
přece tak veliká postava prvního Apoštola, skály Církve,
který. byl povolán, aby se stal- ochráncem a vykladačem
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k katol. dogmat, vyvstává před námi a dává nám příležitost
K.k plodnému zpytování našeho svědomí, jak dalece my jsme

F. apoštoly příkazů vznešené a věrné lásky. i
P. CHRYSOGONUS O. CARM.: Asceticae et mysticae

summa. Marietti Taurini 1936, stran 480, cena 10 lir. Ze
španělštiny přeložená příručka -duchovního života je úů
plným přehledem„tajné vědy“. Autor jde až do základů,
E. ale vyvaroval se zbytečného školského dělení -a třídění;

f- vynechal také mnohé věci z morálky, ač se jimi jiní du
E- chovní spisovatelé obírají. Není to knize ke škodě, Autor

sevšude přidržuje autority sv. Tomáše Akv.a světců řádukarmelitského. Je připojen rejstřík.věený'i bibliografický.
CÉCILIE JÉGLOT: Routes spirituelles. Ed. Spes,Paris,

str. 320, cena 15 frs:-Soliloguia: zbožné duše o duchovním
životě; plné velké 'réality vnitřního života po dosažení
duchovní jistoty a dvojí zkušenosti: :věcí pozemských. avěcíBožích. —

MATTHIAS.LAROS:Evangelium hier und'heute. Ver
lag F. Pustet, Regensburg. Zweiter Teil. Kázání dra La
rose jsouvlastně jakési moderní homilie na slova nedělní
ho evangelia. Nejsou tosuché meditace nebo bezpodstatné
abstrakce, nýbržpraktické aplikace, jichž vyžaduje dneš
ní doba. Kázání, která vytryskla ze srdce a duše kněze,
oddaného svému apoštolskému. poslání, apoštola naší do

ny v to uždruhý díljeho kázání (poslední,je na DuI6Ky)
Lebendige Seelsorge. Wegweisung durch die religiósen

Ideen der Zeitfiir:den Klerus deutscher Zunge. Herausg.
von P. Wendelin.Meyer und Paschalik Neyer O. F. M. Díl
I. Herder £ Co. Freiburg im Breisgau 1937, str. 368, cena
váz.. 5.20 Mk. Sedmnáct obšírných a. věcných statí zná
mých autorů o náboženských ideách naší doby v jejich
významu pro pastoraci. Tato kniha má cenu pro každého
pastýředuší, který cítí svou odpovědnost před lidem. Ide
je tvoří dobu .a tato věc nutí i kněžstvo, aby k nim zaujalo
vážné positivní. stanovisko, křesťansky oduševnělé. a
schopné náboženského povznesení věřících, protože myš
lenkovéproudy jsou největšísilou každédoby., |

ABBÉ JACAUES:LECLERCO: Vie Interieure. III. Édit.
de la Cité Chrétienne, Bruxelles.1936, stran 400. Třetí díl
katol. mravouky, navazující na“předešlé svazky, jedná
o životě vnitřním,0 ctnostech, jež si může a má křesťan
vypěstit v duši. Krásná jsou pojednánío modlitbě,o Eu
charistii; zdroji vnitřního života, K čemu. jsou soukromé
pobožnosti; k čemu je rozjímání a jak se má. rozjimat,
©tom všempojednává zkušený autor :ve zvláštních sta
tích. Poslední kapitola je věnovánareferátu o různých me
todách duchovníhoživota.: Jako jsou různé povahy, tak
jsou i různé metody, podle nichž „mohou lidé postupovati
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v duchovním životě. Tak je jiný postup přiduchovním ži
votě podle metody dominikánské, nežpodle-metody jesu

SKÉ neb. benediktinské. Kniha krásná a' skutéčně hodnotná. M :
-LEPIN:- Jésus' Souverain Prétre, Stran 60,-Vitte Lyon

(2e), 3, Place Bellecour 1937.. Sv.: Otec. dal loni dovolení
k vydání zvláštního:formulářemše sv.-ke cti Pána Ježíše,
pokudje.nejvyšším knězem. Tak byl'celý svět znova upo

-zorněn nakněžský úřad Kristův. I'tato brožurka je Šťast
ným pokusem o osvětlení-Kristova kněžství jak z Písma,
tak theologicky. Na konec je přidán mešní.formulář.

„ABBÉ.L. MANDIN: La pair de Dame. Gabr. Enault, Pa
ris, VI.:50; rue. de Vaugirard. Str. 130, cena 10frs. Vnější
mistarostmi, útrapami a znepokojeními trpí i naše duše a
touží po oddechu; po-míru.:Cestu k duševnímu pokoji na
jdete i v této knížce,-kde jsou shromážděna: slova Boží:
o míru, která byla řečena lidem v Písmu. Pět -hlav knihy
pojednává: o pojmu. pokoje, o jeho vznešenosti, .o. cestě

k. pokoji srdce: o :cestě k pokojiduše, praktické rady prouchovánísipokoje.„22. 122.0
« ANDRÉ DE MARICOURT: L"Art de Souffrir. Edit. Spes,

-Paris.. Dovést snášet bolesti, utrpení, naučit se hledět na
-utrpení.aspoň trochu nadpřirozeným:pohledem, je jistě
jakési. umění. V' knize je dán návod, jak.si třeba počínat
ještě před onemocněním, jak po něm. Přirozeně myslí se
zde.spíše duchovní onemocnění.Dobrá stať je o dobrodiní
nemoci.. . | P

— MARMION:Paroles de'vie en marge du missel. Deselée
deBrouwer etcie, Paris 1937, stran 477, cena 15 frs. Jsou

„to stručné výňatky ze 'spisů velkého: mnichaMarmiona.
Každý výňatek obsahuje několikmyšlenek ke svátku jak
církevního roku, tak světců, připadajících na jednotlivé
dny. Kniha má velikoupraktickou cenu a dává nahléd
noutido hlubinduchaautorova.—kch.

„J, OBERHAMMER:Du und dein Gott. Verlag Felizian
: Rauch, Innsbruck, Leipzig, stran 76. Autor probírá zde
: některé pravdy náboženské. Probírá je uctivě-a oddaně.
: "Když je duše vyprahlá, když se člověku zdá,že ho všichni
: opouštějí, rádsi přečte takovoukrátkou kapitolku, v'níž

se mu obnoví v duši ona krásná pravda, žeje-dítkem Bo
žím. A člověku je hned lépe, neboť ví; že dobrý Bůh-Otec
náš svých dětí neopustí: Nejenpro kněze, nýbrž i prolaiky
je velmivhodné,- . - 1 Ent vče

LETTRES DE M,Olier II. Gigord, Rue Cassette 15, Pa
Tis 1935, stran 533. Listy: zakladatele semináře sv. Sulpi
cia,z něhožvyšlo veliké množství kněžív těžkých dobách
Církve, jsou přehledem.intensivního vnitřního života P.
Oliera. Tento svazek -obsahuje 211-dopisů. Není-v nich nu
dy, stále novéa nové myšlenky, rady, povzbuzení. Četba
těchto dopisůpřinese každémuveliký užitek.
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Č vot evangelia věčnéhol“Tolle, lege!

k* A. OLIVA: Ave, maris stella. Cyklus mariánských pro
E-mluv, Kropáč a Kucharský, Praha 1937.Autor podáváv je
E.denatřiceti kázáních výklad hymnu Ave, maris stella. Po
k stupně volí z-každého verše hymnu zdůrazněné slovo.neb.

k- myšlenku a vykládá ji v promluvě. Sloh přístupný, pro
p- mluvy zpestřeny příklads.. |

LOUISPEETERS S. J.: Futurs Anstres. L'Edition Uni
R-verselle, S. A. Desclée de Brouwer, Paris,stran 290. Autor

y i rozdělilknihu natři hlavní části, staví na slovech Kris
E tových: „Já jsem Cesta, Pravda a Život.“ Na tomto zá
E..kladě chce zformovat mladou duši na budoucího apoštola.

ř „Nechte se. proniknouti Pravdou; ona jako pramen očistí
R“a naplní vaše srdce! Nechte.v sobě růsti život, pravý ži

PLUS, P. RAUL T. J.: Maria v našich božských dějinách.
Nakl. Kropáč a -Kucharský; Praha, 1937, str. 115, cena Kč
12.Není to podrobnýživot MatkyBoží, ani úplný souhrn
theologiemariánské, nýbrž: přítomná knížka touží podati.
úlobuMarie Panny v nadpřirozených dějinách našich du
ší: jak Maria..jest:naší Matkou'a za-jakou cenu se jí sta
la (I), jak Bůhji určil :za-Rozdavatelku -milosti, spolu
účastnou na-jeho božské činnosti (II.), jak Mariejest nám
prostřednicí -veškeré milosti.: .

ARMANDPRAVIEL: Monsieur Vincent. La Bonne Pres
se, Paris. Monsieur.Vincent byl Gaskonče. Jeho život od
útlého mládí až po jeho blaženou -smrt je líčen zde od au
tora. Apoštol křesťanské lásky, charitní' pracovník, za
kladatel.lazaristůa charitních sester zanechal'po sobě plo
dy své velké práce a své svatosti. Velký světbc velkého
století,Poutavý životopis zaujmečtenáře jistě.

J. AUICHARD:Saint Vincent de Paul escilavea Tunis.
Desclée de Brouwer,- Paris, stran 332,"cena 37.50 belg. frs.
Sv. Vincenc z, Pauly sám popsal své dvouleté otroctví
v Africe. Avšak o jeho autografu se začalopochybovat. J.
Auichard-sitdal práci. a dokonale očistil všechny námitky
proti původnosti:líčení:a doložil:archiválně věrohodnost
údajů.Postava Vincencova vyniká v nové záři.K textu je
připojeno 25 historických ilustrací. „ ©:

RESSEL,P. FR. S. J.: Kennst du, liebst du deine heilige
Kirche? Verl. Felizian Rauch Innsbruck (Leipzig), str. 88,
cena 1.70 šil., 1 Mk. Tato knížka chce ukázati dětem kato
lické Církve, jak veliké mají -právo-vesvaté Církvi. Učí je
tím více ji|milovati, čím-více je tupena a pobrdána. Obsa
huje též stručně a jasně celé učení-o Církvi a vyvrací ná
mitkyproti ní. * :

ROCK: Vom Reichtum Christi. Mathias-Grůnewald-Ver
lag, Wiesbaden Mainz 1936,stran 138,cena3 Mk, váz 4 Mk.

Knížka-obsahujekrátká-kázání pro en l nedělecírkevního roku. Větička:či myšlenka z.nedělního evangelia,
která by snadno-zůstala nepovšimnuta, je rozvedena
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v pěkný celek, dávající zazářit některe z-pravd obsažených
v pokladu Písma. ' ©

JOS. A S. M. DE SEBASTIANIS: De consolatione. Ma
rietti, Torino; 1937. Dílko,- věnované biskupům a všem
představeným jak světským, tak duchovním: Poněvadž
úřad představeného je odpovědný, je také skutečným bře
menem zvláště pro toho, kdo se:ho vážně ujme. Autor zde
popisuje, že úřad biskupský je opravdové martyrium, líčí
útrapy a nepřátelepředstaveného atd. Těší však vědomí
dobře vykonané povinnosti. ©

A.D. SERTILLANGES 0. P.: L'incroyant devantla fot.
Flammarion, 1937,cena 1.95frs., stran 47. Nadšenými, vře

"lými slovy líčí autor vznešenosta přednosti víry 'a potře
bu náboženství. Nakonec seobrací k nevěřícímua povzbu
zuje jej, aby nemělstrach a neustoupil odproblémuviry,
dokud si jej nevyřeší. Vzorně psaná hrožura!

"SIERP W..S. J.: Hochschule der Gottesliebe. J. Schnell
sche Verlagsbuchhandlungy:Warendorf -i W. Str. 460 a
650, cena ohou svazků váz. II. 65-Mk, Po dlouholeté práci
vydává autor velké exercicie svatého Ignáce. Rázovitost
této práce je :ve trojím: Vysvětluje text exercicií ;slovo
za slovem větu za větou, číslo:po čísle“, snaže se vždy vy
stihnouti skutečný věcný smysl; :bez polemik hájí knihu
exercicií poukazy na hloubku-myšleneka velikost plánu;
"chce dosáhnouti touto „příručkou :pro kněze'i laiky“ hoj
ného rozšíření a správného pěstování tak zvaných domá
cích exercicií jednotlivců: doma..Je: náležitě užito staré
i nové literatury o knize exercicií, takže lze to dílo právem
nazvati dokonalým rozborem exercicií svatého Ignáce a
velmi užitečným příspěvkem exerciční literatuře. —es—

HANS STADLER: Mein Sonntag. Verl.'Ars Sacra. Jos.
Můller, Miinchen. Kniha rozjímání pro laiky. Str. 408, s 28
hlubotiskovými obrázky, cena brož. 2.85 Mk, váz. 4.20 Mk.
Tato kniha nám připomíná naše babičky, jak ve zbožném
zanícení čítávaly každou neděli ze svých náboženských
knih, s“jinou náruživostí, než se.dnes čtou romány a sen
sace; zde sedovídáme onašem poměru'k Bohu a připo
menem si zase to jedno potřebné,v čase a všednosti věčné
a vznešené; A přec tu najdemevše: věčný, moudrý Boži
zákon o neděli, časové liturgické změny,dějiny a církevní
umění,rodinný život, cestování a sport, kino a divadlo,
o práci, móděahudbě, zkrátka o:všech možnýchokolnos

tech života,postavených“ do světla Božího -zjevení a křestanské moudrosti, takže se:naučite nejen užitečně ztrávit
neděli, ale jeho slunce přenést i.do všedních a šerých dní
práce. ..- : A Dov 1

MARIE ŠTECHOVÁ:Život světcův. Správa salesiánské
ho-díla, Praha'II., Černá ul. 12a; stran 650, cena 38 Kč.
Vobjemném díle.je zpracován:po prvé velký materiál Pa
mětí, vydávaných -kongregací salesiánů v Italii, veřejnosti
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:Fnepřístupných. Současníci světcovi podávají v nich cenné
R. zprávy o Donu Boscovi. V historicky věrných kapitolách.

je zachycena.doba nejprudšího boje proti papežství v Ita
lii. Vůdčí státníci a representanti církevní, Turin, Řím,k| Francie,JižníAmerikaařadafysiognomiíchlapcůokolo

i. postavy světcovy tvoří. bohaté prostředí, jímž prochází%© DonBosco,největšíosobnost19.století.Dohistorickére
trospektivy pojata osobnostFrantiška Saleského, patrona
dila salesiánského, a J. J. Rousseaua, proti jehož výchov
ným reformám postavil Don Boscosvůj systém výchovy
křesťanské. o“

R. P. VALLÉE 0:P.: La:volonté deDieu..Nourriture de
Vame.Desclée de Brouwer et.Cie., Paris, str. 242, cena 10
rs. Vybrané texty pro slavnějšídny církevníhoroku'i na
větší svátky svatých. Zde se vám:odhalí netušené obzory
známéduším hluboce kontemplativním, jako byl domini
kán P. Vallée, jenž dovedl contemplata aliis tradere způ
sobem opravdu oživujícím. a sytícím podstatnou stravou
hladové duše. Ukázka nejvnitřnějšího nadpřirozeného sou
žití s církevním rokem.

F. B. VANĚK:Slovo včas. Příležitostných řečí řada II.
Příloha Kazatelny, Budějovice. 1937. Obsahuje promluvy

pohřební, ke svěcení hřbitova, kříže, praporů, hřištěatd.;začátku škol. roku, k biřmování, sv. přijímání,-při pouti,
svatbě atd. Autor se-touto sbírkou zavděčí mnohým čtená
řům-kazatelům.-© o i

CHANOINE.:VILLEPELET:. L'Itinéraire des :Cleres.
Edit. Spes, Paris, stran 380. V doběprázdnin by se mohlo
snadno stát,-že by člověk trochu 'zpohodlněl a zvlažnil
1v duch. životě: Aby se to nestalo kněžím, napsal pro ně
direktor semináře v Bourges praktickou příručku: 'litur
gické meditacepro kněze a bohoslovcev.době prázdnin.
Navazujena denní svátky v třech měsících prázdnina
upoutává tak stále na život s Církví v liturgii.:

A. VILLIEN:Histoire des Commandements de VÉglise.
Libraire Lecoffre, J. Gabalda et Cie., Paris, stran 344.Pro
všechny, kdo rádi podezřívají Církev, že zavádí jakési no
voty, nikdy neslýchané, že nařizuje věci, o nichž nám Pís-,
monic.nepraví, byla napsána -tato kniha. Jedná o pateru
církevních-přikázání velmi. důkladně, sbírá texty Otců,
koncilů, traďice atd. "Tuto knihuby si měl.důkladně pro
číst každý kněz .a-vzdělaný katolík, aby seznal krásu a

pravdu sýčho náboženství. 2. ;P. J. VRIES8. J.: Leben aus dem hl. Geist. Stran 144,
brož 1.65 Mk, plátno 2.40 Mk. Můiller, Miinchen 13, Frie
drichstrasse 9. Člověk, obraz Boží, důstojně žije pouze
z DuchaBožího, on je náš obživovatel. Autor-ukazuje, že
pro nás. slovo „posvěcující milost“ není jen pouhým ab
straktním a neživotným termínem,nýbrž že je to náš pas
do nebé. Naše účast na životě Božím:je živá síla, ze které
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roste náš život. Dary Ducha sv., kterých se nám dostalo
ve svátosti biřmování nebo kněžského svěcení, nás. zava
zují k velké vděčnostiBohu.. - 0

LEO WEISMANTEL: Die Anbetung des Lammes.Verl.
Felizian Rauch, Innsbruck (Leipzig). Str. 112's illustr., ce
na 3.60šil. 2.20 Mk. Knížka o čistotě života, vhodná. jako
dárek dětem, které byly po prvé u Sv.přijímání, nebo
u biřmování, lze jí však také použít při přípravě na sv.
zpověď a i pro dospělé skrývá mnoho krásy a povzbuzení.

M. ZUNDEL: Das Hohelied der heiligen Messe. Seelsor

ge Verlag Wien I., Stephansplatz 3, stran 280, cena 5.50il. Kniha není nějaká sbírka historických dokladů o vý
voji liturgie, ač i'tu přináší-mnohé osvětlení, je' to žáro
viště vroucí modlitby k obětovanémuKristu. Každý, kdo
si všímá liturgického hnutí posledních let, musíbýt potě
šen. Kniha.poslouží kněžím i-laikům jako pramen pro-roz
jímání.Překlad.je věrný. 2 7

Z RŮZNÝCHPOLÍ

BAUDRILLART ANDRÉ: Moeurs 'paiennes, moeurs
chrétiennes.:Bloud'%Gay, Páris; rue:Garanciére 3, 1929,
svazky dva, každý po 15 frs. Dílo nanejvýš .zajímavé jak
pro historika; tak hlavně pro sociologa. V I. svazku o 232'
str. rozebírá nejprve rodinný život, jak se naň dívali filo
sofové a jak se jevil v praxi u Řeků a Římanů, proti čemuž
klade rodinný život u křesťanů-a“jeho' blahodárný vliv.
V druhém svazku: 0 300 str. pojednává o přetvořujícím
„vlivu křesťanské lásky ve společenském životě. Zvláště si
všímá chudých, charitativního zřízení, křesťanského po
hostinství, divadel a j. Autor svoje tvrzení a vývody hojně
dokumentuje. Dílo'je psáno povznešeným slohem,vznikloť
„zkonferencí'na katolickém Institutě v Paříži.:

„DE BIVORT DE LA SAUDÉE: L'anttreligion commu
nisť(1917—1937);Spes, Paris, stran 220.Autor tu upozor
ňuje na škody a nebezpečí vyplývající-z komunistických
snah pod heslem: likvidace božského. Historicky a doku
mentárně sleduje vývoj bezbožnické organisace v SSSR
i ve Francii. Kniha obsahuje mnoho'zajímavých dat a ne
pouští se. do-laciných,. bezdůvodnýchdisputací. Připojen
je seznam komunistických 'časopisů“a 'církevních doku
mentů o komunismu. m ť

. BRAUNM.0. P.:.La sépulture de Jésus. J. Gabalda, Pa
E ris, rue Bonaparte 30, 1937, str. 79. Autor tu uveřejňuje
— jako samostatný spis svoje články v Revuebibligue z mi

nulého.roku, k nimž přidává nové -pojednání o dvojím po
mazání těla Páně. Nejprve projednává zprávy o pohřbení
Páněu synoptiků; při čemžaplikuje řešení otázky synop
tické dnes přijaté uvětšiny katolických exegetů. Nato po
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E.ukazuje nařeči Petrovy ve Skut. apošt. jako na důležité:
E dokumenty při:zmrtvýchvstání a pohřbení Páně; na místa
k. vlistech sv. Pavla. Na konec probírá tři-nové teorie 0 po
k. hřbení totiž, o pohřbení dospolečné jámy, o dvojím po

k| hřbení a o -pohřbení rituelním.: Celá otázka je důkladně,
e přesvědčivěa jasně podána a řešena.*——Cartesionelterzocentenariodel„Discorsodelmetodo“,
k: Universita cattolica. del Sacro: Cuore, Milano, 1937, stran

; É 806,cena 75 lir. Revista-di filosofia neoscolastica vydává
tento sborník59 prací nejlepších katolických filosofů a

+- theologů, věnovaný výročí Descartovu. Zúčastnili se Grab
+ mann, Garrigou-Lagrange;Jolivet, Olgiati, Allers"a. jiní

p a jiní. Předmluvu:napsal Gemelli. Jsou to:většinou speci
ální práce na náměty z Descartových spisů nebo děl; sou
visících 8 ním. ee

VÁCLAVČERNÝ:O básnickém baroku..Orbis, Praha,
1937.Zhodnotit a. vyrovnat.se naráz s tímto esejem není
věcnijak snadná o jednoznačná. To proto, že.nás tu autor
seznamuje s množstvímlátky a problémů dosud nezná
mých,jež analysuje vskutkubystře.a průkazně; na druhé
straně se to však právě v jehoknížce hemží čertovými ko
pyty, na něž upozorňuje s takovou zálibou při rozboru ka
tolicity barokního. věku. Ukázal:už dříve, že přistupuje
k otázce katolické poesie jenom z vnějšku a s nesprávnými
předpoklady-a také:zde je mu barokní básnictvía celá
duchovní tvář doby jenom 0 málo víc než zajímavým před
mětemestetického zájmu (proto také nejlíp dopadla kapi
tola o výrazu barokní poesie). Takže bude potřebídoplnit
jehopráci dalším rozborem;jenž vyjde odtud, odkudvy
chází Przywara.-ve svých pracích o mystice barokních
světcůkarmelu, jež právě spolu znamená i vrchol barokní
poesie, . K.. D. ,

J. DORIOT:Toutes les:preuves cest Moscou:gui:paie.
Flammarion, Paris-1937, stran 102, 6.75-frs. Kniha je pro
testema odpovědína komunistickou propagandu-ve Fran
cii.Autor odešel z komunistické strany -a prozrazuje mno
hé věci o pramenech -příjmů *pro -rozsáhlou propagandu;
Bpojenou se značnými deficity: . i20: “; E

J. FOLLIET: Morale sociale..Librairie Bloud £ Gay. I.
až III. část. Od:slavné encykliky Lva XIII. Rerum nova
rum, stále se ozývají. hlasy pro: přestavbu lidské společ
nosti podle: zásad křesťanských.Proto katolíci sami ne
smějízůstávat pozadu a musejí se snažit, aby byli prvními
apoštoly sociálních encyklik.Lva XIII.:a Pia XI. Jak to
mají konat, .to-jim:ukáže-katolickásociologie. Dr..Folliet
v této své knize ukazuje, jak se má pracovat. Kritisuje
správně systémy nekatolické; nelidské (liberalismus, ka

pitalismus, socialismus) a v poslední části udává principyatolické. Dnes, kdy vše vře v-zápase o:denní chléb, při
chází kniha jako na zavolanou. © ;
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| -. FECKES C.: Die Harmonie des Seins. Ferd. Schóningh, h, +

Paderborn. Str. :192, cena váz. 4.50 Mk. Podle svorného
úsudku vynikajících současných tomistů (Grabmann) je
tuna základě doslovných citátů ze sv. Tomáše Akvinské
"hopodána metafysická synthesa bytí; jako konkretní pro
vedení a rozvedení základní nauky o „možnosti a usku
tečnění“, jakožto pořádajícího principuv řáděbytí. Prá
vem:je toto-dílo označováno jako nezbytná průprava ná
proniknutí myšlenek svatého Tomáše a tomismu, přede
vším jeho theologické summy;.je to jasně a-výstižně i přes
ně podaný základní plán celéhojeho díla. —e8—
. MSGRER. FONTENELLE:Jeho Svatost:Pius XI. Vyše

-hrad 1937.Nakladatelství ;„Vyšehrad““podává českým čte
nářům život velkého papeže Pia XI. V době, kdy o život
společného Otce křesťanstva -je tolik obav, přivítá jistě
naše česká veřejnost tento životopis s velkou vděčností.
A to tím spíše, žeautor tohoto životopisu je podrobně za
svěcen do života sv. Otce'a má příležitost sledovati jeho
práce a dílo.z blízka. „! 53 —18Z2——

PAVEL FRAENKL: Mácha a Březina. Dvě kapitoly ze £
studie o Karlu Hynku. Máchovi. Brno,: 1936. Předmětem *
této studienení určování „vlivů“,shodných slov a veršů, ;
nýbrž mnohemspíše několik pohledůdo vývojové dyna- .
miky“jednoho proudu našeho básnictví a jeho slohových *
principů; nespokojuje se máchovskými'ohlasy v díle Bře-<!

-Doetžkohmmna.

zinově, nýbrž oba básníky, Máchu i Březinu;-pojímá tato ©
stať jako dva celky stejné váhy a důsažnosti pro rozluště
ní jejichvzájemnýchvztahů.'- 

'M. GARAIL:Pour une. croisade familiale. Édt. Mariage
et Famille, Paris. Vydavatelství Mariage et Famille má
pěkný cil: chce-opět postaviti manželství a rodinu na ten
stupeňcti, jenž.jí patří-a na němž byla, chce vrátit ženy
domácnosti a rodině, Proto vydává různébrožurky, jimiž
ŠšÍřÍsprávné .názory -na manželství-a rodinu. Zde' je jedna
z nich. OrganisaceAssociation du Mariage chrétien je
zřízenak.témuž účelu a vlastně ona'vede tuto edici.

G. GERBERT':Der Geist des Felir: Verlag Laumann,
Diilmenin Westfallen, stran 259.Přiblížiti a usnadniti chá

pání pravd náboženských dětem je chvályhodný počin.ro děti je nejlepší formavypravovací, je jim to nejpří
stupnější. Autor chce,aby tato kniha byla jakýmsi kate
chismem pro'děti, volí formu vypravování, aby zaujal po
zornost dětí, která bývátak těkavá. Pružný sloh, živé vy
pravování činí knihu dětem velmi milou.:Arádi si ji pře- .
čtoui dospělejší. pe d Don

E. GILSON—PH.BOHNER:Die Geschichte der christli
chen Philosophie. F. Schoningh, Paderborn, stran 120.Má- :

-me zdejiž druhý díl:Dějinkřest.filosofie. Má to být jakási

příručka pro studenty.. Dílo je zpracováno jasně a přehledně a důkladně. Autoři vybrali.v:tomto díle největší posta
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E vy rané scholastiky, rozbírají jejich nauku, již čerpají
E- přímoz pramenů. Proto je to dílo velmi cenné.

ře GOSSELIN: La morale chretienne. (D'apres saint Au

oa gustin.) Desclée de Brouwer et Cie, Paris, stran 250. Proesor katol. Institutu v Paříži B. Roland-Gosselin vydává
řve franc. překladu díla sv. Augustina. Jako první serii
E- podává svazek: La morale chretienne, v níž světec pojed

M: nává: De moribus Ecclesiae catholicae, De agone Christi
če. ano,De natura -boni.Dílkoje opatřeno důkladnějším úvo
BET dema věcnými poznámkami překladatele. Doporučujese
$ 8amo. on :

© EBERHARDGRISEBACH: Freiheit und Zucht. Rascher
k Verlag,Zůrich und Leipzig, str. 380, cena-4 Mk.Vychová-.
vat generace je práce záslužná a jako každá opravdová
práce i velmi těžká a odpovědná. Ti, kdo nehledí na svou
vychovatelskou činnost jako na řemeslo,vědí, že je to
práce namahavá a vysilující. Autor zde věnuje učitelstvu
tuto knihu, v níž pojednáváze široka o otázkách výchovy.
Ve dvaceti kapitolách se obírá tématem výchovy. Aspoň
některé nadpisy kapitol jmenujeme: Dozent und Student,
Das Generationsproblem, Gemeinschaft und Verantwor
tung, Philosophie als Beruf atd. í

OTFRIED,VONHANSTEIN: „Der Heimatsucher“ Ver:
lag G. J. Manz A. G. Můnchen, stran 272. Je to vlastně ro
mán tuláků, německýchkolonistů. Líčí se v něm jejich
cesty, práce a samozřejmě-i útrapy, jež. jsou s podobným

. životemvždy spojeny. A jak jsme tomuposlední dobu
- zvyklí, samozřejmě, že se zde opěvuje sila mladých Něm

ců, „die trotzige deutsche Jugend“, která přemáhá vše
chny překážky -a dovede snášet obětavě útrapy.

HRONEKJOSEF,DR.: Obrazy z dějin katolické Církve.

Vyd.nakl.Kropáč«£n jk PrahaII., Spálenául..č.23,cena váz. pouze:Kč7.60: (Též:pro knihovnu pauperum
řiměřenýpočet podle celkového odběruvýtisků.) Apro
vaná učebnice pro školy měšťanské, vydání první s 37

obrazy a mapkou, upravená podle.nových požadavků
JE škol. Kniha obsahuje stručnédějiny křesťanského staro

ME věkua systematicky rozděluje dějiny středověké, donichž
. výrazněvkládá.náboženskédějiny naší vlasti. .
L CHESTERTON:La Sphěre et la croir. Stran 40, cena

a 15bele.frs. Desclée de Brouwer, Paris. Grolleauův překlad
. největšího Chestertonova románunestirá nic z-chesterto

novské filosofie originálu. Řeší protiklad víry a atheismu.
Autor i zde ponechal volnost své ukázněné fantasie. Nad

pis byl zvolen symbolicky. Kruh je autorovi znakem doonalosti; ale omezenosti. a: hlouposti. zároveň. Kříž ve
svémstředu sice zobrazuje protiklad, ale jeho ramena mo

; hou být roztažena, mohou: obsáhnout nekonečno. Úvahy
JE jsou vpleteny v rámec souboje bezbožníka Turnbulla s vě
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řícím Maclanem. Autorovo umění se tu uplatnilo
měrou. :

„Jitro“, časopis katolického studentstva čsl., vydává s
počátkem-září již po devatenácté na pout do-světa, aby
pocelý školní rok přinášelo poučení a: pobavení našim
studentům. o i i. :

Kalendáře na r. 1938: St..Michaels-Kalender 1938, vyd.
Missionshaus :St. Gabriel, Módling bei Wien. Kč.5.50. St.
Gabrielkinderkalender 1938,tamtéž: 2.50 Kč. Missionska
lender1938(blok)Kč4... 
- LANCKNECHTA B. SOHWARZENBERGA: Španělský
deník a zrození revolucí. Řád, Praha. Druhé, podstatně
rozmnožené vydání Deníku- lancknechta; Schwarzenberga
svědčí o jeho oblíbenosti. Dnes, kdy se všechno zajímá
o jakoukoliy událost ve Španělsku, najde se mnoho zájem
ců, kteří se zajímají o Španělsko nejen v přítomnosti, ný
brž.i v minulosti. Postřehy lancknechtovy jsou kolikrát
velmi výstižné, Předmluvu kI. vydání -psal ještě univ.
prof. dr. J. Pekař. o ———

E. LANCELOT: Un.přan, une organisation a réaliser.Edit. Mariage.et :Famille, Paris. Knížka obsahuje výklad
stanov organisace Pro familia, jejímž účelem je zajistiti
a umožniti materiální i.morální hygienu, vyučování, ná
vrat matky k domácímu rodinému životu atd. Počiny ve
směschvályhodné a nemáme lepšíhopřání, než aby 86
uskutečnily. ©- M ©

MERKELBACH P. B. H. O.P.: Ouaestiones de embryo
logia. Pensée Catholigue, Liége, 38, Auai Mativa. Str. 110.
Autor doplňuje svůj první svazek.opastorálních otázkách
zlidské embryologie řešenímnových otázek a podrobnosti,
na příklad všech druhů sterilisace. Zvláštní pozornosti za
sluhují věci: bezmála úplné vypočítání zásahů do:života
embrya, historické přehledy o názorech vjednotlivých
otázkách a mravovědnéhodnocení přímého nebo nepřímé
ho zásahu v jednotlivýchpřípadech. 3 —es—

MOOCKW.: Aufbau:der Kulturen. Bonifaciusdruckeret,
Paderborn. Str. 340,cena váz. 7.80Mk. Pokus odhaliti skry
tý řád v dějinách veškeré a celé lidské kultury na základě
myšlenky, že „duševní zážitky se neztrácejí, že se podle
skrytého řádu dědí na další pokolení. V prvním dílu sta
noví pojem.kultury; jeji poměr.k náboženství, k vědám
theologickým, historickým a filosofickým, a určuje tři ty
py kultur: oteckou, -mateřskou a synovskou: Druhý díl
hodnotí prvky budování kultur, náboženství, filosofii, dě
dičnost, rasu, čas a místo. Třetí díl spojuje nauku o jed
notnostilidstva s jednotností jeho cíle a tak s jednotností
kulturního vývoje. Nauka knihy by měla býti co nejvíce
rozšířena a prohloubena, hlavně pro všude zdůrazňovanou
a dokazovanou převahu duchového nad. hmotným ve vý
voji a zákonech kultury. —e8—
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KLÍČEK K'NEBI
K čemunám trápení
seslal Bůh -na zem?

Kličkem tím otevřeš
nebe si rázem. —
A na cestu, člověče,
k nebi se ptáš?
Cesta:je trnitá,

"přísnáje stráž.
Tam neznají nemoci,
netrpí hladem,
sám Pán.se prochází.
nebeským sadem.
Těžko. je: opouštět

„Svět rozjásaný,
-z dálky však kynou nám
nebeské:stany. ©:
A když sepak nachýlí“
k-smrti náščas;
věčnýten příbytek."uhostí'nás.

Stará švýcarská lidová“píseň.

s Přel Karel Dvořák.

PETERLIPPERT.

MODLITBA Ó LÁSKU
| Ježíši, přebývášv-nejsvětějšíSvátosti, ale mlčíš.E©Nechcešzesvatostánku:ukazovatijižsvouJásku

ce chceš, aby lidé cítili tvou lásku. Proto se ti na
bízímk této službě. Použij všech údů mého těla;

všech schopností mé -duše, způsob skrze mne, co- jsi na zemi dávaltěm, které jsi miloval.
Ježíši, ty jsi prosil;nebeskéhoOtceoútěchuve

-své opuštěnosti:a.smrtelné.úzkosti na hoře.Olivet
ské. Víš, že.jsou-duše, které nemají na zemi opory
ani útěchy. Pošli jim.svého anděla, jenž.by jim ra
dost přinesl.
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Ježíši, přeješ si lidi, kteří by:mluvili duším o trů
lásce, kteří by řekli chudým a vyvrženým, Žen6:
jsou zavržení, bázlivým a ustrašeným, že-majíOL
ce. Ježíši, přibermnek nim.Aťmi platí za ztrace
ný káždý den, v němžbych: nevydal svědectví 0.3tvé dobrotě.

„Ježíši,který jsi byl tak trpělivý, a tak ochotný
znovupodávatistejné.nauky,učiňmnevýv naslouchání, trpělivým v pomáhání; silným, a- 3
bych byl vždy přívětivý, i když -je mi někdo ob-
tížný. A když budu tak slabý, že ukáži svou únavu, *
nudu anebo netrpělivost; dej mi, abych-to zase vy- -i
rovnal dobrým a teplým slovem. A
| Ježíši, jenž jsi čekal s nekonečnou něžností na i
příležitost moci něco dobrého:„vykonati, dej mi,
abych dovedl uhádnouti bolesti, hlavně bolesti Š
skrývané- bázní neb-studem. Dej mi, abych dovedl *
statečněpomáhati. Dej'mi jemnocit, abych při tom 3
nikohonezranil, 4bych vždy jen olej rozlil na rány. ;

Ježíši, hledáš věrné rozdavače -svých pokladů a A
radosti. Dej -mimnoho, abych mohl mnoho dávati.
Vezmi mé ruce k uzdravování a rozdávání, nechť 
pro všechny pracuji, kéž všem „poskytují pomoci.
Nedej, abychkdy zapomněl,žejsem na.zemi k to- |
mu, abychsloužil jako Jy!

Ježíši, jenž tak vroucně miluješ duše, pro něhož ž
-jenom-dušeplatí, ať'jeovnější'tvar: krásný neb od- |
pudivý, povaha hrdá anebo jemná, dej, Pane, a- 3
bych-ve svém styku :s lidmi'viděl vždycky jenom h
duše, jen duše hledala 'miloval;duše, pro které jsi
na kříži umřel.Amen.. ie

JAN RUBÍN

ÚDIV
V mystickém řádu Vnitřníhoživota Jest údiv co ž

„mohutnost -duševní"činitelem :velmi významným. 3
Jest pilířem duchovního chrámu duše, bez něhož 3
by serozpadl v ssutiny. Neboť-údiv v duchovním 3
slova smyslujest to, co věrná dušeustavičně vra
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M svému Stvořiteli jako úrokz bohatých pokladů
*nilosti. Údiv: vývěrá z vděčnosti. Jest odleskem
Poslnivého Světla- věčného, jímž jest Kristus, které
Eseodráží od zrcadla.čistoty duše, jest ozvěnouraj
E skýchlíbeznýchzvuků; vracející se z oblaženédu
E:še zpětk-nástroji, z něhož vyšla, jímž jest lásky
Eplné srdceBoží. V;podstatě jest údiv odpovědídu

kše Hlasu Božímu; volajícímu ji nesčetnýmia roz
É manitými“způsoby, a.to odpovědí jasnou a bohu
Élibou, protože.'jest pln kladu; vyjadřuje- uznání,
k vděčnost, dík; chválu.a klanění. Duše řeřavá údi

E:vem“volá jakoby jediné“slovo; ale slovo mocné,
r- živelné a horoucí —slovo naprostého souhlasu a
' podrobenosti vůle.::Zkráceno: řečí lidskou. zní:

Amen!Totéžslovo, nékonečně velebnou antifonu

vyslovují Duchové Boží před trůnem Krále, užaslíjeho podobou..
Ačkoli:jest:víra. základní ctností, :jež v jednotě

| s madějía láskou buduje nového:člověka pro no
-vou zemi.a nové:nebe, nicméně nevyrůstá lečz:ú
| divu. Není. sice údiv sám původním zdrojem víry

— jest 'jím: základní, zcela nezasloužená. milost
Boží— ale,působení..této milosti vyvolává údiv,
i jsou milost:se.strany: Boží a-údiv se strany duše
tak těsněspojeny, že.spolu splývají. Bůh milostí
se blížía dušeúdivemjde mu vstříc—a stávají se
jedno.Potomjako z kypré a.úródné prsti klíčíví
ra, nadějea láska, znichž láska jako schopnost
vášnivého údivu pro Milovanéhojest největší.

V evangeliích jest mnoho příkladů, jak víra.za
počíná údivem; z něho av něm,roste a mohutní.
Vizte jen tu velkou řadu 'chorých, 'uzdravených
udivující mocí'Ježíšovou. Leč i víra skutečných
křesťanůstoletí' pozdějších a''táké naší dobyvý

| plývá zudivujících“ radostných, zvěstí evangelia.
Vždyťzákladní články víry, jak: jsou -obsaženy
V apoštolském: vyznání .VÍry, udivují :„dnes :stejně
jako za dobprvokřesťanských;'a udivovati budou
na věky: Rozníceni svatým 'údivem,“věříme!Hle,
nášPán, Ježíš:Kristus, Syn Boha;'narodil se z Ma
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rie Panny, byv počat z Ducha 'svatého,pak trpěl
a umřel (ten udivujícíkontrast. k jeho původu!)
— ale vstal ve slavném vzkříšení, aby sevrátil
na. krátko-k-Otci. Pak — -snad již zítra — opět
přijde a přinese "spravedlnost .na zemi, spořádá
podle Počátku všecky věci a kralovati bude a
všichni ho- milující s ním ve věčném království
láský a pokoje.. „ Kdo senediví, nevěří.

Údiv však nutně předpokládá: základní milost,
již obdržel:od Pána onen žebravýslepec u J ericha,
Jest to milost zraku.“Onaotvírá duši, aby patřic
na skutky Boží, milovalaho,jak je přikázáno.Jen
z patření vzniká.údiv. a'z údivu co pohnutí lásky
rozrůstá secelý dalšíživot milostiv duši.
- "Neboť 'údiv je mohutnost duchovně:"budující.
Z údivu čerpá duše sílu stoupat.k Výšinám. Jediné
v údivu dobře volá: Vzhůru srdce! Z údivu rodí
sejejí touha-jít k cíli, jejž vidí:a -jemužse udivuje,
Údivem"také obnovuje vždy. znovu své spojení
s milostí, údivem se jako žízní přissávák-pramenů
Vody: živé.

„Údiv je vlastností nevinných dětí. Poněvadž te
dy vnitřníživot jest stav duchovního dětství; údiv
jest neklaňným známéním všech zrozených z jeslí
Kristových. "

"Nic tak. nepodporuje dprávdóvou.pokoru, duše
jako údiv. "Údivem'se.dokonale. podrobuje, Pánu.
uznávájeho. autoritu a dává mudobrovolně a rádasvouvůli,myslicit.
- Údiv budí:k záslužné činnosti.Údivující se abs0
lutnímu.dobru; dušetouží sděliti, je jako „radost

nou zvěstvšem, kdož: je dosud.nepoznali. A: to
vždy plny'svěží původnosti.a:strhujícího kouzla,

Jelikož předpokladúdivu;. milost zraku, uděluje
Bůh, a to-nikoliv jako výsadu jen několika málo
vyvoleným (ačkoliv'i točiní), ale ochotně aštědře

-každému, kdotoužebně prosí: Af vidím! jediné On
a jeho svaté-skutky řádu přirozeného'i nadpřiro
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© zeného musí býti předmětem údivu- pravého křestana.
Toť pokus o definici údivu. Nyní všimněme si

vnějších projevů skutečného.života,jak se nám
denněrozvíjí před očima. -Hned na prvý pohled
konstatujeme, jako: byani mezi křesťanyvidou
cích nebylo. Zato je velmi mnoho těch, kteřísi
nežádají „vidět“ pro zatvrzelou pýchu.a provzdor
nou zúmyslnost :hleděti k dýmu hořící Sodomy.
O těch.Pán s trpkostí řekl:: Oči majíce, nevidí. To

„je velmi bědný stav mnohých!
Ajsou: ještě jiní, stejně ubozí. Jsouce slepí, do

mnívají se, že vidí. Vystupují jako 'ti, kteří:mají
zrak. Jeejich domnělýzrak je obrácen.do:my, smě
rem k místu Jejich záhuby. Přivyklijiž natolik
temnotě;že :v:ní:vidí. Avšak co vidí? Vidí falešné
zázraky a skutký.Satanovyaudivují se jimi. Jaký
„rozdílmezi,údivem dávaným Bohu-a údivem pa
třícímpotměšilým skutkům ďáblovým! Jsouce tím-*
to zvráceným'údivém spojeni se lží; nemohou Vtom
stavu nikdy pocítiti údivu, vzdávajícího hold Prav
dě. Vyslovují-své „ano“ vzpouře ďáblově a po
máhají tak: prohlubovati -pekelnou propast. zkázy
všech odbojníků věčně živého Boha. Ovšem jsou
taképříčinou, proč stezka k nebi je plna hložía
kamení a. proč-je zéměslzavým údolím.: «

Ačkoli všude -kolemje nespočetněpodivuhod
ných skutků Božích:a slávy jeho:plna.jsou nebesa
i země,přecduše trpí'chorobou nevidění:tohovše
ho.Příčina?: Nedostatek. světla.: Není:však .vinou
světla; žeduše chodí ve tmě. Častým prodléváním
ve'stínu,pološeru.a v přítmí.přivyklynoci, která
se-jich zmocnila. "Jejich mozky prolnula. tma PÝ
chya způsobilatěžkou rozumovou:chorobu,která
se projevuje extrémní 'činností' rozumu. Extrémní
právě pro.tu:svou“pýchu a-nadutost, která zuřivě
šlape“po osmeru blahoslavenství. Kristova kázání
na hoře, jíž se především protiví chudoba duchem,
pokora:srdce, tichost a: lačnost po "spravedlnosti
nazemi. Mozkymnohých vzdělaných křesťanůjsou
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opilé touto satanskou pýchou nebo mají.v sobějiž
zárodek nákazy. Vzpoura andělů a dějiny Baby
lonu mají,svou obdobu. Člověk se stal:-zbožňova
telém díla svéhopýchou nabobtnalého rozumu,dí
la svých kostnatých:rukou, které již nedovedou
pohladit dítě;-a jeho: údiv“již nepatří: tomu dobru
a té kráse,: jež Bůh:'na Počátku na díle svém shle
dal; ale: jakémusi :dobru a jakési: křáse, pracně
skrzé krev nedobrovolných 'obětí: nabyté, jež ve
formách odporně kontrastujících“ s'díly Božími ba
rikádují duším výhled ke:světuBožímu:
DR. ŠILV:.M:BRAITO 0: P.

ABYŽIVOT V HOJNOSTIMĚLI
Spašitel přišel, aby. nám.vrátil: život dítek Bo

žích. To'-je smysl duchovního“života, míti účast
ia životěBožím.'Toje teprve:pravý:život:pro křes
fany. O:tomtovlastním a plnémživotě praví Kris
tus, žepřišel; aby. jeho učedníci: měli:„života aby
jej V hojnosti měli“
' Obětí'na kříži námzjednal tento život.- Nejsvě

tější svátost pak obsahuje'toto: obětované Tělo a
prolitoukrev Páně;Tak zůstává Eucharistiei ja
ko obět i jako svátost; to:jest, toto obětované Tělo
podané je pokrm, proto“ zůstává zdrojem nadpři
rozenéhoživota, duchovního,křesťanského:života.

Protože: je. úkolem: Církve, .aby lidem: zprostřed
kovala'tento život, jest Eucharistie svátostíživota
Církve samé. J éden život,život účasti'na životě je
diného Boha, jest náplní: Církve“a jejím“ jednotícím
principem. Tak-rozumíme slovu sv. Tomáše,že nej

- světější Svátost oltářní působí:jako“,,res sacramen
ti““,jako ovoce své; tuto tajemnou, posvátnou jed
notu. mystického:Těla. Jedenživot: zjednala“nám
obětna kříži,jedentento znovu:získaný život udr
žuje' a rozmnožuje:v duších: tato -velebnásvátost

„Těla a Krve Ježíšovy.Mámerůsti ve svémživotě: dítek.Božích. Proto
že:alenámstojí v cestětolik: překážek;nebezpečí,
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potřebujeme, aby tento život náš nadpřirozený
měl ochranu a pomoc. Není lepší pomoci než spo
jiti se s. Kristem jako se svýmpokrmem. Spasitel
tu není pouze: jako Bůh, kterému bychom se měli
klaněti,nýbrž je tu jako bohočlověk,jako náš pro
středník, protože podstata chleba a vína se promě
ňují přímo:a nejprve.v podstatu Těla a Krve Páně.
protože:obětovánímTěla a Krve nás Kristus vy
koupil,:třebažetato obět měla.„svoucenu ze spojení s.božstvímPáně:.

Naše dokonalost znamená připodobniti senebes
kému Otci, ale Kristus'je cestou ;a-životem tohoto
připodobňování se.Otci. Máme obléci Krista, máme
se přetvořiti.vKrista, on mážíti'v.nás a my v něm.
To se právě uskutečňuje ve svatém. přijímání, ve

jako svůj nový: život. To ovšem znamená; že není
možno spokojiti .Se-„pouze“s „vnějším přijímáním.
Svaté přijímáníje více než 'pouhá pobožnost-pro
testantská; pobožnost připomínková. Skutečný
Kristus chce se svým skutečným životem vstoupiti
do člověka: Jen tak' můžeme duchovně žíti a růsti,
jestliže svátostnému Kristu otevřemeopravdu svůj
konkretníživot svého povolání,-tak:Jak.ve skuteč
nosti jest. Otevříti mu-svou povahu, svůj den, své
vlastnosti, zásady .i slova, aby jeho životpřešel do
života našeho. Teprve takto přijímámedobře, když
jej přijímáme do svéhoskutečného života, když
je nám:opravdu pokrmem života:

Svaté přijímáníspojuje nás, údy Těla.Kristova
co.nejtěsněji a nejživotněji s Hlavou naší, s Kris
tem..Je tu,:abychom podřídili sebe jako údy živo
tua životnímu řřízení a působění své Hlavy. Tímpů
sobí nejsv. Svátost:také těsné vzájemné. spojení
všechnás.žijících tímto životemanebo povolaných
aspoňk němu.Každé rušení bratrskélásky, žárle
ní,nenávist a:neláskakřesťanůukazujena to,že
takoví. křesťané nepřijímají dobře.Když se rozpo
menou křesťané, žeje -všecky spojuje ve velebné
Svátosti jeden život, uvidí ohavnost a hrůzu všech
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hříchů proti jednotě a lásce-brátří v Církvi a v
Kristu. ,"Když dobře:přijímáme nejsv. Svátost, zakusíme,
že se spojujeme se svatostí samou.Sv. Tomáš kla
de nejsv. Svátost na prvé místo' mezi:svátostmi,
pokud se důstojnosti týče. Praví: Jiné svátosti dá
vají prostředky:svatosti, kdežto:tato svátost. obsa
huje svatostsamu. Jsme povolánike svatosti a v
této svátosti se s námiživotně, jako. pokrmživota,
spojuje svatost sama.

"Kdochcé růsti vé:svatosti; nemá jiné cesty, než
požívati: tohoto :-pokrmu:dítek: Božích, .tohoto. po
krmu života. Mistr náš. výslovně: prohlásil, že je
nom požíváním jeho Těla můžeme míti v sobě ten
to život: Proto. volal Pius:X.všechny :k:přijímání

. nejčastějšímu'a Proto. také, kde bylo uposlechnuto
jeho volání, "nastává krása,. obroda křesťanského
života a ozývá se hlad povyšším, až'nejvyšším du
chovnímživotě.

Svatost jest smyslem, cílem a-náplní Církve.
Proto'veškerá obroda;křesťanů,kteří: přece tvoří
Církev, pramení předevšímv Eucharistii. Onaroz
množuje životdítek, onataké pomůžetrhati hrad
bynárodnostních. předsudků-anedorozumění. V ní
čerpámevyšší život nežjen.život lidí' jednohoná
roda, čerpáme život dítek: Božích,:život všech.a
pro.všechny. Když budeme dobřépřijímati nejsvě
tější Svátost, nejenom že posvětime Církevv sobě
ve svém údovství;nýbrž.také procitímea prožije
me své těsné a živé spojení's bratřímia také zde
najdeme povzbuzení a'sílu pracovati, aby sedo
stali i ostatní k tomutoŽivotu, k této plnosti živo
ta. Katolickáakce nikde,jinde:nenáčerpá toliksí
ly azdůvodnění jako v této jednotě Života,v jed
notě Pokrmu,'v jednotějednoho:Stolu a jedné 0
běti.V Eucharistii:načerpámepak také :onusílu,
která dovedla:Za-bratryi i život položiti;'aby přišli
k Otci.
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P. REGINALD M; DACÍK O0. P.

SLOVAA JEJICH OBSAH

Smysl lidské řeči je umožňovat sdílení vnitřních
pochodůčlověka, jehosmýšlení a cítění. Jednotli
vá slova, z nichž se skládá: řeč, tu mají funkci
znamení, pomocí: nichž se“možno dorozumět. AGje
původ řeči s hlediska vědeckého“jakýkoliv, jsou
nebo měla,by být jednotlivá slova určena k, ozna

"čeníjedině věci, neboťjen.tak je možné dorozumě
ní. Znamená-li jédno slovo.více zcela odlišných vě
cí a. nelze-lituto odlišnost dobřepoznat na první
pohled, vzniká zmatek a nelze se:dorozumět. Jest
liže jedno slovo znamená více.věcí nebo rozumí-li
témuž slovu každý z:mluvícíchjinak, jetu velké
nebezpečí, že se dva nedomluví;:i když jsou stej
ných názorů. Kdyby kouř,který je přirozenýmzna
menímohně, bral:někdo'za znamení něčeho docela
jiného, působilby: pohled.na kouř vjeho mysli.zce
la jiný. obraz“než obraz- ohně. A:stejně je tomu i
vzhledem. k“umělým-.znamením,. jimiž jsou slova.
Řeknu-li slovo.svátost, a.mám na mysli viditelné
znamení:neviditelné milosti, kterou toto znamení
nejenznamená, nýbrž-i působí, kdežto ten, jemuž
mluvím,:si.představuje pod tímto:slovem.jen pou
hé znamení křesťanské .příslušnosti, pak je jasné,
že se nélze. pomocí těchto“slov domluvit.

Každé slovo, když bylo: zvoleno.za znamení jis
tého pojmu,dostalo určitý obsaha tento obsah mu
náleží a nemá nikdo práva ho tohoto obsahu zba
vit. Tak by tomu mělobýti. Je však známo, že jed
notlivé směryv myšlení se chápou slov,již vytvo

řených,3 dávají jimbuď novouhlubší náplň, neboJe také zbavují:jejich: dřívější náplně.. První způ
Sob“jednání'se. slovy je obohacuje, proto je spíše
přípustný, druhý je ochuzuje. Když křesťanstvívy
tvořilo svóu theologii; vlilo:mnohým slovůmzcela
nový, hlubší obsah; povýšiloje: mnohdy; řeklbych,
z jejich: přirozené „úrovněna úroveň božskou.: A
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hlavně dalo přesný. význam těm slovům. která
mnohdy bloudila od jednoho významu k druhému.
Z toho plyne; že jednota myšlenkóvá má také vel

-ký význam naobsahovou jednotu slov a naopak
chaos-v myšlení znamená také chaos ve. slovech.
Sledujeme-li dnešní chaos.veslovech a jejich ob
sahu,'zdá se nám, jako bychom byli.u věže Babel,
o níž vypravuje v XI. hlavě..Genese.ABabel zna
menázmatek. Písmo mluví.na tomto místě -o zma
tení jazyků, jehož příčinou byla předevšímpýcha,
a. zmatení bylo: trestem .za'ni.Můžeme :si dnešní

„zmatek v myšlení a jeho následek zmatek-ve slo
vech vysvětlovat jinak než jak vysvětluje zmatek"uBabelu Písmo?

“Škody, jaké plynou z tohoto zmatku slov:a po
jmů v. jakémkoliv úseku. života;jsou velké, v du
-chovnímživotě pak zvláště. Čteme-li například bá
sníka, jenž opěvuje působení Boží V-koloběhuve
smíru, může-to na první:pohled: vypadat: velmi
správné á vesmyslu katolickénauky; Jestliže však
víme 3 jiné strany, že básník je smýšlením panthe
ista nebo nevěrec, vidíme: ihned, že dává běžným
„Slovům. kterým“ rozumíme. katolicky,“ -docela .-jiný
smysl. A nezasvěcenec se můžé velmi: mýlit. ©

Filosófie německého rasismu: v: poslední“ době
převrátila nejzákladnější pojmykřesťanství. Stačí
si všimnout jen několikaslov, která nabývají v ra
sistické filosofii nového obsahu, .abýchom viděli,
jaké nebezpečíplyně odtudpro nás. „Dědičný,hřích
v tradičním významu, znamená vinu 'Adamovu,
která přechází na všechny jeho. potomky, kdežto
ve filosofii Rosenbergově znamená dědičný hřích
jen.míšenírasy.: -Zjevení v křesťanském sinyslu je
slovo Boží-k lidu..Německá.filosofie. rozumí slovu
zjevení jako -šepotu.krvea rasy, vyzařování.dějin
národa a podobně.:'Víraje pro'nás. (nadpřirozená
božská-ctnost; kterou přijímáme za pravdu vše, co

Bůh zjevil a Církev.jeho předkládá. k věření.Ně
mecké pohanství rozumíslovu: víra ve smyslu ra
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dostné a pevné důvěryv budoucnost vlastního hárodat ©
Toje jen několik ukázek z poslední doby, kdy

v německéfilosofii jsou slova, posvěcená,tisícile
toutradicí, zbavována svého obsahu; jaký jim dalo
křesťanství. „Než nemusíme chodit ani tak daleko.
Vezmeme-lido rukou náboženskou.literaturu čes
koslovenské církve, setkáme ses podobným- vy
prázdněním.a 'óchuzením slov. V jejich liturgii se
setkáte s:názvoslovím,které je:tak. často zcela to
tožné s-naším, nájdete tu: vzývání Ducha svatého,
je tu řečo svátostech, 0 Vykupiteli:a pod. Av je
jich.učebnicích:se- dovíte, že Duchsvatý .je.půso
beníBoží v člověku, nikoliv'třetí Osoba nejsvětější
Trojice (víru v'ni církev československá odmítá),
Kristus'se.nazývá: Vykupitel v tom smyslu, že ve
de'lidi:ze hříchu'k Bohusvým příříkladem, protože
dědičnéhohříchu .není, svátosti nějsou' prameny.
milosti; nýbrž: pouhá: znamení morálního spojení
člověka s Bohem.2 Neodborník řekne zase vélmi

"snadno,že nění rozdílu mézi jednotlivými křesťan
skými církvemi, protože všechny užívají. těchže
slov.:A víme velmi dobře, že jsou mnohá svědomí
křesťanůtak zmatená, že si nejsou vědomi,jak ne
smírný-obsahový rozdíl je mezi tím, řekne-li slovo
Kristus. katolík ařekne-li je. nevěrec nebo přísluš
níktřebas církve československé.

A ještě jedna věc přichází v úvahu zvláštěpro
nás. I mezi katolíky: se čte často mystická Jiteratu
Ta,v'níž zase nezasvěcéný“nepozná rozdílů mezi
katolickou“mystikou a mystikou druhého břehu.
Ano; mnohdy1 i pro odborníka :je to opravdovýpro
blém říci:'S naprostou: jistotou, jaký smysl dává

1 VizJenoykliků Pia.XI. S palčivou starostí, přeložil
dr. Vašek, str. 60, kde zdůrazňuje- sv. Otec“"německýmka
tolíkům;*'aby' netrpěli takovéto: matení pojmů.Pravi do
slova:Pastýři. a strážcové lidu Božíhoudělajídobře, když
budou potírati tuto loupež na svatyni a tuto práci o mate
ní duchů (62). -.

2-Brov.Spisar, Křesťanská věrouka v duchu církve čes
koslovenské; 'Praha, 1932,Str. 36,'42.
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mystik nekatolík svým-slovům, která jsou mate
rielně shodná se slovy katolických mystiků. Může
me být právem na rozpacích, čteme-li texty. mo
slimského mystika Ibn Abbád Rondi“ jako na pří
klad.tyto: „Často tě Bůhpoučí v noci soužení, 0
čem-těnepoučí v jasu dne a útěchy... Je vhodné
tedy;aby služebníkuznal milost, "kterou muBůh
dává v noci úzkosti... Souženíunášejí duši v přítómnostBoha 'a učí:ji rozmlouvátisním... Buď
přesvědčeno vlastní nízkosti a Bůh ti pomůže svou
vzněšeností.Řekni svémuPánu, vržen ve.svou du
chovní chudobů:'Ó:Bohatý, kdo pomůže chudáku,
ne-li-ty?... Takové a. podobné texty;:mluvící 0
potřebě,mrtvení, o-odevzdanosti :do' vůle- Boží, o
potřeběsébranosti mysli,se zdají na první pohled
zcela-shodné s tím,'co čteme:u katolických mysti
ků. A-přece jak:často obsahtěchto slov je velmi
odlišný! Nemohu tu necitovat úryvek zdopisů'jis
téhokřesťana, žijícího v:Maroku.azabývajícího se
podobnými otázkami, který uvádíP. Garrigou-La
grange ve'svéstudii:R:Každodenní zkušenost mně

„ ukazuje, jak je třebabýti opatrný, než dáme jistý
sinysl jejich náboženskémuslovníku a: soudíme 0
jejich vnitřním životě. Neustále na př.užívají těch

„že'šlov,která u nás znamenají odevzdanost'do vů
"le Boží,a přece jak:velký je rozdílmezi jejich sle
“pým“faťalismema naší živou oevzdanosti křesťanskou.“ "+

A:podobněje: tomu.| i-v mnohých jiných:-otáz
kách. Mluvi-li o spojení:s Bohem mystik katolický,
a mystikproniknutý ideami panteistickými, může
být„vnějšípodobnost:dosti velká, ve slovech může
být: zdánlivátotožnost; ale: vnitřní:obsahje pod
statně odlišný. A totéžplatí 0 všech ostatních po
jmech,:jež tu- přicházejív:-úvahu::

„Anyní zcela:praktická, otázka:;"Není:to.:dosta

28Vizi článek M. Miguel:Asin Palacios V Études Carmélitaines, avril 1932.
4 Pozn. článkuLa gráče dů Christ et les.mystigues du

dehors, v Etudes Carmělitaines, octobre 1933:
M
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tečný důvod, aby katolík hledal poučeníjen v kni
hách katolických, aby -čerpal jen z bezpečných
pramenů vodumoudrosti?

P. ANT. ČALA O. P.'

SKUTEČNOST EUCHARISTICKÉ
OB Ě TI (Pokračování.)

Il. Svědectví. tradice o eucharistické oběti.
Celá:tradice -už. od„prvních století křesťanství

jednohlasně učí, že:mše svatá :jest- skutečná oběť
Ježíše Krista.

1. Církevní Otcové mluví-o Eucharistii velmi
častoa užívají. výrazů „„oběť,žertva, oltář, oběto
vati“ ne vširokém -nebo.přeneseném smyslu; ný
brž ve vlastním slova smyslu, jak je patrné z ob
sahu. Často mluvío obětismíru, klanění, díků. Vý
slovněrozlišují oběť,kterou můžepřinášeti jjen po
svěčený kněz, od, obětí:vnitřních- a duchovních,
které mají přinášeti všichni věřící.. Učí,že oběti
Stařého 'zákona byly jen obrazy budoucí „oběti
Kristovy.nakříži, kdežto mše svatá je skutečná
obět. Mnohokráte připomínají, že ve.mši svaté se'
splnilo' proroctví Malachiáše i přorocká obět-Mel
chisedechova.! Zkoumají také, jaký. je vztah meziobětí kříže a obětí mše svaté.

Nelze'zde'uvésti všechna.jejich svědectví.Proto
Se-omezíméjen na několik nejstarších svědků, pro
tože se všeobečně uznává, že od poloviny třetího

století.mše svatá byla považována za.pravou oběťtěla a krve Kristovy.
Didache,Nauka dvanácti apoštolů (z konce 1.

století po Kristu) nazývá obětíslavení Eucharis
tie, které se konalo ve shromáždění věřících,-při
čemžbyl.lámánchléb a: konánodíkůčinění; ado
dává, žetím-bylo naplněno,proroctví: -MalachiášeI,

1 Sr. G. BARDY: Melchisedlech dans la traidilion patris
čigue, Revue bibl. 1926,496. P. HEINISCH: Abrahams Be
gegnung mit Melchisedech, „Studia“cath. 1926,.152,:217.
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10.2 Přinášení této oběti bylo vyhraženo biskupům
a jáhnům. |

Klement Rímský (kolem roku 96) napomíná Ko- |
rintské, abypři bohoslužbě:zachovávalináležitý
řád. Zřejměmluvío vnější obětní: bohoslužbě,kte
TÁje svěřena jen surčitým: osobám.*

Ignác Antiošský(+107) praví: „Snažte se uží
vati jedné Eucharistie. Jedno je totiž tělo. Pána
našeho Ježíše.Krista a jeden kalich v jednotě jeho ©;
krve, jedenoltář jako jedén biskup s kněžstvema
jáhny.“5 Kde Ignác:mluví o Eucharistii, tam záro
veň se zmiňuje 0 oltáři, čímžnaznačuje, že Eucha
ristie je oběť.

Justin. (kolemroku 150) „chléb a-kalich Eucha
ristie“ nazývá obětí“ Kterou „předpovědělMala
chiáš.a kterou křesťané„obětují Bohu:na každémmístě.“/,

Irénej (+ 202):učí, že tělo a krev Páně, které Cir
kev obětuje Bohu, jest „nová „oběť“Nového“záko
na, oběť čistá, o které Malachiášpředpověděl, žé
budeobětována:po všechmístech.:

"Tertulián. (+ .240) nazývá slavení Eucháristie
„modlitbami obětními“, a: účast na-liturgii nazývá
účastí na oběti.“ Podle jeho,vyjádření:Kristusje
v Eucharistii „zabíjen“.*9:Užv. doběTertuliánově:
bylo zvykem.vevýroční den:přinášeti oběti za, zemřelé.!0

Cyprián(+:258)- jedná o'mši svaté :vcelém listě
68., a se všemožnou 'jasností tvrdí, žé Kristus při
nesl v oběťsvé tělo a krev; 'a přikázal, „aby tato
oběťbyla: konána'na jeho památku:Proto tedy
kněz jako zástupce Krista přináší Bohu „oběť pravouaplnou“.— „KrevKristovaneníobětována,
chybí-li v kalichu. víno, ani není oběťPáně přiná

2 Didache 14,1. — „3Tamtéž 15, 1
4, Kor.,'40,p Filad.4.6 Dialog S Úrytonem,. 41.:

TAdversus hacroses, IIV, 17,55.8 De oratione:14, *
9 De pudic. 9.
10De exhort. cast. 11; De'monog.10; De čor.mil. 3.
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Šena,s. náležitým.posvěcením, jestliže obětování a
žertva naše neodpovídá utrpení.“

2. Že mše svatá. jest skutečná oběť,to dosvěd

čujínejen: církevní:Otoové, nýbrž 1všechny nej
Šuje se v: nich; žeKristus tuto oběťustanovil při
poslední večeři, a že v této oběti:se obětuje týž
Kristus; který zemřel na dřevě kříže za spásu vše
ho'lidstva: Ze všech nejstarších liturgii :jetaké

zřejmo; že.mše svátá je nejen oběť chvály a díků;
nýbrž i oběť:smírnáza živé:i za mrtvé. — Totéž

dokazují také různé nápisy a:malby v katakombách.3.K.uvedeným“svědectvímcírkevníchOtcůa li
turgie: bychom mohli ještě připojiti aspoň:několik
dokladů z církevních sněmů. Na př. nicejský sněm
(325)předpokládá, že pouze kněží mají moc přiná:
šeti Bohu:oběti.Efeský sněm (431) nazývá Eucha
ristii svatou; oživující.a nekrvavou obětí. A po
dobně sněm'chaleedonský (451). Latéránský sněm
(1215) praví: vzJedna -jest obecná Církev věří
cích..., v níž tentýž kněz jest.i oběť:Ježíš Kris
tus, jehož tělo:a krev:jsou“opravdu obsaženyv OL
tářní svátosti pod způsobami chleba a vína.“'!
Proti valdenským a albigenským prohlásil tento

Sněm, že- eucharistickou oběť mohou přinášeti jen
kněží platně vysvěcení. 12

A konečně tridentský sněm slavnostně. defino
val: „Řekne- li někdo,-že.ve mši svaté není Bohu
přinášena pravá A:vlastní obět, -nebožeta oběťne
ní nic jiného, než že se nám Kristus- dává za pokrm,
budiž vyloučen z.Církve.“!$:

Celá tradiče námtedy. jednohlasně dosvědčuje,
že. Církev katolická. ono-posvátné dědictví, které
přijala od Krista, totiž eucharistickou oběť,vždy
věrněstřežila: a: chránila, nezapomínajíc:slov své
ho“Zakladetele: „To čiňte na-mou památku!l“

11 Sr. Denz. 429.
12 Sr. Denz. 424,
13.Seď. 22, can. 1: Denz: 948.
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11. Důvodyvhodnosti eucharistické oběti.

Kromě:uveděných důkazů z Písma svatého a z
tradice se musímeještě zmíniti:0.některých. důvo
dech vhodnosti eucharistické oběti,které sice sa
my 0 sobě nedokazují,že by tomu muselo býti tak,
ale spojeny -s předešlými. důkazy jistě mají svouzávažnost.

Mezináboženstvíma. vlastní obětí:je taková spo
jitost, ženábožénství bez :oběti:je kusé, neúplné.

Už„přirozenýzákon vyžaduje, aby:byly Bohu
přinášeny oběti vnější a' skutečné. Přirozený roz
um velí člověku, uznati svrchovanost Boží 4 svou
naprostou závislost, a toto uznání pák projeviti
nějakýmvnějším úkonem, vyhrazeným: Jedině Bo
hu. Avšak-tákový úkon nění nic jiného -než oběf,
kterou se veřejně prakticky prohlašuje, že pouze
Bůhje pánemživota-a smrti; kdežtovšechno ostat
nítvorstvo máprávo naživot. jen z dobroty Boží.
Člověk, který se skládá ztěla a duše, nedovede vy
jádřiti svůj vnitřní náboženský život lépe-a vhod
něji než obětí. Milost však.neruší přirozenosti, ný
brž ji uzdravuje;pozvedá a'přetvořuje.Proto člo
věk'potřebujeoběti, i když:se stal dítkem Božím;
potřebujeoběti, :-Abymohlzadostučiniti svým ná
boženským povinnostem, k nimžje:veden užpřiro
zeným zákonem.

Dějiny lidstva nám: dokazují, že kdekoli je ně
jaké náboženství, kdekoli“ se-:lidé snaží opravdu
uctívat Boha, všude tam jsoutaké oběti. Žé boho
pocta a oběť-spolu souvisí, vidíme zvláště z toho,
že kdykoli bylo náboženství v rozkvětu, tehdy
vzkvétaly také oběti; a Kdykoli: upadalo nábožen
ství, upadaly také oběti.

"Ve Starém zákoně oběti byly. středem celé boho
služby.Nový zákon je však vyplněnía dokonání
Starého zákona. Proto. Nový zákon“-nemůžebýti
bez oběti.

Starý zákon byl jen obrazema přípravou k No
vému zákonu,k novému dokonalému náboženství.
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Avšak dokonalé náboženství vyžaduje dokonalou
bohopoctu, t. j. vyžaduje přinášení oběti, která je
nejdůležitějším úkonem- .celé bohopocty. Kdyby
křesťanství nemělotrvalé oběti, 'bylo byto nábo
ženství nedokonalé, nepostačující. Poněvadž krva
vá oběťkříže už neexistuje, křesťanéby na tom
byli hůře než židé nebo.pohané, protože by' neměli
žádné vnější:oběti.

Oběť Nového zákona-musí odpovídati 'dokona-.
losti Nového zákona. Nemůže tedy: býti pouze o
brazem:nebo vzpomínkou na oběťKristovu nakří
ži, jako byly oběti starozákonní, nýbrž musí oprav
du a skutečně představovat oběť, která byla jed-.
nou.přinesenana Kalvarii.

Mimoto mše svatá má všechnypodmínky, které.
se vyžadují: koběti ve vlastním slova-smyslu. Mše
svatá je-totiž obětování:viditelné věci, neboť-tělo
akrev. Kristova:se obětuje.podviditelnými způso
bami chleba 'avína; oběťpřináší pouze::kněz, Kris:
tem a Cirkví k tomu zmocněný;'a přináší ji:pouzě
Bohu,k uznáníjého naprosté svrchovanostia naší
poddanosti. Mše svatá má:tedy.všechny podmínky
pravé obětive vlastnímslova smyslu. '

Nelze říci, že není už: třeba žádné oběti, protože
oběťKristova mácenu nekonečnou,a tedy úplně
postáčíprovždy: Ani se'nelze.odvolávati na slova
sv. Pavla: „Jednou obětí (Kristus): návždy zdoko-:
nalil ty, kteří se posvěcují.“!4; Nesmíme totiž za
pomenout, že poslední cíl oběti není usmíření Bo
ha a získánízásluh, nýbrž oslava Boha-celým tvor
stvem. Ačkoli'oběťkříže byla nekonečnědokona
lá, ačkoli: měla nekonečnou: cenu,;:přece je třebu;
aby jednotliví lidé i nadálestále-ctili Bohasvým
ctnostným životem; a zvláštěpřinášením viditelnýchobětí.

Je pravda,že. krvavá oběťKristova na kříži má
cenu:nekonečnou, takže stačí k posvěcení všeho
lidstva. Jest.však: třeba, aby zásluhy smrti Kristo
vycbyly lidem přivlastněny pomocí prostředků,

14 Žid. 10,"14;
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které Kristus.k tomu ustanovil. A tyto, prostředky
jsou: hlavně-svátosti a oběťmše svaté, Nekonečná
cena oběti kříže“nejen neruší mše svaté, nýbrž jest
základem a zdrojem její. účinnosti.

-Je tedy zřejmé, že mše svatá je opravdová a
skutečná.oběťve vlastním slova smyslu, jak je pa
trné z Písmasvatého, ztradice i zvýměrů církev
ních sněmů; a že skutečnost eucharistické oběti ne

„jen neodporuje zdravémurozumu, nýbržlze ji po
tvrditi. celou řadou důvodůvhodnosti.

KAREL METYŠ ©

REV. OWENFRANCIS DUDLEY
„První. zkušenost, :kterou rev.:Dudley měl s ka

tolíky, nebylaprávě příjemná. Přihodilose, že mu
jednou ve škole kterýsi hoch naplil do tváře. Byl
větší a proto strpěl Dudley urážku. A právě hoch,
který se kněmu tak' něgentlemanskyzachoval,byl
vyznání římskokatolického.“

Po druhé se Dudleyseznámil skatolickou Církví
—přijedné přednášce-Sesvětelnými.obrazy, nakte

"rou ho matka vzala s'sebou. Objevil-se před. jeho

„řaky naplátně starší muž v bílésutaně s velkým+kloboukem..Dudley.:se ptal matky, kdo to jest, a
"dostal v odpověď:.„Rímský papež.““„Nevím,jak
topřišlo,“ poznamenávák:tomu Dudley, „ale zůstal
mi dójem,.že.s. tím římským papežemcosi není v„pořádku.““
, Později veškole se:učil“v.anglickýchdějinách
(dozvědělse pak,:že to nebyly: dějinyv přesném
slova smyslu, ani že nebyly úplně anglické), že-to
není-v pořádku -nejen s:tím římským papežem, ný
brži-s celou:jehoČírkví. Obraz;-který ši o katolic
ké Církvi přinášel ze školníhovyučování; byl asi
tento: Více než tisíc let-měl římskýpapež v moci
Anglii, a nejen ji, nýbrži celouEvropu. Během sto
letí:se římská Církev stále více kazila, že:konec
konců původní křesťanství -Ježíše Krista úplně z

ní. vymizelo.Všude triumfovala pověra. Lidé se
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modlili k modlám místo k Bohu. Vědy a výchovy
nebylo. Všechno bylo podřízeno vládě kněží. Pak
přišla „slavná reformace“ a prosvítila staletou
tmujako jitřenka.. Jhozkaženého papežství:bylo
svrženo. Reformace'vítězila; hlásáno bylo „čisté
evangelium““-IAngliese dostala z potupného pod
ručí římského biskupa a kráčela vstříc pokroku 4
osvícení od dob:„dobré královny Alžběty“ („800d
Gueen Bess“).

Tomu všemu Důdley poctivě. věřil a nenapadlo
"ho vůbec pochybovati opravdivosti: těchto názo
rů. Když byl starší, rozhodl se,že bude anglikán
skýmduchovním, 'Navštěvoval tedy theologické:
učiliště anglikánské.. Zde však nastaly mu potíže..
Nemohl-setotiž dozvěděti,čemu mávlástně učit
jako-anglikánský duchovní. Pozoroval; že učitelé
jeho jsou v rozporu s křesťanskou:naukou a nejed
notni v.jejímvýkladu. Jeho kolegové disputovali
bez přestání o nejjednodušších pravdách víry. Du
dley opustil. ústav' dosti zmaten. Zdálo.se mu,že
mu anglikánská“ církev nedala“theologii. Poznal
později, že vůbec nemůže dáti systematickou theo:.
logii.

Zasvých'theologických. stúdií navštívil též Du
dley:po prvé Rím. Běhempobytu v Římě spatřil
též tvář,„římského:papeže“ Byl toPius X.,nesený
do svatopetrského dómu na'sedia goštatoria. Du
diey poznamenává, že to -býlatvář světce. A po
dle svých tehdejších názorů nedovedl pochopit,
jak:to'Pius'X. dokázal, zůstat dobrým“člověkem,
ačkolivbyl římským:papežem: Tato událost učini
la na*Dudleye'hluboký.dojem,'hlubší, než tehdy,
sám tušil: Do svého deníku, kam si zapisoval, co
v Římě viděla'zažil; učinil též poznámku: »„Dove
dusi představit,.že "vnímavý mladý muž je vším
tím zaslepena: mohlbyse státi katolíkem.“ Dudley
sámse považoval za silnéhoa byl přesvědčen,že
naň -nemohouúčinkovat svody "římskéCírkve. ©

První jeho“působiště jako 'anglikánského du
chovního bylo na venkově.Po .roce-všakDudley a
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-Jeho vikář se rozhodli, že se rozejdou, poněvadž
neměli stejné názory.na podstatu křesťanského.náboženství.

Dalším místem jeho práce byla: farnost -ve vý
chodní.části. Londýna mezi chmelaři-a dělníky z
přístavů. -Dudley si přinášel do nového působiště
zanícení -idealisty, odhodlaného k obětavé práci.
Čekalo ho však zklámání. Pozoroval,-ževelká ma
sa farníků je nábožensky lhostejná, že zšesti tisíc
farníků do kostela chodí jen sto, nanejvíce dvě stě.
Naproti.tomu podniky česačů:chmele, uspořádané
ve spolkovém.sále, bývaly hojněnavštíveny. Kaž
dé září ses. nimi dobřebavili na chmelnicích v
Kentu. To-byla sociální práce,,masaduší jemu svě
řených zůstala však stále. mimo její.dosah.

Skoró.dva roky. působil:tam Dudleya měl svě
domí klidné, pokud šlo o náboženské základy ang
likánství.;Dudley:'praví, že je.mu těžko.stanovit,
do. jaké míry: byl tehdy poctivě přesvědčen.o své
katolicitě. Ujišťuje, že vůči.,„modernistům“ a pří
slušníkům--„„Low Church““-byl dosti „katolický“.

— Z téhož důvodu ho velmi podráždilo, když mu jed
na katolička řekla, .že se modlíza jeho obrácení
k pravé Církvi. Dudley si, vzpomíná, že po každé,

skdyž.se setkal s-katolickým knězem, měl pocit mé-.
něcennostia dojem, že jehokněžství není pravé
nebo alespoň:že je značný rozdilmezi jeho kněž
stvím a kněžstvím katolického duchovního..

"Neklid se, ho zmocnil, když: byl svědkem růz
ných neradostných skutečností v životě anglikán
ského duchovenstva. Navštívil jednou dělníka- z
londýnskéhopřístavu,:dělníka, který, bydlil právě
naproti kostelu, alenikdy do.kostelanešel: Dudley
se ho.ptal, proč se:vyhýbá. domu:Božímu. Dělník
odpověděl, že“ neví; proč by- měl méně důvěřovati
nauce, kterou hlásá: „Low Church“ v sousední
čtvrti. Dudley nedovedl .dělníkovi odpovědět. Cí

"til jen, že byl zahnán do:úzkých rozporem, jejž.0
byčejný dělník“zjistil mezi názory.jeho a mezina
ukou,.-hlásanou. duchovním Low- Church“ v sou
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sednifarnosti Sámu sebesevšaktázal: Pročvlast
ně mají lidé věřiti tomu, co káži?A jaká autorita
stojí. za mým kázáním? =.

"Po prvé.byl postaven tváří v tvář nepříjemným
skutečnostem náboženského života anglických pro
testantů, skutečnostem, jichžsi dosudmálo všímal,
ale které nyní -již nemohlslepě přehlížet. Anglikán:
ská církév'se mu počala. jevit jako náboženská
společnost, plná rozporů a stran, z nichž každáse
stejným 'důrazem se vydávala za ztělesněnípravé
církve Kristovy, zatím co: konkretní skutečnost
mluvilao jiném. Pokudšlo- 0:autoritu, mohl'každý
věřit, co:chtěl,všechňo nebo- nic, církevní úřady
se 0 to nestaraly. Člověk mohl býti najedné straně
„anglokatolíkem“, přijmouti všechny katolické na
uky mimo nepříjemné dogma o papežské neomyl
nosti. Člověk. mohl 'býti stejně lehce extrémním
modernistou,“zavrhnout' nadpřirozenou podstatu
zjevného náboženství, podržeti pouze křesťanskou
terminologiinebo jí přisoudit význam symbolický.
Nebylobiskupa,jenž by' dovedlté které straně ří
ci kategorické Ano nebo Ne! Ba, biskupové byli
právě tak nejednotní jako--jejich podřízení,a jest
liže pozdvihli svého hlasu, byli ignorování vlastní
mikleriky. "Tyto poměry a pérspektivy tížily Dud
leye značně. Neviděl'východiska ze“slepé uličky
moderníhoanglikanismu. Později; po své konversi,
byl Dudley“často: tázán, jak-tedy anglikánští du
chovní mohou žítv protestantismu za takových
okolností. Dudley na*to odpovídá: Anglikánští du
chovní"jsou dobré víry. Existuje stav duchovní
slepoty, který:znemožňujejasný pohled na logické
skutečnosti. „Sámjjsem čekal přesrok,“ praví Dud
ey, „něž |jsem podle„poznané skutečnosti jednal.
A jsem 'přěsvědčen, že jšem to v té dóbě myslil
poctivě. Ti, kdož dříve byli protestanty, vědí, jaký
hustý závoj, utkaný z předsudků, bázně a nedů
věryk „Římu“ztěžuje tápání na cestě k pravdě.“

"Tehdyse mu dostala do rukoukniha katolického
kněze,kterýbyl předtím anglikánským.duchovním
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-a bojoval s 'týmiž obtížemi.a našel rozřešení své
myšlenkové a životní problematiky ve vstupu do
katolické Církve. „Ale katolická Církev nemůže
přece býti rozluštěním,“říkal siDudley. "Předjeho
duševním zrakem se objevilo všechno, co o kato

Jické Církvi dosud četla slyšel od mládí: její faleš
né nauky, překrucování pravdy Kristovy, Ovšem
k té Církvi náležela většina křesťanstva. Bylo-li
pravdou to, co se mu předkládalove škole a s ka
zatelny;: tedy logickýskoro dvě.tisíciletí většina
křesťanů;byla v omylu a bludu. -Mohl ovšemKris
tus dopustit takovou dějinnou lež, takové překrou
cení pravdy-na tolik staletí? Buď je:katolická.Cír
kev karikaturou pravdy, omylem,lží, nebo — —

Nebo?
Dudley.si koupil katolické knihy, aby sii prostu

doval katolickou nauku, aby -poznal dějiny s kato
lického stanoviska. A přišel den, kdy se sám sebe
tázal: „Je pravda, co svět okatolické Církvi tvrdí?
Co katolická Církev tvrdí sama o sobě? Bojoval
jsem po léta proti přeludu;který; byl v mé fantasli

-živen předsudky a nevědomosti?
Dudley srovnával jednotu Církves roztříštěnos

tí mimoni; její autoritu s naprostýmnedostatkem
"jakéhokoliv -autoritativního. vedení v anglikánské
církvi; její: neúchylnémravní zásady s-kolísavou
oportunní morálkou: anglického protestantismu.
Katolická Církev. se mu zdála čím dál-tím:více. dí
lem Božím,anglikánská dílemlidským. Když jed
nou šel mimo westminsterskou katedrálu, vešel
do ní:apůl hodinyklečel předsvatostánkem. Když |
odcházel, byl pohnut až do hloubi.duše. Co-mu do
sud bylo problémem, stalo se mu rožkazem. Pro
blémem, který volal porozluštění, s nímž si nemohl
hráti: Tam přednejsv. Svátosti.se mu.otevřelaper
spektiva nekonečnosti,neomezenárealita, předníž
mizelovšeckoostatní. Celé týdny prožil v nejisto
tě, -jsa nerozhodnut,.zda. ho.svědomí zavazuje k
dalším krokům. Byl zdrcen „pomyšlením,že to, co
se jmenovalo „Řím“ by mohlo býti pravdou; po
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myšlením, že jeho mše třeba není vlastně mší; že
jeho.,,absoluce“ jé snad bez ceny. Čím více se mod
lil, tím. neskutéčnějším se mu zdálo jeho kněžství.

Na konec se rozhodl, že vyhledá. jednoho- du
chovního, jenž byl známjako -hodně„katolický“
a byl upřímný. a-velmi zbožný. Rozmlouval:s ním
třikrát nebo čtyřikrát, Po těchto rozhovorech-byl
duševně ještě více zmaten než,předtím, ačkoli v ni
tru cítil jakési uklidnění. Teprve po delší době po
znal“ že onouklidnění nevyplývalo z rozumových
důvodů, nýbrž že“ bylo motivováno vedlejšími,
kmotnými ohledy: Rozhovory mutotiž postavily“
předoči obraz.toho, co-by následovalo, kdyby:pře
stoupil k„Rímu“: ztrátu úřadu, příjmů, přátel. Tím
krokem že by. spálil všechny.mosty a spoje s mi
nulostí, rodičeže.by tímhluboce zranil. A bylo též
póchybné, zda „Řím'““býho připustil-ke-kněžství:
Akdyby-ho katolická Církev nepřijala jako :kně
ze, co by si.mělpočíti? Říkal: si; že nesmíse stát
zrádcem církve; vníž byl pokřtěn: Namlouvalsl;
že Bůh ho postavil do:církve anglikánské. a-v:ní
že mu dá požehnání. k činnosti.

Ponořil se.intensivně do práce, aby zapomněl na
trapné myšlenky,:které ho tížily. Než, jenom-na
čas. Poznámka jednoho atheisty, že katolická Cír
kev je rozhodně v právu, v případě, žekřesťanství
spočívá na pravdě, ho 'vyrušila:z klidu, do něhož
se uspal vnějškovou činností. Úzkost o:získání.po
sledníchduchovních jistot ho:vedla:k Tozhodnutí,
že nebude -dbáti pozemských a: hmotných ohledů.
Anglikánský:duchovní,jejž navštívil a s'nímž ho
vořil, mu“dopomohl k:jasnějšímu poznání v'ožeha
vé otázce papežské neomýlnosti,která se mujevila
takto: protiklad mezi Římem a Canterbury je v ná
roku Říma,-být:od Boha -ustanoveným neomylným
úřadem,což Canterbury odmítá.:Problémpapežské
neomylnošti učinil Dudley předmětem důkladného
studia. Pročítal církevní otce, usnesení církevních
sněmů a názory theologů. Po několika. měsícíchdo
šel k závěru; že katolická, Církev, pokud béřeme
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v'úvaáhuPísmo sv., dějiny a rozum, může skvěle
dokázat svůj:nárok: na. neomylnost.. Otázka ne
omylnosti.zaměstnalaho :důkladně.Reprodukuji
jeho vývody:

Neomylnostje naší jedinou zárukou pro pravost
křesťanskéhonáboženství. Kdybych. nevěřil V.ne
omylný, od Boha ustanovený učitelský úřad,.nic
na světě by mne.nepřimělo, věřit.v, pravost křes
tanského -náboženství:; Podléhají-li "křesťanské na
uky úsudku jednotlivce, jako je: tomu mimo kato
lickou Církev; a. je-li křesťanské náboženství pod

7 míněno lidským míněním, není. pro nikoho. povin
ností věřit. Vyjadřuje-li se katolická Církev o-vě
„cečh.víry a mravů, říká- li nám,:co máme věřit. a

činit —tehdy;-a jedině“tehdy,--chrání ji Bůh před
omylem, 'takže. neučí nepravdě. Církev. je tedy
hlasem: Božím.:A:je myslitelné, -aby Božíhlas mlu
vil nepravdu? Rozšířenaje domněnka, 'že uznání.
neomyýlnosti:znamená. duchovní sebevraždu, jíž se
dopouštějí katolíci, kteří nedovedou nebo nechtějí
samostatně myslit. Pouhý: rozum,-přirozenýa zdra

—vý, však doporučuje:„neomylnost:ve'věcech. víry,
v oblasti-nadpřirozena,tím'více, když se neomyl
ným zákonům'a poznatkům podrobuje ve sféře při

=zrozených':jevů. Je to duchovní.:otroctví nebo se
“bévražda rozumu, užnává-li:člověk. zákon -přitažli

vosti? Mohlby Sepřírodovědec zváti vědcem; kdy
by nevěřilv nezměnitelné přírodní zákony? Nevěři
počtář v neomylnou správnost násobilky? Nevěří
obchodnici.v určité neměnné zásady, bez nichž ne
ní hospodářského života?:Kdyby si.obchodník ve
svém oborů dovolil to, co si modernisté dovolili
voblasti náboženské, brzy by byl u konce se svým
podnikem, právě tak, jako jsou módernisté u konce
S tím, čemuještě říkají křesťanství.Lze uvéstbez

"počtupříkladů, které dokazují, že myslící lidé ve
všech::oborech života: se “podrobují „neomylnýmpravdám.

Když' Dudley-„dospěl k:přesvědčení, že nárok
Říma naneomylnost je rozumný a oprávněný,'roz
44
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hodl se,že -svépohnutky, které mu znemožňovaly
další pobyt v anglikánské církvi,- svěříjedhomu
něbo dvěma významným protestantským theolo
gům. Učinil tak a podotýká, že jejich odpověď na
něho-neučinila dojem. Ačkoliv -ti theologové -měli
větší-odbornéznalosti, „poznalDudley logicky mys
lícím zdravým rozumem, -že jednotlivé citáty ze
sv.:Augustina,Cypriana a jinýchOtců, subjektivně
vyložené, nejsou.s.to, protrhnouť velký: řetěz dů
kazů'z Písmasv..a dějin, svědčícíchpro správnost
katolickéhostanoviska.

-Dudley se ovšem dožil i jiných, méně radostných
a gentlemanských poznámek a komentářů, které
doprovázely.:.jeho přestup.: Poukazovali mu na
„zkaženost Říma“ "mluvili o „římské horečce“, 0
sduchovní' sebevraždě“-o-„zradě.na církvi, v níž
byl.pokřtěn“; podkládali Jého konversi jinédůvo
dynež:čéstné a rozumové. Je' to -obvyklý předsu
dek, že konvertité jsou: jakýmsi záhadným způso
bem chytáni od římských kněží. Dudley ujišťuje
všechny.nekatolíky s jemnou. ironií, že konvertité

„opravdu nejsou ;,loveni“ a.,,chytáni“. Dudley sám
od tédoby.:sotva promluvil s katolickýmknězem.
Teprve, když dospěl jasného názoru, vyhledal sám.
ze svého .svobodného rozhodnutí v Londýně orato
rány. Doznává bezmučení, žena cestě k nim se
mu vystřídalo hojně různých pocitů v duši, když
si pomyslil; že.třeba 'bude „bohatou kořistí“, že.
kněz bude mít neobyčejnou radost; když dostané
do rukou: anglikánského duchovního: .

Nestalo.se:nic takového: Byl přijat klidně, bez
nervosity.Ba, zdálo'se mu,.že ho ani nepokládali
za nějakou 'zvláštní „kořist““.,Kněz, který ho při
jal, odpověděl klidně na-jého dotazy a překvapil
hosvou otevřeností, když mluvil o lidském živlu
v Církvi, ojejích představitelích. Dudley zdůraz
uje, že to:nebylo vyznamenání:pro:Církev, Jestli-.
žedo nívstoupil, nýbrž-spíše vyznamenání pro
něho,přijala-li ho Církev za člena. Správně.rozli
šuje Dudley- podrobení člověka Církvi. Podrobí-li
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$erozum logickým úvahám a důkazům,-nezname
ná to, že se musí také podrobiti vůle. Zvláště pro
"protestanta, zvyklého na náboženství;: jež málo
žádá a dovolůje privátní. názory, znamená podro
bení rozumu a vůle-Boží autoritě; ztělesněné vCír
kvi, těžký-úkol. Své:„podrobení"Dudley nepřičítá
za zásluhu, vytýká:si spíše, že tak dlouho váhal;
než učinil-rozhodný krok.:Rozloučil se se svým
vikářema opustil farnost. Bylo mu radostným za
dostučiněním,že jak jeho protestantský vikář, tak
jeho nástupce ve farnostise oba stali katolickými

"kněžími..
Co našel reverend Dudley: v Církvi?..
„+T0,co jsem doufal:.najít,““ odpovídá -sám.
„Bylo miřečeno, že Církevkatolická: dává Cír

kvi přednost před. Kristem,--jenž přichází teprve
na druhémísto. Shledal jsem však, že Církevmne
spojila'sKristem"tak intimně,jak by to bez ní ne
bylo bývalo možné:— že"Kristus je obsahem Cir
kve, skrze nejž a pro nějžžije ve. snaze, všechny
lidi přivésti:do-živého kontaktu s ním.

- Bylo mi řečeno, že v:případě konverse:by“ byl
můj duch zotročena můj:rozum znásilněn, že.bych
déle nemohl samostatně mysliti. Našel jsem pravý

;Opak: Církev.mné'staví 'na půdu pravdy,. z niž
'Ť můj'malý duch může"vystoupit -k nejvyšším vý

šinám.“Našel jsempravdu, -která osvobozuje..
"Bylo mi řečeno,že v katolické Girkvi život stojí:

Shledal:jsem však, že život Boží jecítit v. oběhu
mystického Těla 'Kristova. Bylo mi;jakobych při
šel z uzavřené-místnosti ná vysokou horu; kde va
nou všechnyvichry nebes. Našel jsemživot.

"Místotěžkého duchovního-otroctví, jak. mně by
lo prorokováno,;jsem našel. milující-matku, která
se ujala veškeré mé lidské:bídy:Místo. zkaženosti, netušenou svatost.

Ano, našel jsem též hříšníky-v: Církvi. Vždyť
Kristova Církev neláme nalomenoutřtinu a nehasí

„ doutnající knot. Podle:příkladu svéhoMistra hledí
zachránit;co:bylo zahynulo. Je dosti velká a dosti
546



soucitná, aby strpěla i.hříšníky ve svém“společen
ství, jinak by nebyla Kristovou Cirkví.

Našel jsem království Boží na zemi, město Boží.“
Dudley uzavírá poznámky. o své cestě do města

Božího citátem z poslední knihy Nového zákona,
z tajemného Zjevení sv. Jana, kde selíčí nádhera
nebeského města Jerusalema: „.A:toměsto nepo-
třebujeslunce: ani měsíce, aby mu svítily, neboť
velebnost Boží je osvítila, a' svící jeho jest Berá
nek.“ (Zjevení21, 23.)

DR.JAR. OVEČKAS. J.

DUCHOVNÍPÍSEŇ SV.JANAOD KŘÍŽE.
AXVIÍ.

Tam mi dal sváprsa,
tam mě naučil vědění velmi lahodnému,
Ajá jsem mu vskutku dala
sebe, nic nevyjímajíc,

tam jsem1muslíbila, že-mů:buduchotí.
V této "sloze.líčí duše choťvzájemné sdělování

a oddání z veliké.lásky, ke kterému v tomto spo
jení v duchovním sňatku došlo. Bůh daří, laská a
blaží a povznáší duši svrchovanou láskoua jinými
milostmi a dary, duše zcela a bez výhrady věnuje

/svou vůlia.lásku a milostia darya slasti obdržené
Milenému aslužbě jeho láskya.prohlašuje se jeho
navždy.

„Tammi dal svá prsa““,t. jv tom zadnímsklepě
lásky neboli úkonu:a stavu duchovního sňatkumi
dal svou lásku a:odhalil mi svá tajemství; neboť
to obojí-znamená„dáti svá prsa“.

„Tam měnaučil vědění velmi lahodnému.“ Toto
„vědění“ je spojivé nazírání na Boha; je „velmi
lahodné“ jak. rozumu; protože je od Boha udělová
no vlásce; kterou se sdělujeduši, tak vůli, protože
v-ní působí lásku.

„A já jsem mu vskůtku dala neho,nic nevyjímajíc.“ V tom základním pití. Boha, t. j. ve“spojení
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přepodobněnim,:a v přidaném pití neboli spojení
mohutnostmi: jakožto mohutnostmi, se důše „velmi
dobrovolně'a-s velikoulibosti zcela oddá Bohu bez
výhrady. a navždy, chtějíc býti i co do vůle i co
do činnosti celá jeho'a nemíti v sobě:nic, co.by je
mu'nenáleželo,.a Bůh v ni vtom spojení způsobí
čistotu a: dokonalost,které je k tomutřeba.

Již tedy duše Bohav ničemnezklame, nýbrž mu
bude co do všeho oddánás věrností a pevnosti,
která náleží choti; v tomsmyslu tedy hned dodává:
„Tam jsemmu slíbila, že mu budu choti.“ Neboť
jak vdaná žena nevěnuje láskyani starostlivosti

„ani činnosti jinému než svému choti; tak již nemá
duše v tomto.stavu:ani poznání v rozumu anihnutí
ve vůli. aničinnosti jakékoliv, kde by. se všecko
neklonilo k Bohu.

AXVIU.

Duše mávěnovala sebe:
a všecek můj statek jeho službě;
již nehlídám bravu,
ani již nemám jiného úkolu,
neb jediné milováním jsem již zaměstnána.

« Tato,-sloha jen rozvádí veršesl“ XXVII3, 4:
A já jsemmuvskutku dala:sebe,nic nevyjímajíc.“

©Ve slovech „Dušemá věnovala: sebe a všecek
můj.statek jehoslužbě“ značí:; sebe““duši s'jejími
duchovými mohutnostmi (rozumem,vůlí a pamětí),
a „všecek můj statek““znamená všecko;-co náleží
ke smyslové stránce:přirozenosti. I duchové mo
hutnosti i smyslovástránka jsou'totiž již tak vě
novány Bohu a k němu obřáceny,. že“-se,aniž'si to
duše třebas'i uvědomí,i.v prvních hnutích kloní
k Bohu.

-A protožejiž je celý:tento. statek řečeným způ
sobemvěnovánBohu, máduše nezbytně také to, co
praví dále: „Již nehlidám bravu“, t. j.:již necho
-dím.za libostmi a baženími. Ten brav se jí již ztra
til (PS 26).
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A stouž nutností plyne i ostatek slohy: „Ani již
nemám jiného úkolu, nebjediné milováním jsem
již zaměstnána.“Kolik. totiž měla duše předtímha
bituálních nedokonalostí, jimž více méně sloužila,
tolik měla „„úkolů“.Když tedy nyní. již nemá žád
né,„nemá jiného úkolu“ než milování, protože, ať
sezaměstnává čímkoliv, duchovnímnebo časným,.
všecko je -konáno z lásky. k Milenému a láskou
k němuinformováno, takžeduše opravdu „jediné
milovánímje již zaměstnána“; a toto „milování“jí
působí.stálý přírůstek lásky: a slasti v Bohu.

XXIX.

„Jestližemne tedy na občině
ode dneška již neuvidíte a nenajdete,
řeknete, že jsemztracena.,
Ano;jsouc a jdouc vlásky. vznětí
vědomě sebe jsem ztratila — a sebe jsem získala.

X

Ze slova „tedy“ v prvním veršitéto slohy vidí
me, že se dušebuď i slohami: XXVI—XXVIII.
obracelak lidem ze světa — anebosnad (pak-jeto
pěknádrobnost psychologická),že vživosti svých
myšlenek přecházípři vyvozování důsledků, které
se, týkají také jiných, z něžného VYzpomínkového
monologůbezděčně v-hovor snimi. |

V předešlé sloze řekla, žejediné milováním Mi
leného jest -jižzaměstnána, a ona se skutečně, jak
bylo ve. výkladu uvedeno, ať se zabývá: čímkoliv,
věnujején projevovánílásky. Jestliže je to v jejím 
stavu.a okolnostech:k větší službě Mileného, pro-“
jevuje ji činností zevní; není-li však nějaká zevní

činnosty jejím stavu:a okolnostechopravdu k vět;šíslužbě Mileného,je pamětliva slov Páně,že „jed“
noho jest zapotřebí“ (Luk.:10, 42), straní se:—
ač dříve projevovala lásku.i životem činným —
nakolik může,života činného.a jiných zevnějších
zaměstnánía věnuje Se jen láskyplnému obcování
s.Mileným, jež je činnost nejvznešenějšía nejen
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ji, nýbrži lidem života činného, zdroj, odkud prýš
ti voda, a hluboký kořen, z kterého“se rodí-ovoce.

„Alesvětští lidé to nechápou, aspoň v duchu úto
čína tuto svatou prázdeň, duši kárajíce a odsuzují
ce a říkajíce, že ona se nehodí k věcem důležitým
a že pro to, co.si svět cení a čeho si váží, je ztrace
na. Jim'tedy onavelmi dobřea nebojácně odpoví
dá, výtek nedbajíc a právě na tom, co Seji vytýká,
si zakládajíc.

„Jestliže mne tedy na občině ode dneškajiž ne
uvidite a nenajdete, řeknete, že jsem ztracena.“

.„Občina““je obecní pozemek, kde se lidé scházívají
na zotaveni a pobavení a kde pastýři pasou svá
stáda; duše jí tu míní svět, kde mají světští lidé
své kratochvile a styky a pasou stáda svých ba
žení. Praví tedy těmi:slovy liděm-'zesvěta, že
„jestliže jí již neuvidí a nenajdou“ při: dřívějších
-světských věcecha kratochvílích a mezisebou,ja
ko dříve,než se stala zcelaBoží, aby jJen měli za to,
že je ztracena pro svět a pro ty věci a jim odcize
na, a.aby si to jen tak říkali, protože ona se z toho |

těší sá chce, aby to takříkali. Neboťkdo miluje, |
"ten se nehanbí před světem za skutky, které koná j
pro Boha, třebas mu je. celý:svět-odsoudí, nýbržse ©
„k nim sJáskyplnou. statečností hlásí. :
2 P "jsouca jdoucv láskyvznětí“,t. j. hledic
si skutků..ctností:u:vznětílásko k. Bohu,.„vědomě
sebe jsem ztratila. — a sebejsem získala“, t. j.
abych:nezanedbala Boha, zanedbalajsem všecko,
co není Bůh, i sebecsamou;z lásky k Milenémů jsemdbalajjenjehoajemuseoddalá,chtěla,abyjenon|“ |

-všecko, i mne.samou, získal,.atak "jsemse všemu
i sama.Sobě:dobrovolně:a úmyslně. „ztratila“ 'odu
mřela. Ale'tím.,„sebe. jsem:získala“ v tom, jež mi
luji, podleslov jeho 'v evangeliu:Kdo'budechtiti

„„dušisvouzískati sobě,:ten ji ztratí; kdoji však
sobě ztratí pro mne,ten ji získá(Mat.16,20).
vAléi mystickémusmysluse tato dušesice „ztra
tila““;totiž.sešla.s. cest psýchológicky přirozených,
aha již —ovšem 'nezaslouženýmdarem Božím, ná
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+ nějž se však věrně disponovala ——s Bohemneob
cuje způsoby rozjímavými; ale tím vznešeně,,,sebe
ziskala““Bohu, a sobě v Bohu, ana spojivě na něho
nazírá.

DOMINIKPECKA
REVOLUGE DUCHA

Pravými původci. soudobého materialismu jsou
středověcí:nominalisté, kteří pokládají obecnépo

«vjmyza pouhé vymyšlenosti, nemající nic společné
ho seskutečností. Skutečný jest jen světindividuí.
Jediným předmětem“zkoumání se stává individu
um. A jelikož individuum je dělitelné na.další in
dividua, objevuje se metoda prvková: celek se roz
padá na části a.ty jsou předmětempozorování kaž
dá zvláště.Tato cesta vede k vědeckému specialis
mu.Specialismus sám o sobě-bynebyl na škodu „kdy
by se specialisté omezovalina své odbornépoznání
a kdyby senepokoušeliz části vysvětlovati celeka
kdyby ze svéhočástkového vědění nedělali: meta
fysiku. Dělení skutečnosti na prvky vedlo k snaze
najíti ve.skutečnosti:prvek nejzákladnější, nejele
mentárnější:.atento prvek pokládám za pravou a
jedinou skutečnost: tak vše hmotné obdrželo před
nost před duchovním, vše-nižší před vyšším.: Du
chovní prohlášenoza pouhý epifenomen dění hmot
ného, vyšší vysvětlováno z nižšího. „Vymizelsmysl
přo celost: a pro řád hodnot. Vznikl nový obraz
světa. Tento nový švět je řízen železnými zákony
hmoty.Není:v němmísta. prosvobodu; Skutečné
jest'jen to; có se projevuje. viditelně. Myšlenka ne
máceny -——jest:něčím neskutečným. Čin.má před
nost před- myšlenkou; Odtud“podceňování života
rozjímavého.:Odtud přeceňováníčinnosti praktic
ké a užitečné. Odtud liberalistický řád hospodář
ský. Odtudziskový kapitalismus.

Ve.světěindividuí je všechnodění determinová
no,Život jest jen:výsledničí sil fysikochemických.
Duše jest pouhéjméno, označující vnitřnístavy.
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Fysika bez přírody. Co se-nehodí: doProkrustová
lože matematických vzorců, nenípříroda. Biologie
bez-života. Život je- ilusivní doprovoddějů fysiko
chemických. Psychologie bez duše. Duše jest jen
pojem, souhrn myšlenek, představ a citů, součet
toho,.coneníničímsamostatným.

Není ducha. Není svobody. A není-li svobody,
není možnosti tvořiti lepší, není rozdílu mezi dob
rema zlem. Jediné, co.má smysl, jest užívati da
néhó, vyžíti své pudy a vášně, vychutnati okamžik,
zvítěziti-nad slabým.Jediné blaho jest blaho po
zemské.Jediný ráj jest ráj na.zemi. Umění,kultu
ra; náboženství 'jest'jen ilusivní sublimace pudu
pohlavního, nebo-chcete-li,ideologická nadstavba
života hospodářského. z

V -tomto obraze světa není místa pro „ducha.
Vtomto obraze je člověkvychytralou nadopicí, li
šícíse od jiných živočichůne podstatou, nýbrž jen
stupněm svého vývoje. V tomto světě' individuí
rozhoduje:jen mechanická.převaha:a: neplatí jiné
právo než právosilnějšího. :V:tomto.světějest člo

"věk sám. Není skutečnosti, ktérá by byla nad nim.
Bůhjest iluse. Jest jen--skutečnost vedle člověka
a-pod člověkem..A ta skutečnost.je nepřátelská,

-osudová a drtivá. Manželka:podvádí;:přítel:zrazu
—Je, dítě je nezdárné: A člověk:má: jediného přítele
v-psu: pes neopouští, nezrazuje, neposmívá,se. Tra
gické přiznání: člověk nemůže zapřítisvoji spole
čenskost. Samota se“příčí bytnosti člověka. Já
v sebe uzavřenéa nenalézající ty jest já zoufalé.
Neboťnení lásky. Nenípojítka mezi lidmi.Lidstvo.
se'dělí nena dobré.a zlé,nýbrž na bohaté a chudé,
na:vyrabitele a:spotřebitele, na -vykořisťovatelea
vykořisťované. A jediné východisko: revoluce: 0
všem révoluce měchanická, převratná, násilná aničivá. ©

Není:to pravá revoluce. Není to revoluce ducha.
Je to spíše involuce,uplatňující jen bludné prin
čipy nominalistické: přednost nižšíhopřed vyšším,
činupřed myšlenkou;části předcelkem.
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-zhamsRevolucí není změna v rozdělení.hmotných stat
ků, uskutečněná podle jiné metody než je metoda
kapitalistická. Pouhá redistribucestatků jest jen
přemístění, přesun z jedněch rukou do druhých,
výměna úloh: Revolucí: není uplatnění toho,:co je
v člověku nejživočišnější a nejpudovější, uplatnění
plemene,-krve, rodokmenu: To:jest jen zdůraznění
prvkovosti a nový hřích proti totalitě a řádu.

Revolucí není uplatnění, abstraktní moci státu,
v němžkolektiv je cílem.a člověkj jen prostředkem.
To jest jen:zbabělé zdůraznění principu nesvobody.
„Pravá; revoluce: ijest, především příchod řádu.

Avšak řád nemůže býti obnoven v oblasti činu, do
kud'nebyl:obnoven, v:'oblasti ducha.: Řád je pře
devším:skutěčnost. duchovní. Tím..není.fečeno,: že
skutečnost hmotná ijest mu:vedlejší či cizí. Ale je
tímřečeno,-že-základem-řádu je- skutečnostcelá.
Tedy skutečnost"nejen' hmotná, ale i duchová. Ne
fysika bez přírody.Ne- fysika,- která -přistupuje
k -příroděs:deterministickými předsudky ve formě
matematických symbolů. Nýbrž fysika, jež uznává;
že zákony přírodní jsou jenkrajně. zevšeobecněné
pravděpodobnosti, fysika, jež nevnáší do přírody
neměnnou?určenost, nýbrž. má oko:pro .indetermi
naci přírodníhodějství'a ví, že je v něm dosti místa,
pro svobodnou činnost“ ducha. Ne biologie bez ži
vota. Nýbrž: biologie,-jež Se přesvědčuje, Že.orga
nismus je.celek-nedílný, řízený nadmechanickým.
samostatnýma -nezávislým činitelem, „psychoidní
silou,:pro kterounení-jiného: slova,než staré aris
totelské entelecheia.:Ne psychologie bez:duše. Ný
brž psychologie, jež studuje celek. duševního.života
-a vidí, že:představy,.city a touhy nabývají smyslu
teprve.v :celku:výstavby, psychologie útvarová, jež
prohlašuje, že lidská činnost jako celeknikdy, není
rovnasoučtu svýchčástí; že tyto části nejsou myS
litelny bez.osobního nositele a jež v tomto nositeli
-uznávásubjekt: svobodný-a, tvořivý, schopnýsa
„mostatné existence'i:po rozpadu těla.:

Jen uznánímskutečnosti: integrální, nezkomole
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né“a nezmrzačené můžebýti obnoven řád hodnot
a smysl pro skutečnost- absolutní, jež jest svorní

kem V klenbě skutečnosti, smysl. pro skutečnost
Boha. :

V Písmějest symbol řádu hodnot: žebřík“Jako
'bův. (Gen.-28, 10—15.) Ve snách viděl Jakob že
bříkstojící na-zemi,jehož“vrch se dotýkal nebes;
andělé:Boživystupovali a sestupovali po něm. Hos
podin pak stál nad žebříkem.-Všechnyhodnoty ma
jí svůj původ -vBohu —andělé sestupující. A vše
chny hodnoty směřují:k Bohu — andělé vystupu
jící. V Bohu— hodnotěvšech:hodnot jest poslednísmysla cílvšehodění a všehoživota.:

Pravá revoluce jest. příchod svobody. Násilí se
zakládá na víře: v principy mechanické. Násilí je
prvek převratnýaničivý. Násilí ničí'staré,:ale ne
tvoří nového. Pravá revoluce je.tvoření.: "Tvoření
jest možno jen ve svobodě:'Svobodavšak není
inožnostčiniti cokoliv, Svoboda jest možnostčiniti
dobro. Tvořeníje láska:k hodnotě a'nenávist k-ne-.
hodnotě. Tvoření-jekon službý. Tvorba'obětuje niž
ŠÍ:by. sloužilo:vyššímu, ale ne tak, že:by. ničilo
nižší„nýbržtakže je povyšuje,zušlechťuje a zdu
chovňuje, Tvoření:je' principorganický, stavebný,

**obrodný a oživující. A'opět symbol'zPísma: Hos
vodinve vánku (8. Král..19,.97—12).Eliáš“přichází
na Horeb. Praví:Hospodinu:Horlím-pro Hospodi
na; Boha zástupů, žeopustili-smlouvu tvousynové
israelovi, oltáře tvépobořili,-proroky, tvé "pobili
mečem; já jediný jsemzůstal, a-hledajíživota mé
ho, by'mi jej vzali. I:řekl mu Hospodin:Vyjdiž a
stůj-na hořepřed Hospodinem;-Hospodinprávějde
budy, a vítr velikýa'silný; podvracejícíhory a roz
rážejícískály 'před:Hospodinem; ale.není v tom
větru Hospodin. A po větruzemětřesení, ale není
v tom zemětřesení“Hospodin.: A, po zemětřesení
oheň; ale není v tom ohni Hospodin. A po ohni še-“
Jesttichého větérku.— Av tom větérku byl.Hos
podin. Větérek —- přenášející:semena rostlin: a

<oplodňujícíkvěty, větérek; vanoucís tichým šeles
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tem 4 osvěžující vše, co zemdlelo a ochablo — toť
princip tvoření ve svobodě..

Fravá :revoluce jest příchod..nového člověka.
Revoluceducha jest přetvořenía znovuzrození člo
věka. La révolution sociale sera morále ou.elle.:ne
sera pas, řekl Péguy. Kdo chce.přetvořiti svět, mu
sí přetvořiti sebe. Nikdo neleje:nového vína do sta
rých měchů, praví Pán. Písmo nepraví, abychom
vyspravili, vypříštipkovali, vycpali, omladili sta
rého člověka. Ne,'starý člověk musí umříti a nový
se'naroditi. Revoluce Sociální buderevoluce mrav
ní, nebo-jínebude;I v člověkuse musí obnoviti řád.
Hodnoty:nižší' musí sloužiti vyšším, Nižší:stránka
přirozenosti-podrobitiše stráncevyšší. Všemuhod
notnému-říkati: ano, všemu ne hodnotnému říkati
ne.-To-jerevoluce vnitřní; revoluce ducha. A.poně
vadžto je-úkol.nad síly přirozené,výboj.ducha,
není uskutečnitelný jinak;než v síle Ducha Božího.
Co zaseto, může-vzklíčiti:jen ve světle a teple. Co
oplodněno,:můžeuzrát jen vzáři sluneční. A to je
třetí-symbol Písma:-hořící: keř.:(Ex 3,-1-—2.)Moj
žíš pásal ovce Jetra, tchána:svého, kněze 'mádian
ského. Když jednou zahnalstádo hlouběji do pou
ště, přišel:k' Boží hoře' Horebu. Tam se mu. zjevil.
Hospodin:v plameni ohně; šlehajícího z keře;a.vi
děl,-že.-keřhoří, avšak .neshořuje.' To nebyl oheň
ničivý, neboťkeř neshořoval. Bylto oheňoživující,
oheň.dávající:světlo.a ;teplo; oheň co předobraz
ohně letnic, v němžsestoupilDuch naty, kteří měli

na-tomto'světě:začíti revoluci ducha.

P. PROKOPŠVACH 0. po:

KRISTEM.VYKOUPENŮ
Z theologiesV.Pavla.

v minulé studii bylo ukázáno; jaké místo má v
theologii-sv; Pavla vzkříšení Kristovo, že je -totiž
východisko:azáklad důkazů pro jeho božskýa vy
kupitelský charakter. Tento'triumf nad smrtí-totiž
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dokázal, že-jeho dílo'a, obět.nezhynuly, naopak, to
vše v tomto jeho vítězství oživlo a bylo koruno
váno. Tak takénaše víra. y Krista není věrouv

„Krista jen zemřelého,nýbrž v Krista živého, vzkří
šeného,tak: jak: to:vyjadřuje apoštol: ,... „budeš-li
vyznávati svými ústy Pána Ježíše-a budeš-li věřiti
Vsrdci svém,:že:Bůh ho.vzkřísil z mrtvých; spasenbudeš.““ (Řím. 10,:9.)“

“Je pravda, že tento pojem vzkříšeného'Krista je
usv. Pavla vyvrcholením, zároveňvšak semusí u
znat, že nemenší důležitost má zrovna tak smrt
Kristova..Se smrtí Kristovouspojuje' sv..Pavel na
mnohá místech myšlenku :našeho vykoupení. :A je
to u něho tak.časté, že sami nepřátelé:označili tu
to nauku :za vynález:Pavlův. Je to však ;v duchu
všech novozákonních spisů,že Kristus přišel jako
vykupitel; Sámnaznačoval:své, poslání, že nepřišel
spasit spravedlivé, nýbrž hříšníky.,(Mat.:.9, 13.)
„Neboťani Syn člověka;nepřišel, aby: se mu slouži
lo, nýbrž,:abysloužil a dal životsvůj na:vykoupe
ní za mnohé.““(M..10,45.) Tuto myšlenku: vyjadřu

-je.sv. Petr: vé svém:listě::,;..: vědouce,že nikoli
porušitelnými věcmi, zlatem neb stříbrem:jste byli

| Vykoupeni ze.svého nicotného života; přijatého po
*+dánímotčovským,.nýbrž :drahou“krví:Krista, ja
* kožto:Beránka bezůhoňnéhoa neposkvrněného..

(IPetr.-1;18, 19)a Jasněsejeví vespisech sv.Ja
na, jenž napsalpln úžasu:ed on:jeobětí smír
nou za hříchy.naše, le: nejen zahříchy 'naše;;ný
brž i celého světa.“ (I. Jan; 2,2.) -Nenítedy.nikte
rak osamocený sv. Pavel v této své nauce o vyku
pitelské smrti Kristově, naopak tím.zapadádo.cel

„kového smýšlení. novozákonních svatopisců.
© Vilistě.k Římanům“vyjadřuje apoštol toto veli
ké poslání Kristovo na zemi:„Co.totiž bylo nemož

-no zákonu, poněvadž byl slabý skrze tělo,Bůh po
slav:svého: Syna: v:podobě tělahříchu a pro hřích,
„odsoudil.tenhřích na těle; aby spravedlnost záko
nase naplnila 'vnás "jakožtotěch,kteřínežijeme
podlé:těla, nýbrž :podle:ducha.“ (Řím, 8, 3, 4.) Sv.
996
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Pavel tu dokazujenemohoucnost zákona.mojžíš
ského, aby odpomohl člověkuv jeho slabosti. Měl
mu ukazovati cestu spásy.a spravedlnosti, ale jeho
síla byla zeslabena náklonostmi těla ke zlu. Aby
tento hřích byl zničen, byl poslán Kristus v podobě
těla hříchu, ne pouze ve. zdánlivém tělé, ani ne v
hříšnémtěle,nýbrž v podobě tělahříchu, vzav na
sebe: skutečné :lidské tělo, které však je pouze
zdánlivě tělemhříchu; neboť sé nesrovnávalo s dů
stojností Vykupitele, aby přibral na, sebetělo, jež ©
'by bylo sídlem, ohniskemanebo jen nástrojem hří
chu. Kristus:mělposláníodsoudit hřích.Toto slovo
však -ve svém smyslupraví:více než jen obyčejně,
zňačí'zdezničení, odstranění, vyhubeníhříchu.

A právě k: tomuto výsostnému-poslání bylo tře
ba, aby 'se'Kristus-vtělil a tak -se stal prostřední
Kem'mezi:"Bohem'a lidmi. Mělspojit dva různé pó:
ly.Ktomu byl poslánna svět a proto onje jedi
nýmprostředníkem; ne ve smyslu přirozeném,ný
brž nadpřirozeném, prostředníkem, jenž“ dává: mi
lost, spásu a spravedlnost. „Jedenzajisté. Bůh,:je
den též prostředník: "mezi Bohém a.lidmi, "člověk
KristusJežíš, jenž dal sebe samajako výkupné :za
všecky.(T Tim.:2, 5, 6.)

Tc byl tedy úkol:Kristův na zemi, aby vykoupil
to,-co-bylo hříchem zaprodáno, aby to 'znovu zís
kal. A kdýž pátráme potom; čím člověkbyl zapro
dán, najdeme ve spisechApoštola, že tobyl jaký
koliv: hřích, ale zcela zvlášť:Provopočáteční hřích;
zděděný:po“prvním, člověku.Tato nauka odědič
ném hříchu je'u sv. Pavla -jasně vyjádřena; ato
na onom-místě, kde Apoštol tak výrazným způšo“
bem srovnává prvního člověka s Kristem. „Proto
jako skrzejednoho člověkapřišel:na tento svět
hřícha skrze hřích smrt, a'tak 'přišla na-všecky li

di smrt, poněvadž'v němvšichni zhřešili...“ (Řím..„ 12) "oto nedokonečné srovnání sv. Pavla lze
doplniti podle smyslu az dalších Jeho:myšlenek,
tak'jakto již učinilOrigenes:„... tak i skrze jed
nohočlověka spravedlnost vešla:na svěťa sprave
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dlností život, a tak.na všechny. Jidi přešelživot, v
němž; všichni lidé byli-oživeni.“ V.jedném člověku
tedyvšichni zhřešili,totiž v. Adamovi; který zhřešil
jaho hlavalidského :pokolení.-Proto-přišlana celé
lidské pokolení smrťjako trest za-tento hříchAda
mův..Smrtbyla trestem za hřích ne osobní skutko
vý,nýbrž za hřích,jenž'se dědil po Adamovi. Tu
se:sv, Pavel dovolává: toho, že v: době.od Adama
aždo mojžíšského zákona nebylo žádného stanove
ného trestu smrti za hřích,'a přece všichni -umírali
jako dříve, To-proto, že smrt:byla -následkemAda
mova hříchu,a tedy, poněvadž,všichni v. něm hře
ši, kdokoliv:mají od něho původ, proto i na vše
-chny přechází.onen trest; spojený: s-tímto-hříchem.
Že smrt je skutečným.trestem za hříchAdamův. to
jejiž vyjádřeno v samé Genesi: „;...: avšak se stro
mu poznání dobréhoa-zlého ať nejíš.::Neboť.který
koliv -den's -něho budeš jisti, smrtí zemřeš.“ (Gen.
2,.16.) "Výrazy ;v -něm všichni. zhřešili“, dlužno
rozumět:na. snad-osobní skutkové hříchy,.nýbrž
hřích,kterýse dědí od Adama.Neboť jestliže trest

„ZAhřích jje smrt, jak 'potom-umírají také :ti,"kdož se
ještěničím nemohli-provinit;jako-jsou děti,ne

“schopnéještě svobodného.provinění? Tovyjadřuje
„apoštol slovy, že smrt panovala i nad.těmi, kdož
"*nezhřešili.přestoupením jako Adam(Rím,-5,,14) a

přece:umírají smrtí, jež:byla určenana: přestoupe
ní Adamovo.Je to:tedy' následkem:onoho prvníhohříchu;jenžpřechází:najiné- ©

Dědičný hřích, který je:tak zřejmě:zdůrazněn v
nauce sv.Pavla, nemůže:-býti jenvnější. připočtení
hříchu Adamova, „anebo jen žádostivost, protože
praví:týž: Apoštol; že„neposlušností jednoho stala
se.jich hříšnými,mnoho“ -tedy takovými, v nichž
nebylospravedlnosti:ve smyslumilosti, jak vyplý
vána témž místě ze srovnávánímezi neposlušnosti

zz Adamovoua poslušností:Kristovou; ani nejde 0
pouhoůžádoštivost, jež zůstává i:U.spravedlivých.
neboť-dědičný hřích je stavěnproti.ospravedlnění
v Kristu: A dálepraví, že onoproviněníse staloJi

Poj
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dem k.odsouzení, což.by se dalo stěží mysleto pou
hé žádostivosti, bez skutečné proviny.Proto právě
na základětohototextu k Římanůmformuluje:tri
dentský „sněmkatolickou nauku o dědičném hří
chu, a:to.v tom smyslu, že-hřích Adamův uškodil“
nejen..jemu- samému,. nýbrž i jeho potomstvu, že
Adam ztratil ;nejen svou od Boha přijatousvatost
a spravedlnost, nýbrž.i pro celé lidské pokolenía.
že konečně svým 'proviněním.přenesl nalidstvo ne
jen smrt:a-tělesné tresty, nýbrži hřích, jenž je smrtí
duše.(Sed,VI;hl.:3;D.795.) ©

Od:tohoto dědičného.hříchu nás tedy.především
vykoupil Kristus svou smrtí:a obětí. To právě:jas
ně vyzvedá sv. Pavel na témže místě svým parale
lismem mezi Adamem a Kristem. Neposlušností A
'damovou-mnoho:se. jichstalo hříšnými, tak zase
naopak. poslušnosti."Kristovoupřišlo životodárné
ospravedlněnílidstvu. „Neboť jako neposlušností
jednoho člověka'stalo se jich hříšnými mnoho, tak
i poslušností jednoho stane se -jich spravedlivýmimnoho.““ (Řím. 5,:19.)

Nejen však za "tento hřích, zděděný po.Adamovi,
Kristus.za:nás zadostiučinil a nás z něho vykoupil,
nýbrž vůbec za všechny hříchy, jak to vysvítá z du
cha-celé novozákonnínaukya téžz theologiesv.
Pavla::Výslovně praví Apoštol:národů: „(Kristus)
dal sebe sama-zanás, aby.1nás vykoupil od-všelilcé
nepravosti a očistilsi lid příjemný, jenž by byl hor
litelemdobrých skutků.“- (Tit. 2, 14.) .,,„...v něm
máme vykoupenískrze krev jeho, odpuštění hří
chůpodle přebohaté.milosti jeho.. .“ (Efes..1,:7;
rovněž Kolos..1, 14.) A vůbec tato myšlenka ový

-kupné smrti Kristově:zahříchy-lidstva je tak čas
tá v-listechsv. "Pavla,,že:je,nemožno uvádět -vše
chnatato místa.Je-to vlastnězáklad.celéPavlovy
nauky o Kristu. A:zcela'zvlášť je-tato nauka T0zvinuta.v.listě:k' židům. u

-Otom, jak-se:člověk stává účastným vykoupení
Kristova'a jakje před:Bohemospravedlňován skr
ze :Krista;:je třeba-mluvit ve zvláštní studii, pro
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tože v této věci,Jako konečnějiž-v nauce-o dědič

némhříchu, jsouvelké ony rozdíly chápání vtheo- |logii katolíků a protestantů, Hlavní nyní je, když
víme, že Kristovou smrtí jsme byli osvobozeni od
hříchů, neboťse zalíbilo, aby v něm přebývala vše
cka plnost a aby skrze něj (Bůh) -smířil všecko s
sebou, uveda v:-pokoj skrze krev -kříže jeho i co je
na zemii co je v nebi.“(Kolos. 1, 19, 20.) A je to

jistě věta plnáútěchy a naděje, kterou „napsa) Sv.Pavel nejen 'ke Korinťanům, ale-ke všem: pe- 28
všecky umřel (Kristus), aby. ti, kteří jsou živi, ne
žili již sobě, nýbržtomu, jenž za ně zemřela z mri
vých vstal.““:'(2, Kor. 5, 15.)

"DR. KONSTANTIN MIKLÍK. C. Ss;'R

TŘI KAPITOLY O:BLOYOVĚ
METAFYSICE:CHUDOBY:
(Pokračování, )

Nikoli! Ony principy - a to svědčí o jéjich božské
autoritě! - platí v celésvé hloubcea šířia všeobec

—nosti./ duchovní nouze člověka, ať byla způsobena
jakýmikoli, i sebe:horšími. a nestoudnějšími. příči
nami, žutí křesťana, abyse vzdával:svého dovole:

-ného přepýchů, svéhodovoleného“ pohodlí, svých
vdóvolených potřeb "životních, abý zachránil. duši
bratrovu.Jest sicepravda, že tento závazeknemů
že.býtitakstriktní; jako jest|tomuv nouzihmotné,
protože v duchovní-nouzijest: hlavnívina na nuz
ném, který by -si mohlsám pomoci, kdyby chtěl.
Křesťanská láska však má milosrdněchápati ono
duchovnízakletí, v němžse nalézá ten, kdose vzdá
MilodBoha, a má považovati takového člověka .za
skutečněbezmocného,j jemuž nemůženikdo jiný po“

„moci'nežprávě ona. Jak jest však s to splniti tento
„přetěžký:a nemálo spletitý“ úkol? - Několikerým
způsobem. Předně jest na světě dosti hrdinských
křesťanů,'kteří-jdouv lásce kbližnímu dále,než
jim kdokoli -může uložiti :nebo, přikázati. Jejich
nadbytek přívětivostia pomoci:jde k duhucelku
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a pomáhá na všech stranách a všemi směryvy
rovnávati to, co chybí. - Dalším dílem přispívají
k odstraněníbídy 'bližního ti křesťané, kteřísvou
povinnost spravedlnosti: stavějí hodně vysoko, a
nikoli -jen tak, jak-:jest běžno.vlivem historie
nebó mimokřesťanské většiny zaměstnavatelů a
podnikatelů.: "Takoví nechtějí mluviti o almužně
dříve,nežsplní vrchovatě a nejvyšší měrou poža
davěk práva. Mzda, šetření statku bližního a právo
na'vlastní růst nejsou totiž pojmy tak vyhraněné
a-kolikostně vymezené, -aby se nemohlopřidati ne
bo ubrati; aniž se' to pociťovalo jakokřivda bližní
mu nebo vlastní škoda. Dobří křesťané tedy přidá
vají k'své almužně,i kdyžv ní nedosahují heroici
ty; tu náplň spravedlnosti, kterou:Evangeliumtak
krásně nazývá „„měroudobrou. a natlačenou a na
třesenou a vrchovatou““(Lk. 6, 38), takovou, jakou

. musí křesťan sám měřitibližnímu, chce-li, aby -mu
bylo podobně odměřeno -od Boha. - Třetím dílem
"musí k. celkové -potřebě nemájetných tříd přispěti
všichni katoličtí křesťané, kteří mají podleústavy
svého státu účast ve veřejnémzákonodárství ave
řejnésprávě,'a kteří užz této'a z mnohýchjiných
příčinmusí-usilovati 0 to, aby si takovou účastza
jistili a přirozené právo na ni vymohli všemi zákon:
nými prostředky. Zde neplatí výmluva,že -jest jich
málo 'a.že nic neznamenají. Jest jich tolik, kolik
jich přijalo křest, a znamenají. tolik, kolik (chtějí.
V otázkách sociálníchpakbudou míti na svéstraně
tolik lidí, kolik.jest v jejich zeminémajetnýchduší
se zdravým rozumem;-ostatní budou musiti býti
donuceni, aby slevili ze svého domněléhopráva,- a
to jak -necitelní zaměstnavatelé, tak příliš nároční
a vzpurní pracující - anebobudou obojí musiti nésti
následky svého odporu; aniž smějí naříkati na ne
spravedlnost'a -nelásku bližních. - Proti takto vy:
měřenémucitů.spravedlnosti dávají námitku jed
nak komunistéa jiní-marxisté, kteří buď ruší nebo
ztenčují práva rozumného“jednotlivce na majetek,
činíce jej nadto otrokem vládnoucí kliky pod zá
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minkou;že vládnekolektiv, jednaktřídy majetné
a oni chudíobčané, kteří vedenízdravýminstink
tem vidí v soukromémvlastnictví.a podnikání je
den ze základů lidskéhoštěstí'apravé kultury, a
kteří pozorují nebo tuší, že to, co se ubére.na:zisku |
prácedárcům a:malým“ podnikatelům, nepřichází
k:dobru dělníkovi; nýbrž jest:vyhazováno: -od 8a
mých dělníků navydání zbytečná a zřízeníneúčin
ná,a:od těch, kteří vládnou:výtěžkem-daní,-dávek

4 a poplatků, že jest: používáno těchto-věcí.k podni
"kům rovněžzbytečným, -nebo-k obohacování jed

notlivcůve vládnoucím aúřednickém aparátě.:Ná
mitky socialismu třeba.odmítati:ze. zásady, kromě
těch-argumentů,: které-"jsouskutečně: platné i:bez
socialistického rámce; na námitků konservativních
kruhů lze -odpověděti,že: spokojenost:a relativní
štěstí lidskéspolečnosti závisí: na:;všech:čtyřech
podmínkách: na. almužně,na; ;spravedlnosti směn
né,' na-spravedlnosti. zákonné,-jíž předchází:spra
vedlnost' sociální:jakožto aplikování: principu, že
dobro oběcné:má přednost.před dobrem. soukro

- mým, a- měrou nejsvrchovanější na- spravedlnosti
podílné, která musí býti ctnoští vladařů, která mů
žebýti.od nich: vymáhána a jež-jest: opět: užitím

, právě:zmíněného principu o obecném dobru.> Toto by byla umírněná řeč:"křesťanskéfilosofie
o:tom,jak. se-:majíkřesťané starati.o své chudé
bratry, aby. se:necíitili: nešťastni pro nedostatek
základních potřeb životních -a:pro domněle horší
životní los, 'jímž byli postiženi.

Nuže, jak sek umírněnésociální řečikatolického.
učení chovají:velicí mistři-slova a myšlenky, Léon
Bloy a. Stanislav Fumet;:a všichni--ti,kteří jejich
slova-pokládají za věštbu a-2a.orákulum, od něhož

nelze odstoupiti: beze škody a bez tragického omyí lu? Zde jest odpověď.:
mm Předevšímněkolik vět,které nepatří přísněk.vě-.

ci;.ale: patří podle Fumeta Je Bloyově:metafysice

CODY a jsou ve shodě,ano-v dokonalé shoděs křesťanským pojetím. „Sestra bolesti, chudoba,
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-se rovněžpřibližuje Propasti. Je-li' vyvolena. sva
tými, uznávajícími,že je divotvornou osvoboditel
koú, Jesť; říká Bloy, „neskonale líbezná.. .“ Je ne
bempro svaté, kteřísi ji vyvolili; je křížempro ne
šťastníky, kteří-po ni-ani dost málo netouží; je
peklempro všechny;když dosahuje absolutnosti a
když si žádá býti nazývána:bídou

Faktem jest; že chudoba sé:nevyhladí nikdy a.že
zůstane's lidmi, pokud potrvá svět... Což jí (chu
době) lidstvo nenáleží? Není zvířete tak nahého

jako člověk,:a měloby. se'říkat.jako obecná prav:da, že:boháči jsou špatní chudí.
Když.má-člověk nedostatek; má| jakoby tajémné

právonato, co:jest A:čeho.oh:nemá; a,posvátnost
žádostichudých.má.zazáklad to; že.postrádají to
ho»nejnutnějšího.“—Tyto výroky Bloyovy a Fu
metovy.lze; chváliti, pokud jsou:interpretovány ve
shodě:se:zdrávým rozumem. Bolest a chudoba se
přibližujíPropasti, pokud jsou k tomu od Propasti
povolávány: a uschopňovány. Samy o. sobě jsou
metafysické'zlo; a říkati'onich, že jsou absolutně
„posvátny; může býti: považováno za básnickou du
chaplnost, ale -nikoli:za rčení-metafysické. Vždyť
sám-Fumet. praví, žechudoba dosahující: absolut
nosti -jest peklem pro všechny.. Jest sice i:to- nad
sázka, protože chudobadosahující :absolutnosti ne
ní nic,'a nemůžebýti:tudíž peklempro nikoho; ani
se vtom: -případěnemůže nazývati.bídou, leč'v ab
solutnímsmyslu, ve kterém :jest absolutně lepší.než
peklo. Ale.ať říkáme.o:ní:cokoli, nikdy není abso
lutně-posvátná, protože teprve:morální postoj činí
z ní nebe nebo. peklo; a:protože posvátnost; stejně
jako dobrota,náleží jako metafysický přívlastek
jsouenuy.nikoli nebytí.a.nedostatku, Právě proto
není —jak se zdá Bloyovi —stvoření:„květem ne
konečné chudoby““.To by znamenalo, že nekoneč
ná. chudoba, čili prázdná- nicoťa, dovede ze sebe
vytvářeti světy,:„ze“sebe.jako ze zárodku přiroze
ností nebo zesebe jako z příčinného zdroje: bytí.
Takový nesmysl jistě nechtěl Bloy pomysliti:.Měl-li
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však na mysli, že Bůh tvoří věci z ničeho, -tedy
z nedostatku čili zabsolutní chudoby,'a nazval-li
pro tuto příčinu tvorstvo květem nekonečné chu
doby, záchoval se'tak naivně jakoti, kteří myslí,
že Bůhvyrábí věci z ničeho jako z nějaké SUrovi
ny, jako lidští řemeslnícia lidští výrobcové tovarů.
Bůh nevyrábí -všehomíra z-nedostatku, nýbrž urči
tý nedostatek'ruší náhle.stvořením, které“má a mu
sí míti nekonečný základ nikoli v nicotě, nýbrž
právě v absolutnía jednoduché plnosti jsoucna.

Také to jest-jen básnický obrat, ženení zvířete
tak nahého jako.člověk. V metafyšičkém smyslu
to-není vůbec pravda, protože fysická nahota člo
věka, narozeného na svět, sama ukazuje na“jeho
nesmírně větší konstituční výbavu, než mákteré
koli zvíře, Vmorálním"smyslu pakjest zvíře do“
konale nahé,:zatím co žádný.vyvinutý: člověknení

-na téže míře morálnosti'jako zvíře, Fumet však
myslí na srst, na hmotnou:povrchovou výbavu cí
tícího tvora, 4 o té jest možnoříci, že jest u člově

"ka chudší než.u.zvířete. "Jest 'Sicéchudý tento bás“
nický zisk;-ale stává se bohatším-ve své souvislosti;
když'si představímetento větší hmotný nedostá

U člověkajako'jeho větší výbavu metafysickou.tom smyslu.a pod tímto'obrazem by:bylo možno
tvrdit jako obecnou pravdu, že boháčijsou špatníchudí.:Jsou totiž: méněchudí'na: hmotné věci než

"jiní chudí,a protože větší-chudoba hmotná jest po
važována.zavětší slávu přo člověka: než menší chu
doba, jsou boháči hmotní. považováni za špatnější
chudé,:'než jsou jiní chudí lidé, -jimž-neříkámebo
háči:Pravím; že tyto hloubkynejsou příliš hlubo
ké, protože Bůh učinil kůží člověka chudší než
kůži zvířete,aby se člověkpřioděl šatem a aby uží
val svého rozumu“a své:vůle. Ve vůli, řízené roz
umem;jest hlavní síla'člověka. „Proto boháč, jehož
vůle jest dobrá nebo velmi dobrá, není špatný chu
dý; právě tak Jako chudý, jehožvůle jest zlá nebo
velmizlá, není.dobrý chudý. Dobrý chudýjest člo
věk,„ktěrý:ví, že nemá sám ze sebeničeho, ale který
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toho, co obdržel od Boha, užívá k Boží cti a slávě
podle Boží vůle. Má-li však člověknedostatek- nut
ných potřeb, má skutečně a nejen jakoby, právo:
si vzíťi z toho, co jest a čeho on nemá, ovšem jen
tolik, kolik jest nutno k' nejbližšímu zachování ži
vota, a jenom -tehdy, Když mu.to ti, jimž to patří,
nedávají dobrovolně nebona požádání. Posvátná
zdenení žádost chudých, nýbrž:svrchovanápotře
ba-chudých;,'a'základ této potřeby a této posvát
nosti není to, že postrádají toho nejnutnějšího, ný
brž to, žeBůh stvořil všecky lidi a všecky přiroze
nosti, že stvořil-svět nerozumný-pro, „ukojení po
třeb všech:"přirozenostírozumných, aže chce, aby
ti, kdož maji nadbytek, krmiliJy, kdož nemají anitoho nejnutnějšího. «

Vidíme tedy, že Bloyi Fumét nazývají metafy
sikou básnické „překrucování hranič pojmů. „Po
znáváme teorii,-která již ;sloužila:pro bolest. Chu
doba.jest rovněž posvátná jako taková, a'„šťastni“
ti, kdo něsoujejí tíhu na ramenou, jako onen Ši
mon Kyrenský, jemuž naložili' Kříž kohosi Jiného:
cestouna Golgotu... Jak:se:vykládá v kapitole
o Bolesti, má. bolest povahu absolutní a význam
zbožšťující„Všechna.bolest se soustřeďuje v hlubi
ně. Božství; každéutrpení“ platí Kristu samému.
Každý, kdo snáší nějakou-bolest, stává- se tím do
jisté míry sám Kristem. I ten:největší: lotr, praví
se, je beze své vůle nucen přijmoutitvář.Ježíše
Krista, má-li':býti .udeřen.:Nejzřetelněji je tato
myšlenka:„Vyjádřenav Chudéženě. .LéonuBloyovi
tanulo.na:myšli ustaviti: metafýsiku Chudoby; toť
ústřední bráná K'jeho. diluj:ajest obdivuhodná ve
všechpodrobnostech.© Čtenář, kterýnás pozor
něsledoval, poznal,:žemetafysika Bloyova,jak ji
přednáší Fumět;:není obdivuhodná ani ve,většině
svých. podrobností.:-Obdivuhodné-jest však toto:
Chudoba jest: posvátná 'jako taková. Kdo nesou
její (t: bolesti!)-tíhu naramenou, jsou podle:toho
neomylně šťastni.„Zatímvšak jsou jenom „šťastni“
i ti, Kteří tu posvátnou chudobu,(!) nesou' na. ra
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menou jako. onen Šimon..Kyrenský, jemuž naložilinaramena' největšíbolest;totižKřížnejvětšího
Trpitele. pod. nebem: (Dokončení.)

BŘETISLAV ŠTORM“

SAKRÁLNÍ ARCHITEKTU RA
Napočátku. šestnáctého“"věkuvyhasíná :v našich

zemích gotika. Minulužvěk jasných výšin; přísná,
přímá a velebná stavba:gotickáustupuje: podivné,
Šeré, temným závojem neproniknutelného tajem
ství 'obestřené prostoře, odporující:všem zákonům
statiky a tektonickéhořádu, která však: vzdor to
mu opírá se'o formy:doby .přédchozí: Přímá žebra:
gotickýchkleneb, která kdysi nesla klenbové vý:
plně, kroutí.se v ozdobných obrazcích:jako;pouhá
ozdoba:klenby: zmizela původní nosná:funkce.že
ber, stala se nádhernou dekorací. samonosné klen
byvalené s lunetami nebo:klenby nálevkovité, sta
Té svorníky. mizí,:žebra'se protínají, někdy, "také

„jakoby:na-pósměch „všém'zákonům.statiky jsou
přeloména, nastavena bókem.a spojena kamenný
mi nýty, jindy.zase směle.vybíhají do klenbového
prostoru bez podpory, staré; přesněrýsované kruž

ah by:mění se'v.bohatóu výplň; fiály. a.kraby: nemají
již.plný; šťavnatý. tvar;: jsou:vyschlé, „povadlé, jako květy :ze..země:vyrvané.:

+Tyrdíse, že'gotika dospěla .k:svémubaroku. To
lze snad:říci: jen:tehdy, nečiníme-li'rozdílu mezi
stavitělskými slohy a: předpokládáme-li,:že:každý
prošel svými údobímivývoje: docela: samostatně,
měl své:mládí;:svouzralošt a:svéumírání. Tak to
mu také ve,skutečnosti'jest; až:na:to, že-v odumi
rání doby gotické'nutnopředevšímspatřovatizjev
svrchovanéjedinečnosti: nejde tu:jen o zánikpo
sledního středověkého stylu; končí se doba zápasů
ducha a hmoty nákonec;,jednou provždya vítězně,

Tajemné přítmí, které obklopuje-pozdní gotiku,
rozlévá se' v nepřekročitelné“propasti, která nás
dělí od této navždy ztracené: minulosti.
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Co'skrytě připravovala tisíciletí stalo se v go
tice skutkem. Gotikavystoupila až.před samé brá
nyRáje a vrátila Duchu, co z Ducha po věky žilo.,
Nakonec pak; ve výhni oběti spálena, spálila za
sebou i všechny „mosty do' minulosti. S ní.zanikl
starý jasnýsvět a po.nízačíná svět nový, který.už
nežil z Ducha, ale z hmoty. Hmota, proporce a tvá“
ry oslnily zakládatéle renesance, hmotou, rozměry
a nádherou zoufale:vzepjal.se bařok:po výšinách,
aby po nemnoha-desítiletíchslávy, táž:překypující:
hmota: seschla .v 'bělostný: skelet empiru. -Hmota
nejnestoudněji vládne v pseudoslohových fasádách
domýšlivého včku devatenáctého. Po marnémúsilí
secese(která nění:tak zavrženíhodná) čistá hmota,
bez-ozdob.a příkras;nastoupila svou:svrchovanou
vládu .a:panuje aždoposud.

Ujařmený--duchbije: se s hmotou. od počátku
renesance a jen:zřídka -se'stalo,. že na chvíli mohl
mysleti na vítězství. Přecevšak postaletí bídy ho
řela a:doposud :hoří:pod :sutinami zaniklého světa
nevyhladitelnátouha proniknout: branou temnot
do minulosti nenávratné. Ta touha.je tak mocná;
že až.do'Kkonce:bude:ochránkyní. vnitřního života,
at už svět;„tělesný vyznávás úpěním nebo s ra
doští krutoů vládu hmoty: .
' Důkazem '(ač: nedostatečným: :a.:málo výmluv:
ným), že vzpomínka.:na gotiku žilapo její smrti
tělesné déle než:by 'se slušelo na-obyčejný stavební
sloh, jsou pseudogotické architektury provedené
v baroku, v. devatenáctém a dvacátém rstoletí:Ně-
které z nich: jsou vynikající díla umělecká, jiné
pouhá napodobenina bez valné ceny antikvární,
ale všechny bez výjimky působí žalostnýmsmut
kem tak výmluvným,jako žádné jinédílo v téžedobě vzniklé.

Těžko jest představiti si interier, působící tak
skličujícíma tajůplným'dojmém jako vnitřek kos
tela sv.:Havla v Poříčínad Sázavou, stavbu truch
livější nežhřbitovní kostel Panny MarievTurnově,
nebo konečně opuštěností a smutkem téměř zou
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“
falýmnaplněnou dostavbu svatéhoVíta na Hrad
čanech. Zařízení chrámové'v Poříčském kostele je

„zroku 1745, hřbitovníkostelv Turnově z počátku,
dostávba svatého Víta z konce pseudogotického
údobí devatenáctého -století. :
-Jsou dnes velmi posmíváni.lidé; kteří si nedove

dou představit.kostel jiný než gotický., Okolnost,
že-to jsou zpravidla lidé staří, jejichž“názory: na
chrámovou stavbuvyrůstaly ve stínu novostaveb
svaté:Ludmily na KrálovskýchVinohradech .a sv.
Petra: a. Pavla: na Vyšehradě, nemůže ještě pře

-svědčovati-o nedostatečnosti jejich představ. Ani
dnes si nelze představiti kostelsjiný než: gotický,
jenže k uskutečněnídíla-tak velikého chybí-nám |
-dnes-nejen-svoboda' ducha a- život z: Duchá, ale
1 prostá dětinská schopnost napodobiti nesrozu

mitelné. formy,.kterou stoleti! devatenácté, vzdor
Své:nadutosti, nevědomky,mělos

Položíme'lisi otázku;jaká je tedy cestak mo
derní sakrální architektuře, nutno::odpověděti, že
není žádnécesty. Jestliže se jednotlivec snaží sám

"najíti cestu ze zajetí hmoty;zůstává sám na: své
vlastní cestě,která zůstane. po-jehosmrti opuštěná.

Duch temnoť útočí dnes na samé základy.křes
ťanství, nezapomeňme, že se:už dávno vyrovnal se
sakrální architekturou.'Proto snad bude dostisnad
né: postavitiz 'trosek;minulostistavbu, která- by
snad byla poznamenáná:věčnoužízní po gotice, ale
nikdo neví, kolik:'stínů už.leží mezi námi. a: tak
dávnou minulostí, která:nás přece oslňuje: stále
silněji.

VÝHLED.'
VELKÉ DÍLO KATOLICKÉ MYSTIKY |

„Nakladatelství .francouzských dominikánů Éditions“du
„Cerfv.Paříži vykonalo skutek -nesmírně záslužný,když.
vydalo znovu kritickys-velkým úvodem.P.Floranda je
„dinečnédilo :francouzské mystiky; 17.století 'La.Croiz de
„Jésus,. oů -les;plus:belles -vérités-de.la théologie-mystigue
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et de -la gráce sanctificante sont établies par le P. Louis
Chardon O. P.Už-H. Bremond.upozornil na tohoto jedi

"nečnéhotheologa-mystika, zcela neprávemzapomínaného;
V posledním svazku Histoiredu sentiment. religieux; P.
Garrigou“-Lagrange. vyložil- jeho. nauku, obsaženou v tom:
to díle, a srovnal Ji 8 naukou Sv. Janaod Křížev.knize
L'amour de Dieu et'la Croixde Jésus a úpozornil, jak do
chází Chardon k týmž závěrům“jako'sv: Jan od Kříže,
třebaže jeden- šel eestou>-mystické zkušenosti většinou.

: vlastní, kdežto druhý postupuje cestou hlubokého theo“
""loga-spekulativního.:"Zvláště v otázce potřeby: duchovní

ho-vyprázdnění a zbavení.i samasebe —neboť jen tehdy
může Bůhpůsobit dokonale v duši, když je tato zcela
prázdna všeho ostátního-——je zcela shodná až podivu:
hodněnáuka.sv..J ana'a P. Chardona.Totéžplatí o smys
lu.křížů vpodobě pasivních očišťování, protože čímvíce
se člověk připodobní, Ježíši. v jeho křížové. cestě, tím jis
těji kráčí.za ním,-jenž je právě."tak cesta jako pravda a
život. Chardon jetheologv. podání,těchto pravd, ale theo“
log nejen. rozumu, nýbrž i-$6rdce. Chce především těšit a

„ukázat; jak''je třeba. rozumět kříži, který -máme nésti za
Kristem. Vždyť v tom“je -vlastně největší moudrost, která
přesahuje všechnumoudrost tohoto světa.

Kniha Chárdonovase. vymyká běžnémupojmu podobné
literatury,je to dílo opravdujedinečné svého.druhu,a je
třeba ducha podobného,duchů autorovu, ducha hluboké
ho, chce-li:kdo'vychutnat. celou jeho krásu. Správně píše
P. Florand v úvodu: „La Croix de.Jésus je dílo originální;
snad výjimečné;:kdese setkává kultura scholastickái hu
manistická, středověkámystika“ a: moderní zbožnost, úsilí
rozumu:anáboženská zkušenost.“ Jsou to stránky, které
se čtou:jen pomalu,protože jsoupříliš nabité myšlenka

mi, které nutí k přemýšlení, a právě tak k životu.
Ji R. Dacík.CÍRKE MUČEDNÍKŮ

Erik Peteřson patří v Německu k duchům, kteří mají
odvahu:postaviti se do tváře 'próti nepřátelům kříže Kris
tova,'kteří dovedouvzíti na sebe-potupu, pohoršení.a
bláznovství:kříže, Peterson: píše takto v Hochlandu. Dob

TÁje také po té“Stránce“jeho kniha: Zeuge der Wahrheit
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(Hegner, Leipzig). Požehnaná jsou. jeho „slova o tom, že
Kristus „musil trpěti“. Tak patří také Církvi- jeho trpě
ti.. Ona je -jeho mystickým -tělem a tomuto mystickému

- tělu patří naplňovati, co chybíz utrpění Kristova,-v tom
to. mystickém totiž těle, jak vykládají:svatí Otcové:tato
slova sv. Pavla. Tak trpí Církev Kristova ustavičně útisk
a- pronásledování.

Proto nerozumítomuto podstatnému ustrojení Církve
přivtělené utrpením Kristovým k-němu — hlavě — koru
nované trním, kdo chce vyložiti všechna pronásledování
a veškeré utrpení Církve jen „nedorozuměním“.Proti to
muto stařečkovskému výkladu nejslavnějších stránek
Církve.ipřítomné doby staví sePeterson velmi rozhodně
a na dnešní poměry v Německu-velmi odvážně.
„Kristus přece slibuje- svým učedníkům: pronásledová

ní; nenávist| smrt, pomluvy.4.nactiutrhání, lež i vylučo
vání z obce. To vše se stále děje, toho se stále užívá proti
Církvi a tam, kde se Církev:„ztotožňuje omylem s ducho
venstvem,:tedyi. proti nim.

Církev musí býti pronásledována satanem, duchem lži,
vzpoury proti Bohu,duchem, jenž se bouří proti vláděa
svrchovanostiBoží a proto musí nenáviděti. Církev, která
svou podstatou znamená uznání: svrchovanosti Boží, pro
tože je jeho lidem, jeho rodinou, jeho společností a'spo

„lečenstvímlásky jeho. Proto pronásleduje satan Církev
všemi.těmi, kteříse vzpírají svrchovanosti Boží a proti
ni staví svrchovanoststátu, krve, třídy, přirozenosti.lid
ské, země,práco atd..

K-vlkům a mezivlky posílá: Pán.své ovečky, a- chtěly
by.ovečky přátelství od vlků? Musíj jim.stačit,. že.nad-ni
mi bdí jejich pastýř!

Mučednictvíje konečně způsob, jímž.Kristus prohlašu
je veřejné moci, veřejnosti,že je zde, jímž tvrdí, že jen
On má pravdu, -jen On,že je třeba za- ni před veřej
nou mocí i vše obětovat, ii život položitpřed touto veřej
mnou.mocí. Když se vzpírá veřejná moc svrchovanosti
Kristově, posílá před ni umřítiza sebe a svou pravdu nej
lepší lidi, aby viděla veřejná moc,-která se bouří,že nej“
lepší nejdou s ní, nýbržs Kristem. Protojsou mučedníci
vyznavači a svědky. „Braito.

570



STOLETÍ CÍRKVE
Pius X.. volal křesťany.k. častějšímu SV..přijímání, Sv.

Tomášnazývá svátost'oltářní svátostí jednoty. Obsahuje
totiž Tělo-a Krev Páně,jimiž bylojednou celé lidstvo
spojeno opět s nebeským Otcem a jimiž se nám stále udr
žuje a rozmnožuje-onen jedén.život dítek Božích. Tento
jeden život dítek Božích je. principem shromažďujícím
Církev,neboť proněj, aby jej přechovávala a rozdávala,
byla: založena Cirkev. A čím kdo lépe, to jest životněji,
to. jest svým životem a do života přijímá svátostného
Krista, tím silněji chápe toto poslání jednoty Eucharistie
i Církve.Tak vyrůstá z tohoto impulsu Pia X. nové, velké
hnuti tíhnouti k tomu, aby Církev byla lépe známa a mi
lována. Tak-je dnes stále radostněji chápán plnýpojem
Církve, že není“jen vnější společností, nýbrž že je- společ
ností: vybudovanou. na vnitřním-a pro. vnitřní společen
ství života Kristova. “

Množí se -dnes knihy jednající takto o Církvi jako o
mystickém Těle Kristově a množí se knihyučící, jak ve
stavěti:svůj život, svou zbožnost a své povolání do tohoto

- společenství Těla:Kristova. Z této myšlenky živé přísluš
nosti k Církvi jako údu k Tělu, roste a má teprve.své
odůvodnění myšlenka Katolické akce. Znamená“pochope
ní laiků, žei oni, jsouce také údy.Církve, mají za ni spolu

"odpovědnosta také povinnost ji a její darypřiblížiti li
dem hledajícím Noemův.koráb,

Francouzští dominikáni, kteří stále-jdou o krok vpřed,
vydávají novousbírku studií o Církvi: Unam-sanctam.
Zahajuje ji výborná studieV. Corgare, jenž je. odborník
v otázce Církve, víry, atheismu a poměrudnešního člově
ka k nim „Chrétiens désunis“. Pro naše čtenáře pak pro
zrazuji, že. chystámveliké dílo, ve kterém chci probrati
skutečnost Církve se všech hledisek. Vyjde asi do-3 let.

Kdekoliv jsem- mluvil o Církvi ve smyslu tohoto: živel
ného hnutí, chápajícího Církevnejenom zevně a organi
sačně, nýbrž také vnitřněa'organicky, všude byly.tyto
myšlenky přijaty nadšeně a vděčně. Současnýkurs 0 ži
'votě: křesťanském“jako o životě v tomto tajemném Těle
Kristově — Církvi — jest pokusemo zasazení duchovní
ho'života:do tohoto rámce. Braito..
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NEJKRÁSNĚJŠÍ ÚKOEŽIVOTA
Francouzský dominikán P. Festůgiére vydal studii. o

Platonovi a jeho nauce. "Mistrným Způsobem zachytil
smysl nauky, tohoto velikého.myslitele starověku a uka
zuje celou její hloubku. Je zajímavo,. jak Plato dospěl
k závěru, že filosofie vé svém posledním stadiu se stává
kontemplativní, že.„člověk a hlavně :ti,“ kdož -vedou lid,
mají:-nakonec dospět do onoho stavu, kde jsou ponořeni
vsamo Jsoucno, v nevýslovný oceán,jehož jménoje Krá
58,Dóbro, Jedno."Platose snažil zduchovnit.a-usměrnit“kneviditelnému
celý vědecký a náboženský-život. Ukazuje, že štěstí člo
věka je ve spojení lásky's věčnou Krásou,:jež se však

ukazuje pouze dušímočištěným.
„Nejprve je'nutno přeněst poznání ve Vidění,U čehoje

móžno se zastavit ha tomto světě, kde Sevše mění; kde“
vše takřka mizí mezirukama, jak zachránit vědu? Plato
k tomu dospívá svým rozlišováním mezi smyslovými:věc
mi a rozumovými formami,jež jsouprvními a neměnnými
realitami, závislými na Dobru' samém..Na nich je' zalo
žena věda. Tělonás:zdržuje svými smyslovými:obrazy,

„avšak nejjemnějšíčást duše tovše překonáváa má účast
naidejích, v nichž vidi krásu, dobro, a čím.více je pozo
ruje, tím více se k nim blíží, neboť.člověk,se stává tím,
eo obdivujeaco miluje,

Aby-se. však člověkpřiblížil 'k Bohu, musí se nejprve
očistit od všeho smyslového .a od:všeho, co je proti ctnos
ti a hlavně spravedlnosti. A' potéto očistě od smyslů je
třebaočišťování ducha: dialektika je jediná: schopná při
vésti Ktěorii neboli kontémplači: Při tomto intelektuál

ním očišťování člověk přechází od Smyslové Krásy ke.kr á

rozumových,a. konečně přijde vidění samých idejí. K.to
muje'třeba míti dar chápati vztahymezi idejemi,úváděti
množství-najedno. Tak'se stane člověk milovníkem ne té

nebo onékrásy; nýbrž absolutní krásy.:'Nakonéc:je intui
ce nejvyššího-Dobra-4Ji soucna.

Tak také řešíPlato.poměr mezináboženstvím a kontem

plací. "Náboženstvímusí'být: proměněno:v kontemplaci.
Neboť.ono nejvyšší jsoucnoa“ Bůhmystika tvoří jedno.
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Jsoueno poznávané je zároveň milované, Nemilujeme
však-pojem nebo. všeobecninu,nýbrž to, co nějakým způ
sobem má povahu osobnosti. Jsou tedy ideje. božské. a
v nich člověk nalézá pramenštěstí. A tak i-každá akce
musí vyznít.:v kontemplaci, každý moudrý jednou .uzří
ony-ideje,spatří absolutní Jsoucno a-pochopi řád vesmí
ru. A„právě spravedlivé jednání houvede pod-vliv nej
vyššíhoDobra, jehož:sestane spolupracovníkem.

Kde nalézti úplné. štěstí? Podle Platona je: toto štěstí
v lásce dobře usměrněné. Je to ono sjednocení: s Krásou
a Dobrem, k němužse má člověk blížiti čistým a spraved

livým.životema:jeho kontemplací Tak je život ustavičným.stoupáním.:
Konečně je:třeba proměnit.i jiný druh akce v kontem

placi..Pláto snil:vždyo dobré politickéakci, t. j. 0 vedení
občanů, o obnovení veřejných ii soukromých mravů. Moud
vý se,má starat o blaho obce, aby mravy lidí pokud-možnó
se staly milými Bohu, aby-i mládež byla.vedena k. těmto
úkolům.
+Vnauce Platonově jsou opravdu hloubky. Není divu,že

jím byltak-uchvácen.sv. Augustin;:on; který: též v celém
životěhledalkrásu a-E Platona možnonazvat do ur
čité míry předchůdcemevangelia.

„To vše,:co Plato jen jaksi snil, se však daleko dokona
leji-uskutečnilo v křesťanství. Zatím co Plato, jak se'zdá,

„věděl jen o jakési všeobecné Prozřetelnosti, z křesťanství
se:-dovídáme ozvláštní vzhledemke- každému. Onakon
templace, jež uchvacovala:tohoto myslitele, neníjen něco
spekulativního, nýbrž vkřesťanství je realisována.v oné
skutečné-jednotě s Bohem,jakožto milovaným a:takřka
zkušenostně: pocitovaným předmětem duše. Přesto však
přece ukázal Plato onen veliký“smysl:života.:Ato vše.56
dá tím lépe:uskutečňovat v křesťanské“kontemplaci.

+P. Švach.

ROZKÝĚT. NĚMECKÉ THEOLOCGIE
Při:všech útrapách, kterými prochází Církev v Němec

ku, jsme radostně potěšeni skutečností, že snad nikdy
nebylakatolická theologiea náboženskáliteratura na ta
kové výši jako dnes. Velká nakladatelství německých ka
tolíků:-Herder, „Kósel-Pustet, Anton Pustet, Fr. Pustet,
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Schóningh, Aschendortf-Hegner, Benziger :chrlí' odbornou
i náboženskouliteraturu. Velká jména:Adam, Dillersber

„ger, Guardini, Fecher,Jirgensmeier, Tillmann, abych jen
namátkou některé uvedl, objevily se jako hvězdy na theo
logické obloze. Nejvíce zájmu se -věnuje otázce Církve,
duchovníhoživota, askese, Krista, Pavla: Moderní člověk
je hroužen se svými otázkami do těchto zdrojů. Knihy
následují v-rychlém tempu. Některé nakladatelství, jako
Schčningh, doslova chrlí hluboké, dobré knihy, při tom
vkusně, až nádherně vypravené. Těmito knihami odpoví
dají:theologové tak rychlým tempem,jak semnoží otáz
ky, pochybnosti a útoky. Nová bojová metoda: důkladné
ho knižního poučování a důkladné“vědeckéodpovědi na
námitky a výtky. činěné Kristově pravdě. Z-toho je vi
dět, že netřeba všechno očekávat od.jedné zbráně. Máme

radost, že němečtí katolíci dovedli takrychle přebudo
vatsvá nakladatelství v novéarsenály odpovídajícíno
vým potřebáma novému způsobu.boje. Noviny a časopi
sy se daly zarovnati do jedné řady. V odborně theologie

"ky psaných knihách se dá překrásně říci všechno, coby
v časopise bylo řečeno povrchně a: censurovatelně. Ně
mečtí theologové ovšem také našli způsob psáti „čitelně“aživotněbezújmyvědeckostiaodbornosti.— Braito.
KONFERENCE KŘESŤANSKÝCHCÍRKVÍ.

Katolická Církev se nikdy nesúčaštní žádných zasedá
nia konferencí nekatolických církví. Vytýkají ji to jako
zpupnost, výlučnost, nesnášenlivost.: Ale, posuďte, páno
vé, sami. Ne ona od vás,:nýbrž.vy jste se odloučili od ní.
Ne ona k vám,nýbrž vyk ní musíte přijíti. Mimokatolie

-ké církve přicházejí k' její myšlenceobecnosti. Proti jeji
obecnosti.nadnárodní, nadčasové, proti její obecnosti-nad 
dobová a časováhesla stavíte nyní obecnost novou, obec:
nost společné vůle dáti tonoucímu světu aspoň jedno spo
lečné zachraňující slovo.
-Nedovedlijste si vysvětliti lidské v Církvi .a'vzali jste

pak božské na vlastní odpovědnost do'svých rukou. .Chá
pu, že vás mrazí při tomto pomyšlení. Že se scházite,
abyste si prohlédli své :dědictví, abyste se vzájemně o
přeli.
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„Je mi.líto, když čtu občas v Křesťanské revui ustavič
nou starost českých evangelíků o' demokracii. To přece
není nejvyšší hodnota. Jestli nesmíme zbožštiti stát jako
v Německu, ani demokracii zbožštiti nesmíte. Proč 'to
zde' uvádím?Protože mi.to připomíná skutečnost, že u
mnohých křesťanů: mimokatolických tak se zdůrazňuje
tóto časné. Nepřipominejte milesk a nádheru církevních
knížat, ani bohatstvíCírkve. Vedle církevních knížat má
me chudé, žebravékapuciny — ty již nevidíte, Církevní
majetek Pán čas od času zasé.Církvi vezme, ale o učení
se jedná; o:učení plné, jak je representuje Církev-učící,
otcové a;světci; o učení o Jednompotřebném, 0 Bohu
Otci, o Kristu naší cestě a našem Prostředníku, Toto pře
ce učíme jako jsme-učili; ale toto ztratili mnozí, kteří se
odtrhli od nás. Proto nemůžeme -se súčastňovati křesťan
ských konferencí. Nemůžeme -ničeho sleviti. Církev ne
může konečně zašedati. na jedné lavici s těmi, kteří za
čali svou existenci tím, že zasedli nad. ní na soudnou sto
lici.

„Nám snad bude se věřiti, že chceme jenkrálovství Kris

tovo a duchovní, od nás snad přijmou bratří z Křesťan
ské revuei tu poznámku o demokracii. Jedno námvšem
zbývá, všem křesťanům dobré vůle, modliti se o to,.aby
Pán sám přišel a svolal nás všechny v jeden ovčinec.
Místo-oficielní účasti (neoficielně bylo více katol. theolo
gů letos v Oxfordu jako pozorovatelé) podávámeupřím
nou modlitbu: Vybízíme své čtenáře, aby denně se modlili
za příchod: jednohó království ovčince Kristova, Až bu
deme míti všechen materiál 0 oxfordských konferencích,
neopomeneme zevrubně informovati své čtenářeo jejich

"m

výsledku. Braito.

DUCHOVNÍ ŽIVOT A THEOLOCGIE
A.:J. Festugiére vydal právě své dílo:Kontemplace a

kontemplativní život podle Platona (496 str.). Dílo bylo
uznánoza „úžasnéa dokonalé“ UkazujePlatona poněkud
jinak, než.se.naň většinou myšlívalo. Že.je myslitel reální,
jehož..slova nejsou“jen metafory, nýbržvýrazy nejvyšší
myslitelské :zkušenosti: osobní, totiž kontemplace.. A to
právě v těch věcech; ve kterých stál pod jeho vlivem křes

To
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fanský. novoplatonismus. —- Dílo přirozeně dalo podnět
ho ke zpětnému pohledu i k výhledům do náboženského

myšlenía žití, Jedentakový. pohledse:týká poměru filo
sofie (a tudíž theologie, jež filosofie-zblízka užívá) k du
chovnímu- životu křesťanskému. "Ženauka Platonova při
šla do pověsti nauky nezkušenostní a zkušenosti záhubné;
stálo-se proto, ženebyla dostatečně.vyzkoušena nasvůj

©poměr keszkušenosti. Sv. Augustin.a Diviš Mýstik. nére

produkovali schematicky nauky Platonovy,“nýbrž pocho
pili, zkušenost,. již teoriebyly výrazem..Zvláštěteorie 0
soustřeďování a očišťování ducha,:o vedoucím úkolu lás

| 'ký,.o patření, jež.jest: náhlé, jako zjevení, když byly pře
i kročeny hranice všedního; rozptýleného-způsobu myšlení,

postavilina křesťanskouzákladnu, dali: jim nadpřirozený
směr a cíl ze světla zjevené víry,-zatím co Platona“vedlo
pouhé, ovšem na vrchol soustředěnésvětlo rozumupou:
-hého. Světlovíry u nich prosvítilo cesty rozumu, rozumo
vé výrazy rozumovézkušenosti si vybrali za výrazy a ná
stroje náboženské své zkušenosti. Věděli, žese život člo
věka v nadpřirozenumusí dostati na cesty. přiměřenéčlo
věku, že člověk svou vrozeně přiměřenou.lidskou cestou
musí.uchopiti nadpřirozeno a využívaticho k vyšším mne

i — tám. |

“ Dokud bylo-filosofie užíváno takovýmzpůsobem, jako
p druhé věty sylogismu, jehož první větou je pravda světla
ť víry a-závěrem životní poučka nebo-hlubší a-pronikavější

|- poznání, jako základ životních pouček:pokročilejších, do
v tud si vždy rozuměli:mystikovés:theology. Tak v prvních
| "dvánácti:stoletích byly Platonovy "teorieupraveným ná

"strojem křesťanské myšlenky a duchovního života. Filo
soficky školený a se světlemvíry pracující theolog si I0Z
uměls mystikem, poněvadž oba vedlo v jejich snahách
totéž světlo, nadpřirozené světlo víry, á:také světlo roz
umu; jímž theologové lehce--operovali vé výrazných for

i mách školenosti, kdežto mystikové se těžcepropracová
| vali a vyjadřovali se způsobem, který theologům-musil

=" připadati.těžkopádný právěpro svou neškolenou.vzlet
nost' a výrazně osobní. ráz.: „Když'v' „synthese.Tomáše
Akvinskéhobyly: Aristotelovy teorie prožářeny do nejpo
slednějších-hlubin- filosofickým světlememinentně zku“
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šenostním,šli dále svorněspolu mystici a theólogovéa
rozumělisi'tak, že klášterním sestrám.mystičkám byly ne
jen vítány, nýbrž ii směrodátny přednášky učenýchprofe
sorůtheologie. U'obou byl spojen.život 8“theologií,obojí
byli vedeni.věrou, kterou :rožum člověku.přibližoval- a

„úsilí člověka uvádělo ve skutečnost žití. ©

Teprve tehdy nastalo nebezpečí vzájemného nechápání
V přítomnosti a nechápání minulostijak.u mystiků, tak
u theologů, když nastalo rozlišovánítheologiea mystiky,
což-je nejlépe vyjádřeno francouzským doétrine. et spiri
tualité, Theologií se chce rozuměti jakési rozbírání pou
hých pojmů neživých a spiritualité, která je přirozeným
začátkem mystiky, se zaserozumí pouhé osobní snažení
a životní úsilí ve skutcích, Kdežto přece theologie-není
nic jiného, než pojetí veškerého myslového organismu do
světla víry. nadpřirozené"a do jejího“vlivu; mystika pak
i duchovní.život jest: pojetí skutků života do téhožnad
přirozenéhosvětla, podrobení skutků hybnému vlivu toho
to světla, Jest hrubý omyl toto dělení, poněvadžprávě
pro společné světlo viry obojí musíjiti ruku v ruce. Vždyť
podle apoštola Pavla víra musí býti nejen jednoduše služ
ba,nýbrž. služba-„tozumná“, totiž konaná za činnosti zmí
něného organismů myslového.

+Jestliže:se, zásluhou Harnackovy.„luterské logiky“, po
važuje za zkaženi křesťanské myšlenky a křesťanského ži
vota, když církevní Otcové a všichni theologové užívali
řečkého.filosofování,katolík nesmíse tím dáti svésti k od
dělování:theologie, jakožto „platonismu“ nebo „aristote
lismu“, od duchovního života- či mystiky, jakožto" výsled
ku osobních zkušeností S osobitými náboženskými oviky.
Důchovní:život nezbytněpotřebuje theologie, ježto jest
vedentýmž základním a životadárným prvkem, jako theo
logie, světlem víry. Theologie není pouhé rozbirání neži
vých pojmů, právětak; jako duchovníživot není pouhá
zkůšendst a pouhý póhyb životní. V theologii-muší du
chovní živothledati nástroj na svou cestu,ježto tento ná
Stroj má pohotově rozšíření světla„víry do obzorů rozumu,
kterým mušíbýti veden i mystik.

To je,výhled nazpět i vpřed právě pro nás. Revue Na
hlubinu bylazaložena.a jest vedenaz:této úváhy, která
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nyní opět je znalci zdůrazňována, že duchovníživot jest
možný ve svém vzestupu člověka celéhoa ne jen'kousko
vého, pouze s theologii. Proto také muší býti vyšší nábo
ženskékursy, jež mají prakticky ukázovati:spojenídu
chovního života s: theologií,-jako nástrojem rozvoje du
chovního života. P. Em. SoukupO. P.

PRACOVNÁ
KRISTUS KRÁL
- Budese v'měšíci říjnu mnóhó mluviti:o Kristu Králi.
Připomínám si, že jedno z vrcholných-rozjímání svatého
Ignáce v jeho exerciciích je právě o Kristu Králi. Ale, to-,
to rozjímání končí podivuhodně:agere.contra.:. Zápor
nou:cestou připraviti Kristu království nejprve ve svém
srdci, sebezáporem, když staví jako vrchol askese, které
ale zároveň předpokládá hluboké -mystické spojení duše
s Bohem, pracovati proti své smyslové „části a proti svět
skému v sobě; proti onomu.tíhnutí jenpřirozeného, jen
časného a tělesného ovládnouti celého člověka. —

Kristus je Králem, ale jehocesta byla cestoukřížovou,
cestou odříkání od jeslí ke Kalvarii. Zdaž nemusil Syn
člověka trpěti a tak vejíti do.slávy? Cesta kralováni Kris
tova :ve světě i v duších:vede rovnéž královskou cestou
utrpení -a sebezáporu. Proto se'bouří svět proti Kristu,
proti jeho jhu, že nechce vzíti nasebe sebezápor nižšího,
časného, lidského -a tělesného. Má-li kralovati, jde tato
cesta trpělivým podrobováním se tělesného, smyslového
a časného věčnému;duchovnímu:a nadpřirozenému.
„ Ale tato cesta není:cestou jen zápornou. Neznamená

-zbožnění záporného, utrpení. Tato cesta je záporná jen
jednou polovicí. Očišťuje a osvobozuje člověka, aby Bůh
mohl složitido takto vyprázděnýchpropasti. bohatství
své sladké přítomnosti, svýchslov a svých milostí. Jen
duše opravdu a šlechetněmilující Boha dá se mu takto
bezvýhradně a přijme sebezápor a kříž, protože ze svého
osobníhoprožití ví, že Bůha jeho sladká přítomnoststojí
zato; aby vše bylo v člověku ukřižováno a obětováno, co
stojí'v: cestěplnému kralování Kristovu. v duši..

BŮHVN Ás „Braito.
Jest ve všechvěcech, protože je stvořil a dále :udržuje

v bytí, protože je pořádá a jim vládne,ale v člověku jest
ještě novým způsobem.Nás učinil, znovuučinil svými dět
mi. Milost posvěcující znamená naše synovství Boží.
A naše synovství kotvi v duši. Proto je v-nás Bůh i ve
schopnostech naší duše.V: podstatě duše jsoucí v posvě

578



E- cující milostijest Bůh jako:Otécnašeho Božíhosýnovství.
Tak jest Bůh v duši doma. Nová přítomnost: Bůh je v du
ších spravedlivýchdomá jako Otec u dětí,ale ještě více.
Otec dal.-jednou-synovství. svému dítěti, které zůstává
synem, i když Bůhje daleko,. ale milostí: posvěcující;
svýmbožským 'otcovstvím jest Bůh stále nejenomu své
ho dítěte, nýbrž ve svém.dítěti.

Nemůžeme býti' dětmi- Božími bez této svaté, tajemné
přítomnostiOtce -v dětech. Otec u dětí znaměná domov.

„NebeskýOtec ve svýchdětech jest proto teprve vlastním
domovem.Ale-když je v nás a kdyžje. v nás doma, jest
Vnás tak; jak to odpovidá.naší duši, ve které je doma. On
si ji stvořil ke svému obrazu, aby poznávala pravdu a mi
lovala dobré. Tak- stvořilduši, že žádné dobro-ji nenasytí,
žádná pravda nenaplní. Proto je;v. duši kterou: takto vy-*
hloubil nekonečnou: žízní po. naprosté pravdě a po dobru
samém,je v.ní jako tato nekonečná pravda, do které mů
že člověk stále sestupovati, ji stále lépe, důvěrněji.a plně
ji poznávat. Je v nás jako štěstí, dobro, které můžemestá
le lépe; stále vícé okoušeti..

Protože je Bůh veškerá pravda, Pravda sama a také
Dobro .samo,nikdy nedobere se duše žijící v milosti a ži
jicí opravdu také z milosti, nikdyse nedočerpá dna. Když
se mu připodobní, když-muótevře a odevzdá celý život,
i Bůhse jí docela otevře a odevzdá. Pak už jí nic nezna
mená celýsvět, pak sejen. ztiší v Bohu, protože jí dává
více než-si žádá, než by.se:odvážila tušit v-nejsmělejším
Snu. . A m

O těchto hlubinách duše v Bohu a Boha v dušipoučíte
se -v knihách P. Dacíka, spoluredaktoraHlubiny. Je to
prvý .pokus“vědeckévěroukypro laiky, podané s plnou
bohatostí učenícírkevního,:a' při tom životné, plodné pro
život duchovní. Doporučuji vřele oba již vyšlé díly: Bůh
„v nás a Bůh a-jeho život. Oba svazky jsou k dostání.v na
ší Edici Krystal v Olomouci.Neznám lepší duchovní četby
pro klášteryi:pro laiky. Braito.
BLÁZNOVSTVÍKŘÍŽE.

-Pohanům byla bláznovstvím myšlenka, že by Bůhpřišel
a utrpením vykoupil.svět. Pohanům všech dob. Německé
pohanství se rovněž vysmívá kříži, sebezáporu, umrtvo
vání jako něčemu barbarskému, nedůstojnému: dnešního
svobodného člověka. :Usmálibyste-se, že německý.:nacis
mus se|bojí o svobodu a důstojnost člověka..Ale ,nacis
mus, který deptá lidskou: osobnost stejně jako. komuni8s
mus, má:'o ni strach a snaží se omezovatiklášternictví,

vysmíváse Knižně klášterní kázni a klášternímu umrtvovánl... ".,
Jest sebezápor;umrtvování opravdu nedůstojné člově

ka? Co chce sebezápor a umrtvování? Nejprve.v člověku
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vi potlačuje jehosklon k sobectví,-abyčlověk neviděl jen
A sebe. Potom potlačujejeho chyby, abynevzrostly a néza

i plávilý jeho nitro. Vedě člověka ke vzdání se i dovolené
bo ho, aby byl silnější v odpírání si nedovoleného.
o „Ale proč umrtvovat tělo? Vždyť je.tělo: něčím-krásným

a dobrým.: Nejsme manichejci, kteří' popírají tělo, anebo
se.za ně dokonce stydí. Ale my víme oonom smut

je ném a hořkém zákonuporušenosti v nás. Víme o onom
1 pokořujícímtíhnutí přirozeného člověkak. porušenému,
V k'tomů, co se zdá dnesbýti i přirozené. My víme, žé-to
. není přirozené,nýbrž porušené. Proti tomuto sklonu bó- |
Ů. juje sebezápor,umrtvováni.'Boj proti tomu;aby nás ne

H strhlo jen.tělo, jeň čas:a jenom přirozenost. '*'
- Nenechal nás.totiž Bůhna zemi; nýbrž povolal nás k so

+bě;zasvé dítky: Takbojuje dítě Boží proti tomu,aby lid

ské a pozemské: nás nepohltilo, neuchvátiloó jenompro |1 sebe.2 an :
p Kristus bolesti, která nám'patřila, vykoupit svět. Zapla- |
NÍ (41)za.nás. Divítese, žeduše, která sé zamyslínád.touto
8 velkou láskouKristovou-a která :přocítísvé spojení s Kris.

-tém, s'jeho bolestmi i s bratřími, že podává obět, dobro
-volným:sebeumrtvováním;' odpírání :sobě dovoleného za
svébratry? Kristusje naší cestou.aon'rovněž místona
bízené mu slávy vzal na sebe bolest á kříž..

| To není slepé běsnění proti tělu, nenávist'k lidské při
| rozenosti, nýbrž láska k'čistšímu'a lepšímu člověčenství

a láska ktomu, jenžnám je- dal. Je to posvátná láska ke
kříži,kterým jsme nabyli nového života. Braito.

DOBÝVATSVĚT PRO KRISTA::. :
Už dnes se člověk shovívavěusměje tomuhle vykřiková

ní: Chceme,musímedobýti*svět:pro Krista. Nejvíce tak
+ vVykřikují“kdo ještě nedobyli Kristu ani.vlastního srdce

77 sani království vlastního života. Onoje lehčí dobývati. ce
lého:světanež vlastní duše, ale:takézůstává stejněprav
divé, že co platno člověku, kdyby. celý: svět získal, třeba |
pro Krista, ale na vlastní duši kdyby člověk utrpěl škody.
Protože takový je zákon království Kristova a jeho dobý
vání, že Kristus. chce'spasiti svět-přes spasení jednoho

"každéhoz nás,že člce jíti k vítězství nad dušemi nejprve |;
-přesduše naše. Proto' je základní podmínkouveškeré ak
:cé a. Katolické akcezvláště, abychom.nejprve sebe po
-světili, než:začneme posvěcovati druhé. Neboť na -věky
zůstane pravdivé vyčítávé -slovoPáně: Vyvrz nejprve;
„pokrytče,břevnoz: oka svého a:pak přistup k bližnímu

a ze! mu: Dovol, abych ti mohl vytáhnouti 'třísku z okatvého. A .A .
Ono héslo: Chceme, musime dobýti svět -pro Krista je

-tak široké a neurčité. Proto jelepší uvědomiti si, že mů
žeme dobývati jen:to, u čeho stojíme, jen právěnejbliž
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ší úsek, Tak rozumíme volání Pia XL, že účelem Kato
lickéakce je, aby každý pracoval na-uplatnění: Kristo-:

. -vých zásad na svém místě, svými konkrétními schopnost
mi, ve svém prostředí, že dělníci -budou opět dělníky zís
kání pro Krista, když sejim ukáže, že se dá křésťansky
smýšleti a.jednati: v"daném povolání, na určitém místě..
Jinak chtíti dobývatisvět proKrista. znamená:očekávati
nový zázrak od-Jericha, až. na.náš. pokřik, stálé a--opěťo-.
vané: vytřubování velkých hěsel padnou samy-hradby

předsudků a nenávisti nebo nezájmu ke Kristu a -k:jehocestě, Braito.*

MODLÍŠ.SE —.A PROTOZHYŇ
-Jsme svědky.opětovaných pokusůo přiméspojení sBo

hem. Mysticismu se dnesdaří -daleko-lépe než kdy jindy.
Proč? Protože se přezírá skutečnost, že se k Bohu můžémé
přiblížiti-jen. tak, jak On to uřčil, a že je absurdní myslet
si, že se k nám "Bůhskloní tak, jak: si přejeme my.Jak
mámek Bohu jít? Slova „proste a modlete se“ jsoudosta
tečnouodpovědi. Tudy je naše“cesta k Bohu. Modlitba
má v křesťanskémživotě ústřední postav ení.Autorita cír
kevní to stále:zdůrazňuje.

V-modlitbě.je síla a neomylnost:křesťanství,:je. tu pra
men všeho poznánía života. To plati o každé křesťanské
modlitbě.a hlavně o modlitbě spojené s novozákonní obě
tí, o mši svaté.. Nepřátelé Boží to dávno vystihli a kdy
koliv se jim naskytne možnost, projeví.to. Zášť mají ke
všem křesťanům, ale i ty by snad pominuli bez povšim
nutí.-Jenom kněžím nemohou; nemohou odpustit. To je
pro něpraměn hrůzy. Odtud jsou nejvíce ohrožováni,.ne
zbraněmipodobnými Jejich, nýbrž, modlitbou. Snad..by
jim-'prominuli, kdyby se modlili jen'za dešť či-pěknépo
časší,ale neodpustí jim, že se modlí 'i za ně; za ty, kteří
se netají svýmzáštím knim, kteří jim smrtelněubližují.
Jejich pýcha se bouří,když“se jim takto ukazuje,.žene
mají pravdu. Proč se8 nimiti kněží neperou,proč -je ne
pomlouvaji?To.bý se jim mohlo odpustit, i při tom by
mohla, nastat dohoda. Ale.modlitba, ta hrozná potupa pro“
každého nepřitéle Církve,“jé nepřekonatelná překážka.
Ta oddělila navždy:lidstvo na dva tábory.

Až uslyšíte, že tam .atam pronásledují kněze, protóže

86idníhoj: neloyálně k vládě, nebo. žé jsou (odpůrci směruvládního, nevěřte.Pronásledujíje, protože se modlí a pro
nic jiného.:„Ať-sópřestanou modlit: a mají 'okámžitě zne
přáteloddané.druhy.,.Ale.oni to v.celku neučiní.nikdy.
Aby'to nečinili ani jednotlivci,:je třeba modlitby jejich
bratřív:Kristu“ , Chlad.
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ŽEŇ
Z DUCHOVNÍHOŽIVOTA
„ DORNER:. Mensch, Christ und Sieger: Schoningh, Pa
derborn, 1936,str. 79, cena.1.35 Mk.'Sest časových post
ních promluv,v-nichž se kazatel zabývá otázkou našeho
dětství Božího.Jsmedítky lidské. podle těla,:ale v Kristu
-jsmedětmi Božími, jsme nositeli Boha a jeho Pravdy. Ne
seme i kříž s Kristem a s ním-jdeme-k. vítězství, Ohnivé
promluvy jsou velmi vhodné pomůcky pro kazatele.

GIORDANI IGINO: I7 Sangue di Cristo. .Morcelliana,
Bréscia 1937,'str. 188. Krev: byla obětním“daremve Sta
rémzákoně,je. a byla jím dokonalým a nejennáznakovým
způsobemi v zákoné Novém. Není to již.:krev posvěcená
pouze vynětím'z užívání a podaná Bohu;-nrýbrž:svoupod
statou. Křestanyspojuje úcta k Nejsvětější Krvi;ona by

Ja nástrojem našeho vykoupení. Jestliže někdykrvácejí
rány pronásledované- Čírkve, vzpomene si na rány 8vé
hlavy a nezdolána vyčká, až Boží Prozřetelnostsama za
staví Krev unikající mystickému tělu Kristovu.
- KOENIG J.:: Nouveau mois du-T'. S. Rosaire."Tégui, Pa
Tis,str.. 298.Třetí vydání mariánských kázání pro měsíc
říjen o modlitbě,sv. růžence. Jen:ten, kdo dovede prožít
modlitbu růžencovou, kdo dovede proniknout a postih
nout všechny:krásy, silu a. moc této milé modlitby ma-
riánské, dovedepochopit, že'se o růženci dá niluvitnejen
měsíce,ale celéroky: Ke konci spisku jsou podány poky
ny, čehoje třeba a jak je možno se zasvětit P. Marii rů
žencové, co je Bratrstvo.sv. růžencea různé jiné formali
ty. Pro kněze velmi praktické dílko. |- .

LAJOIE CJM: Au:seuil 'de'la vie: /Téagui,Paris 1937,
str. 106. Meditace, které mají základ v:rozjímání o tajem
ství Vtělení:a ve křtu Páně..Je. zde.nahozeno vlastně-jen
několik myšlenek, abysi je mohlrozjímající rozvést sám.
„Každámyšlenka je stručnáa:'při tom hluboká. Hodí se na
krátká dennírozjímání zvláště pro blížící se-dobu -adventní. 2 ———

LEBLANC.W.S. J.:.Erfahrungen' aus dem Konvertiten
unterrichť. Windfriedbund, Paderborn. 1936, str. 140,váz.
-3 Mk,brož. 2 Mk. Do lůna Církve vstupující jinověrec má
disposice i obtíže týkající se víry docela jiné než člověk
déta v Církvi. žijící. Do .spleti- těchto obtíží lze vniknouti
-teprve'po delší zkušenosti. Autorzde doložil vše, co 0 té

to věcinashromáždil, a jeho práce je užitečná všem, kdo„mají s konvertityco činit. A y odpomohlvelké nesnází,
v.nhíž.seoctne ten, kdo nezná pro konvertity. vhodnou li
teraturu, připojil ke konci její obsáhlý seznam.

LENHART: Sakramentsgaben — Sakramentsaufgaben.
Fr. Borgmeyer, Hessenbuchhandlung, Frankfurt a. Main
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1936, str. 154, brož. 2.50 Mk. V době, zmítané strachem
o lepší zítřek, hledá lidstvo pomoc. A hledá ji všude, jen
ne tam, kde byji mohlo nalézt. Ale chce-li být osvoboze
no, musí se vrátit zpět k Bohu, musí znovu prosit o mi
lost. Milostpro dušise zvláště dostává nám.ve svátostech,
jež byly ustanoveny. Kristem k naší posile. Autor. jedná
zde velmivhodně o-jednotlivých: svátostech, ukazuje je
jich sílu, význam a také, co znich můžeme čerpat. Někte
ré kapitoly jsou pozoruhodné.. * :

Sv. Marketá Marie Alacogue. Podle franc. orig.kláštera
v Paray-le-Monial. II. vyd. Vyd. Skolské sestry O, S. F.
Praha XII. Korunní 4,:1937, str. 210, cena :14 Kč. Život
sv. Markety: Marie jest u nás poměrně málo znám a přece
je prostředkem zvláštězpůsobilým; aby úcta k Srdci Páně
v.nejsvětější Svátosti se.šířila, prohlubovala, zdokonalo-—
vala a přinášela nejkrásnější ovocectnosti. .

MŮLLER S. J.: Der hl, Joseph. F. Rauch, Innsbruck
Leipzig, 1937, str. 264, cena 8.50-šil. Je už hodně mnoho
životopisů sv. Josefa, které mají -většinou praktický vý
znam. Mnohdyjsou to sbírky legend, jindy jsou'to dů
kladnější studie, které nám ukazují zářnoupostavu skrom
néhoPěstouna Páně. Je však velmi vhodnákniha, již se
psal P. Můillerosv. Josefu, v nížpodává dogmatické zá
klady úcty sv. Josefa. Pozoruje sv. Josefa jako čistého
snoubence sv. Panny, jako ochránce'svaté rodiny aodtud
plynoucí poměr sv. Josefa k BožímuDítku, a pak k Cír
kvi sv. Díloprvotřídní, jež v theologiibude míti své mis-.
to vždy. Jasnost a přesná mluva ukazují na odborníka
theologa.| -.

POHLE JOSEPH: Dogmatik. Ferdinand Schoningh, Pa
derborn, str..594, cena 11 Mk. Druhý svazekdevátého vy
dání staré Pohlovy dogmatiky,: vydaný: Mich. Gierensem
S. J: Obsahuje nauky oKristu, Marii, Vykoupení, Milosti.
Positivní stránka-knihy je doplněna doklady až do. nově
doby -ze všech patřičných :theologických :disciplin. Tím
trapněji pak působí, že byly ponechány Pohlovy výpady
protitomistické, které-nejsou vědecké ani formou, ani ob
sahem. V 1. ; —es— ,

SANSON P.: Douleur maitresse de vie., Flammarion,
Paris, 1937, str. 47,-cena 1.95.frs. Není člověka, jenž. by:
nějaknetrpěl, jenž byl nebyl stižen nějakou bolestí. A je
velmimálo-lidí, kteří dovedou bolesti klidně snášet.. Au
tor tohotospisku ukazuje nutnost utrpení. Praví;že jinak
byse lidé nepozvedli výše, proto je třeba, aby utrpením
byli upozorňováni na vyšší hodnoty. Živěpsaná brožurka!

SOIRIN: Das. Geheimnis des Gebetes, Herder, Freiburg
i. B., 1937, str. 215; cena 4.20 Mk. Kniha hluboce theolo
gická a zároveň prakticky nabádající k. modlitbě. Autor
ukazuje, coznamená modlitba člověka sama v sobě, mod
litba s Kristem a v Kristu a v Duchusvatém, modlitba
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s Církví, mystickým tělem Kristovým. :Učí modlit se-ke
Kristu a svatým. A co je zvlášť třeba zdůraznit, ukazuje,
jak svým významem přesahuje jakoukoliv jinou vnějšíčinnostčlověka.“. M s

k- „TROCHU-T.-G; BELLANGER: L'aumonier militaire de
ši PAve Maria. Lib. Brunet, Arras,:1937, str. 281. Spisovatel

„podává v této -knizeživot vojenského kněze, velikého cti
tele Matky Boží a kněze opravdu svatého, který pochopil
-obtíže vojáků, stal se jim otcem a vedl.je k výšinám. Po
něvadž byl svatého-života; dovedl také dobře zastávat

zů svůj úkol. Životopis je velmi zajímavý. |
Ú WELZELM. S£J.: The. Sacred: Hearl and the. Eucharist.
nA, Burns Oates £ Washbourne: LTD, London, 1936, str. 60.
P Překladz německéhoosvětluje úzkývztah: Eucharistie a
hs božského Srdce; respektive jejich úcty. Obojí je výrazem

C daru Božího, o-kterém mluví Pán Ježíš samaritánce. Ta
Z jemství Boží lásky nemá dokonalejšího vyjádření než
p. v božském Srdci symbolickya v Eucharistii věčně.

PANOsa M
"+ U

Z RŮZNÝCHPOLÍ
(4 SANT.AGOSTIO: La cittů di Dio. Ulrico.Hoelpi, Mila
3 no, 1937,str. 500, 24lir. Je to krásné II. vydáni jednoho
M 2 nejlepších spisůsv. Augustina. Dramaticky vylíčil boj

města Božího S městem tohoto světa, žachytil porážku
A -antického. světa křesťanstvím.Augustinovy myšlenky 0
ji podstatě Kristovy Církvenezestárly dodnes. Italské vy
: dání je poměrnělaciné a nahradí rovnocenně'originál.

ANZEROWA ALEXANDRA: Aus dem Lande der Stum
i men. Bergstadtverlag, Breslau,str. 292,cena 5 Mk. Ze ze
j mě němých, totiž sovětského:Ruska, uniklá spisovatelka3B po 17letech, z- nichžvětšinu prožila ve vězeních. Nyní
F: "vypisuje podrobně své tragické zážitky, -když mohla na
k lézti pohostinství v Německu. Je to. dokument. dobový,

ježto. obsahuje dobuod'r. 1916—1933.Ale mnohem více
je to dokument síly charakteru mravního. “ ©- —es—

. ©BRAUN T.-M:,0. P.: Sous le signe'de la charité daprěs
3 les récentes Encycligues.-Les Editions du.Cerf Juvisy,str.
8 136.Aby se nemyslelo,.že morálkaJežíšova se vztahuje

"jen na. některé skutky, dlužno si: uvědomiti,.že. první a
hlavní přikázání evangelia, přikázání lásky, musí uplat

: ňovat svůj vliv- na všechnyúkony našeho. života. Tato
EEE: knížka.chce ukázati na některé konkretní praktické apli

K kace, zdůrazňované i poslednímiencyklikami, na lásku
s rodinnou, na-lásku ve vztazíchsociálních, na lásku kvlas

ti, na. všeobecnoulásku: bratrskou, nalásku -projevovanou
v apoštolátě misijním a na zdroje lásky. — .

FABRICIUS. CAJUS: Deutschland in der religiósen
Weltlage. Hermann'Půschel, Dresden, 'str. 46, cena
—.80Mk. Brožura, za souhlasu ministerstva propagandy
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šířená v Německu'i cizině, ukazuje, že Německo je zemí
křesťanskoua'že' národněsocialistická strana není. proti
křesťanská.„7:9 : —08—

Le conununisme ef les chrétiens. První-kolektivní sbír
ka statí.a svědectví ve sbírce „Présences“, Libraire Plon,
Paris, str.:268. Komunismusse'snadno zavrhuje, anižby
se znal: Křesťanství však musí být hájeno s.čestnou pří
mostí, se znalostí snah a úmyslů nepřítele, "Tuto otázku
řeší.v.přítomné sbírce. Fr. Mauriac (Dilemna du chrétien)
spíš dramaticky, P. Ducattillon O. P. srovnává nauku
marxistickous křesťanskou,Alexandre-Marepřináší ukáz
ky z Ruska,'pakstati filosofa Mik.Berďajeva, Denisede
Rougemont, a Daniel: Rops činí konečně závěry. a úsudkyprosvědomíkřesťana.: E 2

Lesconflits de civilisations, Sborník:přednášek28. So
ciálníhotýdne. ve Versailles-1936.J. Gabalda « Cie, Pa
ris, Rue Bonaparte 90, str.'544.' Je zde shromážděno mno
ho a velmi cenného;materiálu, probrány a objasněny nej
závažnější problémy pro každého sociálního pracovníka,
zvlášťo různých pojmech civilisace, o civilisaci Východu
a Západu,idoly: dnešního:světa, vliv komunismu, zásady
katolicismu,:přesažnost evangelia nad.civilisací, posel
ství Kristovo a Církve, civilisaci a m. j. „
„OONORD-PAUL: 'Le' problěme d'une sociologie chré

tienne,Paris, 1936,éd. „Je sers“. In-80,str. 240; cena 12
frs. V. době sociálních :zmatků sepokoušejí také' protes
tanté podati nějaké řešení'k nápravě nynějšího.sociální
ho nesouladu. Paul Conord, protestantský pastor, podává
zde nárys.;křesťanskésociologie,: zcela proniknutý pro
testantskou ideologii. Ačkoli jsou v jeho knížce mnohé
zajímavé postřehy, přece nás překvapuje jeho zásadní

přehlíženía pomíjoníkatolických zásad a katolických autorů, jako by katolicismus nebyl ani křesťanstvím. ' .
CESKONĚEMECKYÝYČTENÁŘ A PŘEKLADATEL, jed

nou měsíčně u Gustava FoOrstrav Jablonci'n. N., ročně
48Kč. V levém sloupci.český v pravém německý text upo
zorňujena odlišné fráze. Je to pomůcka ke zdokonalení a

obnovení zapomenubých obratů. německého jazyka. Procvičení dobré. V české části dosti nesprávností.
©DOBRÁ CESTA. Uspořádal J..Kuncek:V. komisi edice
Krystal, Olomouc. Sv. IV. Z každého z poslédních kursů
katol. učitelstva:podává nám pořadatel jakousi památku.
Je.to vhled do práce kursů; ukázka z přednášekdocentů
na těchtokursech::V posledním svazku vidíme otištěny
přednášky Bolečkovu, Dokulilovu, Braitovu, Vaškovu a
staťpplk. důch. služby“PhDra.F. Hoblíka, protektora
kursu. Všemučitelům:a přátélům katol. učitelstva dopo
ručujemepřečtení tohotosvazku, aby viděli, jaké hodnoty
se:podávají učitelstvu i ve dnechoddechu, o prázdninách.
JACAUES DORIOT::Le „Front:de la Liberté“face. ou
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Commůnisme: Flammarion, str. 48, cena 1.75 frs. Autor
cítí.se ve svědomí zavázán hájit svou vlast:před nebezpe
čím Komunismu a podobných poměrů, jaké jsou v Rusku;
i podrobuje napřed rozumové-analyse motivy, které hý
baly miliony 'dělnictva po válce, zvlášť.v.Rusku; a popi
Buje.počátek,činnost.a vývoj-III. internacionály a komun.
strany ve. Francii, slabostexperience marxistické. Odha
luje nepříliš'ovšem skryté plány komunistů; jež ženou

rene (anejen tuto) do války,k čemužmá véstivnitřníneklid.©: 2. -— Čo
©DYCKMANS WILHELM:Das mittelalterliche: Gemein

schaftsdenken unter“ demGesichťtspunkt der Totalitát,
„Ferd.:Schóningh, Paderborn;-str. 180, cena 10 Mk. Stu
die zfilosofie práva, o pojmu „uspořádanosti — ordo“
všech'jednotlivostí ve věcech a -lidechk' jednolitému or

"ganickému spolupracování k jedinému cíli. Velmi důklad
ná studie o nauce sv: Augustina,-sv: Toráše a. synthesi

„Dantově'o vzájemných povinnostech á -právech. jedince
a státního útvaru. Největšíčást je věnována nauce sv.
"Tomáše:a:právě ta vyniká: promyšlenoujasností. -es- .

i EHRLE:Scholastika.a její úkoly-vnaší době.Přeložil
A. JemelkaT. J., str. 84, cena 6 Kč.:Dilko kard. Ehrleho,
přepracovanéFr. Pelsterem;:snaží.se sjedné strany na
bádat k hlubšímu stúdiu scholastickéfilosofie'a' theologie

„a ukázat důležitost tohoto studia zvláště v dnešní době,
s druhéstrany chce hájit ony:směry, Které v některých

-otázkách-ustupují ve scholastice od nauky 'sv.. Tomáše,
tolikdoporučovaného svatými Otci.Žes názory autorový
mi:nesouhlásívšichni'theologové,jé patrno zdílka, které
vyšlobrzypo jeho vydáníitalském: Sac. Paolo de Toth:
Della preminenza;:. della Filosofiae Teologia Tomistica
a' propositodi. un opuscolosu ;„LaScolastica:e i suoi compitiodierni“.©-©- Po
BKLUND HARALD: TAeologieder Entscheidung. A. B.

Lundeauistska -Bokhandeln;: Upsala.Str. -230;“cena 7.50
švéd.kor. Zajímavá studie .pro-toho, kdo sleduje diskuse
dialektické,; existenciální theologie u: protestantismu, ja
kož i:nový pokus sestaviti. theologii existenciálně dialek
tickou theologii.:Je to důkladná'a vážná analysa K. Bar
thových, -Gogartenových;:Brunnerových,:Bultmannových
teorií. Jedná se:tu o zhodnocenísnah, novoprotestantské
chápání víry; jako „náboženského:-zážitkuči zkušenosti“
nahraditi pojmem„rozhodnutí pro. nebo:proti“ Pro :nás
je tato kniha čennou pro.svůj velmizhuštěný.přehled nej
novějšíchsměrůprotestantské theologie. * "| -e8
. HESCHEL:ABRAHAM:Die- Prophetie.o :istocié proroc

fa. Gebethneri. Wolf,Kraków,str::194. Proroci jsou mi
mořádný:zjev.jak v dějináchizraelských, tak vdějinách
náboženských vůbec a proto -bylo .o nich mnohonapsáno.
V.tétoknize.autor.zkoumá, dokazuje a objasňuje skuteč

m
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nost dění uproroků. Nemožnoje vysvětliti jen jako něco
čistě- subjektivního, neboť skutečnost, že. něco přijali
z venku, od někoho. vyššího, je příliš patrná. Než zdeje
právě problém,jak objasniti toto dáváníz venku a vnitř

ní přijímání:tohoto-u:porol "Kniha je.pro odborníky.Vydalaji Polska AkademjaUmiejetnosci. |
HESSENJOHANN: Wertphilosophié, Ferdinand Scho

ningh,:Paderborn:: Str. 256,'.cena váz. 5.80Mk. Profésor
kolinské.university:chce touto. filosofií zabezpečiti objek
tivnost duchovních hodnot vůči nebezpečí německého re
lativistického,naturalismu.. Po dějepisném nástinu osudů
a vývojefenomenologie.vůbec, buduje. fenomenologiika
tolickouve čtyřech.oddílech:Ontologie hodnot, Geneseo
logie-hodnot; Anthropologie hodnot,- -Theologie hodnot.
Nakonecpoznamenává: „Ač má filosofie hodnot ve svých
nejhlubších přesvědčeních veskrze „souhlasí se spekulace
miAristotela a:Tomáše Akvinského, přecese v.mnohých,
bodech.od nich odchyluje, poněvadž:Sevíce: ohybuje. na
linii: platonskoaugustinské,“ :Nejsme z oněch „přísných
novotomistů, kteří každou odchylku odsvého Učitelean
dělského považují za:blud'a kacířství“ (str. 260), a proto
v Hessenověpokusu chceme viděti-krok k dalšímu pocho
pení velikosti a modernosti:-Tomášovy nauky, tentokrátejeho pojmu:;;boni“,dobra. --08

JSSELÉ. JOSEF *CSSR:De latinorum, sermone. Vydal.
Desolée,Paříž, 250str. osme2ky,cena 12.frs. Velmi prak
tická latinská mluvnice,„celá latinsky psáná.. Autor je

„dlouholetý učitel: latiny na: střední škole a v přehledně
uspořádané,knize obratně soustředil celý pokladlatinskémluvy. .* —řk.'

JOÁNNES:A S THOMA:(Cursus.Philosophicus Tho
misticus..Marietti Taurini. Marietti' se odhodlalk vydání
velkéhoscholastika J..a.S: Thoma..Vyšly 3 sv. 1; Ars lo
gica, 840 stran. 2. Naturalis philosophiae Ia pars, 890stran.
8. Naturalisphil. IIa pars, 620stran. Vydání:obstaral be“
nediktýn Reiser. Je :to-levné:vydání:.Dílo každému, kdo
se zajímá0- tomistickou filosofii, :doporučujeme. Najde
V něm všechny dnešní problémy, vyjádřené sice suchým,
scholastickým způsobem,zato tím přehledněji; a hlouběji
řešené. Samozřejmé, že.na něm.najdeme'stopy autorovy
doby; ale těch.nezůstane ušetřeno žádné dílo, jest se třeba
přesně přenésta: dílo má ihned větší cenu než jen. historickou. bo

JENATTON:-Contro:je "transformism. Marseille,.Bditi
ons Publicor,"1987,str. 90;.V.dobré kolekci, tomistických
studií Essais de Thomismevivant vychází tato práce, jed
nající:o. stvoření s hlediska dogmatického a-filosofického.
Autor. argumentuje: jak: proti filosofům nekřesťanským,.
tak: proti některýmkatolíkům, kteří by-rádi připustili
transformism.v mezích,v.jakých jejpřipustit nelze..
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JIRME JAHU: Nářky. Přel. dr. Heger, Brno, 1937, Edi
ce Akord. Jsou již všeobecně známy klasické překlady
dr. Hegra -Starého zákona. Jeremiášovy Nářky jsou do

kladem toho, jak dovede uchvátit čtenáře překlad tak čis
tý: a básnicky. jemný, jako je překlad Hegrův. Byloby

si jenpřáli, aby vydal co nejdříve také jiné knihy Písmasvatého. . 1
LACHANCE LOUIS O0.P.: Nationalisme et Religion.

Collége Dominicain, Ottawa, str. 200; cena 0.75 c. Bylo již
hlasitě poukazovánona -nutnost nějaké nacionální výcho
vy na základě nestrannéobjektivity ospravedlnitelné po
stráncerozumu i víry. Tato kniha pak přináší principiel
ní a filosofické řešenístěžejních otázeknacionálních; ná
rodního cítění a jeho vzájemného poměru s náboženstvím,
bez něhož,bezmilosti a posvěcení, nemůže dosáhnouti své
dokonalosti v praktickém uplatňování, Autor tu řeší otáz
ky.nacionální s krystalickou a: vědeckou jednoduchostí,
avšak s.tomistickou hloubkou, poněvadž na základě na

SKYsv, Tomáše, proto lze ji dnes všem opravdu doporuit“
-LAVERGUE C. 0. P.: Guide pratiguede chronologie

Bibligue. Bloud et Gay,'Paris, 1937,str: 80, cena 2.40 Írs.
Tato kniha-je velmi vhodná a potřebná pro studium bible
a 8 ním spojené studium starého orientu. Je prakticky se
stavena: na jedné straně jsou ve sloupcích podána data
událostí různýchnárodů a na druhéstraně mapa ktěmto
událostem.Třeba jenobrátiti stránku-a hned máme tajný
přehled o událostech jednotlivých stoleti. :.

LOEWITH: Jacob Burckhardt. Luzern, 1936,Vita Nova
Verlag, str. 380, cena 9.50 frs. Mnohé these Burckhardtovy
jsou dnes právě tak moderní, jak byly ve chvíli, kdy je
psal, -protože viděl dále ve svém umění pozorovat dějiny
vesmyslu historicképříčinnosti. I když nesouhlasímese
všemi-jeho vývody, nemůžeme mu.upřit hloubku pohledu.
Loewith studuje jeho dílo-jako filosof dějin, zkoumájeho
vztahy k' Nietzschemu, Heglovi,Kierkegárdovi. Pro od
bornika přináší studie mnohovzácných poznatků zvláště
v pohleduna dějiny světa. „

MARITAIN: Gesellschajftsordnung: und Freiheit. Vita
Nova-Verlag, Luzern, str. 154, cena 40. Kč, váz. 48 Kč.
Klasickáanalysa duchovních a duchovně-dějinných pod
mínek politických ideologií dnešní doby, Vychází ze vše
obecně známé skutečnosti, že špatně pochopená svoboda
vede nutně'k:jejímu zániku a k otroctví; proto svůj po
jem svobody, filosofii svobody,staví na pravdě. Jsou to
myšlenky, na nichž lze stavět nové uspořádání světa. Va

- demecumpro naše vedoucí intelektuály, kteří'stojí mno
hdy bezradně před míněními navzájemsi odporujícími.

MESKOKS.: Mír Boží. Společenské podniky, Přerov,
str, 176,brož. 12; váz..20 Kč. Překladpovídek, které vy
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* dal slovinský autor před30 ey Jsou to vzpomínky.kněze na radostné i smutné chvilky mládí. Životní trpkosti
jej neotupují, ale dávají vzrůst charakteru, novým ideá
ům.V drobných povídkách uplatňuje Meško svou znalost
lidí, slova a soucitnou duši. Dobrý překlad A. Horsáka,
ilustrace Slovince Rajko Subice.

MOUNIER: Vomkapitalistischen Eigentumsbegriff zum
Bigentum des Menschen. Vita Nova-Verlag, Luzern, str.
100,cena 3šv. frs. (0. Sch; 4). Známý. vůdce křesťanského
humanismu ve Francii májistě zásluhu, že v přítomné stu
dii ukázal na zásadový poměr a rozdíl křesťanského učení
a moderního majetkového avlastnického rozdělení.Věc
ný, lidskýa morální úsudek o moderních hospodářských
formách, jimž není středem člověk, ale profit, což je pří
činou dnešní ekonomické anarchie. Ukazuje cestu k po
křesťanštění pojmuo vlastnictví, bez čehož není možná
ani obnova společnosti vůbec, ani znovuzrození křesťan“
skéhospolečenství. . -— 

MOUROIS: La jeunesse devant notre temps. Paris,
1937, Flammarion, str. 46, cena 1.95 fr. Stojíme před no
voudobou, zcela nový svět se otvírá každému, mládeži
zvláště. Autor to vidí. Vidírovněž, jak vypadá dnešní
mládež a ví, čeho potřebuje. Kniha je hluboká svým po
hledem a praktická svou nadějí v lepší budoucnost.

SILVIONEGRO: Der unbekannte Vatikan. Verlag Kč
sel—-Pustet Miinchen, stran 374. Všichni lidé mají nějak
v srdci Řím,sídlo papeže a zvláště Vatikán. Ovšem různě.
Jedni hledí k Římu 8 láskou, jiní s nenávistí, U Vatikánu
není jen pompa,sláva a purpur, jak často by si někdo
představoval, i tam je všední den, práce a námaha. Kniha
nám líčí po této stránce Vatikán, z této stránky je lidem
opravdu neznámý. Vkusná úprava, četné reprodukce do
dávají knize pěknéhovzhledu. Čtenář poní sáhne s chuti,
která ho neopustí,dokud nepřečteknihu celou.
©F. OLGIATI: La filosofia di Descartes. Vita ©pensiero;

Milano, 1937,stran 577, cena 40 lir. Autor se pokusil již
před lety o Descarta. Studiem se seznamoval nejen 8 Des
cartem, nýbrž i se slabinami.a jednostrannostmi jeho kri
tiků. Rozhodl se k nové práci. Nejdřívepročetl znova spi
8y a snažil se zjistit přesný obsah termínů. Střetl se s mno
hými neshodami, ale přece jen se mu podařilo vybrat po

jmový materiál. Z něho vyzdvihl stěžejní ideje a již moh)konstatovat: descartovské názory. Dílo budí již na prvý
pohled dojem: důkladnosti a autor y něm opravdu dosáhl
zamýšleného cíle, přesně vystihl Descarta.

Ordo Divini officiirecitandi, Kalendarium Eccl. Univ.
pro'anno 1938.Marietti, Torino, cena .8 liry, Obsahujede
krety a rozhodnutí kongregací o celebrování, přehledně
tabulky votivních mši sv. Důležité věci jsou typograficky
zdůrazněny.
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- Ous'en'estť:Vensignemení religieux, Livres et:méthodes

„de divers pays. Editions Casterman, Paris, :1937,:str. :500.
"Všechnymetody náboženského poučování jak ve škole,
tak na kazatelně a při'různých přednáškách. jsou:tu krát
ce probrány, ale co je.vlastní-smysl.knihy, je tuuvedena
obrovská literatura. všech světovýchjazyků. Po té strán
ce je :kniha jedinečnou.a něpostradatelnou“. pomůckou
všemkněžím jakož i-laikům, kteří hledají rychlou orien
taci v náboženské literatuře. Nelze opravdu dosti doporu
čit-totodílo;které vykonávelkéslužby: 6 7
„*U. PADOVANI:'Lafilosofia dellareligione e'il problema
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s dellavita: Vita e pensiero;Milano, stran 268;lir 25. Nám,
dj. katolíkům, -jsouvítány všechny vědecké práce, jako kaž

B dému nezaujatému:člověku. Některé ovšempro nás mají
"E větší, jiné menší význam.Přítomnédílo ukazuje, že je-po
| chybený -a nemožný jakýkoliv pokus'o řéšení problému

. života beznáboženství, Poněvadž závěrvyplývá z přesně
Ho, ověřenýchpremis, jsmenuceni projevit radost;nad zdaři

ná lýmúsekemboje o-pravdu- ' ** +
CPOULET:Historie du christianisme. Fascicule XV. Pa

di ris, 1937,Beauchesne. Další svazek velkolepých dějin Cír
i kve 'od'benediktinského' mnicha.Pouleta. Psali jsme již
HRE o nich a doporučovali je.. Zaslouží si stálého doporučo
1 vání jako pro svou přehlednost,velkouobsažnost, spoustu

ilustrací a mnohéjiné přednosti. Přítomn
po o době13.stol; a začátek14,stol.

k OSKARKARL-RENNER:BriejéanOtto von der Freund
jd schaft. Ver..Felizian. Rauch, Innsbruck. (Leipzig), str. 96,
Ee cena3.20 šil., 2 Mk. V.tétoknížce.ve formě překrásných
jb dopisů je vyjádřen jasný a výrazný -pojempravého přá
El telství, jaké může a má.být.jak po stránce. psychologické,
bý. tak theologické,jehož vrcholem a vzorem je.božský Přítel.
LA Knížka hodná. doporučení zvláště „vychovatelům .a samé
p mládeži,která tolik.touží popřátelství a v níž se toto nej+ VÍCEÚVOŤÍ.—12. 1 Lone, StotPeLK
se B. ROMEYERS. J.: La philosophie:chrétienneJusgw d
4- Descartes. Lib. Bloud % Gay.:Bibliothěgue'catholigue des
| sciences.religieusesvydává velmi cenné-knihyz oboru

zd katol. theologie i filosofie, Přítomnákniha je historií filo
bo sofie křesťanské;autor začíná sv.:Augustinem a končí bo
i haventurismem,thomismema, skotismem,::-3..

p SEMENTOWSKI-KURILO:Der heilige Kreis. Societáts
by Verlag, Frankfurt a. M:,1937;:str.' 256,cena: 4.80Mk..Po
p měrRuska k ostatní Evropě, to-je.smysl.této knihy. Když
sj ukázalautor, v.čem“je hledatodlišnostruské povahy od

» povahy jiných národů, snaží geukázat, že vlivy, jaké mě
B lo a mástále Rusko na světovou kulturu, jsou mnohdy
' přehlíženyproto, že dneš.se pohlíží na Rusko se všech
řá stran jen pod zorným úhlem bolševismu. Kniha:je.s.mno
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hého' hlediska 'vélmi zajímavá, i když nebude-každý -se
vším souhlasit. « Na v , :;

SOVA ANTONÍN: Drsná láska. Básně, Vyd. druhé, spi
sů A, Sovy svazek 12., vyd. Melantrich v Praze, 1937,str.
120, brož. :15-Kč; váz. 25 Kč. .A. Sovou byla obohacena
naše mateřština o' nové hudební možnosti expresí, 0.ne
známébarevné přízvuky,.o dotudskrytá kouzla, nad ni
miž vlád! jako'lyrický čaroděj, jenž konečně zachytil me
lodii domova v písních, jež stále budou zniti.

DR. M. SADOVSKÁ:„Nezapomiínejtena školskou otáz
kul“ a „Bojujeme za křesťanský ráz. školy!“-po 10 hal.,
poštou po 30 hal., 10 výtisků poštou1 Kč; Od téže spiso
vatelky.výšly: „Bdětea.modlete sel“ „Český Velkýpá
tek“ /Trosečnice“.po 20 hal., poštou 40 hal., 10 výt. poštou

C Zasílá Český tiskový spolek,Č. Budějovice,Kněž
- JOSEF M. SEDLÁK:Matka. Verše. Vyd.Julius' Sedlák
v Rýmařově, 1937. Krásné verše duchovních vzpomínek
na. matku, plné. bohatých obratů: březinovského nádechu.

FRANTIŠEK SKÁCELÍK:::Venkovský lékař. Román.
Vydal „Vyšehrad“ v.Praze,' stran 320, váz. Kč 38. Nový
román, věnovaný památce spisovatelova přítele Viktora
Dyka, který mudal- K této práci-podnět,- dotýká se mnoha
otázek odborných a:při tom hodnotí sociální a stavovské
poslání venkovského praktického lékaře. Je. v něm doku
mentárně prokázáno, jak velký -významv. životě společ
nosti i jednotlivců může míti venkovský lékař, plnící s po
chopením'povinnosti -svého ušlechtilého povolání a -jak
můžeBýti. nenahraditelným v nejkritičtějších situacích.

„SVENSSON.-"JON:Dobrodružství na: ostrovech. Vyše
hrad, Praha,str. 328, cena18 Kč.Všichnictitelé mladist
vého, byťprávě osmdesátiletého Otce: Svenssona budou
vděčniza tuto :novou:knihu, jakož i.dp. překladateli -za
vzornýpřeklad. Tentokráte kniha'oplývá:pravými- dobro
družstvími, která .mohla:1velmizle dopadnout.a při tom
jsoumístyopravduexotická. 510 OB

SVENSSON:Na koni mezi ledy a ohni.:Přel..Jan Hru
bý: Praha; nakl. Vyšehrad; ve sbírcčo„promládež ' Raná
setba, cena: jednoho sešitu. 1.50.Kč, roční předplatné 15
Kč.,Doporučujeme: tuto sbírku pro mládež co nejvřeleji.

M.:TARNOWSKI: Un. Evégue polonais, :Mgr.. Joseph
Bilczewski,překlad z.polštiny, J.: Gabaldaet Cie., Paris,
rue Bonapárte 0, str..279. Životopisvelkého polského arci
biskupa. (+.20. březná1923),průkopníka kultury, pracov
níka na'poli sociálním i politickém,'apologety, kterývše
chny své schopnosti zasvětil Církvi a vlasti a zemřelsmrtí
světce;.naněhož .$e.nezapomíná. © - „.

DANTEL-ROPS:Ce'gui'meurť et./ce gui natť. Libraire
Plon, Paris:6e;:rué Garanciere:8, 1937,:str. 248. Ze zamyš
lení se myslitele nad sociálním řádem dneška a nadtím,
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co še děje, vzniklatato knížka, plná hlubokých myšlenek,

nb o humanismu,o odpovědnosti, o hodnotách člověkaaj. © m——
(EMILIE VEJVODOVÁ: Problém koedukace. Věstník

katol. učitelstva čsl.,Přerov,cena 6 Kč, Na základě bohaté
literatury přichází autorka k závěru, že koedukace spíše
škodí než prospívá. Její vývodyjsou doloženy a její spis

jp úokonalým poučenímo koedukaci sestanoviska kato1ckého. |- a. . ———.—
"VILINSKIJ VAL. S.: Ruská revoluce :1825—1936..Spo

lečenské podniky, Přerov, str. 232, brož. 30.Kč, váz. 42
Kč. Hutný 'soubor vývoje politických a:sociálních revo
lucí v Ruskunestrannězpracovaný hodnotí jak 'carismus,
tak komunismus se stanoviska křesťanského. názoru. svě-.
tovéhoa sociálního. 3 ku

KAREL E. VLČEK: Údery kladiva. Nová lyra, sv. II.
Nakl. Josef Birnbaum v Brtnici, 1936,str. 60.. Knihaveršů
dunících hloubkou šacheta nespokojenýmvzepjetím nej
slabších.a utiskováných, zklamaných -otroků továren 8
strojů, vsazích a krvi, oloupených o víru,„0 to poslední,
co nám d ště zbylo — poslední, co.nás vždy v nejhorším
potěšilo“.:Je to píseň sociální bolesti, touhy po spravedl
nosti,:s balzámem naděje'a skryté krásy. Taksvěží, hlu
boké a vykrystalisované verše můžeplodit jen opravdový

„básník,jenžvidí živototevřenýmaočima. ©
“ STANISLAV ZBOŘIL:-Bolestiplná.- Vydaly. Společen

ské nočníky v Přerově. Stran 280, cena brož. výt. 25,váz.-83Kč. Osudovost je hlavním prvkem; který vedle zřetelné
výstražnétendence prolíná celým dějem-azasahujé nemi
Josrdněvšechny zúčastněnéosoby. Hrdince jest vypiti ka
lichhořkosti'až do dna. Tichá Marie,stvořená spíše pro
klášterní zátiší, po osudném sňatku žije. životem bolesti
plné. Povahová slabost přivedejejího muže ponenáhlu na
scestí. Jen pevná víra je Marii posilou; když se láme pod
tíhou Božíhonavštívení a když ji:po ztrátě muže,kterého
nepřestala milovat, hrozí i ztráta dítěte. V:odměnuza víru
přicházípo bouříchživotních klid a novánaděje vsynu.

ZEMANJOSEF, P.: Deset let- za čínskou zdí. Ze života
a působení katolického misionáře,-Vyd. Lidové: knihku
pectví a nakladatelství v Olomouci,1937, str. 164,brož.
17 Kč, váz. 27 Kč. Čína se stává středemzájmu. Dnes se
píše o hladové a rozbouřené Číně, ale rozsah a hrůzy těch
to převratů si:u nás nikdo nedovedepředstavit; jeť Čína
zemětak-odlišná od Evropy, svět sám prosebe, že teprv
"takový misionář za dlouhá leta dokonalepozná. tuto zemi
(protiv. Zeman ve své knize seznamuje čtenáře s povahou
země a jejich obyvatel. Líčí útrapy misionářského živo
ta a těžkýzápaso každouduši. Eo BE
| „Životem“, č. 2173.Tureček, V jednotě síla. Č. 275 Škola

bez.Boha,'čili laická morálka: * i
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JE MODLITBAHLEDAJÍCÍHO

Můj drahý Ježíši, pomoz mi v mé bídě: Jsi vše
mohoucí:Popatř na mouduši! Očistijia rozetni
ji, jako roztíná drvoštěpecstrom.a dej mi novýži
vot. Neboť jsem slabý, ztracený člověk, který
dlóuhotě postrádal a jenž neví, jak by mělJedna
ti. Odevzdávám se ti; můj velký bratře. Jsem nej
ubožejšížebrák. Potřebuji tě prositi o. nesmírně
mnoho věcí a nevím jak. začíti. Obejmi mne svými
do široka-rozevřenými pažemi, pódej mi svou pro
bodenou ruku: Chci se přitisknouti ke tvému tělu.
Nenalézám slov,:jež bých ti chtěl říci.

Není.snad urážkou, co ti říkám? Ale, vždyť jsi
přecepřišel pro: nemocné A:bloudící: A -já -jsem ne
mocnýk smrti. I já-jsembyl mezi těmi,kteří:se ti
posmívali“a.tě trýznili. I:já:jsem se vysmíval kříži
lukřižovanému,-ani:já:jsem nechtěl-'slyšetiprav
du. I já jsem Se posmíval 'tvému krvavému. potu a
tvémupotácivému. kroku -na křížovécestě.

Místo,abys mne,ubohého pošetilce, na:věky-za-:
pudil,:povolal: 'jsi mne; a'aniž bychto pozoroval,
přitáhljsi mně'k 'sobě.Ježíši, můj:Bože, jak jsem
nehodný!--Musíš mi pomoči, neboť přicházím z ta
kovédálky... jsem“tak nečistýA něodvažujise
aniovyslovititvé svaté jméno svými poskyrněnýmiústy.

Jsi "přílišVysoko, příliščistý,:božský, a přece
přitáhuješneodvolatelně, mne, ubožáka. Bojím. se
tě a přecetě miluji. Budiš'hrůzu ve-mně a přece
lačnímpo tvé. přítomnosti..Cítím, jak seve: mně
dme bouřlivá radost a: mé oči pláčou.. Přemáhá,
mne má úzkost a vrhám'se donáručí tvého milosrdenství.

Hřešil jsem všemi svými smysly, a jen ty mne
můžeš očistiti svou- rudou krví. Ježíši,- Ježiši, smi
luj senade mnou!

Zdeníku konvertity P. Van der Meer.

593

M

“ (o



DR. SILV, M. BRÁITO 0. P.

OBĚT NAŠE
Apoštolové.dobře:vystihli, že se neumějí dobře

modliti. Ale oni nedovedli či nemohliještě více vě
cí. Jakose lidé nedovedli sami ze sebe dobřemod
Jit, tak také nedovedli se sami-ze sebe dobřeobě
tovati, něco podati. nebesům.. Cokoliv člověk po
-dával, všechno bylo nakaženo prvním hříchem.
I věci samy. Protože není věci, které by.mohl člo
věk podati Bohu v obět a které by nebyllidský
hříchposkvrnil, znečistil. |Kristus podal,na kříži obětdokonalou, obět čis
tou; obětnekonečné ceny.Prvý člověk odmítlBo
hu:poslušnost. Chtěl sámbýti Bohém.“Proto ne
ehtěl obětovati. Ježíš podává v'obět: sebe v nej
vyšší, v:nejdokonalejší. poslušnosti, v poslušnosti,
která 'se nezastavuje ani před. obětováním vlastní
hoživota v-takových potupách::a v takových bo
lestěch. Protože, podal v'obět: sebe,-Bohočlověka,
měla jehoobět cenu jeho božské: osoby,:tedy cenu
nekonečnou, nesmírnou. Protože ale.byl zároveň
také člóvěkem; jedním z nás, mohlji. podati za
nás. Tak podal obětdůstojnou Boha apodal ji na
ším-jménem“Jeho obět: mátudíž. všechny účinky
všechobětí a vyvažuje všechny.potřeby a okolnos

-ti ve kterých je slušno a spravedlivo;.aby člověk
Bohu obět podával. Obět Kristova- byla obětí nej
vyšší bohopocty; protožeJežíš poctil Otce nejdoko
naleji, nejdokonalejší poslušnosti.. Tím.zaplatil za
hříchy.Zároveň ale, když:nás smířil s.nebem, po
děkoval nebi za toto smíření asnesl na zem veš
keré požehnání. a „všechny..milosti,.Kterých potře
bujemepro duši ipro tělo,:-abychom mohli dosáhnoutisvéhocíle.

Ale; tato obět. jest azůstane na věky zároveň
obětí naší. To obětoval: člověčenství. naše, jako
člověk byl knězém; protože jako. člověk. umřel. Z
božstvíměl nekonečnoucenu pro tuto svouobět a
pro své kněžství. Nesl naši-lidskou přirozenost.
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V ní za nás-zaplatil, a proto mohla -sejeho obět
k nám přičítati. Proto mohl ve svém svatém Těle

přibíti, podle.slov sv. Pavla, nakříž náš dlužní
úpis, který zněl proti nám u nebeského Otce.

Spasitel by 'se mohl spokojiti s tím, že podal
jednou svouobět. Vzhlíželibychom k níJako k his
torické.skutečnosti a těšili bychom -se Ji. Byla by
věčněpřijata.a žili bychom věčněz ní. Ale Kris
tus nás dobře znal. Věděl, že potřebujeme se tak
řka dotýkati inejduchovnějšího. Proto chtěl zpři
tomniti svou obět a přikážal svým učedníkům, aby
činili na jeho památku t0,:00 on učinilpři poslední
večeři,když lámal chléb'a podával s kalichem, jež
prohlásil za své tělo; které má: býti obětováno a
krev, která mábýti prolita“:Akdyž pakbyla pro
lita skutečnětato -krev a:obětováno toto:tělo, to,
co se dnes děje na našich oltářích-jest totožné S
onou obětí pak uskutečněnou a--naplněnou.

Jest to'obět naše. Obětuje se totiž Kristus dnes
tak, jak: je.' A my všichni“přivtělení ke. Kristu,
všichni ti, kteřížijí'z něho, ti všichnitvoří jeho
svaté tajemné Tělo. Tak se podává Kristus nebes
kému Otci'nejenom svýmtělem jednou obětova
ným a dnes oslaveným, nýbrži've spojéní s.námi,
tímtotělem a:obětí tohoto těla vykoupenými,'Po
dává- se;nebeskému Otci.s-velKkýmmystickým Tě
lem svým; s. celou svou Církví. Takpodává Ježíš
nebeskémuOtci všechny vzdechy; bolesti, utrpení,
práce, krev, pronásledování všech těch, kteří“jsou
přivtělení:k němu jednotou jeho života.:

Tak zdůrazňuje nejsvětější:obětmše svatéještě
více onu:tajemnou:jednotu;o které v tomtokursu
mluvíme. Zoběti na kříži vyrostlo naše svaté: 'Spo
lečenštví dítek: Božích,obětí na kříži: přivtělil si
nás všechny:Kristus k.sobě, obětí'nakříži povsta
la jeho: čistá nevěsta:Církev; Proto jeho 'obětí“na
kříži:roste, udržuje!se. ažije toto svaté 'společén
ství. Takje''obět' mšesvaté uskutečňováním jed
noty Církve. Jestliže je Eucharistie tmelem jed
noty, chlebem jednoty; jak krásně-pravíjedna z
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nejstarších církevníchmodlitebv Didache, protože
Eucharistie jako pokrm.je důsledkem a ovocem
Eucharistie jakožto oběti, zpřítomňující obět na
Kalvarii, z této jednoty:„obětivychází jednota nás
křesťanů. Kde věřící dobře prožívají mši svatou,
tam také rostou-v tomto chápání a prožívání své

„svaté vzájemnostia jednoty, tam procitují ono
velké svaté společenství nás všech.v Kristu.

Proto. říkáme, že teprve řádným prožíváním a
chápáním -obětimše svaté, nebo, jak'se říká, litur
gickým hnutím,vybuduje se dobrý.základ pro ka
tolickou akci. Jen když „prožijeme své. spojení v
tak těsném společenství Oběti Kristovy, můžeme
očekávati, že„pak nebude věřícím:lhostejný osud
jejich bratří a že se dají do práce každý na svém
úseku, na svém místě, aby nezahynuliti, kteří jsou
vykoupení tak velkou-obětí.

Jsme.spojeni s Kristem. Jest jedním z nás. My
patříme k'němu,:a proto, když se slouží mše svatá,
vzpomenemesi, že je to nejenom obětKristova, ný
brž také obět:naše, že patří nám. '"Učmese spolu
obětovati,. spolupodávati obět' mše svaté, Věleňme
se do této oběti svým životem, :svou obětí,. svými
bolestmi., Abychom i:obětí mše svaté, vrůstali víc:

a více-aživotněji do.tohoto svatého společenství
tajemného Těla Kristova.

P,-EM.SOUKUP 0. P,
POVĚRČIVÍ
-v TheologickéSumměpravísv. Tomáš Akvin
ský-(2. II. 92), žžepověra v.obvyklém smyslu.není
proti:ctnostivíry, nýbrž 'proti ctnosti nábožnosti,
jsouc v“nejhorším svém poblouzení nesprávným
uctíváním:božství, v. slabších-pak, případechne
dostatkem úcty k. Bohu."Úkolemctnosti:nábožnosti
jest vzdávati Bohu patřičnou-úctu;:držeti se prav
dyBoží ahledati-světlo:pravdy u Boha; říditisvé
jednání podle.Božího zákona a podle pokynů křes
ťanských:tradic.:To.je pravda. náboženského živo
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ta. Pověra, „papravda“, uchyluje se v některém
ze jmenovaných způsobů od skutečné pravdy ná
boženského života.
' Pověrou: jest. především pohanství, které nejen

nevzdává Bohu patřičnouúctu, nýbrž právěji pro“
kazuje tvorům, Můževšak býti pověra tohoto prv
ního způsobu i-mezi křesťany, když, podle slov sv.
Tomáše, ve svém zevnějším náboženském životě
konají něco, co je-„proti ustanovení Božímu nebo
církevnímu, nebo'co je proti obecnému zvykuCírkve“.

Ostatní oba druhy pověrčivosti:v nějaké podobě
nalezneme dosti hojně- mezi. křesťany; leckdy. na
ně s úžasem-narazímei u lidí jaksi okázalenábož
ných. M

Lidé vždycky by rádi věděli;co:bude, coje taj
né, jak by se měly-věcizaříditi, aby se záležitosti
zdárně rozvíjely. Názor Andělského Učiteleje do
dnes-nevyvrácen: že,lze: nějakým uměním-neboza
řízením poznati pouze takovou budoucnost, která
vlastně budoucností-v celém smyslujiž není,pro
tože již nějakjsou připráci příčiny,které jižza
hájily. uskutečnění toho, co zatím: nevidíme. Kdo
však je dostatéčně uschopněn k poznání:jemných
tajnosti přáce příčin,můževiděti, co se připravu
je. Ač také, nemůže' s neklamnou jistotou říci, co
bude, protože nemůževěděti; zda práce příčinne
bude nadále nahodile: přerušena. Takovým jemně
vidoucím: je. anděl, ať dobrý: nebo zlý. Takovými
vidoucími jsou:ti; kteří vidí 'do tajů lidského těla
nebo.do tajů pozemských“sil v lidech; zvířatech,
bylinách, vesmíru.

Proto odedávna byla vyvinuta uměníi snahy
užívati takovýchumění, ktérýmiby se zvědělata
jemná'budoucnost' nebo tajené přítomnosti, s'obe
jitím Boha a Božích pravidel vůči takovým věcem.
Nemluvíme'tu o pověráchobranných, o nošení ně
bó připevňováníurčitých neživých předmětů,jímž
se má zabrániti'nehodám; ani 0pověrách škod
ných, kterými se má stejnýmzpůsobem druhý při
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vésti do neštěstí; ani o pověrách. vábivých, když
jistými věcmi nebo pokrmy se má způsobíti žádou
cí rozhodnutí u druhého, aniž by on-věděl. Neboť
to jsou vše zbytky z úpadkové doby lidstva, kdy
se takovým. jednáním vlastně minilo zavedení spo
lupůsobení démonických sil, potulujících se v pří
rodě..Avšak již středověkvěděl, že to jsou sku
tečné báje; bohověda pak dodávala, že je to vlast
ně-nepřímévzývání ďábla. Moderní člověk, i když
nemá naprosto žádnounáboženskou víru; musí se
prostě za takové počínání styděti ve jménu pokro
ku.přírodníchvěd.

Zajímavý. je pohled do výčtu pověr zvídavých
í u svatého Tomáše, protože ukazuje, že.též.ohledně

pověr takových zůstalo vše při starém i ve dvacá
tém. století, co bylo:ve.století třináctém.

*Jmenuje jako zvídavé. pověrčivosti: vyvolávání
4 zemřelých,aby zjevem. a, mluvenímnebo znamení
"a mi.prozrázovali. tajemství; tajností skrze lidi, zba
E vené užívánísmyslu- (v.nějakém transu); zvídání

z obrazců na. dřevě,,kameni,. právě slitém. olově
(k čemuž nenipřidáno zvídání zusazeniny po uva

3 řené kávě); pozorovánírůzných -nahodilých zjevů
nebo příhod (potkati- stařenu,.kněze, kominíka,
některá zvířata, tahání planet, vrhání losů a Kos
tek, skládání. „karet, třináctka „lidí ve společnosti,
jednání v určité „kritické“ dni,-co seuvidí nejpr
vev knize naslepo otevřené). To.vše jsou věci, ve
kterých není: žádná-příčinnost na svobodné. rozho
dování..nebo budoucí -osudy:.nebo tajnosti Jidské.
A jsouto opravdovézbytky :;zúpadkovéhostavu

lidstva, které se domnívalo,:že božstva lze „obe-:
hráti“lidskou.chytrostí.

I sestavování horoskopů, což-není než přiznané
pokračování v, „pohanském .hvězdopravectví, je

i stejně nevěcná pověra se stanoviska křesťanského.
B A takése stanoviskapouhéhvězdářskévědy.V ú

E padkových„dobách lidského ducha se -připisoval
i . silám nebeských těles rozhodující *vliv na osudy

člověka po.celý jeho život. Ale hvězdářská věda
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„již ve třináctém:století. věděla, že tento vliv není
babylonsky nebo egyptsky veliký; svatý Tomáš
připouští pouze určitý vliv na tělo člověka, kte
rýžto vliv moderní hvězdářská věda uvedla na vel
mi malou víru,.a to ještě jen nepřímým působením.
Alejiž svatý Tomáš praví, že člověkmůže vždy
jednati proti vlivu,:kterým náň působí nebeskétě
leso, svým.vlastním, na-nebeškém a na jakémkoli
tělese nezávislým: svobodným“rozhodováním.

Zvídání budoucnosti ze snů má rovněž již sv.
"Tomášza-pověru. V dokonalé "věcné-shodě s ný
nější vědeckou duševědou. udává: čtverou příčinu
snů; dvě člověku vnitřní, dvě zevnější..Ve spánku.
obrazotvornost.:-zpracovává -a rozvádí záležitosti;
věcia dojmy, které v.bdělémstavu: zaujaly: mysla
čit.člověka.-Nebo tělesnéstavy, zdravéči chorob
né, bez kontroly a'brzdění bděléhostavu, nerušeně
působí vé spánku -na obrazotvornost a vytváří vní
obrazy,-odpovídající takovému: tělesnémustavu:
„Pročež praví lékaři; že:je si třeba všímati snů,
aby se poznal.tělesný: a duševní stav člověka“ (2.
JI. 95, 6). Zevnější příčinou: snů:jest. ovzduší, stav
totiž atmosférických tlaků, a nebeská tělesa, z je
jichž působenína :fantásii spícího se tvoří jim od
povídající obrazy: dojmů a :příběhů.Moderní doba
sem musí zařaditi sny, které vznikají určitým tele
patickým: působením..Kdě: totiž je schopnost pů
sobiti:nadálku a přijímati takové působení, tam
při usilovném zabývání' myšlenkami o druhémpr9
jeví se na druhémpólu, nejsnáze ve snu; tento vliv“
slyšením volání nebo. tvořením:určitých- obrazů,
jež opravduodpovídají skutečnosti. To však bývá
jen ve vrcholně tragických případech.:Duchovní
příčinou:SNŮ,-mimo'nitro člověkajest „ještěsv.Tomáši Bůh:nebo ďábel: To pak-též -patří k výji
mečným případům a nikdo nemůže míti tolik do
mýšlivosti; že Se 0:jeho:osobnost bez ustání tako
vým mimořádným zasahováním stará Pán Bůh ne
bo močí nepřátelské.

Je došti -věřících'lidi,.kteří: dají velmina sny,
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kteří mají svůj osobitý snář a nenechají si vysvět
liti žádnýmzpůsobem, že-by se jejichsny skutečné
neplnily, jako skutečně prorocké sny. Ale v nauce
svatého Tomáše se ukazuje a moderní duševěua
to bezvýhradně potvrzuje, že se sen nevyplnil pro
to, že se zdál, nýbrž proto, že člověk mu uvěřil a.
pak nevědomky sám udělal něco, co mu bylove
snu.ukázáno — protože mu to bylo ukázáno. Kdy

„by siřekl: to senestane, co se.mi zdálo, zcela jistě
by se'to netalo. Čili, vyplnění snů si dělá népozor
ný člověk sám.-Třebas,"zdá-li se někomu 0 ně
"mluvňatech, znamená:to:proňneomylnou'mrzutost
příštího dne: Avšak teň sen'byl jen projevem ně
jaké nešprávnosti v tělesné soustavě,takže člověk
vstával sezárodkem špatné'nálady, o kteřém ani
nevěděl. Pak ovšem-se k tomůpřidá ještě. vědomí.
že se musístáti: nějáká nepříjemnost;ra pak věci,
které by jinak přešel, vnímá jako nehodu a svou
špatnou náladou a- netrpělivoští:skutéčné 'mrzu
tosti způsobí i.tam, kde byjje jinak nezpůsobil.-Ve smyslu;nauky sv“ Tomášelze: nejstručněji

Říci, že vlastní značkou pověrčivosti jest, uznáváti
něco Za příčinu; co příčinounění.“To' se uplatňuje
jednak přímo :v oboru náboženského života. Po
věrčivý je; kdose domnívá,:žezcela jistě dosáhne

+přízně Boží:.a vyslyšení: proseb; "jestliže'-při tom
Vužívá. přesně odměřených a-:určitých zevnějších

způsobů:určitého místa, počtů:a výběru modliteb,
určené„peněžité :oběti, počtu: svící, rozžatých na
oltáři, určitého kněze a'-pod.' Boží Šyn řekl pouze
docela:povšechně:„Proste a bude vám dáno.“ Ani
Boží Syn; ani. jeho Církev; neřekli, jaký způsob
zevnějších náboženskýchúkonů jest neomylné pů
sobivošti, vyjímajíc jedině:svátosti. Jedinou pří
činouvyslyšení: nášich: próséb: jest Boží moudrost
a moca láska;která všakpro:vyslyšení proseb
dala jediný požadavek: odevzdanost Boží vůle a
vytrvalost v pokorné:službě a modlitbě. |

Pro obor zvídání budoucnosti, závislé jediné na
svobodném“rozhodnutí člověka, platí nezvratná
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RE: pravda: dokud: se člověk sám „nerozhodl o svém
38 budoucím činu svobodně, není nikde zapsán jeho
E budoucíčin, leč.jedině v Božívševědoucnosti, a,ta
jE je tvoru neproniknutelná; Zurbonsen správně řekl:

„Kdyby byl Pán.Bůhvyzpytatelný vesvém vědě
k- ní, tím již přestával by býti Bohem.“ Nejsou tedy:
L příčinou ani známkou budoucnosti ty věci, ve kte

MĚ rých se budoucnost hledá, počínajíc kartami a kon
číchoroskopy a thebskými věštkyněmi.

Jest jisté, že-ve většině případů takových věš
teb teprve věštbasama přivedečlověka k jí odpo
vídajícímujednání a že nevědomky dělá pod vli
vem věštby: to,co: by“ jinak:nedělal. Stejně.jest
jisté, že skutečný jasnovidéc může se: dohadovati
budoucího. jednání člověka: z toho, co v jeho fan
tasii vidí:a se domýšlíze svých zkušeností, a ještě,
že zná minulost a:přítomnostz fantasie, do které
mu člověk uvolnil přístup. Ale s jistotou o naho
dilé budoucnosti nemůže mluvitinikdo nežjen Pán
Bůhsám. Svatý Tomášještě k tomudodává, že se
takovým zvídáním člověk dobrovolně'otvírá ďá
belskému šálení, V :káždém případě jsou. takové

věci projevem“-neúcty:k:Bohu,.Kdyžse hledá ve
tajemnosti :a-nevědomosti-lidské. Ato proto, aby
vychoval člověka'v:důvěře ve Svouprozřetelnost.
Je to hřích proto, že'se konají: věci, které zakazo
valjiž Starý. zákon: a -ještěvíce naprosto: Nový
zákon::Lépě než všichni věštci a dokonaleji než
všechno pověrečné počínání: ukáže člověku jeho
správnou cestu důvěra v.Boží vedení, nadějev Bo
ží pomoc, prosba -opomoca pokořná podrobenostBožímu:zákonů::.

Zvídání budoucnosti: bylo by:-bez hříchu jediné
v tompřipadě, Kdybyskutečný Jasnovidec.byltá
zán o stavů přítomném;v jakém je člověka kdyby
se vše Konálo:s vědomím,že se jedná o pouhé do
hadyna základě přirozených sil, ve kterých ne
můženikdy-býti zobrazena budoicnot. Ale'i to je
nedůstojné,křesťana;leda by u skutečného jasno
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„vidce hledal takové poznání přítomnosti, jaké hle
dá u lékaře, dávajícího vědecké prognosy do bu
doucnosti. Každého, kdo hledá věštce, musí zara
/ziti právě -ona neurčitost a tajemnost výpovědí,
která ukazuje, že- o budoucnosti nevědí nic urči
tého.

P. PROKOP ŠVACH O.P.

OSPRAVEDLNĚNÍ Z VÍRY V JEŽÍŠE
KRISTA: :

K-nejtěžším:bojům úauky sv. Pavla patří otázka
ospravedlnění.: V:-názoru“0 ospravedlnění člověka
se liší protestanté:od katolíků. Je-to právě sv.
Pavel; kterého se.dovolávají protestanté pro svůj

ad směr. Je. proto vhodné. rozebrat tuto-nauku 8v.
a Payla. Po úvaze o vykoupení.Kristem všech nás je
s třeba jednat o: tom; jak. jsme účastni tohoto vy

koupení Kristova.'
Nauka ::tridentského- sněmu -byla definována

právě proti "názorům protestantů, kteří neviděli
— v ospravedlnění -něco positivního -v :duši, nýbrž

pouze prohlášení. někoho.spravedlivým se. strany
Boží, a to tak, že hříchynejsou ničeny v. duši vli
tím milósti,.nýbrž jen nepřičítány anebo .přikryty
"zásluhami Kristovými.Člověk: je tedy 'ospravedl
-něn'tak; že uvnitř zůstává tim;čím byl, je jen-pro
hlášen za.ospravedlněného, pokud se mu.onapro
vinění nepřičítají. Je sice is: -ospravedlněním spo

dí jeno posvěcení,aletak; že je to:vnější připočtení
v zásluh Kristových, a nikoliv.ono-vnitřní obmytí a
F; obnovení člověka. Není však u všech jednotnost
C (vtomto nazírání na ospravedlnění.

Katolická-nauka naopak:.je, že ospravedlnění
člověka spočívá v odpuštěníshříchů á ve vlití mi
losti namísto hříchu..Praví výlovně trident. sněm
0. ospravedlnění: „Není. :pouze„odpuštění hříchů,
avšaki posvěcení. -a .obnovení: vnitřního člověka
dobrovolnýmpřijetímmilosti a darů. Proto člověk

"z nepravědlivého se Stává.spravedlivým a z ne
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©přítelepřítelem,.aby byl dědicem podle naděje -na
život-věčný.“
| Trojí věc spadá v tuto úvahu: čo totiž znamená

výraz ospravedlniti, jak třeba rozuměti ospravedl
nění věrou a konečně,jaký je. vztah nauky -sv.
Pavla k.podobnému místu u sv. Jakuba, na první
pohled tak rozdílnému.

Jde nejprve o to, coznamenávýraz 'ospravedl
niti, zda tolik co.učiniti spravedlivým anebo pro
hlásiti někóho za spravedlivého. „Je jisto, že výraz
spravedlivý znamená tolik'co správný, dobrý:ne
bo dokonalý a užívá se ho vždy jako opaku proti
bezbožnému,zlému v -mravním smyslu. Je však.
Spor0:60,co znamená opravedlniti. Tohotovýrazu
se totiž užívá i ve.smyslu prohlásiti -někoho spra
vedlivým na soudě, a to: jak u jiných spisovatelů,
tak i v Písmě sv."Takna. př. u Isajáše: „Blízko je,
kdo. mne ospravedlní, 't. j. ku právu mi pomůže.
Kdo se chce se mnou příti? Ať ke mně přistoupí.
Hle, Pán mi pomáhá. Kdo mne odsoudí?“ (50, 8,
9.).U profánních spisovatelů se užívalo tohoto vý
razu též v podobném smyslu. Avšak, jak pozname
nává Prat; idea.o; Bohu, ospravedlňujícím lidi,
byla pohanům. úplně cizí a neznámá.! Podobně ta-.
ké u sv. Pávla možnonajít toto slovove zmíněném
smyslu alespoň:v.této větě: „;.". neboť nikoliv po
sluchači zákona jsou.spravedliví: u.Boha, nýbržči
nitelé zákona budou uznáni-za spravedlivé.* (Řím.
2, 13.):Jinak“ však- se musí. uznat, že ospravedlniti
znamená u sv. Pavla vždy tolik; co učiniti spra
vedlivým a ne je prohlásiti za spravedlivého. Je to
těžko jinak. chápat myšlenku sv. Pavla o osprave
dlnění nežli jako něco vnitřního, co skutečně člově

ka činyvnitřně dobrýma nevinným, neboť, jestližeBůh prohlašuje:někoho.za spravedlivého, je třeba,
aby tento soudBoží odpovídal.pravdě, čili že člo
věk Bohem za spravedlivého :prohlášený nemůže
zároveň-zůstat vnitřně hříšný, t. j. nespravedlivý.
pouze -jen zevně přikrytý zásluhami :Kristovými.

1 Prat, La theologie'de S,Paul, t. I..p. 199.
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Na tento výklad odpovídá sám Sabatier: „Pavel 3
by neměl slov dosti přísných, aby zhaněl tak hrubý %
výklad své myšlenky.“?ž„Odporuje to opravdu

-smýšlení Pisem, aby člověk Bohem ospravedlněný
-dále zůstal hříšníkem nebo aby takovým byl na

zýván. Naopak věřící Kristovi jsou nazýváni sva
ti. Stačí k tomu všimnoutsi jen některých textů
sv. Pavla, abychom viděli, že 'u“něho ospravedi
nění znamená opravdu něco vnitřního, životního,
obnovení člověka,.odumřenístarého člověka a.tím
oživení nového člověka podle: obrazu“ Kristova.
„Nebo proč 'zemřelKristus za nás, když jsme byli
ještě mdlí, v čas topříhodný za bezbožně. Vždyť
sotva za. spravedlivého kdo umírá; za dobrého totiž snad někdo se-i odhodlá zemříti. Bůh však uka
zujé svoulásku:k nám tím, že Kristus zemřelza
nás, když, jsme byli ještě. hříšnými; mnohem tedy
spíše nyní, byvše ospravedlnění krví jeho, budeme
uchování skrze něho od'hněvu.“: (Řím. 5, 6—10.)
Je.těžko :rozumětitěmto slovům jinak, "nežli že
krví Kristovou jsme tak:obmyti, že Jsme skrze.ni
spravedlivými uvnitř.a.ne jen.proto, že pro záslu
hy: Kristovy“ se nám hříchy nepočítají. Duch sv.,
princip posvěcení,přinášíživot do duše, bydlí v ní
jako ve chrámě.„Podle'svého milosrdenství nás
spasil skrze koupel znovuzrozenía obnovy Ducha
svatého,jehož vylil na nás-hojněskrze Ježíše Kris
ta; Spasitele našeho, abychom byvše:ospravedlně
ni milostí jeho. stali: se.podle naděje dědici života
"věčného““(Tit. 3,-5—7). Je zde jasně vyjádřeno
vylití Duchasv.;obnova; jež též znamenáněcopo
sitivního a Konečněznovuzrození, t..j. udělení no
vého života. Na jiných místech praví: týž Apoštol,
že máme: choditi“v':obnově života (Řím..6; 4), že
náš starý člověkbyl:ukřižován, aby bylo zničeno
tělo hříchu a-že osvobozeni od hříchu, byli jsme
učiněnislužebníkyBožími (Řím.6, 22). A jiný text

-ještě jasnější: „Atakovými jsté. někteří byli, (t. j.
pachateli. různých :hříchů), ale:dali jste se obmýti,

2 Sabatier, L'apótre Paul; p. 321.
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Eale bylí jste posvěceni, álebyli jste ospravedlnění
| "ve jménu Pána.našeho Ježíše Krista a v Duchu

AF Boha našeho.“ (1 Kor. 6, 11.)R© Jakéjsou„podmínkykospravedlnění?Podle
F učeníprotestantů je to víra, ne ovšem t.-zv. dog

k matická víra, nýbrž ve smyslu důvěry. Člověk je
E ospravedlněn, ne-sice vnitřní spravedlností, nýbrž
E spravedlností Kristovou, -kterou má člověk od Bo
E ha dotud, dokud věří, že ji má, i když přitom vnitř
$ ně zůstáváhříšníkem, dokud bude živ. Je tedy

k tomuto. ospravedlnění nutná víra,.plná důvěry.
Proti tomuto názoru se staví zase nauka sněmu

tridentského, který výslovně zavrhuje toto míně
ni'a praví, že nestačí:k ospravedlnění pouhá:víra,
nýbržže se strany člověka se vyžadují různé jiné
podmínkyza pomoci milosti.

Takový.výklad, jakoby k ospravedlnění stačila
jen pouhá:víra ve vysvětleném smyslu; se protiví
nauceevangelia vůbeca; duchu theologie sv. Pav:
la. (Spolupůsobení člověka 'v díle spásy pomocí
dobrých „skutků“je. to, co se zdůrazňuje- ve: všech
evangeliích, *ktomu všemu se odnášejí. ony četné
výzvykvarováníse zla, ke konání dobra, k.tomu,
že nestačí:říkat Bohujen Pane, nýbrž že-je třeba
zachovávat přikázání, očistit se, konat dobro. Je
to právě epištola :k;Římanůny,' která ukazuje, že
ona'víra, jež je nutná, není jen úkon důvěry, nýbrž
je to úkon rozumu:a vůle vzhledem ke zjeveníBo
žímuak pravdám Božím:',,...neboť budeš-livy
znávati ústy svými.Pána Ježiše a budeš-li:věřiti
v srdci svém, že Bůhho vzkřísil z mrtvých, spasen
budeš.:Srdcem totižse věří:ke spravedlnosti,- ústy
však::dějese :vyznání, ke spáse... Nuže, kterak
budou vzývati.toho, v koho nevěřili?Kterak však
uvěří:v- toho,:0kom neslyšeli? A kterak uslyší-bez
hlasatele?...'Tedy víra z kázání, kázání pak z roz
kazu Kristova“ (Řím10, 9—17)- Jsou:'zde tedy
tři věci: skutky ze života Kritova, jejichž vyvr
cholení je: ve:.zmrtvýchvstání,jež je nutno:při
jmout věrou, tedy ne pouhou důvěrou, nýbrž úko
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nem rozúmového souhlasu. Tato víra se projevuje
vyznáváním slovya rodí se v myšli posloucháním
nauky Kristovy. A v epištole ke Korintským se
zřejmě víra ódlišuje od naděje a lásky, není to
tedy jen důvěra, jež je spjata s nadějí čili jinými
slovy je to víra v určité pravdy a fakta ze života
Kristova,to co nazýváme dogmaátickouvěrou. „Ny
ní patřímeskrze zrcadlo v'záhadě, ale tehdy tváří:
v tvář, nyní poznávám částečně, ale tehdy poznám
úplně,"jakoži i úplněpoznán jsem.Nyní však trvají
víra, naděje a láska, tyto tři; alenejvětší znich
je láska“ (1'Kor. 13, 12—13). Nejlépe to vysvětluje
text epištolyke Galatům, kde se jasně praví;jaká
víra je nutná k ospravedlnění; totiž taková, která
je vytvářena láskou: „V Kristu Ježíši totiž ani

„obřízkanic'neplatí, nýbrž?víra, která působískrze
lásku“ (Galat. 5, 6). Víra. musí být spjata s láskou.
Tak tedy chápaná víra se mák'ospravedlnění jako
podmínkacelého onohokomplexu úkonů nutných
k ospravedlněníasi tak, jakokdyž najiném mistě
čteme: „Bez víry:však se nelze Jíbiti Bohu, neboť
ten, jenžpřistupuje k Bohu, musí uvěřiti,že (Bůh)
jest a odplacuje těm, kteří ho hledají“ (Žid: 11,6).
Je-sice pravda, že když" předmětvíry spadá do
oboru“naděje, že-víra je -zároveň „důvěřivá,-je-li
upřímná,ale není tomutak výlučně, aby víra zna
menala jen.úkon důvěry.'Ovšem'itato tak zv. dog
matická víra není jen. něco:čistě intelektůálního a
teoretického, nýbrž je to'ona víra, jež musí říditi
celý život a veškeru naši -činnost a ji 'ozařovat; je
třeba;abychombyli vedeni skůtkyvíry jak k Bo
hu, tak kbližnímu i vzhledemk sobě.* Ovšemnení

-ťo víra, jež,dává samasebou osprávedlnění, nýbrž
Bůh“skrzé víru,' takže'jéště. lépenež jen pouhou
předběžnou podmínkou“můžemevíru 'nazvat pří
pravouk ospřavedlnění: se' strany -člověka.za pů
sobení milosti. Tato-víra směřuje k přijeli křtu,
jimž je člověk- vštípen na Krista a jímž jako.ná

strojem protékádo duše“lidské milost,'činící ji
3 Vosté,Studia Paulina,p. 96. “

606



- spravedlivou. Tak nejlépe chápeme celý onen aktospravedlnění.
Co však s oněmi texty, kde sv. Pavel hlásá, že

člověk:je:ospravedlňován věrou bez 'skutkůzáko
na (Řím 3,.28, Gal. 2,.16)? A jak srovnat nauku
Sv. Jakůba, který zase výslovně praví, že člověk
je ospravedlňován ze. skutků zákona, ne pouze
zvíry. (Jak. 2, 24; 2, 21—22.) Na to již odpověděl
sv. Augustin, když napsal: „Proto nejsou proti so
bě sentence dvou apoštolů, Pavla-.a Jakuba, když
jeden praví, že: člověk je 'ospravedlňován věrou
bez skutků a druhý .praví;že je-marná víra bez
skutků, protože onen mluví. o. skutcích, jež víru
přecházejí;tento'o'těch, jež:víru:následují.4

Je třeba se.dívat'na tyto dvě věty. s jiného hle
diska.Sv. Pavel staví proti skutkům zákona živou
víru.v Krista,víru, jež. působí skrze lásku, a tedy
spojenou 5 dobrými skutky. Sv. Jakub zase bojuje
proti mrtvé víře bez skutků, řekli bychom v řeči
sv. Pavla; -protivíře: népůsobíčí: skrze: lásku. -Ne
údporují-si, protože každý má na mysli jinou věc.
Sv. Pavel se obračelhlavně na ty, kdož sympátiso
vali s-židy:a dovolávali se zákona Mojžíšova.v.
Jakub zase-měl na-zřeteli křesťany; proti nimž do
kazuje,že:nestačí:víra bez skutků:Tedy sv. Pavel
stojí před: ospravedlněním:člověka: nevěřícího v
Krista, sv. Jakůb: po:ospravedlnění křesťana, je
hožvíra by mohla býti mrtvá, nečinná, není-lioži
vena skutky Jásky.

To.je tradiční:výklad'nauky svPavla-a je zřej
mo, jak nejlépe odpovídájeho duchu. Je nutno
brát ohled:na-celousoustavu nauky tohoto Apoš

tola, a se:vyhnulo:jednostrannosti,hlavněkdyžvíme,'jak:někdy věty .sv. Pavla bývají nejasnéa
jejich smysl:Vynikne teprve ze: -srovnání celé sou
visloti anebo'za:pomoči jiných podobných:míst.
Tak mají smysl oný -ustavičné.výzvytohoto Apoš
tola k dobru; kesvatosti;:ono přísné:varování před

89).
-—

4 Sv.Augustin,n div.giaestidnibus, au. 76 (PL, 40;
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skutky temnosti. A 'v tomto světle se též objeví :
cena víry v Ježíše Krista a způsob onoho vnitřního
ospravedlnění skrze milost Ducha sv., rozlitého
v duši. ,„Jsouce tědy' ospravedlněni z víry, máme
pokoj s Bohem skrze Pána našehoJežíše Krista;
skrze něhožjsme i obdrželi přístup k té milosti, ve

které „stojíme“a honosíme se nadějí veslávu Boži.“(Řím. 5, 1.)

JAN RUYSBROECK
VIZTE, ŽENICH PŘICHÁZÍ,
VYJDĚTEMU VSTŘÍC.

Tato slova nám“přináší sv. Matouš, evangelista,
aKristus“je pronesl-ke svým:učedníkům a ke všem
Jidem v:podobenství o pannách: "Tímto ženichem je
Kristus a lidská přirozenost je nevěstou, kterou
"Bůhstvořilpodle svéhoobrazu.a ke'své podobě,
á postavil ji'ná počátku na nejvznešenější, nej- *
krásnější, nejbohatší a nejúrodnější koutek země,
totiž doráje. Podrobil jí všecky tvory.a 'okrášlil
ji-milostmi; dal jí příkaz, aby'si mohla zasloužiti
svou poslušností (získati) býti: -56 svým ženichem
v'ustavičné věrnostipevriě:spojena, anižby kdy.
upadla-v nějakou nesnáz nebo: hřích.Tu:přišel pod
vodník, pekelnýnepřítel, (který jí to! záviděl),
V:podobě lstivého hada a-oklamal:ženu.a:oba.okla
mali' muže, hlavu::přirozenosti lidské: I oloupil
klamnou radou přirozenost,nevěstu Boží;:byla vy
puzenado cizí země, chudá :a ubohá;;zajatá, utis
kována a od svých nepřátel zotročena, jakoby se
již nikdy neměla -vrátiti do své vlasti.a činiti po
kání; však jakmile -se Bohu'uzdálo,:a-začal míti
soustrast:s' utrpením své milenky,poslal na zem
svého.jednorozeného Syna do-bohatého sálu-a ve
lebného chrámu, do lůna,Marie: Panny. Tehdyse
zásnoubil s-onounevěstou; naší přirozeností a spo
jil ji se svou osobou-pomocí nejčištší“krve vzne

'šené Panny., Knězem, který: zasnuboval tuto ne
věstu;..byl. Duchsvatý; anděl Gabriel zvěstoval
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- toto manželství, přesvatáPanna dala svolení. Tím
i* to způsobem vzal. na se Kristus, náš ženich, našiÉ| přirozenostanavštívilnásvcizízemiapoučilnás.
*. o nebeských 'mravech a o dokonalé věrnosti. Pra
z coval a bojoval'jako zápasník proti našim nepřá

telům, otevřel žalář, vyhrál a usmrtil naši smrt
svou smrtí. Vykoupil: nás svou krví, osvobodil nás
ve křtu svou vodou a obohatil nás svými svátostmi
a milostmi: abychom „vyšli“ se všemi ctnostmi a
šli mu vstříc v sálu slávyjej požívati bez konce
na věky. Nyní praví Mistr pravdy, Kristus: ,„Vizte,
ženich přichází, vyjděte mu naproti.“ Těmito slovy
nás učí Kristus,. náš. miláček, čtyřem věcem. Prv
ním (slovem) nám dává: příkáz;:když praví: „Viz
le“ Všichni,kteří: zůstávají zaslepení a nevší
mají si tohoto příkazu, jsouzatraceni. Druhým slo
vem:nám ukazuje,: co-máme'viděti, totiž příchod
ženichův;tímže praví: „Ženich přichází“ Za třetí
nás zaučuje“aporoučí.nám, co mámečiniti, když
praví: „Vyjděte“ Začtvrté; kdyžpraví:„Naproti
jemu,““poučuje nás o zisku'a účelu vší naší náma
hy (činnosti) a:našehocelého 'života,totiž milost
né setkání s ženichem.Tato slova vysvětlíme a vy
ložímedvojím způsobem: Za prvé obyčejným způ
sobems ohledem“na základní neboli činnýživot.
jehož je zapotřebí!všem lidem, kteří chtějí -býti
Bpaseni.Za druhé vyložíme ftato'slova ve vztahu
k vnitřnímu'povznášejícímu, po Bohu toužícímu
životu, k němužmnozí lidé spějí pomocí ctnosti a
milosti -Boží.Za: třetí je vysvětlíme se vztahem
k.nadpřirozenémů; nazíravému životu; jehož do
sáhnea zakouší jen málo lidí pro hloubku a vzne
Šenost:tohoto života.

Nyní:tedy o prvém: Kristus, moudrost Otcova;
praví: a!pravila. vnitřně, podle svého božství, ke
všem lidem 'od časů. Adama: „Vizte.© A viděti-je
třeba. Považ nyní vážně: kdo máviděti, ať.těles
něnebo duševně, k.tomu třebatrojího. Za prvé po
třebuje člověk, aby:"mohl tělesně viděti, vnějšího
nebeského--světla nebo jiného hmotného světla,
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takže prostředek, jímž vidíme, zde vzduch, musí
býti osvětlen. Za. druhé "pohotovost:(odrážeti: věci,
které mámeviděti, ve svých očích. Za třetí musí bý
ti nástroje, oči,Zdrávy a bezeskvrn, aby se vnich
mohly hrubé, hmotné: věci“co, nejjemněji odrážeti.
Chybí-ličlověku jedno z těchto tří, nevidí. O tom
to patření nebudeme dálemluviti, "nýbrž o patřeni
duchovním,--nadpřirozeném,: V němž spočívá celá

„naše-blažénost. Ktomuto duchovnímu,nadpřiro
zenému patření je třeba rovněž tří věcí. Za prvé
světla Božímilosti, za druhé vůle, přikloňující se
dobrovolněk Bohu, za, třetí čistého: svědomí bez
těžkých hříchů. Dejte:tedy.pozor.:Protože je Bůh
všeobecné. dobro a-jeho-nezměrná láska- je všem
společná, rozdává svou .milost: dvójím: způsobem:
jako milost:předcházející a.jako milost, již si.zís

“káme. život věčný.. Předcházející: milost je: všem
společná, pohanům.iŽidům,:dobrým-i'zlým. Pro

„svouvšeobecnou lásku, jíž Bůh:miluje všechny lidi.
„dal hlásati a“zjevovati své.jméno a vykoupení lid
ské "přirozenosti' ve všech: končinách země. Kdo
chce, může se obrátiti. Všechny svátosti, Jak. křest
tak“ostatní, jsou :pro:všechny lidi,-kteří:je: chtějí
přijmouti, každému podle-jeho: potřeby; něboť Bůh
chce zachrániti všechny:lidi a:nikoho nechce -za
tratiti, V-den. soudu nebude si nikdo“moci stěžo
váti;skdyby-se chtěl obrátiti, nic by mu k tomu
nechybělo. -Bůh je všeobecnou září.a všeobecným
světlem;které osvětluje nebe'i zemi-akaždého, po
„dlejeho potřeby a jeho ohodnocení.Avšak i když
je Bůh'pro-všechny-a'i:když: svítí sluncená vše
chny stromy,zůstává. přece:jenom leckterý strom
bezovoce; a některý strom přináší ovoce, z něhož

„mají lidé málo užitku. Proto: se-stromy ořezávajía
roubují větvemi z plodných:::5tromů, „aby přiná
šely dobré, chutné. a lidem.užitečnéovoce.

Úrodnou:ratolestí, která: pocházíz: živého.ráje
věčného království je světlobožské milosti. Žádné
dílo nemůže.se. člověku líbiti:nebo mu přinésti uži
tek, nevyrůstá-li z této ratolesti. Tato ratolest bož
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ské milosti; Která činí.člověka Bohu milým a již se:
dosáhne věčného života, se nabízí každému člově
ku, avšak nezasazuje se do všech lidí, neboť ne
chtějí ořezati'planost svého stromu, nevěru:anebo
zvrácenou vůli, která se vzpírá Božím přikázáním.

"Má-livšak býti tato ratolest božské milosti za
sazena.do naší duše, je k tomutřeba tří věcí: před
cházející milosti Boží, Bohu nakloněnévůle a čis
toty svědomí. Předcházející,milost dotýká se všech
lidí, neboťBůh-ji dává všem společně, avšak do
brovolný sklon k-Bohua čisté svědomí nemají vši
chnilidé, a proto-je jim milost:Boží, jíž by siza
sloužili věčný: život, zadržená.

Předcházející.milost. se dotýká: člověka zevně
i zevnitř. Zevně v "nemocech: nebo „při ztrátě čas-
ných statků, drahých-příbuzných a přátel nebo
veřejným pohaněním.-Nebo člověkbývá kázáním,
dobrými:příklady svatých nebo etnostných lidí,
jejich slovy ajejich skutky tak dojat;že přichází
k sebepoznání. Je:to působení Boží zevně.

Někdy býváčlověktaké vnitru pohnutpři roz
jimání bolestí.a utrpení našeho Pána a všeho dob
ra, jež Bůh prokázal jemu' a všem lidem.Nébo
když sl“„představí své hříchy, -krátkost života,
strach před smrtí a peklem; věčná muka pekla a
věčnéradosti'v nebesích a“uváží, že jej Bůh ušetřil
v jeho hříšícha -že čeká na jeho obrácení, -Nebo
pozoruje“podivuhodné dílo, 'jež Bůh stvořil: nebe
i zemi'a-všechna stvoření.To jsouúčinky před
cházející milosti.Boží, které působí na člověka:ze
vně i uvnitř různým způsobem, Dále má člověk
přirozený-sklon k-Bohupomocí duševní jiskry a
nejvyššího rozumu, který vždy touží po dobrém“
a nenávidí zlo: Bůh:se dotýká lidí podle potřebý
a bídykaždého tak, že člověkbit a vyplísněn, do
stává strach a. bázeň, zaráží se a zpytuje své ni
tro. To všeještě. patří:k:milosti předcházejícía ne
k záslužné.Mezitím připravuje předcházející mi
lost na přijetí druhé.milosti; jíž si zasloužíme život
věčný,kdyžje duše takto prosta zlé vůle a zlých
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skutků, vyplísněna, zbita .a ve strachu, -co má či
niti, když vstoupí do sebe a přemýšlí o Bohu a
svých zlých skutcích, povstane z toho přirozená
lítost.nad-hříchy, přirozená, dobrá vůle. Je to nej
větší. účinekmilosti předcházející.

Koná-ličlověk se svéstrany, co může, ale ne
může dále pro svou slabost, pak je to věcí bezmez

-né dobroty Boží dílo dokončiti. Pak přijde vyšší
světlo:božské milosti; jako slunečnípaprsek a je
vlit do duše nezaslouženě, a aniž měladuše touhu
odpovídající této kodnotě. Neboťv tomto' světle
se Bůh-dává z dobrovolné dobroty a velkodušnos
ti, již si nemůže zasloužiti žádný tvor dříve než
se mu jí dostane.'Je to.tajemné působení Boží na
duši a uvádí v. pohybduši:se-všemi jejími silami.
Zde přestává působnost.přecházející:milosti a-na
stupuje druhá: milost,nadpřirozené světlo.

Toto světlo. je prvním požadavkem a: z něho
vychází ,druhý,.a to:se strany duše, totiž dobro
volný-sklon vůle -vjednom okamžiku tohoto času,
a tu; ve spojení Boha s duší vypučí láska. Tyto
-dva požadavky spolusouvisí, takže jedno bez dru
hého nelze uskutečniti.:Když se Bůh'a duše najdou
v milostnémspojení, sesílá- Bůh na čas světlo a
duše -se dobrovolně obrací mocí milosti v krátkém
okamihu tohoto času, a ze spojeníBoha'a duše se
rodí láska. Neboť-láska je milostným poutem mezi

-Bohem'a:milující duší.
*Ztěchto dvou, z“milosti -Boží :a' dobrovolného

sklonu vůle, osvícené: milosti, vyrůstá láska, to
jest božská -láska.. A z božské lásky vychází třetí
podmínka,-očista svědomí. Tyto tři:podmínky jsou
spolu,'takže jedna bez drůhé nemůže po delší do
bi trvati, neboť'kdo má božskou lásku, mái doko
nalou lítost nad svými.hříchy.

"Pozorujmevšak zdeřád Boží a Stvoření,Jak byl
Zde vyložen; Bůhdává své světlo, a pomocí tohoto ;
světla nastává dokonalý příklon.VÁtěch dvoupak 4
povstává dokonalá láska k Bohu:Láska však usku
tečňuje dokonalou lítost a-očistu svědomí,popa
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třenímna zločinnost a skvrny duše. Protože člo
věk miluje Boha,zošklivuje si sám sebe a všechno
své jednání. To je obyčejný postup při obrácení.
Z toho povstane v člověku upřímná lítost a doko
nalá bolest; že kdy konal zlo, a pevnávůle, nikdy
již nehřešiti' a vždy více sloužiti Bohu v pokorné
poslušnosti; upřímná zpověďbez taje, bez okraš
lování a přetvářky; dokonalé zadostiučinění podle
rady moudrého kněze a pak začátekv ctnostech
a všech -dobrých skutcích. Tytotři věci; jak jsi
slyšel, jsou nepostradatelny k božskému patření.
Máte-li tyto tři věci, pak: mluví Kristus -ve' vás:
„Vizte,“ a pak. skutečně vidite..

To je první zé čtyř hlavních bodů; onen totiž,
kdy Kristus, náš Pán, praví: „Vizte..

Nyní nás 'dále poučuje, co máme'viděti, když
praví: „Ženich přichází.“ Kristus, náš ženich,prá
ví totoslovo“latinsky: „Venit.“ Totoslovo obsahu
je dva časy: čas, který minul a(čas,který je nyní
přítomný;přesto:však myslí'zdé na čas,který ještě
přijde.

Podle toho mámerozlišovati trojí příchod na
šeho Ženicha, Ježíše Kristá. Při prvém příchodu
stal se z-lásky člověkem pro-lidi; druhý příchod se
odehrává denně, často 4 mnohokrát v každém mi
lujícímsrdci-s novýmimilostmi adary, podletoho,
jak je člověk uschopněn je“ přijimati. Při třetím
uvidíme Krista přicházeti k'soudu nebo v hodině
smrti..Při každém příchodu třeha uvážiti tři věci:
příčinu čili „proč“ vnitřní dění a vnější skutky.

Příčina,proč Bůh stvořil andělya lidi, byla jeho
nesmírná dobrota a vznešenost; chtěl, aby blažo
nost a bohatství, jimž je sám,byly zjeveny roz

umným tvorům, aby jej požívali V čase a po časeabyjej zažívalive věčnosti.
Příčina, proč se Bůhstal člověkem, byla jeho

nepochopitelná láska a bída všech lidí, neboť byli
zkaženi pádem a nemohli ničeho napraviti.

Příčina však, proč Kristus, .ať jako Bůh nebo
jako člověk vykonal na zemi všecky své skutky,
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je čtvera: jeho božská, nezměrnáláska, stvořená
láska zvaná caritas, která naplnila jeho duši-při
spojení. s věčným slovema jako dokonalý dar je
ho Otce;:velká bida lidské přirozenosti a konečně ©
čest jeho Otce. To jsou příčiny“příchodu Krista,
našeho Ženicha, -a všech jeho skutků, vnějších
i vnitřních.

Nyní musíme u Krista, svého Ženicha, uvažovati
o způsobu, který pěstoval v nitru. a.0 skutcích,
-které zevně vykonal: o „jeho ctnostech a jeho
ctnostných skutcích. s

Způsobbytí, jež měl podle svého božství, je.nám
nepřístupný a nepochopitelný, neboť“ten spočívá
v tom, že bývábez ustání plozen:Otcema že Otec
v něm a jeho. prostřednictvím *„poznává a tvoří, Í
uspořádává a. ovládá všechny věci na nebi i na
zemi. Neboť on „je moudrost“ Otcova,.a vdechují
jednoho.ducha,,to jest.jednu.lásku,která.je. poutemmezi.nimi,-jakož:imezivšemi:svatýmiAVŠE-| *
mi dobrými-lidmiv: nebiina zemi.O tomto-způ

„ -sobu nebudeme dále mluvti, avšak o těch, které
"mělz božských. darů a.ze stvoření svélidské přiro- |

—zenosti. Takových způsobů- je nad míru mnoho;
nebeť kolik bylo v Kristu vnitřníchctností, tolik
bylo vnitřních způsobů; každá ctnostmá svůj způ

sob. Ony ctnosti a ony způsobyv duši-Kristově
| "převyšovaly daleko rozum a pochopení všech stvo

ření. My však z'toho vyvolíme tři, totiž“ pokoru,
lásku a utrpení nebosnášení, ať trpělivosti, vnitř
ně nebo.zevně..To jsou tři hlavní. kořeny a začátky
všech ctností a každé dokonalosti.

:Z knihy: Ozdoba k duchovní svatbě,.

“

JAROSLAV DURYCH

VŮDCE

-Jsou -lidé,:kteří. touží.a, volají, povůdci, a jsou
lidé, kteří o něm nechtějí ani-slyšeti, ale tato chuť
a nechuť není'u týchž lidí vždy stejná; měníse
v různých "příležitostechi v:různých náladách a
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také přředstavyo vlastnostech a úkolech,žádaného
vůdce jsouproměnlivé. Jsou představy o vůdcích
časných, 0 diktátorech, sjednotitelích, osvobodite
lích a:mstitelích, a jsoutéž představy o vůdcích
věčných, jejichž mrtvoly mají býti vystaveny ve
skleněných-rakvích, přístupny, všemu lidu, který
k nim má konati pouti jako třebas.k mrtvole Le
ninově. Jsoů tědy:představy různé, i vůdcové růz
ní a'jest; zřéjmé, že název vůdce: může býti též vel
mi sporný,:nejen tím; že jednoho vůdce v témže
národě:jednivelebí, druzí pak: tupí, nýbrž i tím,
že i samo jeho vůdcovství může se zdáti neskuteč
né, uměle:„předstírané“a zfalšované.

Có bychom:sevšak' příliš starali o různé ty vůd
covské problémy; které. si vymyslilo a vymýšlí tak
zvanélidstvo! Máme svou:představu vlastní a tó
podlezákona naší víry. Podle této víryvíme, že
vůdcenejen potř ebujeme, nýbrž i máme,a že je to
vůdce, za kterého :i plesáním děkovati má .země,
jak:se praví vhymně: ,

-Lauda Sion Salvatorem; laúda' ducem —
Máme tedy: svého vůdce: a tímto. vůdcem jest

náš Spasitel. A poněvadž se od-každého vůdce žá
dá; abysvůj lid -někam vedl, i náš Spasitel svůj

lid někamvéde::A'“za: to,že: 'nás:vede, máme mu.
vzdávati:chválu radostnoua okázalou. I je tedy
třeba se zamysliti'a tázati se, kam že nás vede, a
hned ovšemse zamysliti i nad .tím,že: takový vůd
ce jako náš Spasitel; který: jest Bůh sám, -nemůže
nás:vésti jen tak všelijak na nějaké místo neslav
né, poněvadž jinak- by,sé mohl a musil diviti svět,
že si Bůh vyvolil za cíl svého vedení a svého vůd
covství. něco,-k čemu:by nebylo nezbytnětřeba
právě. sa ěho Boha: A hned.slyšíme ztéto: písně,
"jak s jšsotemí chválen jest Spasitel a Bůh jako náš
Vůdce;-tedy nejen.za to, že:nás.spasil,nýbrž i za.
to, že nás vede aže jako náš Vůdceje.neméně zna
menitý-A.slavný nežjako >náš:Spasitel. I.ptáme setedy;:kam že nás:vede?:::

Lze..zajistéodpovědět právě'takjako při křtu,
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ženás vede do života věčněho.Tentotiž; kdo chce. *
býti pokřtěn, žádá od Církve život věčný. Je to
zajisté věc nesmírná. a nezměřitelná, ale to slovo
jako by dočasně pozbylo své srozumitelnosti a
mnohý by musil mnoho a dlouho přemýšleti o tom.:
co je-to žádost o život věčný. Řekne-li se totiž, že

„Spasitel nás vede k životu věčnému, zdá se, že je
tověc už bezpečně zajištěna a proto již snadná a
zcela všední a není ši třeba nad tímpříliš lámati
hlavu, poněvadžje tov dobrémchodu jako.stroj,
jejž řídí někdo jiný,.a jenž půjde-tak dlouho, na
jak:dlouho je natažen:I jest.nám dneš třebaně
jaké představy určitější. Život věčný je totiž něco
pomyslného,my však potřebujeme něco.konkret

ního,.co oychommohli nakreslit. nebo popsat.A'toje tedy:toto:.
Náš Spasitel:nás vede2a: sebou a:s sebou naKal

varii. To jest na světě:jeho hlavní. cesta a hlavní
cíl. On o.sobě řekl: Já jsem cesta, pravda a život.
Vede-li nás, je-li naším vůdcem.a uznáváme-li ho
za svého. vůdce, pak. ovšem musíme jíti svou ces
tou, kterou šel a jde. před námi.sám. Zajisté pak
nás. nespasil tím, že šel na-svatbu do:Káně Gali
lejské, ani že.vstupoval'do domů svých: přátel, do
lodic rybářských-a na horu Tábor, nýbrž tím, že
šel na Kalvarii, nesa. svůj -kříž.:A řekl:nám nejen,
žeon jest cesta, nýbrž'i to, abychom vzali svůj
kříž a následovali. ho. Vidíme z toho, že.není vůdce
jako vůdce, ani.není cesta:„jako-cesta. Ale o této
cestě, kterou nastoupil nášSpasitel, víme, že to
byla cesta: moudrosti božské.-A-tím se nerozumí, že
Spasitel byl tak: jako tak moudrý'á že, výdal-Ji se
na tu.cestu; věděl, proč to dělá, nýbrž míní se tím
něco mnohem přesnějšího:a:znamenitějšího: Právě

-touto cestou:bylasvětu 'dokázána Moudrost Boží
a kdyby byl býval Spasitel této- cety: nevykonal,
nebyl by býval podal důkazu. o:Moudrosti Boží.
Neboť důkazem Moudrostijest vítězství nad tím,
cojí odporuje. Bohu odporuje ďábel, i je:tedy dů
kazem Moudrosti-Boží vítězství nad ďáblem ato
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Ř hotovítězství dosáhlBůh právě na Kalvarii. A všu
de, kde se mluví 0 Moudrosti Boží, míní se tím Spa

svatý Robert Bellarmin.
Mytedy máme bojovati s ďáblem. To byse ještě

nezdálo věcí tak:obtížnou; vždyťi ve světských
armádáchjest pro mnohé vojáky dosti místa v zá
větří, kde nestraší tvář nepřítele ani pokřik a
třeskzbraní; ostatněse ví, že i ti zbabělí se jakž
takž svezou 8 těmistatečnými a'i světská sprave
dlnost .mnoho -přehlíží i odpouští. Ale náš vůdce
chce, abychom 's-ním též vítězili, a toho lze do
sáhnouti toliko na Kalvarii. To jest cíl pro ty, kteří
jdou a dojdouaž do posledka. To jest cíl, před
kterým tisíce a tisíce lidí si zakrývají oči, to jest
cíl, o kterém seraději nemluví, ale, nic naplat, je
to cíl pravýa opravdový a je to cíl, který jest
oslavovánv hymněs velikým jásotem, neboťta
hymna--nás vybízí k tomu, abychom: chválili -svého
Vůdce s plesáním a to za to, že to jest Vůdce a
jaký je to Vůdce a kamnás vede a proč nás vede
aže můžeme,smíme, máme a musíme jíti za ním
kcíli, jakého.nemá anebude míti žádný jiný vůdce.
na celém:světě, neboť tento cíl dal nám Spasitel
náš; protože jeho Moudrost jest božská, kdežto cíl
všeho toho, co-hledají národovéa jejich vůdcové,
jest jen odvozený od -potřeb časných a mnohdy
l pomyšlných.

A je to-cíl těžký a nepohodlný-a slavný, jakseME©slušítěm,kteří.majíBožského.Vůdce.Nemůže
as- býti lehčía pohodlnější: a méně slavný než to, co
chtějí vůdcovéstátů atohotosvěta.

£ 00 tedy jest: Vůdce? Kdo jest Vůdce? Kde ho
hledati a--jak mu rozuměti? A co tedy souditi
o všem- statním?“
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DOMINIKÁNSKÁ ŠKOLA.MYSTIKY
Mluvím-li o dominikánské 'mystice, nemám na

mysli'jen nejvyšší stavy .důchovního života, vlité
nazírání, trpné stavy duše, kde je. více vedena

„zvláštním působenímDucha svatého,než aby sama
šla, jak.je tomu na počátkucesty asketické; tím
méně“chápu mystiku jako souhrn mimořádných
jevů v duchovnímživotě jako jsou vidění, zjevení,
stigmata a.jiné.mimořádnémilosti zdarma dané
nebo čharismata. Slovo mystika beru.ve* smyslu
tradice nején dominikánské, nýbrž“ivšech: ostat
ních staršíchcírkevních družin, podle níž znamená
mystika bohovědu žitou na- rozdíl od bohovědy čis
tě teoretické, jakto. naznačil už Diviš mystik: Slo
vem mystika:Tozumím tedy: duchovní.život vcelé
jeho.šíři, v.“celé:jeho náplni, v celém jeho rozsahu
se' všemi jeho projevy od prvního jeho kroku až
k jeho nejvyššímu vzepětí Vnejužším spojení duše
s Bohem,jaké je:možnézde na zemi. Ktomuto po
jetí mystiky stačí uvědomit.si:myšlenku sv. To
máše,podle níž jejen jédna česta:k Bohu, nakteré
možno urazit větší nebo menší:kus kupředu, a pro
to nelze dělit duchovní.život. na asketiku a mysti
ku.jako dvě-zcela samostatné. cesty, o kterých by
chom:mohliříci, že jedna. -je:pro tohoa druhá pro
onoho, nýbrž-nanejvýš jako dva úsekyjedné a
téžecesty. Proto řeknu-li dominikánská mystika,

"nebořeknu-li: dominikánský duchovníživot, mám
na mysli jeden a týž pojem:

Zkoumáme-li“duchaazákladní rýsy dominikán
ského duchovníhoživota, setkáváme se s jistými
obtížemi,:zvláště na počátku; a je nám velmi ne

"snadné srovnat si hlavně.dvě věci: velkou složi
tost, jakou vyznávají i jeho největší znatelé —

"jako Clerissac,"který podal nejhlubší analysu do
minikánského ducha — a při tom úžasnoujednotu

1 Clerissac,Pro domo et Domino, conference per un
ritiro di Domenicani. Firenze, 1919. cap.: I.
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* a jednoduchost.Setkáváme, se tu s prvky, které
jsou na první pohled jakoby. proti sobě — jako na
příklad zdůrazňování zásady, že milost neničí při
rozenosti, což by mohlo vésti snadno k naturalis
mu, a na druhé. straně zdůrazňování potřebystá
léhoumrtvování(velké posty řádové, mnišskéob

jš. servance, světci, kteří-téměř.ničili své tělo);podob-.
ŇĚ něnauka o-milosti, která je-účinná sama sebou,

by se mohla zdát býtv rozporuse stálým požadav-.
kem ctnosti, která:znamená úsilí lidské. Jen hlu
bokému:pozorovateli, 'a:to-po:delším zkoumání:se
zjeví celá krása: harmonie, v níž splývají tyto
zdánlivěprotilehlé zásady v- jednotě poměru člo
věka k Bohu: v.:duchovním .životě,jak jej chápe
dominikánská“škola: Tak jako hlubokému pozo
rovateli se zjeví soulad:vlastností Božích zdánlivě
si odporujících —-jako milosrdenství a spravedlAA| Dosti—vcelésvékráse,až:uzříjaksesjednocují

MOVjednotě:nekonečnéhoBožství, tak-také jen bystrý
pohledzachytí celou krásu. jednoty, důslednosti a
logičnosti často:až strohé, -jakou se vyznačuje du
chovní život+ve smyslu školy dominikánské.

Kdybych měl'krátce vyjádřit základní rysy do
minikánského duchovního:'života, řekl bych: tři
věci:-je toživot -podstatně založený:na theologic
kých zásadách, 'vypěstovaný na výsluní liturgické
modlitby;a jeho snahotjje vyústit v horlivémapoš-'.
tolátě, jejž cení:více než život rozjímavý.:Theolo
gie, liturgie. a apoštolát' jsou, myslím, tři slova,
která nejlépe karakterisují dominikánský duchov
ní život.:

l. Vliv theologie v dominikánském duchovním
životě.

Svatý. ominik,jenž jako zakladatelvtiskl ce
lémuřádu karakter: Své vlastní duše, byl mužem,
prozářeným moudrostí“lidskou i božskou. Neza
světilsice svůjživot výhradně vědeckému badání
'a službě rozumu, ale nechal se v celém svém jed
nání vést vědou. Založení řádu bylo pro něho vý
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sledkem dlouhých. úvah rozumových, vedených
hlubokou věrou v Boží prozřetelnost a nikoliv pou
ze náhodnýmvzplanutím vroucích citů duše, zapá
lené: láskou k.Bohu. Řád dominikánský vyrostl
z.boje.za Právdu, a tu nestačilo srdce:-bylo třeba
pěstovat především rozum,-který by. byl schopen
pronikat pravdu a podávat pravdu druhým. Jestli
že si řád od počátkuzvolil za heslo Pravdu a vlo
žil její jméno do svého znaku, nebylo to zase nic
náhodného. I v tom se zračila podivuhodným způ

sobem duše svatého:zakladatele; který chtěl m
Sv. Dominik si: -byl velmi dobře vědom..že. jen
pravdanás může osvobodit, žejen láskak pravdě
je schopná.dát jeho synům náležitý směr života,
žejen všestranné pěstování pravdy je zachrání
před bludem, -který se "může'zjevit -člověku buď
v' podobě lákání světa nebohříchu samého, v roz
kladu:řádu nebo odpadu od:přijaté povinnosti.
oLáska k pravdě však znamená také lásku ke

studiu. A-proto sv. Dominikklade mezi podstatné—| prostředky,pomocínichžmajíjeho-synovédosíci
svého cíle: studiumveritatis ašsiduum -—ustavič
né-studium pravdy. Můžeme se pak divit, že řád
pravdy se béřépo celou dobu svýchdějin cestou
láskyk pravdě? Mohlibychomžasnoutnad tím,že
vychoval největší.vědce:.od. sv.:Alberta a-Tomáše
až po nejlepší“theology, jakými“se můžehonositdnes?

Z této lásky.K pravdě vyrůstá také dominikán
ský duchovní život, a proto jej mohl nazvatzcela
právem Vernet“ spekůlativnéjm,:řekli bychom: za
loženým 'na solidních“ theologických základech.

2 Kdysi pravil Bůh svaté Kateřině. Sienské, že chtěl,
«aby.synové svatého -Dominika-dbali0 čest jeho jména 4

©spázu:duší pomocí světla vědy. Pohleď na slavného To-.
mášelJaká to úžasná inteligence, zcela oddaná kontem
place mé pravdy, V.ní nalézá nadpřirozenésvětlo a vli
toumoudrost... Dialog. 

-" 3 Vernet; La: spiritualité“médiévale, Paris, Bloud 4
Gay, 1929, ch. V.
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1 Dává-lifilosofie svatého Tomáše přednost rozumu
- před vůlí a učí-li,-žé rozum je nejvznešenější mo
k hutnost člověka,uplatňuje'tuto zásadu i v oblasti
:- duchovního' života a chce; aby i tu byla vedena

vůle vždy rozumem, osvíceným věrou. Tím je nam
zajištěno, že jdeme ve smyslusvého hesla Pravda,
protože jen tehdy jde vůle a'nižší schopnosti dobře
a nebloudí, dá-li sevésti rozumem.

Zásady. svatého Tomáše, jenž formuloval vědec
kymyšlenku svatéhoDominika tak jako'jeho spo
lubratři ji prováděli- v praktickém životě, zásady
tohoto jedinečného Učitele o přirozenosti a' milosti
jsou základem dominikánské mystiky. Tento vý
znam svatého Tomáše ocenil skvěle.papež Bene
dikt XV. roku 1921, když napsal: „Svatý Tomáš
vyložil s takovou jasností nauku Otců. o povzne
sení duchovního života a o podmínkách pokroku
v milosti'ctností a darů Duchasvatého, jejíž doko
nalost a vyvrcholení se nalézá v mystickém živo
tě.“*Svatý Tomáš svou zásadou milost neničí při
rozenosti;,nýbrž ji zdokonaluje, ukázal, jak třeba
pěstovat všechny. přirozené dary' rozumu a srdce,
jak i ctnosti čistě přirozené, V když jsou. jako
ctnosti velmi:nedokonalé; nejsou bezvýznamu pro
duchovnípokrok. A'není tu ani stínu naturalismu;
protože přávě tak jak hodnotí správně tomismus
přirozenost,hodnotí také nadpřirozenýřád, a chce
li plnérozvití přirozených sil člověka, chce, aby
totorozvití se -dělo pod vlivem milosti. Proto do
minikánský směr.duchovního života nikdy nesou
hlasil s'oněmi směry. (na př. devotio moderna),

3 |, které zavrhují moudrost čistě lidskou, pohrdají fi
z losofií a usilují jen o afektivní spojení s Bohemv:lásce. Jestliže moudrost -božská může navázat

na moudrostlidskou,“je jaksijejí práce snazší,a
přirozenákontemplace pravdy může snázepřivést
ke kontemplaci nadpřirozené, jestliže je duše dosti
pokorná a schopná přijmout nadpřirozené půso

4 List P Bernadotovi, redaktoru La vie Spir. Acta 8.Sedis;-+921;-8tr.-526.-
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ho stupně, jakéhonabyla v den křtu svatého, až

bení Ducha:
stín naturalismu, a'lidská: přirozenostnení tím ni
jak: nádhodnocena,: "protože tomismus-zdůrazňuje
právě tak nutnost milosti ke každému nadpřiroze
ně hodnotnému skutku: Je ostatně dosti známo,
že žádná škola nezdůrazňuje tak potřebu milosti a
její vnitřní účinnost, Jako právě škola dominikánská.
- Je to právě 'pojemmilosti,-který hraje nejdůle
žitější roli v-soustavě dominikánského duchovního
života. Protože svatý -Tomáš"chápe milost jako
účast na přirozenosti Boží:a;pohlíži:na -milost jako
nanejvzácnější dar, jaký.může dát Bůh člověku
(Dobro milosti jednoho“je větší. než dobro přiro
zenosti celéhovesmíru*); protože naše:věčná sláva
nenívlastně nic jiného než vrcholné stadium stavu ©
milosti, proto tomistický směr:chápe duchovní ži- .
vot jakojednotný vzéstupna cestě spojenís Bo
hem, a nemůže nikdy připustit naprostý rozdíl me- *
Zi asketikoua mystikou.-Mystickýživot je defini
tivní rozvoj života:milosti'a“darů Ducha. svatého,
jeto úplný, hluboce žitý.život člověka ve stavu
nadpřirozeném. Ale začátek tohoto života dostal
každý křesťanuž'na křtu svatém. Mystika nezna
mená:nějaké mimořádně.stavy“lidské' duše, ty od
lišuje tomismusvelmi dobřeod duchovníhoživo
ta a-od mystiky, která znamenáplný vývoj nad-.
přirozenav duši.křesťana.
- Sw. Tomáš práví velmičasto;'žé je v nás dvojí
život: přirozený, jehož příčinou:-je duše, a nadpři
rozený;jehož. principem je milost. A tak jako Vpři
rozeném životě.je dánačlověku možnost nejvyš
šího vývoje v řádu. lidském, tak milostí, kterou
vložil Bůhdo duše ve'chvíli křtu Snádpřirozenými
ctnostmi.a dary Ducha: svátého; je dána člověku
možnost nejvyššího-vývoje v:"řáduBožím. Odtud

, harmonická jednota duchovního:života a'jeho jed
notný vzrůst v duši, obdařenémilostí; od' nejnižší

5 Summatheol., I.II. ot. 118,čl.9.k2.
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po nejužší spojení s. Bohem v životě mystickém,
- který je normálním vrcholkem duchovního života.

Tato snaha podepřít.co nějdokonaleji duchovní
život rozumem, .osvíceným:.věrou,neboli dát mu
náležité theologické základy, je vlastní všem vel
kým-učitelům duchovního života dominikánského.
Není to jen sv. Albert a sv. Tomáš, kteří byli právě*
tak velkými filosofy a theology jako mystiky, jo
toi velký Tauler, je to i-bl. Jindřich Suso, o němž
bylo řečeno,že bylnejlíbeznější mezi mystiky pro
svou duši.hlubóce: citlivou. Není'to' zase: věc ná
hodná, že první:jeho.dílo je: Knížečka oPravdě,
dílo:nejhlubší:theologické.spekulace.Světecsi. byl
velmidobře vědom;.že:jen touto cestou semůže
dostat zezačarovaného kruhu, kam;„přivedl.němec
kou mýstiku té doby Mistr Eckehart, kdýž neroz
lišuje mezi términologií:theologičkou a mystickou.
odvážilse tvrdit:jako theolog, co mohl říci nanej
výše jako mystik.' A::dostála-li-semystika. Přátel
Božíchna:správnou cestu, byla to: zásluha přéde
vším dominikánů *z'Kolína. a Kostnice; kteří, roz
umem-uvedlicit na pravou'míru.

A.když v době kvietismu, tak nebězpečného pro
rozvoj duchovního života; bylo:třeba říci, jakým
způsobem třébá rozumět odevzdanosti dovůle Bo
ží, je to zase dominikán Alexander.:Piny, který se
propletl vším' tím' balastem- kvietismu: a pomocí
zdravé:theologie usměrnil tuto otázkuv knížce
L'abandonala volonté de Dieu,:která se stala kla
sickou.Nemenšízásluhy si získal v této doběLud
vík Chardon svýmdílem právětak theologickým.
jak mystickým La-croix de Jésus, v němžnauka
svatého Jana:oď Kříže o pasivních očišťováních.
podanou větcemspíše: „deskriptivněa zkušenost
ně;uvádí na náležité theologické.zásady. Neznal-li
sv. Jana od Kříže, je jeho kniha tím zajímavější,
protože dochází:k' těmžezávěrům na podkladě čis
tě theologickém:a:spekulativním, k-jakým přišel
sv. Jan cestou k mystické zkušenosti.

Učí-li:dominikánští „učitelé duchovního života,
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že. nadpřirozená, vlitá:kontemplace není rázu mí
„mořádnéhode. jure, nýbrž je na normální cestě
křesťanskésvatosti, jeto zase jen důsledektheo
logických zásad; které ovládají náš duchovníži
vot. Lidský rozum“sám.0 sobě-sice není schopen
pozvednout:se k-této kontemplaci nadpřirozena,je
přece mezijeho možnostmi rozpětí a napřirozeným

"řádemnekonečná propast. Ale Bůh vkládá s mi
Jostí do. duše nadpřirozenou.schopnost víry, která
vidí,ačnejasně,Boha právětak, jak-jejvidí svatí
v nebi, protože:týž Bůh je předmětemnaší víry a
vidění svatých. A-tato víra nezůstává sama. Je
podporována dary“Ducha“'svatého,zvláště darem
moudrosti a rozumu;které uschopňují lidský roz
um, proniknutý věrou, pozvedat se'k Bohu samé
mu, pohlížetna něho,-pokud lze na něj pohlížet.v
temnotě pozemského světa. Tím;: že je dána všem
milostA s ní dary Duchasv:; jsou pozváni všichni
alespoň:vzdáleným způsobem k.tomuto nazírání:
A nedojdou-li: většinou k němu;*je'tu vina přede
vším:nalidské vůli, kteránení -dostiúčelivák Du
chu svatému, přebývajícímu milostí.v každé duši
omilostněné. Tím se vyžaduje na -křesťanumnoho,
o tom není pochyby, protože ochota poslouchat

vždy a za všech.okolností hlasu. Ducha svatého
znamená nejednuobět vlastní vůle a naprosté zni
čení egoismu, apřoto právem řeklVernet, že do
minikánský duchovní život. je „velmináročný. Ale
jeho výsledky jsou víc než úměrné tomu, co poža
duje. (Pokračování)
DR:(KONSTANTIN MIKLÍKC. Ss. R,

TŘI KAPITOLYO:BLOYOVĚ
METAFYSICECHUDOBY
(Pokračování,).

Dále::Všechna bolest má:povahu:povátnoua vý
znamzbožšťující::V:čem'tkví -tato povaha: a tento
význam? — Vničem jiném než:v tom, že ji posvě

| cujetrpící. „Bůh“nebo.trpící křesťan.Tedy..ona sa
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JE. ma není ani posvátná, ani božská“nebo zbožšťující.
Šimonové-Kyrenští nejsou posvěcováni nedobro
volnou.bolestí, dokud se jí vzpírají:nebo ji proklí
nají, nýbrž.teprve, když ji přijímají a když se sní.
smiřujípro vyšší cíl a vyšší dobro. Zbožšťuje tedy
bolest Bůh a jeho milost,.a na druhémmístě lidská
vůle, jež s-touto milostí spolupůsobí. Milost pomá
há vůli milovati.bolest vášnivě, tiše, trpělivě nebo
sevzlykáním;ale jen:vůle jest-posvěcovánavnitř
ně a bezprostředně,kdežto chudoba, bolest, bohat
ství a:rozkoš: jsou. posvěcovány toliko zevně,mi
lostí Boží skrze lidskou-vůli. Nenítudíž -ani zdale
ka pravda,že se všechna.bolest soustřeďujev hlu
biněBožství (také pekelná -bolest?), že každé utr
pení platí Kristu. samému (také 'utrpení zavrže

-ných?), že:se-každý, kdo trpí-nějakou:bolest, stá
vádo jistémíry sám Kristem (také nepřáteléKris
tovi?). Cítím-v.:tom jakýsi druh- nevysvětlitelného
pantheismu, jestliže :setvrdí, že i ten největší lotr,
má-li býti udeřen, jest nucen -přijmouti beze své
vůle tvářJežíše: Krista, Kristusoslavený netrpí,
tím méně můžetrpěti Bůh jako Bůh. Trpí-li přesto
obrazným způsobem:Kristus se svou 'Cirkví, je 10
proto, že“jest: milostí posvěcující spojen s-údy to
hoto svého'myýstického-těla; ale každé utrpení i
toho největšího lotraneplatí Kristu samému; aniž
propůjčujeKristus svou tvář každému lotru, kte
rý má býti trestán zasvé špatné činý.

Sestupmenyní:od vysokémetafysiky. Bloyovy
k metafysice nižší“ k. té, jež přechází ponenáhlu
k etice a ještě dáleke.kázání a zachovávání mrav
níchnoremv: otázce majetku:a pomoci:Která jest
v té věči:umírněná řeč.Léona Bloye, již.by bylo
možnopironésti S katedry a jež vyjadřuje křesťan
ské stanovisko?Jest to:ta řeč,jež líčí spravedlnost
posmrtného+strádání -Špatných: bohatců,.a ta, jež
jim připomíná,dokud jsou na-zemi, jejich okamži
tou povinnost k-chudým. „Tos ty -sám,““mohl by
podle.Fumeta .rozjímat:zavržený a odmítnutýbo
hatec v pekle, jenž odmítl:Sámsobě: předmětsvé
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žádosti:přílišpozdní. Všechno je stráveno, aabys
obdržel; co chceš; bylo by třeba, abys v čase uply
nulém, který: zdenese ovoce věčně, byl.pravděpo
dobně ukojoval svou -budoucí žádost. Zde jest už
odpočinek, zasloužená Neděle, kdy se už nepracu
je, — či nebylo:ii to opověděno? — a tudíž nezbý
vá než seradovat -po věky:věkův z ovoce,které
jsme měli čas pěstovati na zemi. Povoliti nyní tvé
žízní; to by znamenalo.jednati proti tvé svobodné
vůli mravní,'což si Bůh nepřeje, aby sedělalo. Dří:
vější svět: nebyl žádnou zábavou, nýbrž počíná
ním, při němž-jde 0život i smrť;jímž káždý vytvá
řel v hlubokých-úkrytech: svého: srdce tuto „věč
nost, která. je .odleskem:věcí; jež 'jsi střežil v taj
nosti. a jež viděl toliko Bůh“. „Potřebuji:mohutné
pomoci,a vy mi:dáváte velmislabou; avšak vím.

"žejest to vše;:co:můžete, a.to málonabízíte mi v
démantovémkalichu, jímž jest vaše srdce, Vezme
te odplatu:svou,praví Pán; a já: vám::pravím,:že

Sklenice vody jest takóvé:ceny; že:i v.tom přípa
— dě, dána-li“jest' někým; kdo by: mohl lépe :učiniti.

má“ještě hodnotu neocenitelnou. “
Chcéte mne učinitiknížetempříští:týden, i při

-7znávám se, že.jsem tím okouzlén: -Koruna mnejis
tě."úchvátí; nemohl:byste-mi však prozatím dáti
minci padesáticentimovou; která.by naplnila v
tomto okamžiku: vrchovatě všechna .moje přání?“

z „ Bloy velmi správně zaznamenává myšlenku.
která vysvětluje; "jakémá: býti-'rózpolóžení srdce
bohatých vůči: chudým ještě-před.'tím,,než se mu
odhodlávají dáti 'almužnu:Neboťmá-li to, co dá
vají, býti skutečně 'almužnou čili:milosrdenstvím
v křesťanském,smyslu, musí-býti jejich srdce měk
čía uznalejší:než jest:srdce člověka“k- trpícímu
zvířeti, musí:míti trochu'lásky, Která. činí bližního
poněkud:rovným sobě, a:která:přéje bližnímu :sko
ro týchž dobrých věcí; jichž požívá a, užívá ' sama.
Almužna.musí býti milodarem, čili.darem z milos
ti a lásky;'nikoli jen projevemčistě živočišného
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milosrdenstvík:těm, na jejichž trýzeňse nemůže
me dívat. Po tě -stránce vytýká Bloy přečetným
boháčům nedostatek bratrství. „Bohatí, pozname:
nává,nikterak-nechápou,; že by chudí měli míti ja
kých útěch nebo slasti. Myšlenka, -že by-si nuzák
koupiltabák nebo šálek kávy, jest jimnesnesitel
ná.. Kolikrát jste přistihli, přidává Fumet, letmý
záblesk:záští, který šlehl“v okupána či dámy dob“
řeživených, nebonaopak: obětí: lakoty,- která. se
roztahuje:i na úkor jejichvlastní osoby,když.vý
práví: nebo“slyší:vyprávět něco-takového.“! —
Ano;'jest'to pravda; a my..můžemeuznati: žé tato
připomínkaBloyovajest“ pro-lidi, kteří nežijí z
evangelia,originální.Hledíme-livšak již nikoli na
boháče,nýbrž-na chudáky, třeba proti Bloyovipři
pomenouti, že jim nesvědčí:mysliti na všecko to
dobré a chutné, co-kde.vidí:á za čím:se:přirozeně
vzpíná'žádost jejich:smyslů: -Neto,co vzbuzuje je
jich laskominy;'jest :jejich:právo; nýbržjen to, co
potřebují-k-životua k:lidskému životu. Nejejich
žádost, nýbrž: jejich"potřeba,:jejich. žádost řízená,
oprávněná:a rozumná :jest-jaksi-posvátná:: Žádosti
vost čili žádost nekrocená, pudová, nezřízenáa
čistě-smyslová: není :povátná; :nýbržspíše zlořeče
ná; nevychází. z:původního božského údělu; nýbrž
jest -spíše následkem. božského: zlořečení..

Tedy: ss$Žádostmíti:chleba;:míti trochu toho dob
rého-vína, které: obveseluje:srdce,:žádost:květů a
vzduchu“polí; :všeho;co :Bůh"stvořil.pro lidi- bez
rozdílu; žádost: snejpotřebnějšího +odpočinku: .po
práči;:když. zvoní-večerní:Anděl;Páně“— všecko
to a ještě: dosť:jiného může <býtioznačeno za:žá
dost náležitou, protože předmět.tétožádosti jest
potřebný-k životu“neboAspoňk lidskémuživotu.
Nemám za zlé Bloyovi, ať,mluví.za.sebe.či.za -jiné

AdJiný. dobrý postřeh,Fumetův:jest, že zločiny(chudých

ačby-tomumělobýti naopak:+„Katnacházísvé potěšení
k tom, že chudého“zraňuje, bičujérnebo: uráží ještě kru-.těji“ © ;
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-chudé, má-li také chuť na kuře a jiné dobré kusy
s tabule boháčů, a budu:se radovati, splní-li se je
ho:prorocké prohlášení, že tyto věci jsou pro chu
dé a že na ně -nemají práva boháči nasycení již
dobrou'pečenía napilí-dobrého starého vína. I tím
jest vyjádřena povinnost boháčů dávati z přebyt
ků:svého bohatství a'své'rozkoše těm, kteřílační a
žízní a kteří sotvakdy užijí čeho dobrého na tom
to světě. Přecevšak se mizdá; že tytomalé ideály
"chudého člověka jsou velmi podobné těm, jež jsou
hlásány. „hmotařskými a- bezbožnickými'proletáři
našich ubohých:-století..:Říkati, -že „žádostivost
chudých :jest „absolutně „posvátná“ mluviti 0
„božské povaze. chudoby“ 'a.:,mystické podstatě
žádosti“ chudého, mluviti dokonce 0 „jistém prázd
ném- prostoru““;: 0. chudém;: jako..o „místě, skýta

„némvólky nevolky Bohu:a: zasluhujícím si tehdy
uctivání“, činiti.z každé lahůdky, již spatříme ,,za
krámským:pultem““;předmět evangelních: přirov
nánía příležitost.ke.vzbuzení aktu závisti a na
dávky. bohatým — to.nenalézám dosti správné -ani
božské,protože mne.tomu neučí:Evangelium, ani
jeho strážkyně Církev, nýbrž Léon Bloy se-Stanis
lavem' Fumetem,.a:: to dokonce..na místě, o němž
práví Fumet, žé'jest: to: zcela-umírněná.řečLéona
Bloye, ktěrou-je 'možnopronésti's katedry. „Jest
tamhleza tímto krámskýmpultem. sklenice.vína.
'od-něhož:jsem: odlóučen:rozsáhlou propastí. z Po
dobenství: Pořídil bystě'jji zaméně nežsklenici vo
dy, nežkapku:vody Sprstu: Lazara,.který trpěl po
celý:svůj:život, aby: měliprávoodepříti ji. Avšak
vymijí nedávátě, této:kapky;a takžádostí:po ní
jitří se:„moje:staré trýzně; nedáváte mi jí, protože
jste nacpán, protože:jste nepoznal ani hladu ani
žízně, a -tak:'jsme.se; hle, milý pane, octli na opač- Ě
ných stranách Chaosu.“ —: Tahle řeč jest velmi |
dobrá.„pro roznícení ctnosti bohatých, jest to řeč
hodnánaší shovívavosti, protože jest lidská a pro- *
tože jest to:řeč chudého; alenení:to řečvrcholků
ctnosti chůdého, jak bychom očekávali od-pověsti

„*
“ di

— - E
i

typodkaha
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| Léona Bloye! Je to řeč světců jen v tom případě,
f že nedostatek a žádostivost chudého jsou věci ab
- solutně posvátné a- že výsměch žádosti chudého

-Jako takóvého:jest: neodpustitelná;nespravedlnost.
Vše, co jest řečeno v Evangeliu ve prospěch: ko
hokoli, musíbýti Bloyem vyloženo: ve. prospěch
této žádošti, i:0načíše studené vody (Mt 10, 42),
podanávé jménu.učedníka „jednomu z těchto ma
ličkých“,-to.jest jednomu z kazatelů evangelia, v
interpretaci.Bloyově ovšem„jednomu-z chudých“,
při čemž'se ještě mystickým způsobem stává. ze
sklenice -vody Evangelium, ;;jež -přijímá všechny
podoby“

Přestyto: přílišnosti má Bloy:asi pólovičku Ťá
dek've svémdíle,:které vyjadřují přesněkřesťan
ské stanovisko a' které':nepřipouštějísmysl vad
ný, třebas:by nemohlybýti vždycky pronášeny. s
kazatelny: Jest 'to zejména tam;kde dělá obhájce
chudým, —-a to jest:dosti:často!-——kde tedy „ne
mluvísvým jménem; akde' má.v. úmyslu hřmit:a
vrhatblesky“ 'Na:příklad tam;:kde líčí podobně
truchlézjevy, sjaké“spatřujeme :v- podobenství
„Kristově.o bohatci-a Lazarovi.“„„Moje dítky, moje.
žena:právě umírají, byvše odsouzeny tisíci z:mých
bratří, kteří: je:mohli zachrániti, kdyby Jim“"dali
pouze porci některého svého psá.Já sám:'již nemo
hu dále, .a.jsem, jako bych-neměl duši drahocen
nou, duši slavnou, které by nebesa nenaplnila, již
však lakomství Démonových prvorozenců oslepi
Jo, ohlušilo,.oněmilo““.-Nebe: „Včera večer. jeden.
blbýmilionář, který nikdy nikomu nepomohl, pro
hrál v klubutisíc louisů, právě ve chvíli,:kdy čty
řicetchudých dívek;ježiby tyto-peníze byly za
chránily, upadlo z:hladu.do.nenávratného chřtánu
nevěstince; a rozkošná vikomtesa; kteroucelá Pa
řížzná, vystavovala své co:nejpravější.prsy v ša
tech barvy čtvrtého měsíceJupiterova, jejichž ce
na by byla na celýměsícuživila: osmdesát starců
a stodvácetdětí!“ I to jest ještě pořádkřesťanské
stanovisko a věc hodná svrchovaného.pozoru,
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když Bloy (nebo Fumet) ukazuje na nebezpečí, v
jakém se nalézají :boháči, kteří olupují chudé stej
ně.o chléb:těla, jako o chléb duše.„Výsměch (spra
vedlivé) žádosti chudého. jest- neodpustitelná. ne
spravedlnost, protože jest 'úkladnýmútokem proti
poslední jiskře pochodně;ktérá kouříještě a kte
rou jest tak doporučitelno-nezhášeti.“ „Pokud bu
dou tyto-věci vídány poď kopulí necitelných sou
hvězdí a rozcitlivěle vyprávěny. novinářskou holo
tou; bude to —-přes.všechno přemítavé žvanění a
všechna sviňská.povzbuzování ——absolutní poli
čekdo:tváře Spravedlnosti,av: -duších,postráda
jících naděje v život příští, stále-rostoucí potřeba
rozdrcení -lidského'-pokolení.“:;Křesťanství: usku

*tečnilo největší százrak; pomáhajíc: lidem snášeti
chudobu: (tak -vida!)“ příslibem“budoucích: odměn,
jest řečeno:v.Zoufalci. Jestliže se chudýobejde
bez :desateraa: bez"eucharistie,:jestliže tatotrpě
livost nemá:žádného“účelu; jak mu to-dnes bez od
dechu namlouvají, pak “ano,ať všechno padne, ať
všechno zahyne, aťvšechno -zajde v hromech Bo
žích, je-li:třeba snášeti:do-nekonečnatutó hnus
noufrašku: utrpení pro nic..A chudí, jak předvídá,
by mohli jédnoho-krásného dne změnit svéchová
ni. Žádnémodlenípři cestáchkudy. chodíboháči.
žádné žebrání,:žádné výzývání: k: almužně. Nýbrž

pro záčátek mlčení:-ana to>obrovský ples, vystro
jený vědoucnouanarchií . . To by.byl především
jen, Sabatzoufalců“::: Takto a podobně varuje. Bloy, přímo i ve vý
kladu Fumetově; necitelné "velmožé a lidi. oplýva
„jící vším zbožím;-a-jest ku“podivu, jak dobře vy
stihl tento:.zpytatel hlubin“city a-touhy' člověka
bezmajetku; jak dobřepředvídal-—.ne pozdvižení
chudých proti bohatým; ta Jsóu jen -umělá,;a Bloy
má pravdu, že chudíjsou spíšezázračně anevysvě
tlitelně' trpěliví! -=-—nýbrž pozdvižení zrádná a ša
lebná, jež jsou umožňována „zištným 'padouchům
právě žádostivostí "chudých a:-ochuzených, nema
jícíchničeho,-ale toužících horečně po všem, ztra
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tivšíchvíru jako základ trpělivosti a vítězné na
děje, a neuvažujících o tom, že „vybíjenímdržite
lůstatků pracují dorukou malému.počtu nových
uchvatitelů, tyranů a kořistníků.:Nelzevšak za
příti, že:tito dva. bardové chudoby, Bloya Fumet,
směšují.často:nejmystičtější a nejjistější výrazy v
jeden chumels nejtěkavějšími domysly A největ
šími slovesnými $riviálnosti, a že se jejich. řeč,chvílemiumírněnáa: správněstavěná i pronášená.,.
střídá.s řečífanatickou i fantastickou,která jest
stavěna na'.pilířích ustavičně: přestavovaných .a
sem tam i podvodných, takže dojem této řeči ne
ní tak- pravdivý a osvěžující; jak bychom očeká
valiod řečníků tak skvělého slohovéhonadání a
tak pronikavého přesvědčení. Zde poslední ukáz
ky ze-článkůo- Bloyově metafysice. chudoby, se
psaného-Stanislavem Fumetem a- přeloženého do
češtiny -básníkem Václavem: Renčem. „Stáli u. pa
ty-Kříže od'krvavé MšeVelikého-pátku — upro
střed temnot, pachů, ostatků; trní, hřebů; :slz. a
agonií.:Po celá pokolení šeptali zmatené modlitby
do ucha božské Hostie'a.— najednou —jim odha
lí jediným„paprskemelektrické: vědytu zapráše
nou:šibenici, kde zub.šelemroztrhal jejich Vyku
pitele... Hrome! ti.pak budou 'plesat!“ Bloy sní
několikráte :iv-krutých předobrazech o- vypršení
lhůty Magnificat.:Je.z těch, kteří nejvícežasli nad“
trpělivostí. chudých, kteráž: je rovněž-tajemstvím
čistěbožským.Pokaždé, když:se'udála nějakáka
tastrofa, nebokdyž byla vržena nějaká: bomba,
spáchán atentát- nějakým vzpurníkem, budilo to.v
němvzpomínku,.možná, že.zpola humornou,na to,
co ve: svých knihách -podal nejstrašnějšího.“
„Stručný souhrn myšlenek :Léona Bloye. v tomto
ohledu;nalezneme:,v. Žebráku nevděčníku, kde je
prohlášeno“ se:značnou: pravděpodobností, že „je
nekonečně blízko:minuta, kdy i. dětiz lidu budou
psáti na bořících.sezdech:Sodomy tato prostá slo
va: KATOLICTVÍ NEBOLI BZDINA!“ — Nevím,
zda by.nás mohli překladatelé: těchto vět (Josef
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Florian aVáclav Renč) poučitiuspokojivěo smys
lu:každého slova, tak-totiž, aby nemusili .hroma
diti výklad na výklad; aby byliprávi skutečným
příčinám a cílům veřejných zločinů, a aby zacho:
vali veškerou.úctu a lásku ke katolickému učení
i k neposkvrněné Hlasatelce tohoto:učení. Zde-roz
hodně nepomůže říkať s Fumetem oBloyovi: „Toť
jedna.z rozmanitých kombinací jeho genia a jaké
si: osvěženípro jeho duši umělce: hraje komedii
nicoty, naslouchá lekcímatheismu, a aby poděsil

zbohatlíka, vymýšlí Saturnalieplebejské revoluce,pitkypomsty!“
*

LéonBloy jest velmidobrá strava'pro'nevěrce,
odpadlíky a lidi, kteřímají býti obráceni. Pakjest
dlouhářada dětí katolickéCírkve, kteří nepotře
bují, kteří nemohou; kteří neumějíčísti spisy Léo
na Bloye.Posléze jest Bloy výbornoučetbou pro
učitele, kazatele a badatele katolickéhonábožen
ství. Prví majíbýti vyrušeni.z duchovní lenosti ú
dery hněvu Bloyovy::víry a>opravdovosti; druzí
mají: znáti a v skutek uváděti čisté.a neporušené
učení Církve;která:jest jediná neomylná Učitelka
a jediná láskyhodná a 'ctihodná Panovnice; třetí

mají nabrati od Bloyetrochu krvé a ohnědosvých
ztuhlých údů, aby přestali býti. stuchlými řemesl
níkyzaštarálých a.nepedagogickýchšablon, nebo
aby se na výtvorech: zažehujícíhoBloyova ducha
inspirovali sami k: dílům podobnéúčinnosti. Co se
týče Fumeta a těch,kterým jest forma víc: než
pravda, kteří chtějí:pro svouduchovní výživu spí
"še polykati jiskry: než jisti: prostý černý chléb
křesťanské nauky, můžemeje zahrnováti' chválou.
které si oni sami nejvíce váží.:Jsouchvílemi velmi
střízliví,kritičtí, až chladně:uvážliví, aby jim uni

-„kala tajemství; na -nichžzáleží“ nejvíce, ale v zá
-pětí se stávají přílišněliterárními historiky, kteří
si'libují-v přívalu;pestrosti a hudbě:vybraných i
řezavých slov, v: domněle uměleckých 'nepřésnos
tech, v úžas.budících:polopravdách;kontradikcích
632
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a teatrálnostech, čímždosahují na konec výsléď:
ků mnohem hubenějších, nežli předmět jejich oblí
bených studií, veliký špisovatel a karatel zlořádů
Léon Bloy..
PAUL CLAUDEL

PANNAVPOLEDNE
Je poledne: Vidím kostel otevřen. Je. třeba vejíti.ba: | Vcházím.
Matko J ežíše Krista, modlit se nepřicházím.

Nemámčo podávat, nemámoč-prosit v touze.

Přicházím;Matko, na tebe hledět pouze.
Plakat blahemá natebe hledět,
žejsem tvůj synaže jsi tady,vědět.

Jen na chvili, když všechno přestává jít,
v poledne! na tomto místě, Maria;.s teboudlít!.

Neříkat-nic,;-hledět do tvého obličeje,

nechat srdce, ať ve svém vlastním jazyku: pěje,
neříkat nic; jen zpívat, když srdce příliš plné mám.
jakokos,:jenž jde za svýmnápademaž k náhlým

„obměnám.

Proto, žžeskrásná; proto, žes neposkvrněná,žena,
ježdo stavu Milostikonečněbyla navrácena,

bytost:v prvotní cti a-rozkvetlá jako na konecčasu,

taková, jaká vyšla z Boha za rána v původním: jasu.

V nevýslovnénedotknutelnosti: proto, žesMatka
Ježíše Kristá,

který.je jako Pravda;vetvém náručí, jediný plod
A jediná naděje jistá.,

Proto, žesžena, Ráj něhy, jež zapomenuta a Ztra
"cenabyla v mlze, :

633



jejíž:pohled hned najde srdce:a-vytrysknouti-dá
nahromaděné slze,

proto, žes zachránila mne, žes Francii zachránila,
proto,:že také ona, jako já, pro-tebe věcí, na niž se

myslí,byla,

proto, žes zakročila v "hodině, kdy, „všechno praškalo jen,
„aby domov:náš. zase jednou byl zachráněn,

„proto, žeJe“poledne a žé prožíváme ,tento dnešníden,

proto,že jsitu navždy,žejst Maria;že jsi tak“ prosta'ačista,
budiž ti.dík, Ó Matko,Ježíše Krista!

A PřeložilOttoF. Babler.
VÝHLED Y
LITURGIE LIDU, ;

Liturgické hnutí se poslední:"dobou na všech "stranách
rozvíjí. Je jen otázka,zda. vždy sledujesprávný cíl.

— Je.v: pořádku, že shromažďuje, lid z kaplí od soukro
mých pobožností:k činnéúčasti na oběti, že chce:vytvo
řit:z celého chrámů jednotné těléso, lid.Boži, stojící před
svým:-Tvůrcem Nebezpečí "však 'hrozí!todjinud; "totiž od
„vkrádajícího.se estetismu. V katolické liturgii je nespor
ně mnoho estetických hodnot, které bychom-jinde marně
hledali, ale jsou to přece jen vnější; průvodní, projevy, ve
kterých se odráží: „krása toho, co- naznačují. Ulpění na
nich je odbočení:s“ cesty. liturgie. Kdyby:se liturgie mě
la takto chápat, byla by výsadou. „několika odborníků,

„ale ne. majetkem křesťanské:obce. Ovšemi k tomu, aby
fie: lid mohl čerpat z pokladů liturgie,je třeba dosti poučo
p vání,-přikterém by se toto odbornictví mohlo.velmi snad
1D no vyskytnout.. Je záhodno, aby:si.ti, -kteřímají v této
L : věcilid poučovat, opatřili dobrou literaturu. Více méně
V "m vhodných věcívychází značné množství:Vposlédní době
tí vydal“ Sebaldus-Verlag v Nůrnbergu: knihu, která může
$, prokázat mnoho služeb. Je to dílo. A. M.Rathgebra, Das

heilige.Měssopfer, stran.422, .v plátně 7 Mk. Autor vyklá
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dá -velmi;názorně-a věcně smysl oběti,její požadavky,
účast lidu,:užitek atd. Knihu :lze každému doporučit.

- K. Chlad.
NÁBOŽENSTVÍA ŽIVOT

Vprosincovém čísle Deutsche Rundschau loňského ro
ku psal Paul:Fechter asi: takto: Církev stojí dnes před“
skutečnosti, že její: slova,.slova jejích duchovních a její
texty zevšedněly a častým používáním jsou vyprázdněny
a vyčerpány, takže: jsou to.slova prázdná, pokud nejsou
vkaždém případě'tím, kdo jich užívá, znovu naplněna ži
votem,-prýštiícím.z.jeho duše.:Podobně stojí Církev .před
faktém, že:pochopení i:v případě životného obsahu, je
hrozně zkrácené a slabé, aže slova sama nepozorovatelně
odpuzují. Svět křesťanských slov, jimiž Církev.bere život,
vznáší sé dnes z: větší: části, ve :vzduchu.-Vedle: toho. se
však:vybudovalo u protestantů jakoži u“katolíků něco
druhého,“jakésí vrchní království, svět slov:a pojmů ni

koliv.již církevních, nýbrž theologických, a k tomu má
přístup i zevzdělaných laiků jen docelamalá část.

Je v tom mnohopravdy, i když netřeba“snad. brát do
slova tento. pesimismus, Nelze však-oddisputovat, že pro
velké masylidu i křesťanského jsóu slova, vyjadřující
nejhlubší“křesťanské: pravdy, zcela:prázdná a nepraví
jim zhola.nic. Částečně tu má“vinu: řečkazatelů, duchov
ních řečníkůa. duchovních spisovatelů; která se odchýli
la od řeči:lidů:azabředla do retorického pathosu, z něhož
se mnohdy nemohla a nemůže dostat, částečně je vina ta-,
ké na věřících;kteří sevzdalují církevní mluvy, protože
se vzdalují: čírkevního“učení jak :v-myšlení,;tak:v životě.
Byloby: proto. nespravedlivé dávat vinu. jen. kazatelům.
Je sice pravda, že.je třeba, aby kazatelse odpoutal co
nejvíceod mrtvé litery a snažil se mluvit lidu.řečí.sroz
umitelnou, živou řečí, která je výrazem nitra. To ovšem
předpokládá hluboký náboženský život, to znamená kon
templaci„pravdy;:asimilaci 'pravdy a život -z této pravdy,
protože jen z plnosti kontemplace může:vycházet slovo,
zasahující srdce- posluchače. Mimo to je třeba, aby du
chovní řečníkznal:takédobu a její bolesti, aby.znal po
třeby dobya jejích lidí, neboť jinak bude mluvit snad
velmi dobře“k: lidem -století 16., ale nikoliv 20.
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Jestliže všakkřesťané nechápou křesťanských pojmů a

slov, jsou-li pro'ně prázdnáslova, vyjadřující. nejhlubší
tajemství, nutno hledat.vinu i na jejich straně. Že se dnes
vznáší Církev se svými náboženskýmipojmy ve vzduchu
a že-je. velmi.málo těch, kdo jsou zašvěceni -do krás ka

tolické theologie,je sice:celkem pravda, ale z toho plyné
pro laiky jen povinnost, aby se starali onáležité prohlu
bovánísvých náboženských: pojmů. Jako -každá věda,
taki theologie má právona svou terminologii,které při
rozeně:nerozumí:(každý, tak' jako neodborník se nemůže
pouštět doproblémů: chemie nebo lékařství,Vytýkat theo
logii, že mluví jinak než 86.mluví'v: obyčejném životě, by
byloasi: tak, jako kdyby se prostý člověk. rozčiloval nad
tím, že nerozumí učeným výkladům geologanebo chirur
ga. Náboženství jepro život, o tom-není sporu. Ale:lékař
ství: je také pro život. A-má-li právo lékař mluvit tak, že
mu neodborník nerozumí;nesmí se divit. že'theolog, mlu
ví-li odborně;používá:výrazů, které, „jsou.snadcizí pros
tému člóvěku.-Náboženství-je 'pro'život, ale to nezname
ná,.že onáboženství a o.víře nemůže být opravdová.věda.
A každá:věda předpokládá.náležitéškolení a také jistý
způsob vyjadřování.

Praktický závěr je pak ten, žekatolík, který :je:si vě
„domvelikosti -a krásy: své: víry, nespokojuje se:tím, že
(prostě věří, nýbrž: snaží!se získat:co: nejhlubší poznání
náboženské, "snaží 86. vniknout- i v taje- bohovědyý,ne
ovšem“proto, aby se' mohl-honosit svými "náboženskými
vědomostmi,:nýbrž: aby svůj život uspořádal co nejdoko
naleji- ve smyslukřesťanských pravd. :Nejde o poznání
propoznání, nýbrž o:poznání, které plodí: lásku a život.

A-to je smysl Akademických.týdnů, to je smysl Vyšších
nábožénských kursů. R. Dacík.

NACIONALISMUS.AMISIE':
Křesťanskýduchmisijní. vychází Z:naprostého univer

salismu nauky. Kristovy. Jeho vodítkemjsou slova: Učte
všechny národy, pojďte'ké mně všichni. S' hlediska filo
sofickéhose zde uplatňuje zásada: dobro se ze své přiroze
nosti chce sdělovat.: Křesťan:poznal učení svého Mistra.
Vyřešilomuvšechny otázky, kterénedají pokoj žádnému
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myslícímu člověku —smysl a cílživota, spravedlnost,
bolest, smrt-atd. Při logickém postupu, když osobní
zvrácenost, neklade překážek, musí křesťan nutně pova
žovat svou účast v díle Kristově za největší dobro žívo
ta. Vnitřní rozpínavost tohoto dobra chce nutně pronik
nouti i tam, kde je dosud:tma. Z tohoto základu vyrostl
heroismus nesčetných. misionářů, kteří šli přes překážky

lidsky nepřekonatelné, nezištně,: zapomínajíce na sebe,
jen a -jen. proto, aby.. dopomohli lidem zbaveným dobra,
křesťanství k této blaženosti.

Co.říci na to, když se někdo vyjádří, že by na př. Fran
cienemělasvých rozsáhlých kolonií, kdyby nebylo'kato
lických misií?Prostá odpověď: je,že je to možné. Tím se
však nepravi, že získáníduší ubohých.divochů bylo,pou

hým prostředkem k ovládnutí hospodářskému. Státníci
a obchodníci takový-názor na věc- častoměli; to je jisté;
ale to není názor Církve, podle jejíhož ducha je hybnou
pákou misii odstředivá síla milosti, která se chce rozlévat
a ne dostředivá hrabivost. úzkoprsého nacionalismu.

Tím:jsou-pojmý. nacionalismus a -misie postaveny proti
sobě. Tento protiklad může býti zrušen jen tehdy; když
členové téhož národa vidí svou chválu v-tom, že:nezištně
vykonali více: na poli misií, než druzí, kteří. mají třeba

dalekovíce prostředků. Taková národní hrdost je opráv
něna.

Všechny'nářky, že u nás. je misijní hnutí tak ubohé
pro: teritoriální stav našeho státu, jsou pochybené. Ne-.
dostatekkřesťanské: obětavostí a: velkomyslnosti to pů

sobí,nic Jiného. K.Chiaď.

NÁBOŽENSKÉVZDĚLÁNÍ.
Naposlédním Akademickém týdnu v.Praze jsme to vi

děli velmi zřetelně, co nejvíce zajímá a čeho nejvíce po
třebuje-člověk. Především, mladý člověk.. Velmi krásně
byly navštivenyvšechny sekce, ve všech byla čilá práce,
ale nejvíce. byla navštívena -sekce. theologická, třebaže
nemělalehkého předmětu, neboť Se.na. ní jednalo. po celý
týden:o mystice. ..

Pozorujeme :tuto touhu. u mladých.vůbec, protože na
našich“náboženských přednáškách:jest -stále více-„viděti
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mládež, protože někdě dokonce mládež i převládámezi
posluchači. "Tak chceme navázati na Akademický týden
a pokračovati-v: náboženském vyšším poučovánínašeho
lidu, naší inteligence. Naše vyšší náboženské kursy by“
se měly rozšiřiti po celévlasti.:Z dosavadních nábožen
ských kursůby se měla vytvořiti centrála, která. by před
náškyjiž vypracované, hotové:rozesílala tam, kam my

sami-Jezditi nemůžeme,protože násstále ještě není tolik,
abychom mohli'vytvořiti tak dokonalou siť, jak bychom

„si-přáli.
Nemáto býtináhražka-zakázání. Alé'má to býti.nový

způsob přizpůsobený dnéšnímu-:způsobu života, jak se
dostáti k:„dušímiik těm,ktěří chtějí -vícea.hlouběji,pro

sluchačstvo-a na. nejnižší většinou náboženské znalosti.
Próto nestačí jenomstudovati. náboženské otázky. Je tře
ba je v kursech probrati. životnětak, aby souvisle za ně
kolik let byla probrána celálátka z posvátné vědy o Bo
hu a Božich'věcech a naší cestě'k- Bohu. ©

Tak pokračujeme v našich kursech. Nemají, aparátu,
nemájí reklamy, ále'to-je:vedlejší. Hlavní je, abyse.tyto
pravdy a'co něéjvícenejhlubších pravd: nejhlubšímzpů

"sobem dostalo lidemžíznícím ponich: Prosíme své.čtená
ře a poslichače,aby nás podporovali v této snaze, aby
našekursy navštěvovali a-aby tak přiváděli ty, kteří se
chtějí:(důkladněji vzdělati v náboženských“pravdáčh. "Sle
dujte VHlubiněi i v denním tisku av Neděli data a témata
našich přednášek: Souběžně.s- touto akci.jde vydávání
příruček théologických pro laiky, jak to právě konají
knihy P. Dacíka, které“jsou věroukou pro laiky, přístup
ně psané, ale 's celou důkladností. ahloubkou patřící theo

logickým ótázkám: „Braito.

NOVÁ SLAVNÁENCYKLIKA RŮŽENCOVÁ
Dne 29. záři 1987, v den sv; Michačla, bojovníka Božího;

-jehož jméno“sevykládá: „Kdo jako Bůh?“, vydal svatý
Otec Pius"XI. okružní: list''celému křesťanskému'světu.

Začíná v latině slovem „Ingravescentibus“.* Myšlenkóvý
Postup listu,. jeho vlastními slovy, jest: Hrozivý úpadek

našídoby má:jen jediný lékynávrat ke'Kristu'a.k jeho
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svatým přikážáním. Z dějin Církve zřetelně vidíme, jak
osudy křesťanstva jsou vždy spojenys.ochranou Rodičky
Boží; k ní se utíkali naši, Otcové, když bludy chtěly roz
trhati Církev, na její přímluvu byla zastavena záplava
Evropy islamem, nikdy nebylo k ní nadarmo voláno o po
moc. Dnes jest ohrožována náboženská i občanská spo-,
lečnost obojím, bludy: i násilnictvím se dvou stran. Ne-
spravedlivýkapitalismus a komunismuspodkopávají sa
my základy lidské spoléčnosti;' s druhé strany, pod zá
minkou-boje proti komunismu,postavili modlu státu, po
hrdají světlem.,moudrosti evángelia a snaží. se obnoviti
pobanské názory: a způsoby. života. Ačkoli se obáváme
ještě horších 'pohrom, přece nevidíme'důvodu poklesnutí
mysli, poněvadž, podle slov knihy: Moudrosti, (1, 14).„Bůh
uzdravitelné.učinil všechny 'národy“. Avšak musíme .se
uchýliti.k ochránkyni, Jemu nejdražší, k Nejsvětější Pan
ně, skrze niž-se námdostane všeho. Všichni křesťané vě
dí, žemariánskému .růženci náleží zvláštní a přednostní
místo.mezi, účinnými- modlitbami.k Boží Rodičce. Neboť
nelze nalézti vhodnější:a' božštější modlitby nad modlit
buPáně.a Pozdraveníandělské spojené s pozorováním
radostí, bolestí a' slávy Ježíše Krista: a jeho Matky, při
nichž nalezneme-úlevuve svých úzkostech a cestu k vyš
ším stupňům:ctnosti na pouti k věčné vlasti.

Je to modlitba:příhodná všem. Učeným i neučenýmje
přístupný:tento způsob modlitby, který svatý Dominik
podivuhodně rozšířil, nikoli béz úpozornění a -vedení pa
nenské:Boží Rodičky. Daleko jsou od pravdy, kdo růže
nec považují za modlitbu pro děti.a dětinské stáří. Neboť
tato modlitba vyžaduje vždy nové lásky; a mimo.to řekl
božský Spasitel: „Nebudete- li jako maličtí, nevejdete: do
království nebeského.“ Kdyžpýcha.odmítá "mariánský rů
ženec, stojí proti ní nesčetný zástup zbožných lidí.každé

ho-věku. i "každého stavu, kteří néjen růženec milovali,nýbrž ho'užívali: jako.:„nejmocnější zbraně na zapuzení
démonů,na: zachování bezůhonného,života.a na úspěšné,
získáváni-ctnosti, na zjednání- pokoje mezi lidmi: Mužo
vé vynikající ;ve. vědách modlili se růženec každodenně
na kolenou předobrazem blahoslavéné Panny,činili. to
téžpanovníci a vládci národů, tak jednali vynikající mu
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žově.na:všech stupních občanského života; všude byl rů“
ženec ve cti Nemůžeme zamičeti, že.sama Nejsvětější Pan
na tuto-modlitbu naléhavě: doporučovala-při svých zjeve
ních:v lurdské jeskyni. :

„Žádáme tedy, abyvšichni věřící jak vé: chrámech, tak
Vsoukromých domech s-největší nábožností konali tuto

modlitbu, Aby Maria přivedlak poznání a pokáníty, kteří
pohrdají Bohem,kteří strojí úklady.:svobodě katolické
víry a Církve, kteří brojí:proti božským alidským prá
vům a tak strhují lidskou.společnost do. záhuby, zvláště
komunismus.„Jako za dob:křižáckých: výprav. jeden byl
prosebný hlas celé Evropy, tak nyní spojenýmisilami po
celém světě.ať se volá:-touto.vítěznou modlitbou v měs
techi městečkách,:ve vesnicích-ina samotách, aby byli
zapuzenitito nepřátelé křesťanské a lidské kultury.

Mimo.to.však mariánský: růženecdává téžvzrůst křes
ťanským ctnostem, pomáhá všemduším pěstovati křes
fanskou víru, oživuje touhu ponesmrtelných hodnotách,
vede k. milování Boha a "Vykupitele 's$věta, působí pak
i upřímnou a. účinnou lásku k bližnímu. Nechťtedy bis
kupové a jejich zástupci v duchovni.správě povzbuzují

— k této modlitbě, ukazujíce krásu a užitečnost modlitby
růžence věřícímvšech stavů. -Vněmať mladý věkhledá
svou sílu, aby vrostoucích špatnostech si zachoval svou
bezúhonnost.V. němaťstáří hledá klid, útěchu: a pokoj
ve svých úzkostech'a slabostech. Kdopracují vKatolic
ké-akci, ať v-růženci hledají povzbuzení k radostné vy
trvalosti v. dobrovolném apoštolátu.: Nechť poskytuje úle

(vy anaděje věčné blaženosti všem: trpícím, zvláště umí
rajícím. Hlavně však otcové a matky ať jsou také v této
věci příkladem svým dětem, modlíce Bes nimi společně
růženécna sklonku, dne, aby: jejich rodinný život poží
val radostné spokojenosti a dosáhl nebeského požehnání.
Proto dáváme.křesťanským novomanželům růženec,po
ukazujíce na Svůj příklad, aby. aní jednoho dne nevyne

i chali túto modlitbu, přes všechny náléhavé starosti. —
| Tak promluvil učitel křesťanstva a -célého světa. Jsou

| to slova- radostného a vítáného povzbuzení nám všem,Jj kteří jsme se naučili míti: v-lásce -modlitbu:růžence, aby

Ě chom sještě větší pečlivostí -hledali :V :-nepřeberných ta
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jemstvích posvátného .růžence, a jimi provázeli boje a
záhady svého života a jeho povinnosti. Každékřesťanské
duši zní z těchto. papežských slov, -prozrazující hluboké
přesvědčenía dojetí zkušeného, co slyšel svatý Augustin
o bibli: „Vezmi a čti“, a co je zakončením církevních ho
dinek -Růžencové Slavnosti v hymnu- druhých nešpor:
„Nuž pojďte, lidé, trhejte růže s těchto tajemství, a vijte

“ věncevznešené Matce krásné lásky.“
P. Em. Soukup O. P.

PROŽÍVÁNÍ OBĚTI MŠE SVATÉ
Mnohověcí nás:dělí od protestantů, ale základní. jest

jejich popření totožnosti oběti mše svaté s obětí na kříži.
Lutherjím prohlásil (obět-mšesvaté za modlářství a pro
testantéji prohlašují'za totéž'i dnes.

Pro nás ale je zpřítomněnímoběti naKalvarii, ve které
se stále přes věky'podává týž Kristus; který se podal na
kříží. Jeho'obět-nemůže 'do konce světa dozníti, protože
to byla obět; bohočlověka a: proto: obět nekonečné ceny
a také obětvěčnéhotrvání. Proto také může docela snad

no býti zpřítomňována v čase, když jednou byla v čase
podána.

Vzpomínámna slova,která jsem četl z Luthera k Jin

dřichuVIII: Bude-li jednou smetena mše, věřím,že i papež jest dokonale.smeten. „A s papežem ovšem vše,co
sluje katolickou Církvi.

Nemůžeme dosti poukázati na'to v. době, kdy sé stále
mluví o katolické akci, že se neobejdemev jejím prová
děním se skutečně radikálním prováděním liturgického
hnutí. Jenom z: oběti: na Kříží:vyrostlo- křesťanství a je
nom v.jejím zpřítomňování na oltáři má smysl ono vidi

i k telné z katolické Církve. Jen proto, aby: byla tato obět
"E dálepodávána, jest: třebakatolické Církve také jako spo

a. lečnosti,jenom.pro tuto obět na křížia na oltáři bylo by
škoda, kdyby. zmizela s kteréhokoliv úseku země. Proto

*světí, proto- očišťuje':věřící, aby byli stále rozdavači ta
jemství Božích a poživatelé jejich.

Má-li Katolická. akce probuditi katolické laiky z jejich
netečnosti vůči-Cirkvi-a naučiti je spolupráci s kněžími

ME o rozšíření:-Církve jako- království Božího viditelného,
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jest třeba probuditi ve věřících hluboké-porozumění oběti
mše svaté a naučiti lidi spoluprožívati tutoobět a spolu
modliti se ony modlitby, kterými- staletí křesťanskéhoži
vota-oblékl liturgii mše svaté. Je nanejvýše nutné, aby
přestala. ona nepřirozená, -nekřesťanská.;a nekatolická
propast mezi lodí a kněžištěm.Rozdíl ano, ale ne propast.
"Takovápropast, že kněz u oltáře koná něco, o čem nemá
„většina již křesťanů potuehy,:a.proto se pak křesťanský
lid „zabývá, jak dovede, modlí se růženec, zpívá nějaké
písně, modlí se z knížek. Místo aby spoluobětoval, aby spo
lupodával nejsvětější obět, protože:je to obět nejenom
Kristova,:nýbrž-teď, kdy je Kristus hlava celé Církve,
hlava mystického těla, také- obětí celé Církve.

Jest třeba stále vytrvaleji poučovativěřící o vzneše
nosti, kráse, velikostia nesmírné potřebnosti pro život
mše svaté:

Katecheté ve škole. vysvětlují mši. svatou, ale pak se
málokdy již věřící v životě na kázání dovědí o.mši svaté.
Proto také tak málo dovědou.se naši věřící při mši svaté
chovati a proto také tak málovědí, žezde-jest střed křes
ťanského života, že zde jest střed onohoživota z Krista,
který čerpáme z jeho oběti, protože on své tělo tak, jak
vydal: za -hříchymnohých; tak -také chtěl, aby bylo po

:krmem a nápojemnového života dítek Božích, kterýz té
to oběti vyrostl i dále se jím živí..

Když pochopí věřící, co mají v-oběti mše svaté, po
chopítím také. svůjsprávný poměr k Církvi i kekněžství
i k jeho nejvyššímu.stupni. Jenom'v; pochopení vzneše
nosti a nutnosti oběti mše svaté pochopí nutnost a vzne
šenost hierarchického. kněžství- i :smysl kněžství. obecné
ho.-Proto kdokolivbrzdí nebo.zpomaluje neb znesnadňu
je pochopení a prožívání:mše svaté, brzdí tím také rozvoj
našeho společenství i naší „společnosti v Ježíši Kristu,
zpomaluje tím. zároveň také život:Církve. Proto. bez
upřímného a hlubokého.provádění liturgického. hnutí jest
veškeré, mluvení a pracování o Katolickou akci jen čistě.
vnějším dílem bez vnitřní:opory.a bez vnitřního zdůvod
nění..

Tak vítáme velký čin hlučínských brožur, ževydávají
za.5.„Kč-jak -mešníformulář, tak. také všechny formuláře
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-mešní na "nedělea svátky. Všude je rozšiřme,dávejme je
darem, vykládejme vkostelích po lavicích, vysvětlujme
je při.promluvách, ve spolkové::práci, hlavně: mezi mládeží.

Naše studentstvopři svých táborech již pochopilo toto
spoluprožíváníliturgie a jejich chorálnízpěvy. "Recitova
ná mšesvatá znamená velký krok dopředu:Ještě Katolic
ké.učitelstvo na svých kursechaby jen 'pochopilo tuto
potřebu-liturgického prožívání, jak. je mezi ním hlásá hor
livě budějovický: rektor P, Reban. „Braito.

ZBOŘTE CHRÁM.TENTO
"Kdyžuložili tělo Kristovo dohrobu, zdálo se,že je zni

čeno jeho dílo.:A: přece, na- to. Kristus úpozornil, když
řekl: Zbořte:chrám tento a ve třech dnech jej zase vysta
vím.. . To slovo plati o Kristu v:duších i o Kristu v-ná
rodech... Zbořte' jeho chrám, vymyfte každou stopu
z duší lidí, a.za.nějaký čas.jako příval budou sélidé opět
zase:vráceti k němu. Jeho slova a jeho láska příliš žijí
v srdcích a'v' "životech národů; aby zůstal Kristus na
vždy v hrobě duší či národů. Srovnejte, s jakými pro
středky pracují ti, kteří chtějí jeho království opět uvésti
v lidských.duších. To, co sluje -katolický tisk, jest neko
nečně slabší;;obsahově, propagačně a technicky než moře
černé:barvy, která denně zaplavujelidi: „prázdnotou, lho
stejností -až nenávistí k: němu. Nejsou -vždycky svatými
a příklady ti, kteří: Krista nesou“lidem. Majetek, který
námstále vyčítají azávidí lidé neinformovaní, mívá čas
to jen: praněpatrný význam 'pro hmotnou pomoc šíření
království Božímu. A. pojednou povstane to jako prudká“
vlna, která letí' světem“ zachvacuje duše,: zaplavuje :je
očistným: světlem,“ naplňuje“„je životadárnou“ jistotou“ a
obohacuje.plností, které svět nemá:

Jenomjednoho je 'potřebí, jak praví sv. Pavel: Jak
uslyší bez“hlasatele? Jen dověděti se-musí'lidé :0:Ježí
šověpravdě. Milost pak'si učiníostatní. Někdy jest:nutné
začíti skoro znovu, 'někdy' to připadá lidem, že“jest--Kris“
tus znovu'objeven. Takbyl: dokonale:zbořenjeho chrám.

Tak čekám budoucnost;křesťanství |v Rusku i ve Španělsku. > Braito.
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100 LET OŽILÉHO KATOLICTVÍ VE ŠVÉDSKU
Letos slavili katolíci ve Stockholmu sté výročí posvě

cení své. katedrály, prvního to katolického chrámu, po
staveného -ve Švédsku od dob reformace. Za těchto oslav
byla středem-pozornosti velká osobnost moderního apoš
tola Švédů dra Vavřince Studbacha.

Před:sto lety. se hlavní město severské říše opět shleda
Jo s rozžatým: plamenem.svatostánku. Odtud se nepozo
rovaně.rozšířili do jiných švédskýchměst; po katedrále
serozzářilo světlo oltáře znovu po celém kraji.
' Věčné světlo nevyhaslo ve Švédsku reformaci úplně,

neboť planulo v kaplích katolických vyslanců Francie,
Španělska,-Portugalska a. Německa, kde katolíci těchto
národů se nepřestali v skrytu modlit. AleŠvédové se ne
směli súčastňovat náboženských obřadů,ani přestupovat
ke katolictví.

Kristina, dcera velkého bijce katolíků Gustava Adolfa,
musila opustit zemi, když přijala katolickou víru. V sa
mém srdci reformačního světabyla nástupkyně nejprud
šího šiřitele protestantské moci dotčena žhavou silou no
vého rozmachu omládlého katolictví. Její odhodlané při
lnutí k-víře otců a její cesta do centra nové, pravé refor

= mace je zároveň důkaz o mocné: přitažlivosti románské
barokové vlny katolictví, jež duchovnězvlažila i české
země. Stěží. lze- dokázat,: že to bylo násilí, jež obrátilo

E dceru daleké severské germánské země.k vítěznému ka
: tolictví: baroknímu.:A nebylo jistě potřebí násilí, aby se

obrátil k víře svých otců národ, který byl vázán ke kul
turnímu. světu latinskému: pouty mnohem. bezprostředněj

-Šími a.pevnějšími.
Přikonversi švédské královny:měl. vynikající účast

španělský knězP. „Macedo,kaplan vyslanectví své země,

a duchovní disposici pro.ni-vytustol jiný:románský duch:filosofR. Descartes..
Avšak.i po Konversí švédské.Panovnice,zůstávala ka

tolická víra ;v opovržení,a.úřednínepřízeňa. tento.trud
-ný stav trval.ještě déle než.stoleti, „až král Gustav III.

požádal papežePia VI.:o.jmenování hlavy pro. hlouček
katolíků.rozptýlených; po jeho. zemi. 1:

Volbasv. Otce padla na dra Mikuláše Ludvíka Ostera,
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k pocházejíciho'z Met, který byl jmenován apoštolským vi
3 c: kářem pro. Švědsko. Stará čtvrt Gotensgade na jižním
A konci hlavního. města poskytla prelátovi místnost k'ná

> božénským úkonům ve své staré radnici.
Tato ponižující situace trvala ještě za nástupců Oste

rových, Morettiho a.Gridaina; kteří mohli zůstati na svém

. místě jén z milosti na přímluvy katolických: vyslanců:
A Posiceapoštolského vikáře byla v těchto dobáchtak sví
| zelná, že papež Pius VIK.radil Morettimu, aby opustil své
místo, ale on, nedbaje: těžkých nesnází, zůstal u svého
malého stáda až do své smrti.

Pakse náhle situace obrátila.
Novýpanovnický rod Bernadottů, původem z Francie,

byl katolický, i když král na nátlak parlamentu se musil
obrátiti na víru lutéránskou. Šťastnánáhoda tomu chtěla,
že roku 1834 švédský princ Oskar pojal za manželku Jo
sefinu z. Leuchtenberku, jednu z dcer Evžena Beauhar
naise. A ta zůstala věrna katolictví i po svém vstupu na
trůn.,Měla ve své suitě kněze, který zůstával jejím dů
věrným rádcem po celý život. Byl to Švýcar dr. Vavřinec
Studbach, prelát vynikajících kvalit duševních i mrav
ních. Novému dvornímu kaplanu se otevřela cesta do
učených kruhů švědských .a jeho znamenité znalosti
v oboru nerdické filologie a dějin mu vynesly členství
v akademii .věd..Po.smrti apoštolského vikáře Gridainea
dr. Studbach nastoupil podle vůle svaté Stolice na jeho
misto.

Šest týdnů po.svém nastoupení v nové funkci mohl
oznámiti,že si jeho ovečky,rozptýlené skoro všude, žá
dají stále více pravidelné posluhování svatými svátost
mi. Zpráva biskupa řezenského nám podávájakýsi obraz
o žalostné.situaci katolicismu ve Švédsku v této době:
„Ani jedna katolická škola, ani. jedna katolická kniha,
žádnýmisál v řeči švédské a zvlášť — žádný kostel.“ Ale
dr. Studbach dal se do práce 8 neochabující odvahou..
S pomocí vyslanců a řezenského biskupa nashromáždil

"potřebný fond ke stavbě kostela. Pak rychle koupil po
zemek v Norra Smedjegatan; vzal na sebe hábit žebrác
kého poutníka a vydal se napříčBavorskem a Švýcarskem.
Prošel tyto-země od hranic'k hranicím. Těše se přízni ko
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runní princezny švédské a pomoci kongregace propagan
dy víry. v Římě, mohl začítí-se stavbou svého kostela.

"V září 1837 na svátek patronky kostela;. sv.,Eugenie, ko
nalo se s velkou slávou „posvěceníchrámu. Řím přijal
s radostným nadšením zprávu 0 -posvěceníkostela: Váž

„nost dra.Studbacha vzrostla jak ve Švédsku, tak v Římě.
Papež Řehoř XVL..jej jmenoval: apoštolským, protonotá:
řem a domácím prelátem a 1. července 1862papež Pius IX.
jej posvětil.v-Římě na biskupa. Vykonával svůj úřad bis
kupský ještě11 let a žil zcela-pro obnovení katolické ví
ry ve Švédsku, kde byl z jejích -největších -průkopníků.
Plaketa, umístěná v předsíni kostela sv.-Eugenie ve
Stockholmu, připomíná.neocenitelné služby tohoto vyni:
kajícího preláta. 0. A. U.

-=

PRACOVNA:
VOLÁNÍ K JEŽÍŠE!

Ty. nám dáváš své tělo a-svoů krev a já ti nemám co
dáti, Ježíši, nic nemám."Jsemchudák, který jen nesmírně
po-tobě lační. Hle;:důši mou“ Kladu ji do prohlubně dlaně
tvé. Jest poskvrněná a plná špiny. Ale není zároveň dra
hocenná.a vzácná? Neleži těžce v tvé ruce? .

„Neboťi-pro ni „podal jsi, Synu. Boží, zadostiučiněnísvým utrpením.Vidím na nebi velkou podobu kříže, na
němž'visí krvavé vítěznéznamení tvého- zmučeného těla

„a krev kane-na mne,Jest to:krev,která uzdravila ze sle
(poty mou duši.

„Čím jsemsi toto všechno zasloužil? J:sem tak malý, ne
patrný a ošklivý a přece jsi neváhal se mnedotknouti.
Tvá láska před'ničím neustupuje.a -jest nekonečná.Což
jsi nám nedalCírkev? Nezměniljsi: všední. dny ve-svát
ky?Nestal.se každý den věčností?Slova a obřady mše
svaté, modlitby.brevířové, celá liturgie tekou k tobějak
řeky k oceánu. Kleneš se jak nebesa nad. zemí nad mou
duší a já se jen chvěji ve vytržení bězeslov, můj Ježíši,
můj milovaný Pane! P. Van der Meer—Deník, str. 217.

BUĎ VŮLE TVÁ!
"Kristus ukázal nám jako cíl křesťanskéhoživota snahu

o připodobnění se nebeskému. Otci. A nám slabým, leka
. jícím se této výzvy volá vstříc:Já: jsem cesta. Mystikové
vyjádřili proto duchovní život: jako 'následování Krista.
Kristus sám nesčíslněkrát: k tomusám vybízí, abychom
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šli za ním,. abychom ho následovali; abychom se od něho
učili,a slibuje, že tak najdeme odpočinutí svým duším. —

Jeho“cesta proto jest cestou plnění. vůle Otcovy. Učí
modliti se: 0 to, aby se naplnila vůle Otcova. Ji..přišel
plniti, jenom ji hledal, pro ni podstoupil v poslušnosti
i smrt kříže.

Tak není:pro násjiné cesty duchovního života,když je
Spasitel touto cestou, než :cesty naprostého oddání se
vůli Boží. Než ji- obejmout dokonale a ve všem, jak a
čímse nám projeví: Bůhto přece.s námi smýšlí lépe než
my sami se sebou. Boží vůle.nám chce větší dobro než
bychom my' samisi mohli přáti. Proto rozpřáhněme.vůli
svouvůlí Boží;.otevřmesvésrdce všemu, co nám posílá.
Jako Kristus. Z jeho poslušnosti K vůli Boží:vzrostlo na
še spasení. Když je nám Kristus cestou, je i cestou spa
sení a je nemožné dojíti spasení, natož dokonalosti, nepřijmeme-li absolutně a 'oddaně. vůli“Boží.

Kdo plní takto vůli Otcovu, je Kristu bratrem-i sestrou
a matkou, jeho miláčkem.Čím vícea radostněji a úplněji.
obejmeme vůli Otcovu, jsme blíže Kristu, máme vice z jeho
života, jenž byl životemoddanosti k' Otci. Braito.
NEPEČUJTE

Nejlepší: starostí do -budouena. je vůbec se" nestarati.
Nejlepší-starostí pro budoucnost jest využíti právě dané
ho okamžiku k pronesení upřímného: Ano, Otče, ke vše
mu, co Bůh právěsesílá nebo dopouští. Kdyžplníme svou
povinnost; když.jsme učinili, co na nás jest, jest poslední
okamžik již. plný -milosti pro okamžik budoucí,

Jen kdybychom si:nechtěli tak často hráti na prozře
telnost svou neb druhých.'Celé řízení světa i-nás, všech
osudů.i našich, je umělecké, dokonalé dílo. Nechme Boha
působiti-i na nás; své plány. Jen takto: si zajistíme své
štěstí,protožeje jen on dovedepro nászajistit. A jak nás
Kkněmu vede, tak je to jedině jeho zajištěním. =

Krásně praví: Newman, že máme zůstati na místě, kde
stojíme, pokud nám neukáže Bůh zase kroku: dalšího.
Abychom se nepodobali zedníkovi, který by chtěl 'pro
hlédnouti a opravovati složité plány architektovy velké,
nádherné budovy. Zedník jim také nemusí rozuměti. Od
něho se žádá, aby kladl cihlu na cihlu podle svého ře
mesla a,uskutečňoval na svém malém úseku velký plán.

Proto |jeoprávněna hořejší věta, že nejlepší starostí do
budoucna je vůbec'se nestarati. Toto patří k největším
projevům naší úcty: k Bohu,odevzdat. se mu, svěřiti se
jemu, věřiti' nejenom v něho, nýbrž také jemu, jak to
krásně vyjádřila“Julie von Hausmann: „Vezmi mé ruce
a veď mne!“ Ajiné vzácné slovo o této důvěře:P. (ráf
v knize Ja, Vater: „Věřímti:více než sobě. A kladu své

„rozhodné „Ano“ jako podpis k celému svému životu; tak
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jak mi.jej dáš a uspořádáš (str. 60). Vím, že to není pod
pis-k ortelu smrti, nýbrž že je to cesta k nejvyššímu
štěstí.“ Braito.

OBĚT
. Základním rysem oběti jest uznání Boží svrchovanosti,
jest pokoření se před Bohem. Obět znamená vyjiti ze se
be, a dnes ve stavu:porušenosti a náklonnosti ke zlému
znamená obět: vyjíti ze zájetí svéhojá, znamená překo
nání modlářství lidského já. Vnější'pak obět jest již jen
vnější projev této oběti: vnitřní, tohoto sklonění se před
Bohem..Středem všech obětí zůstane proto na.věky obět
bohočlověka, -obět nekonečné. ceny. Proto chtěl Kristus,
aby jeho obět trvala věčně, aby byla denně zpřítomňová
na na oltářích, nejenom abychom ji měli stále před zra
kem, nýbrž také abychom mohli stále na. ni štípiti oběti
své, aby naše oběti mohly se:státi obětmi, abychom mohli
se jimi klaněti Bohu, vzdávati mu :nejvyšší bohopoctu.
Proto dovedli svatí tolik obětovatia trpěti, protože spo
jili celý svůj život duchovní s obětí Kristovou, s obětí nej
vyšší. Tak jest oběť mše svaté školou „oběti křesťanské,
zdrojemjejí síly. 1 1

Tak znamenáoběť křesťanská nejvyšší povzneseníčlo
věka,protože znamenápovznesení každého pak-činu,kaž
dé hořkosti, zkoušky, každého kříže k-výši oběti spojené
s obětí Ježíše Krista.: Y -—

Království. Boží trpí násilí-a jenom ti, kteří si násilí
činí, kteří dovedou obětovati, jenom ti; kteří ve svém ži
votě dovedou obětovati své choutky, své touhy, své libos
ti a nelibosti, sklony a žádosti vůli Boží, kteři dovedou
křižovati tělo se všemi jeho žádostmi, kteří tedy obětují,
jen ti dobývají: království Božího. Jest to-obět kupce,
který: všechno prodal, tedy. všechno obětoval, abý mohl
koupiti pole; na kterém našel vzácnouperlu. Obšt, která
uskutečňuje hrdinně volání Kristovo o jednom potřebném
a o tom; co by bylo platno člověku; kdyby celý svět zís
kal, ale na své duši utrpěl škodu. a

Tak obět ničeho neztrácí, ničeho se nevzdává. Jejím ob
sahem jest: Zemřia budeš živ. : Brnito.

JEDNOTA. -—
Někdy se příliš povrchně volá po-jednotě. Jednota sa

-ma ještě není ničím, ještě není především zárukou života.
Proč chtějí kolikráte' různí lidé jednotu mezi katolíky?
A zeptejme se, jakou jednotu chtějí? Jak se někdy unás
volá»po jednotě, zdá se, že se mnohým jedná o,jednotu
čistě početní, masovou, jednotu kvantitativní, se kterou
tolik pracuje systémstran.'

Taková: jednota jest ovšem potřebná k dosažení moci.
Ale nás mocnezajímá na prvém místě. Přece království,
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Aě: Kristovo není stohoto světa, přece toto všechno bude
SE. nám přidáno. Proto je důležité, abychom se snažili o jed

T notu vyšší, hlubší, životnější.a proto potřebnější, totiž
i o jednotu vnitřní, o jednotu jednoho nadpřirozenéhocíle,
totiž království Božího, království duchovního.

A základem a uskutečněním této jednoty jest láska bra
trská, která vyrůstá jedině z opravdové láskyBoží, jestli

| 3 že budeme milovati Boha, a proto se budeme snažiti, aby
tento Bůh; tak lásky. hodný, byl opravdu milován a tak
láskou byl pánem všeho a všech, vytryskne z této lásky

ME láska k bližnímu, která 66 budesnažiti a všechno učiní,
aby Bůh byl milován především -od lidí, od našich bratří.

To jest ona pravá jednota, jednota v nadpřirozeném
cíli, v nadpřirozeném snažení. Tak najde si pak i'onu
jednotu vnější,aby nebyla:rušénaprojevy nělásky, žárli
vosti, nepřejícnosti a podobně. Tato vnitřní jednota pak
také pochopí dovolenost, oprávněnost, ba nutnost-jiných.
cest, metod ařešéní. Pak nebudeme obviňovati lidi, kteří
svou cestou chtějí onen-cíl' uskutečňovati, svou cestou,
která není.zakázána jedinou autoritou, která tu smí roz
hodovati.Jednota vnější zotročujelidi; shání je do hou
fu, ale do houfu mrtvého, slepého.a proto neúčinného. To
není jednota, která jest vnitřní a. organická, to. jest jen
houf. Houf.ale je nedůstojný společenství našeho, které

m pýti jeden život, jeden duch, jeden Bůh a Pán vevšech. = : 3
Předkládáme to. na. uváženoutěm, kteří se bojí svo

bodných cest 'a metod. Společenství dítek Božích přece
není státems diktátorským režimem,kde:se ani mysliti
nesmí! Taková vnější jednota jest již suchou;neplodnou
jednotvárností, -kdežto život je mnohotvárný .a bohatý.
Zivot nadpřirozený je tak plný, že snese ve své jednotě
vnitřní bohatství.a různost. * Brailo..

VŠECHSVATÝCH.
Svátek Všech svatých chce oslaviti všechny svaté, vše

chny, kteří i-unikli: pozornosti lidí, kteří jsou spaseni,
kteří jsou blízko Boha. V

Ale napadá mi při tom druhá myšlenka,že tento svátek
jest zároveň svátek. triumfu velikosti kněžské myšlenky.
Neboť v tento den může každý kněz postaviti se před ne
beské. tvorstvoa říci v dojeti všem svatým: Vy jste naše
děti. Můžemeklidně-říci všem svatým jako svatý Pavel
Korintským: Ego vos-.Christo genui. Já jsem vás zrodil
Kristu. “ |

"Tento den velkého triumfu svatých jest svátkem trium
fu kněžské přísluhy. Odkněží dostalo se svatým všech
milostí a sil v jejich snaze o svatost. Kněžíje přivtělili
ke zdroji Života ké Kristu na. křtu svatém, kněží jim hlá
Sali. jeho učení, kterým se posvětí. kněží jim podávali
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chléb, kterým. roste svatost, chléb eucharistický, kněží
jimvraceli a rozmnožovali milosti vé svátosti pokání,

Svátek všech svatých připomínáproto. i'vám, že i vy
přijímáte od-kněží všechny milosti, že jimi se dostáváte
ke zdroji duchovního: života. .A' v 'té mířemůžete růsti
v duchovnímživotě, v jaké“uznáte jejich objektivní, po
svěcující, protože zprostředkující působivost. Znovu opa
kujeme: Nedostane.se blížeke Kristu,-kdo pohrdá, zne
važujepod jakoukoliv.záminkoukatolického kněze, pro

-tože knězkatolický je nerozlučně spojen s. kněžstvím
Kristovým,jež jest zdrojem veškerého našeho posvěcení,
ANO,OTČEL3 Bratlo.

Ano, Otče, neboť tak se líbilo Tobě, volá Spasitel. To .vy
jadřuje celýjeho život. Táhne světem volání, aby duchov
ní život byl.zjednodušen. Kristus,přece všechny povolal

n za sebou. Proto nemůže býti jeho:-cesta cestou, po které
ji. „se nedá jiti, i když je to cesta úzká a kamenitá. 
k- „Jeho cesta je prostě.cestou Syna, který plní vůli Otco

vu. Jen ji:plní. Kní vedelidi. Blahoslavíty, kteří plní
vůli nebeského:Otce.: V'tom je podle něho-spasení i krá
lovství Boží.Proto učí nás modliti:se.:k -Bohu jako k.Otet
Abychom:.mu důvěřovali, že je dobrým Otcem, a potom
můžemeklidně volati: Buď vůle tvá.

Vůle Boži je vůle:nejsvětější.' Proto jepro nás'jedinou
cestou svatosti. Svatost nevisí v oblacích, nýbrž uskuteč
ňuje.se -v denním životě. Denní život skládá. se z-úkonů,
které Bůh:přikazuje,zakazuje a pák-z toho; co od náš
chce naším povoláním;:různými okolnostmi a nakonec
isvýmdopuštěním, 2 u

"Vtomto smyslu je svatost neobyčejně jednoduchá. Vez
mi všechno,co ti přijde,co je od tebe žádáno životem,ja
kožto z.otcovské ruky Boží, snaž se všeho upotřebiti k to
mu, aby tě „všechno přivedlo blíže k Otci, čti ve. všem
o'stopách lásky Boží. Rekni „Ano“ ke všemu, i když tomu

právě nerozumíš. Nemusíšsi potomlámati hlavu s metoami a školami duchovního života. Ponese: tě synovská
láska; ponese si tě.sám nebeský Otec,jak učí sv. Terezie
Ježíškova. Nemůžeš zbloudit! : ——Braito.

-DOBRE PORADITI —
„ Dobře jsi poradil. Přišel k -tobě někdo, kdo si nevěděl

rady. Jsi vzdělanější, zkušenějšíanebo klidnější, a proto
vidíš lépe a zřetelněji: Proto jsi mohl dobře poraditi. Ale
tím jsi nevykonal ještě celou úlohu dobrého rádce. Ještě

n“ vychovej-toho,který se k-tobě uchýlila raduk onévýši,.
která ti dovolila, abys mohl dobře poraditi.

Jinak bude:vykonávati tvou:radu' jen vnějším způso
bem a bude.potřebovati-tvé rady ustavičně. Duchovní
vůdcovéa-rádcové, kteří takto nevychovávají těch, kté
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rým radí, pletou sami na sebe. bič, protože pak -budou
stále nuceni.ke každé maličkosti, ke každému kroku ra
diti. Odnaučí také své svěřencesamostatnosti duchovní
a zvyknou na duchovní dětinství. Vychovejme lidi k du
chovní.výši.: Jen kdo. je na.duchovní výši, může dobře
raditi, protože pouze:s výšky je dobře viděti:do dálky..— n Braito.'“
MALOST NESVATÝCH

Význačnou vlastností svatých jest jejich žízeň po veli
kosti; po velikosti pravé. Jejich duše žiznilapo Bohu ži
vém, jak. se modlí v žalmu. Po živémBohu, po Bohu ži-

* vém'vjejich životě. Nespokojili se, nemohli se spokojiti
se sebou samými. Znali dobřésvou malost a ubolost.
Tíhli výše, chtěli více, než co může člověku dáti: jeho já,
které posléze také samo. sebou žije tímto živýmBohem.

Nechtiti býti'svatým znamená spokojiti se se sebou sa
mým, spokojiti se s-tím-běžným a prostředním, které oby
čejně nacházejí lidé. Svatí cítili v:sobě ono povolání mi
losti, kterým: povolal Bůh lidi za své děti a' Ke svému
synovství a k- účasti v jeho životě tímto synovstvím.

„Taknabyli pravé: velikosti, že dovedli vystoupiti ze sebe,
nad sebe. Můžebýti člověk, který nechce býti svatým,to
jest blízký:Bohu, můžebýti velký velikostí lidskou, může
totiž mnoho věděti; mnohouměti, mnoho ovládati,.ale to
všechno jsou věci, kteří jsou v možnosti lidské, tím zů
stává člověk stále na svém,lidském, přirozeném 'stupni,
protožeani' věda-ani umění není bez hřanic. Kdo se ale

„důvěrně.a životně spojí s Bohem,vyrůstá kBožímu, které
je teprvenekonečné, věcné, které teprve nasytí onu pro
past, kterou Bůh sám vyhloubil v lidské duši a již nenasytí
nic menšího'než životné spojení s Bohemsamým.

Proto. nechtíti být svatým znamená vlastně nedostatek
odvahy, statečnosti a touhy po pravé velikosti, znamená
zřeknoutise nejvyšší vznešenosti a velikosti. Proto ctime
svaté jako největší hrdiny, kteří se nevzepřeli zbaběle
milosti,nýbržjejímu voláník závratnému atěžkému ote
vřelisvásrdcea-předevšímsvůjživot. 1

Tak-je námsvátek Všechsvatých připomínkou,co do
vedli naši bratří, kteří šli před-námi touže cestou, týmž
životem,“v týchž. poměrech a okolnostech, a přecepotla
čili v sobě přirozený druhý sklon po pohodli, klidu, snad
nosti, lehkosti, všednosti. Připomínkou .a výzvou, aby
chom:se)jich ukázali hodni, abychom šli za nimi, za Kris
tem, nesmlouvavě, a tak“našli jako onisvé štěstí v naplněníduše“Bohém,jenžvšechnomáajest.| Braito.
MYSTICKÉCHÁPÁNÍ UTRPENÍ

Pascal napsal, žeJežíš jest v agonii'až do konce světa.
Jako seduchovně rodí vsrdcích lidských, tak. také dále
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jde křížovou cestou a dále je křižován a dále visi na Gol
gotě. Jsme k němu přivtěleni, tvoříme s ním jedno myš
tické tělo. On má dálé žíti na zemi. Jako žije azpřítom
ňuje se jeho oběť na kříži, má se také zpřítomňovati a
obnovovati celý jeho život. Církev předstávuje, jest mys

-tické tělo Páně, a proto se v ní opětuje celý Kristův život.
Tak i ty jsi zavalen bolestí, proto i na tebe Bůh dopouští,

"abys visel na kříži své životní bolesti, abys procházel
trýzní a volal jako Kristus.k nebi+o pomoc. On to řekl
nesčislněkráte, že nemůže býti jeho učedníkem, kde ne
chce denně bráti svůj kříž, ale ochotně.a třeba bez Simo
na Cyrenského, kříž a bolest a úzkou a kamenitou cestu
slibuje Spasitel. Svě pronásledováníslibuje mistr svým

učedníkům. Když tvoříme tak“ těsné a živéspolečenství
s Ježíšem ukřížovaným, nemůžemchtít býti údy. změkči
lými.a zhýčkanými podhlavou korunovanou. trním.
„Proto celá Církev, tělo Kristovo, musí stále jíti po.kří
žové cestě a čas.od času na mnoha místech viseti v hanbě
a:potupě-a ve zdánlivé porážce'na svémkříži.Tolikráte
Kristus ve své Církvijako by znovu umíral, abychom
byli svědky jeho tajemného. zmrtvýchvstání na místech
a.v poměrech, které všechno -jiné než Vzkříšení Kristovo

(daly očekávati. Nerozuměl by křesťanství, kdo by se po
horšoval nad onouagonií Církve, kterou prochází na nej
různějších místech. Nechtěl by svého oslavení, kdo by
nechtěl svůj kříž. Neboťjako Kristus jenom křížem vešel
do slávy, ani my:nemámejiné cesty. Ostatně jako dal
Kristus sílupro vše, co svým dotykem posvětil, tak dal
i nesmírnou, božskousílu křížia bolesti, které tolik. okusil.

| + Braito.

ZEN
Z DUCHOVNÍHO ŽIVOTA

BORSARA::Breviariodella bontů.et della gioia. Lice,
Torino, 1937,str.:107, cena 2-liry. Kytka krásných. myšle
nek o dobrotě'a radosti.:ve vzájemném styku s lidmi.
Jsou to stručné myšlenky, které se hodí dobře.vychova
telůmjakohesla. .

BARON: Pour gue ta vie soit belle. Deselée de Brouwer,
1937,str. 120. Stručný průvodce. mládeže duchovním ži
votem. Pokyny, jak posvětiti a-krásně. ztráviti mládi.
Hodí se pro přednášky pro mládež.

CONGAR.M. J., O. P.: Chréťiens désunis. Les Editions
du Cerf, Paris, 1937, str. XX-404,-cena 35 frs. Principy
katolické „všeobecnosti“. První svazek kolekce Unamsanctam.JediněCírkev' katolickásenesůčastnilamozi
křesťanskými vyznáními dvou velkých konferencí „vše
obecných“ v.Oxfordě (12. až 18. července) a Edinburku
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(3. až 18.srpna). Naše katolické řešení a postoj k:celé
této smutné a těžké otázce náboženského rozkolu přináší

babokniha, hlas míru, loyální a katolický mezi množstvímnázor
CASOTTI-CATALANOTTI: L'adolescente. Kniha 'o

mládeži.psaná s hlediska- vychovatele, kněze a lékaře.
Kniha plná vhledů adobrých poučení o mládí a jeho ve
dení a porozumění.

CAIROLI: Nando Frigerio. Veritas, Roma, str. 160, ce
na 5 lir. Uchvatný životopis. niladíka, horlivého člena
sdružení katolické mládeže italské. Nový Frassati, který
celým svým životem ukazoval, jak je třeba: krásně. spo
jiti křesťanství se svým povoláním. Frigerio dovedl býti
horlivýmagitátorem. pro. katolickou mládež.Dovedl se
pro její svaz krajně obětovati.Jeho osobní život byl život
vysoké svatosti, hrdinného přemáhání své povahy: Krás
ný byl také jeho.příklad aspiranta ve škole pro důstojní:
ky v záloze, kde působil svým nadáním, svědomitostí,.
dobrotou a. zbožnosti.

:GASBARRI: Ič.riformatore di Roma. Societa editrice
internationale, Torino, 1937, str. 220, cena 8 lir. Obsáhlý
životopis-:svatého Filipa: Neri, jehož- reformátorský: vý
znam pro celou Církev začínáse chápati. na všech stra
nách. Připomínáme, že tyto-dny vydali jsme český živo
topis původní od P. Braito. V. krásné úpravě bude státi
objemný svazek jen 15 Kč.

KORTLEITNER0. P.: Religio' veteris testamenti ha
bitu et nationali et universali eminuit. FelicianusRauch,
Oeniponte, 1937, str. 131. Apoštolu. Pavlovi bývá přičítá
no, žez Kristova náboženství původněnárodního, urče
ného jen židům, učinil náboženství přístupné všem po
hanům.Proti této thesi ozvalo se již mnoho katolických
exegetů, zabývajících se novozákonními knihami. Tento
spis přispívák vyvrácení onéthese studiem náboženství
starozákonního, poukazuje na jeho ráz národnostní a zá
roveň „všenárodní.a všelidský. To plyne jak. z povahy
jeho,-tak'z knih starozákonních,které mají až dosti míst;
ukazujících všeobecnost „jeho v době mesiášské. Že pak
v době starozákonní náboženství zjevené bylo jaksi. ome
zeno na židy a život.podle:něho úzce byl spjat s životem“
národním,..to .nezastiňuje řečenou všeobecnost,'ale vy
světlení onoho omezení třeba hledati v. daných. okolnos

tech historickonáboženských.
NIELEN: Gebet-und:Gottesdienst imNeuen Testamení, :Eine. Studie zur biblischen :Liturgie und- Ethik, gr.80,

XXIV u. 356S., Freiburg im.Breisgau, 1937,(Herder, ge
heftet 7.60 Mk., in Leinen 9 Mk. Různá hnutí v životě
Církve a.z nich vznikající písemnictví-bděle bývá sledo
váno. Jiný způsob, jak možno přispěti k tomu, aby se
hnutí-ubíralo správnou cestou, a jak možno zároveň při
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spěti'k jeho.duchovnímů prohloubení,. je“ ohlednouti se
do-minulostik počátkůmkřesťanství a tam hledatiodů
vodnění a objasnění. Dnes je všem známo probuzené
hnutí biblické a liturgické a také je známa spousta knih
a knížek je podporující, o nichžvšak třeba často říci, že
svým zpracováním jsou určeny k- brzkému: zániku. Toto
nemožno říci o knize Nielově, která nám podává obraz
liturgického životaprvních křesťanůna základě studia
novozákonních spisů. Asice omezuje se jen na: dobuno
vozákonních spisů. Jedná o modlitbě a bohoslužbě,o prv
ní však“jen potud, pokud-byla úkonem veřejným, zařa

„zenýmdo liturgického-života. Dílo se dělí ve dvě části:
v první jsou'podány prvky-novozákonní liturgie, jež ob
sahují evangelia. Bylo nutné; aby: o tom bylo důkladněji
pojednáno,aby se lépe vidělo,'že základ k' bohoslužbě
prvních křesťanů dal sám Ježíš Kristus.“V druhé' části,
která je vlastně jádro celého díla, je ukazovánoutváření
bohoslužby u prvních 'křesťanů.* Pojednává' o společné
modlitbě, společném čtení, zpěvech, o' lámáníchleba, 0
místě bohoslužby, o účastnících při bohoslužbě. Velmi bo
hatá uvedená literatura- poukazuje na. to; že-dílo vzniklo
po: dlouhém a vážném studiu: Dílo se vřele“doporučuje
všem, kteří touží po lepším poučenío životě liturgickém.
V.něm každý spatří, jak liturgický život'nás spojuje s ži
votem:prvnich“křesťanů:a zároveň je duchovním.pojit

"kemvšech :žijících.'
SVOBODA: Goltes Wort. im: Heute.“Seelsorgerverlag,

1937, str. 216, cena-5.60 S. Svoboda, známý kazatel, dává
"zdenejzralejší své'dílo. Jsou: to' kázání na-všechnyne
děle, časově zamířená, :theologicky 'zdůvodněná, krásně
rozčleněná a přístupně k' memorování napsaná. Pojedná

-vá:0všech modernich'otázkách a těžkostech... “
z- SURANEK:: Kněžská- sobota.: Lidové“ knihkupectví

v Olomouci, str:.116, cena 6 Kč. První pátek-v měsíci je
„zasvěcen vělekněžskému srdci Pána Ježíše, první soboty
mají býtizasvěceny modlitbám za kněžskásrdce nynéjší
i budoucí,'„aby, kdo potká kněze; potkal Krista“. Knížka
je příručka:pro duchovní správce na pobožnosti: knéž
ských:sobot;' V'rámci jednoho: roku 'dává promyšlené 4
procítěné návodyk promluvám' nebo“zmínkám:v: kázání
a-k modlitbám.Obsahově“je' tak dobře zhuštěna,že po
skytne iniciativní-látkyna deset let.: 7 —es-
TOMÁŠEK: Eucharistická“ metoda =náboženského :vy

učování. Lístková příloha.Olomouc,Lidové knihkupec
tví, cenabrožury s barevnou přílohou8 Kč; cena kolek
ce praktických. cvičení (obrázky) 15' Kč.: Katechetická
novinka, kterou'nelze dosti doporučit. Eucharistická vý
chova dítěte je jistě nejlepší cesta, jak: ziskat dítě životu
s'Bohem."'Autor čérpal ze zkušeností katechetů. francouz
ských .a belgických,“ takženejde o jakési pokusnictví.
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Bylo:by třeba,-abytato metoda rozšířilase co nejvícea
vedla stále. nové. zástupy- dětí k eucharistickému Kristu.

Ver sačrum, Kuncířova knihovna vybraných knih ná
boženských, vydává v-sešitech Arnošta Hella: Podobizny
svatých. Sešity po -2.50 Kč s obrázk: přílohami.. Jsou -to
uměleckou vlohou podané portrety, načrtnuté rukou mys
litele. Nejsouto obvykléživotopisy, najaké jsme zvykli.
Hello.vybral ze.života každého světce jen to význačné,
čím právěžije v paměti země a -nebes. Vyhledával typy
zvláště význačné a odlišné, je tu bohatá různost jaksvět
ců, tak' podání: Podobizny svatých budou výtečnou. čet
bou, bohatou. látkou. k. meditacím.

"WEINRICH: Umučení Páně' vyprávěné katy,:lidmi a
anděly. Kuncíř, Praha,- 1937; str. 193, cena 20:Kč. „Odlož
knihu. každý, kdo čekáš něco jiného nežvyznání víry,
shodnés vyznáním setníka pod křížem“,praví sev úvo
dě. Je to kniha, jejíž původ musímehledati v.meditacích
a která musíbýt také. meditována. Autor využívá všeho,
aby nám přiblížil pašijový děj, naší citovosti, obraznosti,
výstižnosti slova atd. Prožíváš znova utrpení Páně, v tvé
duši je jaksi smutno, ale'pak jistě každý dovedena otáz
ky Ukřižovaného dáti patřičnou, dobrou odpověď. Také
tuto knihu, jako všechny ostatní, vycházející nyní u Kun
cíře,upravilBř.Storm. 2
©WIKENHAUSER:Die Kirche als der mystische Leib

Christi.nach dem Apostel Paulus. Aschendorff,:1937, str.
250,cena 3.30 Mk. Zase jednou kniha, která-znamená plus.
Kdyždnes.ožila myšlenka o Církvi jako mystickém těle
Kristově, jest důležité prostudovati si řádně tuto myšlen
ku.u sv.Pavla. který ji tak obšírně podává,který ji tolik
a tolikráte zdůrazňuje. Knihaje jakoby doplněním.starší
rovněž dobré knihy autorovy o theologii sv. Pavla. Kni
ha musí zajímati všechny, kteří studují otázku Církve.

WOLPERT: Fůnf -Minuten Christenlehre, Friedrich
Pustet, Regensburg, 3 svazky, celkem 540 stran, Spisova
tel ve třechsvazcích probírá základní :pravdy:katolické
víry, milosti a mravovědy;: a to takovým způsobem, že
dílo Wolpertovo se stane důležitou pomůckou nejen kně
žím, nýbrž všem laikům, kteří chtějí prohloubit svůj du
chovníživot. Christenlehre obsahuje na 150kratších člán
ků, v nichžvšechny nábožensképravdy jsou probrány a
oživenypříklady. Dilo si přečte s užitkem'každý, kdo se
snaží o.-pokrokve vnitřním životě. „nb.
Z RŮZNÝCH POLÍ:

ARSENIEW: -Der urchristliche Realismus und die Ge
genwart. Birenreiter-Verlag, Kassel, 1937, str. 78,:cena
2 Mk. Známý :královecký 'náboženský.filosof promlouvá
o současnénáboženské situaci. Autor.pozoruje, jak“znovu
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se hlásí myšlenka Boží v lidech a jak sivítězně razísvě
tem cestu křesťanství přes tolik překážek, jako kvas no
vého života. Mužně-se staví proti novému pohanskému
hnutí i proti naivnímuříkání o arijském či jiném Bohu.

-BARGELLINI: Bernardino der Rufer: von Siena. Ein
kulturgeschichtliches Bild. Herder, Freiburgi. B. 1937,str.
234, cena Mk 3.20 (4.40), Bargellini je umělec, jeden z nej
mladších sice, ale jeho místo není poslední. Už ten fakt, že
jeho.kniha je tak brzy překládána. do němčiny.XV. sto
letí se vám“objeví v celém svémkoloritě, Siena, město
svatých a město umělců,se zjéví vašemu zraku v celé své
kráse. Miluje františkánského ducha. 4 proto si oblíbil sv.,
Bernardina, toho hlubokého vykladače velikosti Panny
Marie,velkého milovníka chudoby. Knihu třeba číst. '
. BAUHOFER: Die Heimholung der Welt. Freiburg.i. Br.
1937,271 str., -v plátně 4 Mk. Je.úkolem, bai povoláním
každéhokřesťana, splupracováti na tom, aby lidé celého
světa byli přivedeni zpět k Bohu, z něhož vyšli. V křes
tanské západní kultuře vidíme tento úkol aspoň částečně
uskutečněn, To-jest krátce smysl tohoto dila. Kniha tato
mluví jasně k naší době, plné materialistických názorů,osprávnémpoměrukřesťanak světu. -©

BENDISCIOLI: Germania religiosa:nel 3. Reich. Mor
celiana, Brescia, str. 308, cena10. lir. Nesmlouvavý po
hled na celou náboženskou otázku v;Německu, pohled,
který se. nedalnijak zkaliti současnou italskou politikou.
Probírá historii, jak došlo k těmto.poměrům;jak se jeví
pronásledování, jaké -má ovoce a úspěchy a vyhlídky.
Kniha je poctivědokumentována. Nemohu najíti lepší
knihu, která. by lépenás informovala o tom, .co se děje
dnes v- Německu -vnáboženském ohledu. Kniha poučná
v mnohém směrui pro nás. : ň

-«BERLINER:. Aus. dem Leben der. Juden Deutschlands
im Mittelalter. Schocken Verlag, Berlin, 1937,str. 104, ce
na 1.25Mk. Autor podává v knížce krátký a jasný obraz
života židů v-Německuve středověku. 'Ličí jejich přísný
náboženský život, jejich sociální postavení a hlavně:jejich
vztah k nežidům. Kniha se zalíbí historikovi náboženské
ho života. P

BIERBAUMOFM: Kurz und fasslich. Franciskus-Druk
kerei, Werl i Westf. 1936, str. 365, cena 2.80 Mk. Krátká,
ale.obsažná kázání na všechny -neděle církevního roku.
Je zřejmé, že žádný kněz se nespokojí s tímto zpracová
ním jako s kázáním, nýbrž, že na základě tohoto si vyběře
některé myšlenky (jichž je zde mnoho) a zpracuje.své ká
zání. Pro ty, kdo se z jakéhokoliv důvodunemohou účast
nit'kázání vneděli; můžetatoknížka stát jakousi náhra
dou nedělního kázání. :
- BIOT-GOETSSEELS-MERSCH::'Inteligence et condutt.

„de Vamour.L'Edition. universelle, S. A., 58, Rue Royal,
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Bruxelles, stran 135. Jsou. to -tři odborné studie dvou lé
kařů a theologa. Dokazují ze svých oborů, že láska a po
hlavnípud se dají řídit rozumem a že jim člověknemusí
slepě podléhat. Povaha muže a ženy, požadavky jejich

„přirozenosti se dají sloučit s nadpřirozenou láskou Boží.
Knihu doporučujeme všem, kdo se zabývají studiem se
xuálního problému: í „0 Ů s

BONTADINI: Saggio di unu metafisica delť esperienza.
Milano, 1938,str..300, cena 20 lir. Čilá katolická univer

„Sitamilánská vydává hodnotné knihy ze všech oborů
svýchfakult. Přítomná kniha je pokus.o metafysiku zku
šenosti. Je to prvý svazek, který chce ukázati, že filoso
fie vychází. zeživota, a proto žese musí především sna
žitipostihnouti život tak, jak se:s ním stále setkávámea
analysovati:ho. Autorovi jest filosofický problém problé
mem„života absolutna a rozumovosti skutečnosti. Proto
se snaží postihnouti, v-čem záleží zkušenost a jaký jest
její přínos a smysl. Proto tvoří druhou-část historická
studie, jak tuto věcchápali filosofové všech dob odnej
staršíchpo nejnovější. Zajímavá jest závěrečnákapitola
o fenomenologii svědomí. Vzácná kniha pro vychovatele.

BORSARA: Breviario della gentilezza. Lice, Torino,
1937,str. 140, cena 2 liry. Velmi dobře udělaný rádce sluš
ného chování, psaný pro věřící mladé lidi. Není'to jen
snůška prázdné etikety, nýbrž kniha chápající křesťansky
ctnostzdvořilosti.* z

BUBER:Der Grosse Maggid. Schocken Verlag, Berlin
SW 19, 1937, str..326, cena 2.85 Mk. Autor pokračuje ve
zdařilých publikacích, týkajících. se chassidského hnutí
(cfjiž vyšlé::die Chassidischen Bůcher, die Legende-des
Baal-Schem)“Vtéto: knížce shromáždil četné legendární
anekdoty' o jednotlivých zaddicích; duchovních žácích
Baalšema. Dříve však v'úvodě:podrobně informuje čtená
ře o tom, co to.zaddikové byli, jejich učení (str. 3-—100):
Potom podává jednotlivé -legendy (výměr -těchto legend
podává v předmluvě);-a sice vybral je' tak; aby dostal.
z nich jednotný obraz každého: zaddika. Takovýchto ob
razců, souvisících i mezi sebou, podal 17. Začíná s velkým
RabbiDowBár aus.Mesritsch. Jak vhodnépodání jednot
livých anekdot, tak i vnější úprava knihy činí spis vítaným.| M 2

BUCHBERGER:Lexikon fůr Theologie und Kirche. IX..
svazek. Rufina' až Terz..S“jakousi úzkostí sledujeme, zda
se podařídokončiti toto veledílo a zda se podaříHerdero-:
vi převésti je přes kritickou dobu v Německu. Předpo
slední svazek máme v ruce. Bohudíky. S obvyklou přes
ností; poctivostí a vědeckostí jsou. vypracována -hesla,
která pátřímezi uvedená slova. Slovník bude dlouho.po
můckou avěrným průvodcem i všech kněží a učenců čes
kých, protože stále nevychází další svazek českého slov
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níku bohovědného.Přítomný svazek soustředil na 2000
hesel, 140 obrázkůa map doplňuje toto velké dílo.

Am Bůchertisch,; časopis Herderova nakladatelství, při
náší v posledním čísle několik dobrých pojednání o vhod

-né četbě zábavné, výchovné atd. Ukazuje hojnou žeň Her
derovanakladatelství.. m— =

CALZINI: Benčtská. komediantka. Melantrich, Epika.
Nový svazek dobré románové sbírky, kterou pořádá Jan
Čep. Jeho jméno zaručujedobrou úroveň a dobrý výběr
uměleckypsaných. románů z celé světové literatury. Cal
ziniho- román jest ponurou. historií člověka prázdného,
plného jen sebe. Dobře je v-knize zachycena prázdná vol
tairiánská společnost, její zloba, mravní: ubohost a-intri
ky. Zlo jest opravdu vystiženo'jako morová rána. Dopo
ručuji tuto sbírku Epiky, do které vybral Čep, co našel
nejlepšího ve světovéliteratuře. Tak znovu upozorňuji na
Claesovu knihu Syn po tátovi a Webbové Dům u vody a

g: GuzmánůvKrvavý déšť. — . , NU
A CARBONE:. Praris. ordinandorum. Marietti, Torino,
i. 1937, str. 262. Třeti vydání této Praxis je jistě-důkazem
vá její obliby -a praktičnosti.u .kleru. Marietti má při svém

vydavatelství velmi schopné spolupracovníky, kteří: po- 3
střehnou vždy-včas, čeho je zase třeba. Praktická příručka
pro všechny, kdo se připrávují na svěcení, od tonsury až
ke kněžství. m
- Čo uděláme pro zachování a upevnění rodiny? Diecésní

„rada Katolické akce, Olomouc, 1937,str. 91. Kněžské kon
-© ference, které byly letos opět pořádányna sv. Hostýně,*© seobíralyožehavouotázkouorodině.Dušítěchtokonfe

rencí je vždy neúnavný:a obětavýdr..Vašek, který také
s P: Dolanským uspořádaltuto: knížku.. Mnohé--referáty
jsou opravdu jedinečné a pro kněze jsou velkou-pomůc
kou v práci. Nemluvilizde jen.kněží, nýbrž i laikové,lé
kařia profesoři a pod.:Je cenným přínosem, že tyto refe
ráty byly shrnuty a vytištěny,.aby so .umožnilo'i jiným
poznati jednak-velkou práci hostýnských porad a pořada
telů.těchto kursů, ale zvláště, aby se-ukázalo na léky,ji
mižlze dne zachránit rodinu, dnes tak rozvrácenou.

Divadelní hry Birnbaumova nakladatelství v Brtnici:
Olivetský,:SvatýVáclav, 5 jedn., 2 ž., 8 m.,.6 Kč. Nábo
ženskáhra Strom života, čili Od ráje až po Eucharistii,
5 obr.; autor Pryč, cena 8 Kč. Záborský, Útěk, 3 děj., T m.,
5.ž., ukazuje odstrašující zjevy rodinného života, 5 Kč.
Beran, To už je v krvi, veselohra, 4-ž., 5 m., 7 Kč. Podle
Vrchlického zpěvohra Cikánovy housle.:Konečně hru Ve
slovácké jizbě. 60 ;

FATTINGER: Der: Katechet erzdhli. Verlag Katholi
sche Pressvereinsdruckerei Ried.im Innkreis, Oberoster
Tejch,. 1937, str. 736.:.V češtině máme užpřeloženy. dva
svazky Katecheta vypravuje P.. Soukupem.. Že se.osvěd“
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čily, je všeobecně známo. Autor připravil nyní ještě třetí
svazek, jenž je opatřen řádným rejstříkem jak jmenným,
tak věcným, takže použití celého díla bude velmi usnad
něno. Katecheti jistě sáhnourádi po této příručce, než
bude přeložena do češtiny.

FLANDIN:'La révolutionest inutile. Flammarion,Pa
ris, 1937, str. 31, cena 1.75.frs. Revoluce, které zachvátily
mnohé země, měly často podivně podklady. Chtivost vlá
dy jednotlivců, neb spólečností a pod., nikoliv však blaho
celku. Stará-li se stát spravedlivě-o všechny vrstvy ná
roda,jestliže všichni nesourelativně břemena státu, pak
je nutné, abyi relativně bylyrozdělovány užitky státu
všem třídám. Bude-li oboustranně dobrá vůle, není revo
luce možná bez škody provšechny vrstvy lidu.

GERSTER, O. CAP.: Kurze biblische Realkonkordanz.
Ferdinand Schonineh; Paderborn, str. 612,cena6.80 Mk,
Sbírka výroků.svatého Písma, bez poznámek seskupená
kolem 325 hesel o Bohu a jeho vlastnostech. Je patrně
pracována výtažkem z-velkého díla Luegova, jehož šťopy
jsou patrny zvláště na citátech, které i v této sbírce, jako
v Luegovi, mnohdy nejsou k věci. Učelu,který si sběratel
vytkl, dosáhne. dílko velmi dobře, totiž usnadnění rych
lého' nalezení hlavních :-výroků Písma pro kázání, kate
chesia pro biblickékroužky, a to pouze o hlavních: před
mětechvíry a náboženského života. Vynecháno jevše, co
se týká osob'areálií historických. Německý text je z pře“kladu Henne-Rósch. —es—

HANZELKA: Harry Shelmes v boji o poklad. Spol.pod
niky vPřerově; cena 10 Kč. Pohádkao 3 jednáních, úpra
vajednoduchá, dá se provésti na každém jevišti. Vystu
pují víly, čaroděj a vodník, je to však příběhryze moder
ní s letadly: a: padáky a jinými technickými vymoženostmi.

HASENFUSS: Die 'moderne Religionssoziologie. Schě
ningh, Paderborn,'1987, str. 400, cena 14 Mk. Velký,širo
ce' a: hluboce“založený pokus o náboženskou sociologii,
o poznání vztahů náboženství ke společnosti, jeho vzájem
ného.vlivu. na společnost. Hasenfuss probírá od nejstar
šíchnázorů filosofických:o náboženství“a o jeho' smyslu
pro společnost a vlivu nani. Velmi důkladně jsou' pro
brány teorieškoly a tendence moderní: Velmi dobřezhod
nocuje ajzachyčuje stanovisko Socialismu a komunismu
k náboženství a k.„jeho významu pro společnost. Konečně
probírá“ všěchny i -nejmodernější filosofy, národohospo
dáře, psychology, jak oni.se-dívali na náboženství: jako
nafaktora veřejnéhoživota, ať kladně nebo záporně. Kni
ha, která poučí katolíky, kteří se snaží pracovati v s0cio
logii; cenné dilo-pro“ Apologetické účely i pro. vysoképřednášky.

HESSEN: Der deutsche Genius und- sein Ringen um
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Goťřt.Verlag E. Reinhardt in Miinchen, str. 110, cena 2.20
Mk. Deset přednášek, jež měl autor v zimním období na
nové.kolínské universitě. Jejich účelem je ukázati němec
kému národu hlubokost a duchovost, jaká. jemu právě ná
leží. Ukazuje, že jsou opravdovými zrádci národa ti, kdo
se odvažují vyrvati zesrdcí dobrých Němců křesťanskou
víru. A ukazuje jasně, žejen v pravé Církvi — katolické
—. může spočinouti: a ustati zápas o Boha. Neboť je jen
„una saneta catholica et apostolica Ecelesia“:k níž se mu
sejí vrátit všechny zbloudilé a odštěpené údy, nemají-li
býti vydány k zničení, useknutí a k spálení, jakožto škod.
livíparasiti. 0

HOSTOVSKY:Dům bez pána. Melantrich, Praha, 1937.
Hostovský je umělec slova a symboliky. Jeho nová kniha,
líčící duchovni. bídu moderního člověka,. jenž “vykolejil
z pevných tradicí -a vidí pak svou malost a ubohost, poví
dá dalekovíce člověku vidícímu než pouze to, že jsme
ubozí. Hostovský chce říci. jistě více a Dům bez pánane
ní.jen lidskáduše, zbavená jistoty, je to i duše-národa
židovského,která. bloudía- snáší tíhu svého vyhnanství,

„svéduchovnídesorientace.< ©. |
„HRONEK: Dějiny katolické Církve: pro školy střední.

1 Kropáč © Kucharský, Praha, váz. 15 Kč. V krátké době,
3 za pouhédva školní roky, dochází již k druhému vydání

středoškolské učebnice.církevních dějin. Vše,.co -bylo ře
čenó o -prvním vydání této knihy, když se objevilo na
knižním trhu, mohlo bybýti opakováno,také při.tomto
novémvydání. o 28 55 i

--— HRUBÍN: Zeměpo polednách. Melantrich, Praha, 1997.
Poesie svazek 24, str..56. Hrubínjako pravý. básník do
vede oduchovnitslova av tvůrčí básnické. inspiraci je
přinutit k jemné ohebnosti k výrazům myšlenek v tajem
ných hloubkách obsahů a načrtnutých nálad. Vždy znovu
lzeje číst s novým pochopením, vždy -novou skrýš slov
odhalit, vždy hloub proniknout do. duše básníkovy. ©

Kalendáře: Klaverský kalendář 1938, cena:5 Kč, Brno,
nákl: Družiny sv. Petra.Klavera. Misijní -kalendář pro
mládež, cena 1.25Kč, tamtéž. Družina sv. Petra Klavera
i těmito kalendáři budí zájem o -misie.a.přátelé misií bu
doupotěšení: mnohýmizajímavostmi z. misií. Podporovat
misie je povinnosti:každéhokřesťana. — .
„KALT: Biblisches Reallexikon.. Ferdinand Schóningh,

Paderborn, vyd. 2., dávka 1., str. 575, cena 10 Mk.Pád
nýmdůkazempro vynikající vlastnosti díla K.,majícího
dva-velké slovníkovésvazky, jest již-tatoskutečnost, že
za pět let je třeba druhého.vydání. Slovník K. toho za

. sluhuje nejplnější měrou.Neníto holá snůškacitátů, ani
< jen prakticky kněžským.potřebám sloužící sbírka nábo

ženských -myšlenek z Písma sv.; nýbrž odbornédílo znal
covo, jenž sám pořídil překlady textů starozákonních.
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ME Přikaždém heslu-je podán jasný přehled nynějšího stavu
- biblické vědy o osobě,. mistě, -věci, nauce. Velmi cenné

jsou při naukách poukazy na souběžné nauky nebo po
měry dobové nebo dřívější, na dějiny profánní aarcheo
logicképamátky. Rovněž zdíla K. jest dostatečná orien
tace o názorech nekatolických. Při tom lze dílo K. čísti
jako souvislou knihu, bez únavy, se stálým zájmem. Mezi
knihami. posledních let v těto věci náleží Kaltovu slovníkuprvnímísto.——: © 27 S
. „Katolické jeviště“ Rádce katolických ochotníků, vy
dává „Katolické jeviště“.v. Brtnici na Moravě za vedeni
dp. Jana Filipa, adm. v Nové Vsi n. Pop. Vychází příleži
tostně. Cena -sešitu 8 Kč. První číslo přináší statě o.úko
lech katolického jeviště a úplný seznam divadelních her,
vhodných pro katolická jeviště a rozdělených podle ob
sahu-s.příslušnýmipodrobnými údaji. Upozorňujeme nasoutěžnastr.50.. o

KOVÁŘ: V zápase o:pravou zbožnost. Nákl. vlastním,
Praha, 1937, str. 120. -Profesor Husovy.fakulty vydává
knižněkapitolky z novozákonní exegese,určené hlavně
pro duchovní.církve českosl.a otištěné již jednou ve
Svoboděsvědomí. Poněvadž zbožnosti, chápané ve smy8
lu autorově, v jeho výkladu N. Z.,chybí náležitý dogma
tický podklad, působí mnohdy dojmem pouhého moraliso
vání. Autor se snaží ovšem dát conejvěrnější obraz novo
zákonní nauky ozbožnosti, ale: vidí-li v knihách N. Z.
knihyčistě lidského původu,jsou pro nás jeho závěry ně
kdy velmi problematické, : .

LEGRAND:Apótres et martyrs. P. Těgui, Paris, 1937,
str. 290. Dějinymisionářské činnosti francouzských kněží.
Francouzští misionáři působí v Kanadě,jsou tam mučeni
(bl. Jan de Brébeuf), ale jejich krev je semenem nových.
křesťanů,kteří pod vedením-a povzbuzení životem mišio
nářůdosahují velké dokonalosti. Dočtemese zde 0 misio-.
nářích asijských, v: Indočíně, na Korei, v Mandžusku.
A můžemesledovat cesty jiných do Tibetu, do Japonska,
doAfriky. Žádné končiny světa se .nelekají odvážní mi
sionáři a rádi kladou své životy pro víru v Krista. Kniha
povzbuzujícíabudícízájem o misie.

LEPAČEK, O0.F, M.: Ernest Psichari. Urbánek, Trnava,
str. 70,,cena.5 Kč. Spisovatel se snaží zpracovat bohatou
literaturu. o Psicharim a „podat stručně. jeho životopis.
Nejprvecharakterisuje XIX. a.XX. století ve Francii. Po

-ukazuje na.zhoubný.vliv Renanův a na obrození katolicis
mu. Do tětodoby včleňujéeživotopis Psichariho. Podařilo
se mujasně a výstižně vylíčiti. život bohatý na události
a zvlášťjeho podivuhodnéobrácení. Tím pronikl Psicharii naSlovensko. ee a“
„LIVIUS: Fragmenta. Paravia, Torino, str. 48, cena 7 lir.

Lenchantin de Gubernatis-sesbíral z církevních Otců a ze
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světských spisovatelů doklady o otci latinského básnictví.
Uvedlzachované fragmenty a opatřil je kritickým apará
tem. Odborníkůmdoporučujeme.

MIRVALD: Kryštof. Kolumbus. Kunciř; Praha; 1987,
str. 83, cena 15 Kč. Jako třetí svazek Kunciřovy nové kni
hyvy chází Mirvaldův Kolumbus. Je ná Čase, Žese i u nás
trochu pohne s Kolumbovou historií, neboť známe geniál
ního objevitéle Ameriky. už se všech: možných“ posic,

v“ nichž jsme viděli většinou.Kolumba jako zkřivenou
bezpáteřnou figurku, ale:nikdy jsmeskoro nečetli o věří
cím Kryštofu Kolumbovi, který.nepovažuje -své objevy
ani za svá díla, ani za: díla náhody, nýbrž za díla Boží
Prozřetelnosti.Proto jeto'dílo záslužné,a hodné co největšího rozšíření“ ©

'MISCIATELLI:Eremi Seneši. "Ticci, Siena, .1937, str.
130, cena 20.lir. Kdo zná Sienu,jest vděčný:za tuto krás
nou knihu, která vyvolává krásné vzpomínkyna toto:za
sněné město plné duchovních vzpomínek, Kniha připomi
ná. historii duchovní, která: obklopuje město, připomíná
svaté, chrámy.a poutní místa, zalévající Sienu svatým de
chem: Lepty. Ambronové krásně doplňují knihu:
Missae.defunctorum. Marietti, 1937. Misál mší sv. za ze
mřelé v novém vydání. Je- velmi vkusný, ne příliš velký,
zřetelný tisk. Uprava celá je vkusná. “

„MORETTI: De sacris řfunctionibus. Marietti, 1937, str.
586, svazek II. Všichni, kdo mají příležitost nebo:povin

.nost. účastniti se činněslavnostních bohoslužeb, ať už při
recitování kněžských hodinek nebo při mši sv. přijmou
toto ceremoniale s radosti, neboť se mohou důkladně vzdě
lati o všech rekvisitách, které jsou nutnék slavnostnímu
slavení služby' Boží, aťuž. je biskuppřítomen, nebone,
nebo:dokonce celebruje-li sám.

"MUCKERMANN:Von der Wiederkehr des Welterlósers.
Fr. Pustet, Regensburg, 1937, str. 130, cena 1.90 Mk. Bio
log píše o posledních věcechčlověka. Přejímá ze své vě
dy vzácnápřirovnání. Jsou to témata jinde ne dosti tleo
logicky vždy projednávaná a proto jsme tím vděčnější
biologovi,který je zároveňhlubokým theologem,že napsal
tuto knihu o smrti, o posmrtnémživotě, o'očišťování člo
věkane dosti očištěného, o nebi a vzkříšení. Hodí se vel
midobře pro vyšší: náboženské kursy 'a konference prointeligenci.

PRÁDO, C..SS./R.: Delibris didacticis Veteris Testa
menti. Marietti, Turin, str. 276,,cena 20 lir."Školní theolo
gické přednášky španělského redemptoristy, sledující při
výuce výlučněpraktické potřeby budouciho kněze a ka
zatele. Po- stručném úvodu 0 vnitřní -povaze a vnějších
formáchhebrejského básnění (18 str.) vybírá autor z kaž
dé mudroslovné knihy St. zákona“ průměrně ze čtyř kapi
tol po,několika.verších, jež kursorickyvykládá, jak co
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do celkového.obsahu knihy, tak co do obsahu těch úryv
ků. Autor-projevuje dokonalou znalost věd biblických a
na mnoha místechznačnou samostatnost úsudku. —es—

SCHREIBER: Die Sakrallandschaft des Abendlandes.
Schwann, Důsseldorf, 1937,str. 40. Dobrá práce dějin ná
boženského.cítěnía životav-území kolém Pyrenejí, Rýna:

a Dunaje. Jest to jakýsi pokuso zjištění egendárníchcyklů křesťanského západu. Dobrý příspěvek k dějinám
náboženského života.

SCHULEMANN: Die Botschaft des Buddha. Herder,
Freiburg, 1937, str. 198; cena 4.60Mk. Kniha jest shrnu
tim nauky nejrůznějších budhistických“ škol především
z nejrozšířenější formyMahayany. Kniha je podánas ka
tolického hlediska, ale bez polemiky. Kniha obsahuje his
torické, nábožensko-historické a nábožensko-filosofické
kapitoly. Kniha jest vysokou popularisací. Není to kom
pilace,-nýbrž dílo napsané, na. základě prvých pramenů.Proto mákniha cenu:

SEIFERT: Jaro, s Bohem. Melantrich, 1937. Asi pěta
třicetSeifertových básni, jež prozrazují jaksi básníkovu
chvilkovou náladu. Hned zde je ironický. úšklebek, někde
zasese ozývá-teskná vzpomínka. Dvě krásné vzpomínky
jsouvěnovány .F, X..Saldovi a J. Pekařovi. Sbírku vydal
Melantrich,-kresbyjsou od F. Bidla.

SIEBER::„Dasfrůhgermanische Christentum. Felizian
Rauch, Innsbruck,:str..384, cena 4.60 Mk. Kulturní apolo
gie křesťanství u německého národa. Na dějinných sku:
tečnostech se ukazuje, jak ve všech oborech kultury, sou
kroméhoa -veřejného života křesťanství způsobilo národní
sjednocení německých kmenů a povznesení i zevnější ži
votní úrovně-a bylo od počátku prvkempokroku. —es—

STAVĚL: Na..nejkrásnějším v Praze náměstí. Nákl.
vlastním,1937, str..19,:„cena.2:Kč..Patnáct krátkých zně
lek k počtě Sv.Václava, ježbyly.otištěny. v Orelské osvě
tě. Dá še dobře:použít k.,oslavě. svátku sv. Václavapřiakademiich: a. pod.

STORM: Vladařství Růže.Kunciř, Praha 1937, str. 109,
brož.:15 Kč. Štormova prosa.je v určitém smyslu jakýsi
druh novéhoumění vyprávěčského. Je to básnické vypra
vování, básnické -vidění, které je jaksi z minulosti:pro
mítnuto do dneška. Člověk cítí, jako:by byl v kraji rožm
berském, ovane čtenáře duch stoleti, 'v němž vladařství
pánů:z Růže:rozprostíralo svá křídla daleko široko. Dílko
čisté krásy, jakýchse:najde málo.Je dobře,že vychází

v úplnosti.a v.Pěkné -úpravě Již. navrhl sám autor). Doporučujeme.
VAŠEK: Rukojeť: -křesťanské „SOCŠologie. „JE „vydání.

Olomouc,Lidové.knihkup.:1937, str; 270,.cena 15 Kč. Dru
hé vydání knihy v tak krátké: době je její.-největší dopo
ručení. Krátce a jasně dotýká se autor všech problémů
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sociologie. Kniha byměla být v rukou všech pracovníků
veřejného života. Materiál, který tu autor snesl, je obrov
ský. Přesné vymezování pojmů, což: je největší chvála
knihy,naučí čtenářesprávně myslit a mluvit.

VAŠEK DR.: Sociální katechismus. Vydalo sdružení
Katol. omladiny v Brně. Stručný; ale všechny otázky za
čhycující a' poctivě řešícípřehled katolické nauky o 80
ciálních otázkách. Nepostradatelná -příručka všech kato
líků, chtějícíchmluviti a jednati v otázkách sociálních.
Kniha'zvláštědůležitá pro mládež,pro spolky,;-pro naše
pracovníky a řečníky. Vřele doporučuji.

WATERS: Povídka o' starém námořníku. L. Kunciř,
Praha, 1937, str. 92, cena brož. 15Kč. Vydavatel a nakla
datel Kuncíř obohacuje znova,naši literaturu jak beletris
tickou, tak duchovní hodnotnými díly. I'tato povídka
o starémnámořníku dokazuje, že se čtenáři mohou podat
opravdudobré a:hodnotné věcii apínavým a žertovným
způsobem,„Kniha se čte. jako nejnapínavější román a
přece člověk si. po přečtení nemusí říci, že marně ztratil
čas, néboť se'četbou pobaví a v jistém smyslu vzdělá.

WOLFF: Im Ringen um das christliche Ethos. Verlag
JosephHabbel, Regensburg.Str. 207;cena 2 Mk. Kniha
ehce.dáti německým katolíkům pevné hlavní zásady, aby
uměli pevně a osobitěstáti v křesťanských pravidlech
mravnostiproti hlasatelům sensační samostatnosti a ne
závislostimravní.VšeobecnéRpaostí jsoukapitoly: Bůh:„a Štěstí; Smysl sebezáporu; Věčná ženskost a Maria; Na

děje a láska, -Nejcennější je kapitola o smyslu sebezápo
ru, jsouc psychologickým. zdůvodněním sebezáporu, jako
cesty k vítězné velikosti. —e8s—

ZAHRADNIČEK:Pozdravení slunci. Poesie. Melantrich,

Praha. 1937,str. 80.jadovélyrické:básně otvírají pohled nakřišťálovéobzory hladovétouhy autorovy po světle,míru,
novém zrození-celého lidstva. Kouzlo absolutna,je 'neko

nečné,a člověksámnemásil dojíti k' němu:', „plod Umi nepatřící nade mnou se kloní, spí vítr, jimž by spad..
a (str. 16). Bez ohledu na "Ukřižovanéhojde svět slepě za
1 svým bludem: „OÓ'město,já tě čet, los tvůj a cesty svéi s cizími osudy. napsané na témže listě . +*(25). Jde o no:
ds vou--vzácnou sbírku, plnou hluboké intuice, přemáhající
3 člověka jemně, avšak mužně podanou pravdou.
je „Zivotem““ č. 218 „„Zižka“, č.:277-,,Husité“, po 50 hal.
ev O době husitské je třeba poučovati lid z poctivých prame

nů,rnebóťzaujatí pahistorikové právě této dobypoužívají
i k. špinění Církve. Dr..Svobodová sepsala'tyto dvě brožur
p ky podle nejnovějšího historického adání. Tamtéž vyšlo:
š „Apoštolát modlitby“ (č.276). Modlitba je-podkladem kaž
- dé náboženské.práce, proto poučení 0| apoštolátu modlit

by: je.„velmivítané.
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Ť PETER LIPPERT
| LITANIE

námi
Bože Synu, jenž. jsi Vvykupitelemsvěta
BožeDuchu svatý, jenž žiješ a působíš v duši

M Svatá Trojice, jeden Bože.ve třech osobách

n1700

Ježíši, jenž jsi sev chudobě narodil:
Ježíši, který jsi se narodil, abys přineslpokojmezi lidi
Ježíši, jenž jsi žil v prosté práci v Nazaretě,

Jožišíjvnněmžvšechny národy světa jedna rodinajsou
Ježíši,v němžvšichnilidé bratřímij jsoua sestramiwav
Ježíši, který jsi hlásal chudým radostné poselství
Ježíši, jenž vedeš srdce od pozemského k nebes

kému
Ježíši, jenž voláš k sobě všechny, kteří pracují 4

obtíženi jsou
Ježíši, který jsi neměl,kde bys hlavysklonil.
Ježíši, jenž jsi pro nás:byl ukřižován.
Ježíši, který jsi nás povolal ke společenství Církve
Ježíši, který nám v den soudný řekneš: Co jste

učinili nejmenšímu z mých, -mně jste učinili.
Od veškeré tvrdosti srdce klidem, vysvoboď.nás,Pane
Ode všeho, co by mohlo pohoršiti tvé nejmenší
Odlásky: k penězům“
Od veškeré lakoty —
Od podřízeníse světskému způsobu myšlení
Od.slabosti a nestálosti. vůle
Odsmyslného poskyrnění

Odvesoré zatrpklostiOdveškerého.sobeckého smýšlenía jednání
Pro své sestoupenído našeho těla a do naší krve
Pro své narození v chudoběa bídě
Prosvůj těžký život
Pro své hořké utrpenía bolestnou smrt
Pro své slavné zmrtvýchvstání a povýšení.
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„Když se modlíme k Tobě, Otče náš, vyslyš nás,
í Pane |

Když rozjímámeo tvýchpodobenstvích
Když jsme“ponořenido tvých bolesti a do tvé

smrti
Když se modlíme za všechny Jidi
Kdyžse modlíme zamuže, 'kteří-si prací dobývají

živobytí
Když-se modlime zaženy, které v bolestech trpěti

musí:
Když se modlíme za děti aby byly radostí rodičů

1 nebeskéhoOtce:
Když se modlímeza všechny bloudící,aby našli

království pravdy
Když se modlíme :za chudé a nuzné
Když -se modlímeza svou spásua za svůjlid .
Když se modlíme.za ztotožnění se s vůlí Boží
Když se modlíme za poznání dobroty a lásky |Kristovy
Když se modlíme k:Marii, aby nás přivedla ke

-Kristu
o Beránku Boží; který 'snímáš hříchy světa, smiluj

se.nadnámi!

LÁSKA K BLIŽNÍM — LÁSKOU
(K ÚDŮM KRISTOVÝM

Jestliže. duchovní život, to jest.vrůstání do Kris
ta, jest dílem každého z nás, přece nemůžeme růsti
jinak než z Krista; to jest z celého jeho tajemné
ho těla. Celý náš duchovnívzrůst děje se ve spo
jení“se všemi ostatními, takže: žijeme jejich sva
tostí a z jejich zásluh,ale také tak, že jenom te
hdy, když naplníme k nim:zákon lásky jako k ů
dům Kristovým, jenomtak můžeme pokračovati .
na cestě dokonalosti.. Jsme přece údy onoho Kris
ta, který za všechny dovedl dáti-svůj život, a to
v takových ukrutných bolestech.

Láska ke všem údům Kristova těla,láska k bliž
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ním jest ze základních podmínek duchovního ži
vota a jeho vzrůstu. Právě nauka mystického těla
Kristova. dávánejkrásnější podklad křesťanské
lásce-k bližnímu.

„Nejprve je:třeba milovati bližní jako dítky Bo
ží. Jest to stará pravda, kterou krásně vyjádřil
svatý Tomáš, že kdo chce milovati Boha, musí nut
ně milovati vše, -co on.miluje, a když miluje vše
chny lidi, i my musíme na ně svou lásku rozšířiti,
na všechny bez rozdílu, nikoho nesmíme vylouči
ti z této obecné lásky.

Svatý Jan krásně odůvodňuje křesťanskoulás
ku. Bratři,Bůh je láska akaždý, kdo miluje, z Bo
ha se zrodil. Láska k bližnímu jest prostě známkou
Božího života v-nás, protože Boží život je poznání
a milování. Kdo nemiluje, praví tamtéž svatý Jan,
v tom nepřebývá Bůh. Kdo říká; že miluje Boha a
nemiluje bratry, je lhářem a pravdy v něm není.
Jako miluje Bůhnaše bližní, protože jsou jeho dě
ti, podobněi my-musíme milovati bližní jako děti
Boží, jako vykoupené Kristovou krví: Neboť tak
jsme dětmi Božími, oním svatým společenstvím. Vkrvi a-oběti Kristově.

Mystické tělo Kristovo soústřeďuje veškerou
lásku Boží k lidem. Kdo dobře pochopí tuto vel
kou a svatou pravdu, ten pochopí také celý kom
plex ostatních svatýchpravd, ten se také bude
uměti dívati na člověka opravdu jako na dítě Bo
ží. Když jsme spojeniv těle Kristově s jednoroze
ným Synem, všichni jsou tím rovněž povoláni za
dítky Boží.

Nemůžeme-si dobře představiti užší spojení a
jednotu násvšech než vJežíši Kristu. Jedna láska,
ke vše: jej pohnulavtěliti se, jedna láska jej po
hnula dátise všemza pokrm, za všechny konečně
umříti a se -všemise rozděliti ke konci věků osvou
slávu, která mu přísluší jako jednorozenému Synu
Božímu. í

Neboťmy všichni, podle svatého Pavla, nos mul
ti 'unum sumus. Vy jste tělo Kristovo a úd vedle
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údu. Jste“údy Kristovy. Jsté jedno unum hen v
Kristu.

Našibližní nejsou jenom lidé vedle nás, zatížení |
touže bolestí a týmž břemenemživota dítek Ada
mových, nýbrž tvořímejednu rodinu v životě sa- h
mého Krista. To znamená naše společenství v Kris- “
tu, společenství v jeho.synovství, v jeho životě, že
nás v'něm Bůh všechny 'tak miluje, jako svého
vlastního Syna.

Toužíme vrůsti do Krista, abychom v něm ukry
li conejbezpečnějisvůj život, protoževíme, že v
něm se náš život může co nejvíce obohatiti, ale ne
můžeme:růsti do tohoto Krista a némůžeme 'se v
němskrýti, jestliže zároveňneporostéme ve velké
lásce ke svým bližním, jestliže neztotožníme na
prosto.a úplně své bližní s Kristem.:Dostijsme již
bližního od něho rozlišovali, ale on. sám řekl toli
Kráte, že po tom poznají všichni i on, že jsme jeho
učedníky,budeme-li míti tuto lásku k bližním. On
ukazuje Pavlovi, že když pronásleduje jeho Cír
kev, jeho samého tím pronásleduje, on výslovně

-volá; že cokoliv učiníme dobréhoanebo zlého nej- |
menšímuz jeho, že jemu samému jsme učinili.

Bez této“skutečné :a universální lásky'k bližní
-mu, bez takovélásky, kterácelý -Života všechny
zahrnuje:akterá celý život ve všech stycích s bliž
nímijak jen mohou nastati, chováse k bližním ne.
jako k cizím,nýbrž jako k údům-těla Kristova.
Kdyby še tento duch; kdyby'se vžil v nás křesťa
nech, nebylo by možné, aby se dály tak:strašné
přehmaty nelásky, vykořisťování, jak čteme, jak
se dálya jak sedějí od křesťanůproti slabšímu,
proti tak zvaným proletářůmaproti tak zvaným
barbarským národům.

"Proto nestačí lásce k bližnímu:k tomu, abychom
mohli růsti v duchovním životě, abychom nic vel
kého zlého nepodnikali proti svým bratřím, nesta
čí, abychom je odbývali nějakou malou pomocí a
almužnou. Jedině tam ínůžerůsti duchovní živet, ©
jsou-li Sl věřícíkřesťané živě vědomi.této -Souvis
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AJosti,této jednoty, tohoto spojení nás všech s Kris
tem. Abychom v každém svém slově, v každém
svém činu, v celém svém povolání, chápali svůj
poměr k bližnímů jako k údům těla Kristova, jako

k. zástupcům Kristovým, jako nakonec Kristu sa
mému.

Ježíš vyvreholil svoulásku -k Otcitím, žez jeho
vůle pro všechny lidi umřel. Kdo chce dále v du
chovnímživotě, musípodobně absolutní naprostou,
vesměrnou láskou k bližnímu zahořeti. Pak poros
te v duchovním životě, Zajímavé jest, že jenom
tehdy nastává v Církvi pokrok, rozvoj duchovní
-hoživota, jakmile se rozproudí lásku k bližnímu,
péče o malé a chudé.

A dále-naše péče o bratry teprve tehdy nabývá
své vznešenosti, jestližejest to láska ke Kristuv
jeho údech, je-li-to láska k. mystičkému Kristu. V
tom je rozdíl: mezi humanitou a mezi charitou, že
my nevidíme jenom rány a cáry, že vidíme ve
svém bližním i v nejchudším nejkrásnější eloriolů,
totiž. Krista:v něm. Tak není pro nás nízkého, ma
lého, špinavého, odporného, jen Kristus v bratřích,

Církev je. nositelkou těchto krásných, velkole
pých myšlenek. Její.svati se tak chovali k chudým
a slabým..Pravá láskaproto pramení zeskutečné
ho, živého spojení s -tímto mystickým tělem Kris
tovým. Podle. tolio. poznáme, zda v něm Žijeme.
Což neřekl -svatý Jan: „Podle. toho poznáme, že
jsme přešli.ze smrti -kživotu, protože milujeme
bratry?“

AKonéčně;naše dobré skutky, naše láska k bliž
nímu; není osamoceným dobrým: skutkem. Láska
"všechse slévá v jedno v lásce Kristově, protože je
nom jí jejmožná, jen z ní'vyrostla. Tak víme,že
naše láska není nějak osamocena, zoufale sama,
nýbrž že 'se.na'celém světě sléváv jedentok, kte
rý se:jednou, v daném okamžiku:rozlije. širokým
řečištěm na celou Církev. Tak zrají.velké myšlen
-ky.v-Církvi, tak se šíří a tak doufáme, že i když
rozsejeme -tyto myšlenky o: těle Kristověa 0 po

MD
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vinnosti lásky k jeho údům, že tím připravujeme
půdu k velké obnově nejenom duchovního života,
nýbrž také obnově .rozervaného světa sociálního,Duchovníživot je vrůstání'do Krista. Proto mu
síme růsti ve své lásce k bližnímu, abychom se po

: dobali Kristu, abychom dovedli všechny zahrnou
ň ti do své lásky; ke všem se chovati jako ké svým
| bratřím, nikoho nezavrhnouti, nad nikým -hůl ne

lámati, neuhasiti doutnajícího knotu, uměti vše
-chny snášeti, ke všem býti velkodušný, trpělivý,
všechno všem se státi, .radovati se s radujícími a
trpěti s .plačícími. Neboť v nás, jako v údech má
pokračovati život Kristův. Kristus chtěl, aby jeho

ň utrpení i láska se rozmnožily jeho zásluhou a si
i lou, aby se rozmnožily :v nesčíslných jeho údech.
"i Proto: doplňme "a -naplňme svou láskou onu lás

ku; kterou chtěl Kristus ještě přes nás,(svět zahrnouti:A-obšťastniti.
Láska Kristova k bratřím.byla taková, že pro

jejich spasení a záchranu všechno učinil a všeho
se odvážil. Nebyli bychomdobrými údy Kristový

! mi, kdyby nás nenaplňovala stejná láska, stejná
— horlivosto. spásu duší, zvláště když víme, co kaž

: dá duše stála bolestí Krista.
i Nejsvětější svátost -oltářní jest znamením a pou
E tém.této jednoty. Jíme zjednoho: pokrmu. a stolu,
' z.jedné lásky k jednomu Kristu,.-který nás doko

nale:přivtěluje'a jedním životem naplňuje. Nepři
| jímá dobře svátostného Krista; kdo.'se nestará,
"j aby co nejpilněji a naprosto rozepjal paže všem,

aby se rozhořelláskou dokonalou a:obécnou.. Při
vtělením ke Kristu; jeho nezrušitelnýmznamením,
přijali. jsme účast v jeho kněžství. Proto také v
jeho horlivé snaze: všechny přivésti k nebeskému
Otci. To nás zavazuje, abychom byli podobně ů
častni vykupitelského díla Kristova a činili co je
na nás, aby za nikohonetekla nadarmo krev Kris

1 tova. Život; který jsme přijali z:Krista, sám nás
pudí, abychom se'snažili jej-rozliti, proto ale má
me prvou povinnost sami růsti duchovně,abychom
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mohli obohatiti své bratry spojené s námi, protože
se v těle Kristově všechno:rozlévá na všechny.
Vždyť neplyne nám z našeho přivtělení jenom.po
vinnost, nýbrž také se přelévá do nás síla Kristo
va, ona síla, která získávala miliony.lidí. Vždyť on

m to byl, který zapálil svatého Pavla, a který zapa
loval.ony skvělé postavy velkých apoštolů, kteří

| sami ze.sebenemohli vykonati tak zázračné avel
kolepé činy lásky k duším, kdyby v nich nebyl pů
sobil Kristus. Od něho také pro toto své spojení
očekávejme účinek a ovoce. Protože. jsme s ním
spojeni, když jsme s.ním spojeni, musí býti naše
láska k duším neomylněúčinná i když ne hned »
když na onom místě a v. oněch lidech, jak jsme
chtěli a mysleli,
©Konečně si buďme vědomi, že všechen život du

chovní tak, jak vychází z Krista, jako Se děje v
mystickém Kristu, tak se také do něho vrací. Vše
chno naše posvěcení vrací se na celou Církev, Vši
chni čerpají ze vší svatosti. Čím jsme plnější Kris
ta, tím jsou bohatší naši:bratří, neboť máme spole
čenství jednoho života. Všechny modlitby, vše
chno' utrpení, všechny: dobré skutky, všechny zá
pasy a veškerá věrnost rozlévá se jako rosa,jako
oheň, jako život na naše bratry, které tím podpí
ráme, osvěžujemea k další věrnosti, podobnénaší,
podporujeme. Vždyť jsme povinni takto vrátiti
Kristu, co jsme od něho přijali. Přijali jsemto ve
spojení s bratřími, přijali jsme tolik milostí, aby
rostli, aby žili, aby vydali ovoce. Kristus "hrozí
přísnými tresty lenivým služebníkům, kteří zako
pali své. hřivny- Církev -má právo očekávati od.
nás; že ji podepřeme, že ji posilníme, posvětímé,
všemi dary -a milostmi, kterými nás ona's Kristem
zahrnula. Chtěli bychom býti- příživníky' na těle
Církve, jenom přijímati, mnoho. a mnoho milostí
přijímati. a. neobohacovati tím také Církev zase
zpět?

Nemůžeme býti :dokonalými, nemůžeme' směřo
vati k dokonalosti, kdybychom nechtěli pro své
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bratry, pro celé. svaté společenství, ze kterého
jsme vyšli, ze kterého žijeme a čerpáme; kdyby- |
-chom.-jenechtělitaké naplniti- To by znamenalo |
-umrtvováti, umenšovati milost Kristovu. |

Dnes.volá. Církev pokatolické. akci, která zna
mená žhavý zájem křesťanů o .celou-Církev,.o mys
'tické tělo, aby každý působil na svém místě a ve
svém povolání, aby se učení: Kristovo dostalo k
duším, aby právě to prostředí, do kterého jsme za
sazeni, abý bylo nasyceno Kristovou svatosti a
Kristovýmživotem.

Tedy: konec duchovnímu .sobectví, které chce
jenom o svou dokonalost se starati a nevidí své
společenství a spojení s bratřími. Bez lásky účin
né k bratřím, není vnás opravdový Kristův život. ©
Čímvíce lásky, ale nadpřirozené,'k duším. k li- |
-dem, jako k dítkám Božím,které máme přivésti
Kk'životuBožímu, tím více rosteme v Krista, tím ví
ce jsme'mu podobnější,světější.

JAN RUYSBROECK
se narodil roku 1294 v Ruysbroecku nedaleko

Bruselu.-Roku 1318.byl vysvěcen na kněze a stal
-se kaplanem u sv. Guduly v Bruselu:Roku 1349.
vstoupil k, augustiniánům v Groenendalu a zemřel |
tamtéž roku 1381 jako převor. Ruybroeck je nej ©
slavnější mystik nizozemský.Pro-svévroucí na
dšení byl zván doctorextaticus. Brojil proti zlo
řádům v Církvi.Sepsal asi 12knih vřeči vlámské.
Jeho hlavními spisy jsou: O2doba, duchovní svat
dby;'Zrcadlověčné spásy, Království milujících Bo
ha, Kniha o sedmi Dbranách,Prsten. neboli zářivý
drahokam, Duchovní svatostánek. Text; který zde
podáváme, jez. knihy: Zrcadlo věčnéspásy.

0 čtyřechznámkáchBoží věčné lásky.
Hle — čtyři známkyBoží věčné lásky, známky

tak hlubokéa veliké,že celé Písmo:sv. od začátku
má v nich svůj původ.
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První známkou je, že Bůh stvořil člověka 2 lás
ky podle svého obrazu a ke své podobě. Druhou,
že Syn Boží, věčná moudrost, vzal na sebe z lásky

- lidskoupřirozénost a přioděl ji svouvlastní osob
ností. Třetí spočívá v tom, že tentýž Syn Boží, Je
žíš Kristus, zemřel z lásky a vykoupil nás svou

| předrahou krví, potomnás očistil křtem odevšech
našich hříchů. Tím nás“pozvedl-nad naši přiroze
nost.a spojil nás:se sebou v duchu své lásky.Čtvr
tou známkouje, že nám dal za pokrm a nápoj své
tělo a svou krev, vše, co přijal z.naší přirozenosti
a: vše, Co mu patří jako Bohočlověku, aby žil v
nás a abychom Žiliv něm na věky.

Sledujte nyní pozorně tyto čtyři známky lásky;
vyložím vám, je ještě jasněji.

Bůh:tolik miloval po celou věčnost svět, že nám
dal svého jednorozeného Syna čtverým způsobem.

Nejprve nás Písmo. sv. poučuje, jak Bůh, nebes
ký Otec, stvořil všechny lidi podle svého obrazu
a ke. své podobě. Jeho obrazemje jeho Syn, jeho
vlastní věčná Moudrost: „Všecky věci žijí v něm“
praví sv. Jan,:,,a vše,.co bylo učiněno, má v něm
život““;a tento život nenínikdo jiný než obraz Bo
žÍ, v němž:Bůh věčně poznával všecky věci a z ně
hož všechny věci povstaly.

Tento obraz tedy, Syn Boží, -je věčný; před vším
stvořením. Ve vztahu s tímto věčným obrazem
jsme byli všichni stvořeni. Neboť nejvznešenější
části, hlavě našich mohutností, :jsmeučiněni podle
živého a-věčného zrcadla Božího. Je v ní vyryt je
ho věčný obraz a:žádný.jiný obraz nemá zde pří
stupu. Bez ustání zůstává toto zrcadlo před očima
Božíma,a zúčastňuje se s obrazem, který je zdevy
tisknut, na věčnosti samého Boha, V tomto obrazu
právě ae Bůh poznal, dříve než jsme byli stvoře
ni a než nás poznal nyní, stvořené v.čase, že jsme
pro něho.Tento obraz lze nalézti podstatně a oso
bitě u všech lidí; každý Jej1má,„celýa nerozdělený
a všichni-spolu jej nemají víc než jedinec. Tímto
způsobem jsme všichni jedno, jsme intimně spoje
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ni v tomto věčném obrazu, který je obrazem Bo
„žím a V nás pramenem našeho života a našeho po- ;
volání k bytí. i

Přesto se nestává naše stvořené bytí Bohem,ja- |
-ko se nestává obraz. Boží stvořením. Neboť jsme ;
stvoření podle obrazu, to. jest, abychom přijímali j
obraz Boží; a tento obraz je nestvořený, je celý
podstatou a vesvé přirozenosti je celý přirozeností, 4

Přirozenost v Bohu je plodnou, patří jí otcov- $
ství, je Otcem,a prostřednictvím této plodné při- 3
rozenošti Otec je v Synu a„Syn je v Otci. Avšak +
"Syn je v Otci jako Syn,'aniž je.od něho odlou- ;
čen, jako trvale zůstávající v božské přirozenosti. ©
Proto patří. přirozenost zcela Otci, který věčně
plodí, a Synu, který je věčně plózen. Syn je druhá ;
božská osobavěčně plozena Otcem. Z jejich vzá
-jemné lásky vychází jako horoucí plamen Duch *
svatý, třetí osoba,která sevylévá do všech tvorů *
ochotných jej přijmouti.

Vyšší stránka naší duše je vždy ochotna, pro
tože je celá čistá a bez obrazů;ustavičně řozjímá
-a sklání se k svému původci. Proto je jako věčné
živé zrcadlo Boha, přijímá vždy a.bez ustání věčné
plození Syna a obraz. Nejsv. Trojice, v „němžse
Bůh poznává, jak je sám 'v'sobě, svou podstatu
i osoby. Neboť tento obraz:je celý podstatou a v
každé z osob je celá přirozenost. A tento obraz
máme všichni jakoživot věčný, mimo nás, před
stvořením. Podle toho má (podstata naší duše tři
vlastnosti, které splývají:v přirozenosti v jedno.

První vlastností duše je.její nahost, je bez obra
zů;touto vlastností jsme.-připodobněniOtci a jsme
S ním as jeho božskou přirozeností spojeni.

Druhou vlastnost lze nazvati vyšší rozum duše;
je: to zrcadlový lesk, kde přijímáme Syna Božího,
věčnou pravdu. Tímto leskemse jemu připodob
ňujeme, avšak -v:přijetí samémjsme s ním jedno.

Třetí vlastnost nazveme.jiskrou duše: je to in
timní a přirozený sklon duše ke svému prameni;
zde přijímáme Ducha:sv., Boží lásku. Tímto intim
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* ním sklonem jsme připodobněníi k Duchu sv.,

| avšak v-samémpřijetí tvoříme s Bohem jednoho| ducha ajednu lásku.
Tyto tři vlastnosti tvoří jedinou, nerozdílnou

- podstatu duše,živý.základ, vládu nad vyššímimo
- hutnostmi. Podobnost a spojení jsou v násvšech
. odpřirozenosti; pro hříšníka však'jsou skryty ve
| svém vlastním základu pod tíhou jeho hříchů.
—, Chceme-li tedy odháliti.a poznati království Bo

ží;které jje v.nás ukryto, je nám třeba věsti v nitru
etňostný život a zevněživot spořádaný a odušev
něný pravou. láskou. Následujeme-li Krista. ve
všem, budeme-se moci prostřednictvím milosti, lás
ký a ctností pozvednouti nad sebe k nejvyššímu
vrcholu, kde Bůh žije a kraluje. Nemůžeme„rozjí
mati o blaženosti — kterou je Bůh — ani ji po
znati přirozeným světlem, ani pomocí nějakého u
mění nebo nějakým úsilím, nýbrž jedině pomoci
milosti Boží. Proto právě dal Bůh naší duši vyšší
mohutnosti, abychom zdé.přijímali jeho podobu,
t. j. jeho milost:a jeho dary, které nás obnovují,
náspozvedají nad přirozenost a činí nás podobný
mi jemu láskou actnostmi.

Tato nadpřirozená podobnost s Bohem, kterou
nám dává milost a ctnosti; pozvedá.naši pamět až
k bezobraznosti, naši rozumovouústránku k jedno
duché pravdě a naši vůli k božské svobodě:.takto
se stáváme podobnými:Bohu milostí a ctnostmi, a
co přesahuje“podobnost, budeme míti; ve spojeni
s ním v blaženosti.:To je první zárukalásky. Daná
lidské přirozenosti Bohem; že nás stvořil podle
svého obrazu a ke své podobě. Jakmile však první
člověk, Adam;: přestal poslouchati a přestoupil
příkaz Páně,ztratil v tomto. okamžikusvým hří
chempodobu sBohem;byl vyhnán z ráje a příchod
do království Božího byl:uzavřen pro něhoa pro
nás všechny.

To bylo příležitostí, aby nám“všém -dal druhou
záruku lásky; poslal svěhojediného Synak naší
přirozenosti, aby se stal s námičlověkem a-naším
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bratrem. A Syn Božíse snížil, aby nás pozvedl; stal
se chudým, aby nás obohatil; vydal sebe pohaně,
aby nás naplnil ctí.

Všecka jeho ponížení jej nezmenšila, neboť zů
stal, čím byl, vyjma to, čím nebyl. Zůstal Bohem,
štal se člověkem, aby sečlověku stal Bohem.Vzal
na sebe naši lidskost, jako král béře šaty svých
domácích nebosvých sluhů, takže jsme s.ním odě

| ni jedním šatem, lidskou přirozenosti.

| Avšak v téže chvíli, jako jedinou výsadou; přiwe aw?

ny Marie, královským: šatem své božské osobnos
ti. Svoupřirozeností nepatří tento šat nikomu, leč
"jemusamému, neboť je Bohema člověkem v jedné
-osobě.Abychom byli sním přioděni,'je nám třeba
-milosti, která nám dává sílu milovati jej tak, že se
zříkáme sami. sebe a 'opouštíme“naši stvořenou 0

!Sobnost. Spojujeme se takto s jeho osobou věčnou
'pravdou.

Svou přirozeností, jakvíte, jsmevšichni dítka
mi hněvu, jsme vrahové, přeběhlíci z: království

Božího. Je to účinekskutku prvního člověka,kte
| m rý ztratil svou neposlušností milost, již měl přená
| šeti na. všechny své-potomky. Aby Otec zhladil
| tento hřích,-poslal nám svého Syna, který přijal

naši:přirozenost a spolupůsobením Ducha svatého
'se stal člověkem. -Avšak to ještě nestačilo, aby
nám 'byly -hříchy odpuštěny, neboť Otec je chtěl
potrestati podle spravedlnosti. Proto vydal svého
Syna nasmrt, aby odčinil hříchy světa; Syn se po

drobil smrti a Duch svatý. dokonal toto dílo v lásce.:

Je to třetí záruka:lásky,která: spočíváv tom,že
nás Syn Boží osvobodil svou smrtí a že nás .svou
„předrahou“krví vykoupil-'a zaplatil za nás před
tváří svého Otce. Díky jeho smrti, že žijeme. Byli
jsme jím očištění v prameni krve a vody, který
vytryskl z.jehó boku; -jeho krev -nás vykoupilaa
voda nás spojila s jeho 'Duchem v lásce. Tak zů
stáváme bez přestání v něm, netvoříme s ním v du
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chu, leč jeden život. To nám ukazuje voda, která
se dává do vína v kalichu, kde se proměňuje V je

MEho krev; neboť v této vodě, smíchané při proměňo
vání S-vínem, vidímelid Kristův, který je s ním
spojen a žije v jeho krvi; je to:život, který nikdo
nemůže míti -ani jej poznati, není-li věřícím křes
fanem, spojeným s Kristem v lásce.

Konečně je čtvrtá záruka lásky, kterou zane
AEchal Kristus svým vyvoleným přátelům, kteří žijí

I v něm. Tuto -záruku poznáváme podle toho,. že
Kristusnám chtěl dáti jako výživu- a podporu du
še pokrm a nápoj velké ceny, své tělo a svou krev,
které právemnáležejí jen jemu jedinému. On také
skutečně řekl: „Kdo jí mé tělo a pije. mou krev,
zůstává ve mně a já v.něm; nezemře, ale bude věč

Ai ně žíti.“ Což se musí chápati duchovně o životě po
M dobnémživotu -andělů a svatých, kteří majíKrista

zápokrm a nápoj a nepoužívají k tomu ani zubů
ani úst..Neboť Kristus je živýchléb nebeský; Otec
jej poslal na svět a jímejej s láskou aživíme se
jim duchovně jako'andělé:a svatí v nebi a jako
Kristus sám ve své lásce nás všechny stravuje V
sobě.

A proto, 'stráviti a býti stráven znamená míti
věčnýa blažený život v Kristu, a kdykoli myslíme
s láskou na'milovaného“Krista, je“vždy znovu po
krmem a nápojem.'"Za-to ti, kteří si tak počínají,
mají mnohem větší touhu po svaté svátosti, záro
veňvíce schopnosti a pohotovosti než jiní; neboť
milujíprostředky a zkušenosti Církve svaté, které
Kristus zavedl anařídil ke.své cti a k užitku:své1
ho lidu: Rovněž bez ustání se zdokonalujía posi
lují v milosti ave všech čtnostech, jak v nitru;
tak zevně. Neboť.vše, čím oplývají duchovně v ni

:tru;- přijímají"ještě -zevně“-nejsvětější-Bvátostic“
Jsou svatí, protože přijímají, jsou: ještě světějšími,
poněvadž maji; toto dvojí spojeno jim dodává největší. svatosti.

"Ti--však, kteří přijímají -nejsvětější Svátost ne
hodně, ve stavu smrtelného hříchu, sami si'proná
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šejí své odsouzení. Co pak se týče těch, kteří jej ©
nepřijímají ani duchovně ani svátostně, ti jsou |
před Bohemmrtví; žijí pouze podle přirozenosti |
bezmilosti.,

-Řekl jsem, jak' jej máme přijímati, jak jej poží- |
vati. a býti stráveni.

P. ANT.ČALA 0. P.

VÝVOJ EUCHARISTICKÉ OBĚTI

Není třeba -dlouhých důkazů-k tomu, abychom ©
viděli, že."správné chápání méšních modliteb a ob- ©
řadů je možné jen tehdy, když rozumíme historic
kému vývoji -mše -svaté Neboť Božský Spasitel,
který ustanovil eucharistickouoběť, nevymezil
všechny :mešní obřady a modlitby do nejmenších
podrobností, jak tomu bylo u starozákonních obě- —
tí, nýbrž svěřil tento úkol své Církvi. Církev vždy. *
pečlivě dbala o-to, aby bylo.přesně zachováno, co *
naleží k'-podstatě eucharistické oběti. Ale vedena
Duchem'sv., ozdobila podstatný obětní úkon řa
dou modliteb :a obřadů; aby jimi výrazně nazna
čila, že mše svatá je obnovou oběti kalvarské. Mše
svatá prešla tedy- dlouhým vývojem. Kdybychom
nepřihliželi k dějinám mše svaté, někdy bychom
nemohli vůbec porozuměti 'té neb. oné části mše
svaté, nebo-vzájemné souvislosti jednotlivých. čás
ti. Je tedy třeba všimnouti si také historickéhový
voje mše svaté.

+1. Předně je třeba zjistit, jak vypadala první
eucharistická oběťpři posledná večeři. Podle zpráv
evangeliabyly při poslední večeři dvěhlavní čás
ti: proměňování a přijímání, U: sv. Matouše čte
me:„Když pak večeřeli,Ježíš vzal chléb, apožeh
nav jej, a dav učedníkům svým, řekl: „Vezměte a
jezte, totoje tělomé.“. A vzav kalich, poděkoval
a dal jim řka: „Pijté z tohovšichni, neboť toto je
krev má Nového zákona.“*

Ale kromětěchto dvouhlavních částí vidíme už
1 Mat. 26, 26—28.
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| připrvní euchařistické oběti také obřady nepod
statné. Kristus při poslední večeři umývá apošto

lům nohy,.a vysvětluje jim smysl tohoto úkonu,
| jak čteme u sv. Jana:-;,Kdo se vykoupal, nepotře

buje, leč jen nohysi. umýti, pak je zcela čistý.“*
- No počátku eucharistické obětipři poslední večeři

tedy vidíme jakýsi očistný obřad, jemuž v dnešní
| mšisvaté odpovídají stupňové. modlitby.

Mimo to:čteme:v evangeliích, že Kristus„podě
koval“,3 to jest pomodlil se: stolní modlitbu. Z to
hoto.díkůčinění:se -pak vyvinula slavná eucharis
tická modlitba,která -v dnešní mši sluje prefaceakánon.

Dále čteme v evangeliích, že Kristus „rozlámal
chléb“ adávaljej učedníkům.Žetoto lámání.chle
trné z-toho, že.mše.svatá se prostě nazývala „lá
máníchleba“

Konečně:z evangeliasv. Jana se dovídáme, že
Kristus při poslední:večeři. také kázal, ve spojení
s eucharistickou -hostinou pronesl svou památnou
řečna. rozloučenou.Š.

Vidímetedy, že už při první eucharistické oběti
kromě-podstatných částí byly :také části nepod
statné; a z nich se potom postupně vyvíjeli mešní
obřady, jimiž Církev chtěla ozdóbiti podstatný o
bětní úkon,a zároveňbuditi posvátnouúctu k to
mutopřesvatémutajemství.

2. Jak asi vypadala: eucharistická oběť:v. době
apoštolské? Musímé:si ji předstáviti velmi prostě.
Bylato asi pouhá-reprodukce slov i úkonů Kristo
vých, jak si je apoštolé zapamatovali: Zda užívali
ještě- nějakých jiných modliteb: a obřadů, nelze
zjistit. ©E jisto,že první křesťanéslavilieucharistickou oběťs- velkou úctou'. A.poněvadž vě

2 Jan 18, 10.
3 Recky: edAoyečv, edruooTETY. Z toho pak vzniklo

slovo- Eucharistie. —-Sr. Mat. 25,26, 27; Mar. 14, 22, 23;;
Luk. 22, 19; I.'Kor. 11, 24.

4 Sr. Skut. 2, 42, 46; 20, 6, 11.
5 Sr. Jan, hl. 14217.
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děli,'že Kristus ustanovil Eucharistiipři obřadné.
"hostině velikonoční; proto s eucharistickou obětí ©
spojovali hostinu“ lásky,. zvanou agape. Shromáž
dili se v doměněkterého věřícího, přinesli s sebou
i jídla, a:nabízeli'si jé, a tak si-projevovali vzá
jemnou lásku; po hostiněpák slavili eucharistiekouoběť.

*Písmo svaté mluví: často: 0' eucharistické slav
nosti, která bývala spojóvána s hostinou lásky.

O0křesťánechjerusalemských čtemeve Skutcích
apoštolských:„„Trvali pak v.učeníapoštolském a
ve společenství lámáníchleba a:na modlitbách.“$
„Denně také trvali.jednomyslně v chrámě, a Jáma
jíce -po domechchléb, přijímali pokrm S veselím aprostotou .srdce.““"
-Aro křesťánech:maloasijských -čtemerovněž ve
Skutcích apoštolských: „Když jsme se v neděli
shromáždili k:Jámání chleba, mluvil k nám Pavel.
Poněvadž chtěl nazítří odejíti; protáhl řeč aždo
půlnoci... A vyšednahoru, lámal chléb,pojedl,a
mluvil ještě dlouho až do svítání.“8

Z tohoto úryvku se tedy dovídáme, že eucharis
tická slavnost se konávala večer nebo v noci; a
bývala spojenas hostinou lásky a s kázáním.

Sv. Pavel pak v:I. Kor. 11, 17—34 ostře vystu
pujeproti některým zlořádům,které se začaly u
kazovatí při agapách. Někdy se totiž přiházelo, že
se někteří přejedli:nébo opili; a i když to nedošlo
tak daleko; přece bylo'zřejmé, že po hostině nelze
slaviti 'eucharistickoů -oběťs náležitou zbožností 4
usebráností. Proto už v prvním století byla eucha
ristická slavnost oddělena od agap. Hostina lásky
se konávala večer; ažve 3. století úplnězanikla.
Eucharistická slavnost však byla přenesena na rá
no, a byla:pro ni.předepsánalačnost jako reakce
proti zlořádům, které. se objevily při:agapách.

:6 Skut. 2, 42. — J e dokázáno,žže lámání chleba tu zna
mená obřad večeře Páně. (Sr.. Jacguier: Les Actes desApótres, Paris 1926, p. 87.) 

T Tamtéž,2, 46.— 8 Tamtéž,20, 711.:
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3. Další vývoj eucharistické oběti je zazname
nán ve.Sktucíchapoštolských; čtemetam: „Denně
trvali jednomyslně- v-chrámě a lámajíce po do
mechchléb, přijímali pokrm s veselím a prostotou
srdce, chválíce Boha a majíce přízeň u všeho li
du.“? První křesťanéměli tedy dvojí bohoslužbu:
čtení, modlitby a zpěvykonali.v synagoze společ:
ně se:židy; eucharistickou:slavnost :konali však
odděleně od židů, v-domechkřesťanů.

Židovská bohoslužba za doby Kristovy vypa
dala pravidelně takto: Po několika modlitbách,
na které lid odpovídal„Amen“ -následovaladvě
čtení, a'to z Thory (ze zákona Mojžíšova), a z pro
roků. Mezi čtením byly přednášeny zpěvy. Po čte
ní byl-podán výklad: čteného-textu Písma.:

Tovšechno konávali křesťanéspolečně:s židy v
synagogách.I když se později odloučili od.židů,
podrželi tento zvláštní způsob modlitby, na nějž si
zvykli'už od mládí, a pokřesťanili jej. Kromě Sta“
rého-zákona četlitotiž i Novýzákon. A když pak
byly agapy:odděleny odeucharistické oběti, spo
jovali křesťané čtení:Pisma se mší svatou. Nynější
mše katechumenů povstala tedy z bohoslužby.ži
dovské, jak“je patrné z jéjího složení: epištola,
mezizpěv, evangelium, kázání.

4, Nejdůležitější svědectví o mšťsvaté v 1. sto
letí máme v.listě papeže Klementa ke Korintským
(kolem r. 96), a ještě důležitější v Didache. (Učení
dvanáctiapoštolů).

V listě papeže Klementa ke Korintským se mlu“
ví.o'přinášení obětních darů. (c.-44, 4); o díkůčinění
zadíla Boží (c. 59) ao trojím Svatý (c. 34).

Avšak důležitější je svědectví Didache (z konce
1. století). Uvádíme z ní aspoň nejstarší mešní mod
litby:::,,Co:se týče eucharistické slavnosti, říkejte
při ní tuto eucharistickou modlitbu: Nejprve při
kalichu: Otčenáš, děkujeme ti za svatou vinnou
révu tvého služebníka Davida, kterou jsi nám dal
poznatiskrze svého Syna.Ježíše. Tobě buď sláva
-9 Skut, 2; 46.:
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na věky. Při chlebě: Otče náš, děkujeme ti za život
a poznání, které nám dávášskrze svého Syna Je
žíše. Tobě buď sláva na.věky. Jako tento chléb byl

-rozptýlen na'horách a v jedno shromážděn, tak má
býti shromážděna,itvá Církevz-končin země do
tvé říše;neboťtváje sláva i'mocskrze Ježíše Kris
ta na věky. Z vaší: Eucharistie nemá. jísti a 'píti
každý, nýbrž 'jen pokřtění ve jménu Páně, neboť
v tomtosmyslu řekl Pán: Nedávejte svaté psům.

-Když:jste se nasytili; děkůjte takto: Děkujeme
ti, svatý Otče, za -tvé svaté jméno, jemuž jsi při

„pravil příbytek-v našem srdci a za poznání, víru
a nesmrtelnost,které jsi'nám dal poznati skrze
svéhoSyna Ježíše. Toběbudiž sláva na věky.Ty,
všemohoucí Pane,jsi všechno.stvořil pro své jmé
ho, tys dal lidem pokrm:anápoj kpožívání, aby ti
děkovali.Nám:však' dáváš ze své milóstiduchovní

-pokrm a nápoj'a: věčnýživot "skrzesvého Syna.
Předně ti děkujeme; že:jsi všemohoucí; tobě budiž
sláva na-věký. Rozpomeňse, Pane, na svou Církev,
aby byla uchráněna všehozlého a. zdokonalena
v Jásce. Shromáždi ji se čtyř.sstran světa do své
říše, kterou jsi ji připravil;' neboť tvá jest moc
1sláva:na věky. Af k námpřijde milost a tento
svět pomine! Sláva Bohu Davidovu! Kdo je svatý,
přistup. Kdo není, změňsvé smýšlení 6. j. lituj)!
Maranatha (přijď, Pane náš)! Amen. —Prorokům
dovolte děkovati, kolik chtějí.“10

Uvedené modlitby: jsou vlastněnejstarší mešníkánon.

5:Nejdůležitější svědectví o mši svaté z druhého
století máme v I. Apologii Justinově (kolemroku
355). Slavení eucharistické obětitam Justin popl
suje sice stručně;ale velmi: výstižně. I.z tohoto
stručného popisu lze snadno poznati; že tehdejší

10Didache IX, 1-—10,6..——-Jak dokázal Ed. von der
Goltz:v díle: Tíschgebete und Abendmahlsgebete in 'der
altchristlichen Kirche, Leipzig. 1905, tyto modlitby jsou

„křesťanské napodobení židovských stolních modliteb. —
Mešní formulářnebyl ještěustálen. Uvedené myšlenky
mohli „proroci“ (pneumatikové) rozvíjeti. podle. libosti.

602



mše se.v hlavních rysech podobala dnešní mši:
„Když pokřtíme toho, který zpřesvědčéní přistou
pil knaší MO vedeme jej do shromážděnítěch,
kteří se nazývají naši bratřia konáme tam společ
né modlitbysamiza sebe, za novokřtěnce a za vše
chno lidstvo na celém světě, 'a vroucně prosíme,
abychom po poznání pravdy-byli učiněni hodni zů
stati zbožni a ctnostni a zachovávati přikázání,
abýchom dosáhli věčné spásy. Když skončíme mod
litby, pozdravujeme se navzájem polibkem míru.
— Fakje představenémubratří přinesen chléba
kalich s vodou a vínem. Ten obětní dary přijme a
vysílá chválu a slávu Otci všehomíra skrze -jméno
Syna a Duchasvatého: a'vzdává díky (eVyaotorlu)
za to, že.jsme od' něho byli obdařenitěmito dary.
Když skončí modlitby a díkůčinění, všechen pří
tomný'lid.to stvrzuje, volaje: Amen. Amen je slo
vo hebrejské a znamená:Staň se! Když předsta
vený vzdál díky a všechenlid:je stvrdil, pak jáhni,
jak se u nás nazývají, rozdělují. každému z. pří

- tomných:k- požívání chléb, nad nímž bylo: prone
seno dikůčinění (00 edyuovoryDévTosyt.j. z promě
něného chleba), a'víno s vodou, a odnášejí z toho
i nepřítomným.(1

Jakýsi doplněk k uvedenému popisu eucharis
tickéoběti podává Justin tamtéž v-hl. 67: „V den
jmenovaný podle slunce '(v neděli). shromáždí 'se
všichni, kteří bydlí v městech nebo na venkově,
ke společné,slavnosti a pak jsou předčítány Pa
měti apoštolů(evangelia) nebo spisy proroků, po
kud čas dovoluje. Když předčítající skončí,před
stavený -má promluvu,'v níž důrazně vybízí; "aby

M tato krásná nauka byla uskutečňována v životě.
- Nato všichni společně: povstaneme a modlíme se.
- Po skončení modlitby, jak bylouž shora Ťečeno,je

přinesen chléb'a víno s vodou; a představený koná
stejně modlitby a díkůčinění, jak nejlépe dovede.
Lid projevuje souhlas, odpovídaje: Amen; a pak
serozděluje to, nad čím byly 'proneseny díky (t.

11 Justin, Apologie I, 65, 1—5.
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j. to, čo bylo proměněno) a. všemnepřítomným
z.toho donesou Jáhni. M

Z tohoto popisu si můžemevytvořiti obraz, jak
asi v hlavních rysech vypadala římská mše kolem
roku 150: Eucharistická obět jest už oddělena od
agape a-je spojenase čtenímPísma a s promluvou.
První:čtení bývalo -obyčejně ze. Starého zákona;
druhé pak z.Nového zákona, zevangelia. Mezi
prvním a druhýmčtením se zpívalo. Tato první
část bohoslužby, přejatá od židů, byla ukončena
delšímodlitbou. Jak tyto modlitby:vypadaly a co.
bylojejich obsahem, můžeme poznati hlavně z ora
cí Velkého:pátku; byly to modlitby za celou Cír
kev,. za. duchovní i světskouvrchnost, za různé
církevní stavy,.za nepřátele,.za nevěřící a za celé
lidstvo.

V druhé části. oběti se -zřetelně rozlišovaly tři
části: obětování; slavnostní eucharistická modlit
ba s proměňováním a.pak rozdělování Eucharistie.

Obětování začínalo. polibkem: míru, podle slov
Páně: „Přinášíš-li dar svůj k oltáři, 4. smiř.se
s bratrem :svým.“? Výslovně se.praví, že chléb a

-víno s vodou byly: biskupovipř inášeny a biskup
tyto dary přijímal.

Eucharistická modlitba byla přednášena hlasitě
a lidna' ni. odpovídal: Amen. Určeny byly jen

hlavní-myšlenky;. celebrant. si. je pak: rozváděl podle libosti.

Vidíme tedy,žže kolem roku 150 byla římská mše

6. Nejdůležitější svědectví o mši svaté ze třetího
století-máme..v HippolitověApoštolském podání
(z.roku 218),jež. obsahuje různéliturgické a-disci
plinární předpisy. Popisuje také. biskupskou mši
(c. I, 8—34):. „Když-se stal biskupem, mají mu
všichnidáti polibek-míru. Jáhen mu má: přinésti
obětní dary. A kdyžbiskup vložil ruku na obětní
dary; má. s díkemříci: Pán buď ..s.vámi všemi!
A shromážděný-lid:ať odpoví:I s.duchemtvým. —.

12 Mat. 5, 23.
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-Adále: Vzhůrusrdce! A.lid odpoví: Mámeje u Pá
na. — A dále: Děkujme Pánu! Ashromážděný lid
řekne: Je hodnoa spravedlivo. Ještě jednou ať se
modlí:tímtozpůsobema pronáší tuto modlitbu při
svaté oběti: Děkujemeti, Pane, skrze tvého milo
vaného Syna Ježíše Krista, kterého jsi nám v po
sledních dnech poslal jako Spasitele a Vykupitele,“
jako Zvěstovatele'tvé vůle. On je Slovo,vycháze
jící od tebe; Jím jsi všechno stvořil podle své vůle
— S nebe jsi. jej poslal do lůnaPanny. Stal se člo
věkema spočívalpod jejímsrdcem. Jako tvůj Syn
byl zjeven Duchem svatým, aby vyplnil tvou vůli
a lidzískal“pro tebe, když rozpjal své růce na kří
ži. Trpěl, aby vysvobodil trpící, kteří v tebe věří.
Byl vydán utrpení podle tvé vůle, aby zničil smrt
a rozvázal -okovy ďábelské, vstoupil do pekel a
vyvedl svaté, aby splatil dluhy 'a otevřelbránu
zmrtvýchvstání.

"Vzalchléb, děkoval a pravil: Vezměte-a jezte;
toje métělo, kterébude za vás vydáno.:— A po
dobným způsobem vzal také'kalich se slovy: To
je mákrev,'která bude vylita zaVás. Kolikrátkoli
to konáte, konejte to na mou památku.

Na památkujeho smrti a jeho zmrtvýchvstání
obětujeme.ti'tento chléba kalich, a děkujemeti,
žes nám dopřál státi před teboua vykonávati kněž
ský úřad.“

Vroucně:tě prosíme;abys seslal svého svatého
Dúcha'na obětní dary této' Církve a abys jej udě
lil všem, kteří z nich požívají, abý jimto prospělo
ke svatosti: abybyli naplněníDuchem svatým a
v pravdě a-stálosti ve-víře aby tebe oslavovali a
chválili ve tvém Sýnu“Ježíši Kristu, v němž tobě
budiž sláva“a moc ve tvé: Církvi; nyní i vždycky
a povšechny věky. Amen. ©

Podle popisu Hippolitovařímská mše ve3. stol.
sé v-hlavních rysech shodovala s dnešnímší..O prv
ni části mše něpraví Hippolit nic. Ale při druhé
části podává celý mešní formulář. Při obětování
je'tu zase polibek:míru; pak přinášení darů. Máme
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zdenejstarší text římského kánonu, který pochá- *
zí pravděpodobně z 2. století, neboť Hippolitzavr
huje všechnonovotářstvía.přísněse drží tradice.!“
— Dovídáme.se-tu i o rozdělování sv. přijímání,
o formuli.při podávání, o díkůčinění; o požehnání,
které na konci uděluje biskup a 0 propuštění: shro
mážděných.

Zuvedených textů je:tedy: patrné, že ve:3. sto
letí je římská mše už tak dalece vytvořena, že se
ve.všech-hlavních částech shoduje s dnešní mší.

P. REGINALDM. DACÍK0. PL
DOMINIKÁNSKÁ ŠKOLA-MYSTIKY

II. Láska k liturgické modlitbě,
Druhá karakteristická známka dominikánského

duchovního životaje:láska: k liturgickémodlitbě.
Studium pravdy by zůstalo suché, kdyby nebylo
svlažováno. modlitbou. Svatý Dominik si byl dobře
vědom toho, že jen mužové vědy- a modlitby mo
hou být:-také velikými apoštoly. Aprotože měl na
mysli dát Církvi apoštoly hořící láskouke Kristu,
bylo potřeba,aby. vychoval muže-vědy.a muže mod
litby. Proto přejímá oddosavadních řádů zvláště
od.řádů. kanovnických, hlavně od-premonstrátů,
slavnostní modlitbu chorovou,; při níž má domini
kán asimilovat pravdy, získané pilným studiem.
Studium..má. být: podklademk hluboké „modlitbě
a modlitba:mápak: vyústit v apoštolátě, který vy
chází z náplně rozjímavé modlitby. To byla myš
lenka svatého Dominika v celém svém.rozsahu.

Bylo řečenozcela správně, že liturgie. je.metoda
autenticky stanovená Církví, pomócí-níž byse du
še připodobňovaly Kristu. Je mnoho metod du
chovního života podle jednotlivých škol. Jedny ve
dou člověkavíce k pohledu na, jeho -vlastní bídu,
vášně, chybya hříchy a učí ho, jak by z nich po
vstal a se vyšinulvýše k svému Bohu. Je:to, řekl

, ne Parsch:: Messerklárung,Klosterneuburg .1935,Str. . '
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bych, jakýsi pohled zdola nahoru. Není pochyby,
že v jistých chvílích je každému potřeba tohoto
pohledu. —Je však možný ještě jiný pohled, je
možná jiná metoda: míti stále na mysli nikoliv bí
du duše, nýbrž krásuBoží, velikost a dobrotu Je
žíše Krista :a V něm pohlížet na celou nejsvětější
Trojici. Uvážíme-li nyní, žemilosti žije křesťan
v Bohua Bůh-v něm; uvědomíme-li si myšlenku,
kterou stále zdůrazňoval křesťanůmsv. Pavel, že
jsou:chrámBoží:a Duch svatý přebývá v nich —
a to jsou myšlenky, ze kterých vychází s hlediska
theologickéhodominikánská mystika — pak chá
peme, proč tolik zdůrazňuje:liturgii. Je to právě
liturgie, která ji' učí stále patřit na Krista v jeho
tajemství, takže liturgie-v. celé svéšíři je jakobý
prodloužení života a tajemství Ježíše Krista, litur
sl žije stále mezi námi, před naším zrakem, a vede
nás k tomu, abychomse mu svým životem snažili
připodobnit. V -tom smyslu mluvil Bůh Otec svaté
Kateřině: „Věz dobře,má.dcero, ževšechna tajem

-Ství,všechny:úkony, vykonané na tomto světě mým
Slovem - představovaly to, co se děje v. duši
mých služebníků. M

Tak jako, milost je účast na přirozenosti Boží,
tak: svatost křesťana je účast na svatosti Boží.
A protostáti se svatým znamenástáti se účastí to,
co byl Kristus.přirozeností,čili snažitse všemožně
o t0, „aby se život Ježíše Krista zjevil na nás,“
jak to řeklsvatý Pavel,aby v nás, jeho údech, byl
dokonalý obraznaší hlavy. — Když jsem vzal na
sebe vaši přirozenost,“ pravil kdysi Ježíš svaté Ka
teřině, „stal jsem se podoben vám: A proto neustá
vám pracovat 0 to, abych vás učinil. podobné sobě,
pokud jste toho-schopni; a. snažím se obnoviti ve
vašich:duších všechno: to, co se událo v mém těle.““

:Nuže, toto připodobňování Kristu se uskutečňu
je nejdokonalejším způsobem právě v liturgické
modlitbě. Nejde ovšem.o0'nějaké bezmyšlenkovité
odříkávání liturgických: textů. Myšlenka tu muší
odpovídat slovu a melodii, všechno theologické po
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znání, získané hlubokýmhledáním pravdy, najde
teprve zdesvé náležité prožití, Zheologierozumu
se tu mění v čheologiisrdce, a když poznání roz
umové zapálílásku srdce, stačí už.jen'jediný krok
k tomu, aby: dominikánská duše uskutečnila ideál
sv: Dominika: nesla světlo nevědomým a rožlévalá |
lásku tam, kde. nejvíce chybí.

: Modlitba-v' duchů dominikánské mystiky — a |!
můžeme říci, že tak na.ni pohlíželivšichni, kdo mi- |
Jovali liturgii — :;znamená.rozmlivu: adoptivního
dítka se svým nebeským: Otcem. Je to modlitba
kolektivní; modlitba s.Kristem: a-skrze Krista. Při
-ní še cítí každý jako:součást celé Církve; celého
tajémného Krista.:Člověk--zapominá.na svou ubo
host,: protože jde k. Bohu .s.Kristem, nejde sám A
proto se:nebojí;'žže by mohl být zamítnut. Touto
modlitbowje provanut celý den. A konec liturgic
ké modlitby vokální, která byla proniknuta vědo
mím spojenís s Kristém, je začátkem“ještě hlubšího.
rozjímání 0 tajemstvích Krista;-o nichž námstále
mluví liturgie podle jednotlivých.ročních dob. Pro
to můžeme pozorovat u dominikánských. světců
právě tak velkou lásku kliturgické. modlitbě jak
prožití tajemství Kristových. -Není tojistě náhod- |
né, že řád má mezi svými světcitolik svatých, jimž
se dostalo stigmat a -podobných mimořádných pro

“ jevů zvláštní přízněBoží, upomínajícíchná trpí
| cího:-Krista:Vyrostli všichni z-této lásky k litur
| gické kolektivnímodlitbě,'která je naučila potirat

v sobě sklony 'egoistické, individualistické, a při
' vedla je:k takovému. spojení s Kristem, o jakém

platí slovasvatého Pavla: „Jestliže:žiji, už nežiji
já, nýbrž žije ve mněKristus.“

Mnohéjiné školy duchovního životá zabývají se
především pohledem na. člověka,zkoumají stále

i jen -jeho nitro a usilují všemožně 0 to, aby- zničily
i. a-potlačily všechny nezřízené sklony lidské duše,

které odhalují timto pohledem,Je to césta obtížná,
| trudná, která vyžaduje stálý boj a:při tom člověk

nevidí vždy, jaký bude-výslédek jeho .boje;:je má

|- 688

VPorbmPPEp7TEEbe
<

CCU

pptdáno

a

,

žeabĚESCAka

mol“

W"



lo povzbuzovánv tomto boji, protože stále vidíjen
sebea svou bídu, která jej činí malomyslným. —
Dominikánský duchovníživot jde, řekl bych, opač
nou cestou: učí upírat: zrak především na Boha a
jeho dokonalosti,:učí především milovat Boha a
vidět: v něm všechnu sílu, jaké potřebuje člověk
k boji zasvatost života. Tento stálý pohled na Bo
ha je sámsebou očišťující a duše jde radostně
k svému Bohu, cítí v sobě svobodu dítek-Božích,
která ji činí tak šťastnou. Není ani tato cesta bez
boje; ale stálé. vědomí přítomnostiBoha a jeho
vlastností, na něž duše:stále pohlíží, a při tom ve
liký cíl, jaký si duše vytkla, dodávají jisíly v tom
to boji. Krásně to řekla svatá Kateřina, že domini
kánská-mystika: je rozkošná zahrada; | prozářená
krásoua:radostí.

Možno tu. upozornit i na tu skutečnost, že mod
litba růženče byla vždy v řádě pěstována a jeho
členové byli největšími šířiteli této modlitby, kte
rá sestala během času nejlidovější modlitbouCír
kve. I-kdýž jdé-o modlitbu spíše rázu soukromého,
vychází -v jistém'smyslu z týchž předpokladů jako
modlitba liturgická, protože i jejím cílem jé pono
řit modlícíse duši.v.tajemství života a smrti Ježí
še Krista, prožívat S ním znovuvšechny okamžiky
jeho života .a vést duše, aby se připodobnilyco
nejvíce :ve svém smýšlení a jednání svému vzoru
Ježíši Kristu. Je-li svatý Dominik(a není-li on; je
jim:řád):původcem modlitby růžencev té podobě,
jak“jej máme'dnes;totiž pokud znamená rozjímání
u. příležitosti ústní modlitby, a to rozjímání o ta
jemštvíchKristových, pak: je to jen jasný důkaz,
jak -šlo řádu oto, aby myšlenká proniknout sebe
a |proniknout také všechny-věřící co nejhlouběji
naukou“ 0 smyslu Kristových tajemství v životě
křesťana:nabyla“co: nejkonkretnější formy. Růže
„nec se'stal jakousi lidovou dogmatikou -apři tom
pomůckou vést duše k hlubšímuduchovnímu živo
tu pomocí rozjímavé modlitby, bez níž není mysli
telný hlubokýduchovní .život.
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IH. Apoštolát, plod dominikánské kontemplace.

V církevních hodinkách na svátek -svatého Do- :
minika čteme, že'2 kanovníka, to jest z řeholníka, ©
oddanéhochorovéliturgickémodlitbě;učinil apoš

'ťola. A svatý Tomáš vyjádřil tento rys dominikán- 1
ského duchovního- života přesnými a hlubokými ;
slovy,která se stala. heslem řádu:contemplata
aliis tradere: sdělovati druhým výsledky rozjíma
vého života.

Každý život, dosáhne-li své dokonalosti, přináší
plody: To platí "jak o:životě nestvořeném, jaký je

„v.Bohu, kde znaméná božskou plodnost; jejímž vý
sledkem je tajemství nejsvětější Trojice, tak také
v životě stvořeném. Je-li život dokonalý, je plod
ný: A plodem života mystického je apoštolát,

Kontemplacejako taková'není sice podřaděna
apoštolátu jakožto prostředekk cíli, jako na při
klad zběžné -studium k nějakému kázání. Je ale
pramenem činnosti jak'příčina, která. v sobě obsa
huje činnost jako-účinek. Nejvyšší hodinou apoš
tolátu je hodina, kdy se apoštol. spojí s: Bohem
v.modlitbě..Z toho jednotícího spojení má pak se
stoupiti k. lidem,maje duši plnou světla alásky, |
abyjjim mluvil o Bohu a.vedl jek němu. Proto po- :
važuje svatý Tomáš-život výhradně--aktivní nebo
jen. výlučněkontemplativní za méně dokonalýnež
Život smíšený,život -vpravdě apoštolský, který

-spojuje v dokonalé harmonii přvky obojího. Apoš- |
tol musí být kontemplátivní jako byl Kristus a je- ©
ho apoštolé, aby. mohl rozdávat: jinýmužitky své
kontemplace. Protochtěl svatý Dominikpraktic
kyto, co vyjádřil krásněsvatý Tomáš; že apoštol
musí kázat z plnosti kontemplace — ez :plenitudi
ne contemplationis.-A pak rozumíme, proč svatý
Tomáš staví život smíšený nad životčistě kontem“
plativní nebo čistě aktivní, protože tak jako více
je, praví, osvěcovati nežli pouze míti světlo, tak je +
dokonalejší dávati druhým z. výsledků své kon- ;
templacenež pouze těžit z ní pro sebe.
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Apoštolát, tato třetí karakteristická známka,do
minikánské. mystiky, musí být chápána ovšem v

| duchu myšlenky:zakladatele řádu,a ve smyslu to
ho, co řekl :sv. Tomáš.. Pak :némůže být apoštolát

- na. újmu kontemplativnímu prvku dominikánské

mystiky, nýbrž jej můsíspíše podporovat. Apoštolát musí být s'jedné strany plodem modlitby'a
s druhé strany praktickou. kontemplací duše, žijí
cí.z mystiky dominikánské..

Ponechávat si plodystudia a modlitby jen-pro
sebe, mohlo byznamenat sobectví. Proto řekl sva
tý Tomáš, že žádná služba není Bohu tak milá a
žádná oběť tak příjemnájako pečovat o spásu du-.
ší. -To znamená-dávat sebe 'a. dávat své, a to je
obět, která může být dosti bolestná.Je to však věc
zcela normální, aby -duševníživot, zvláště život
modlitby, vykvetl touto: obětí.

Má-li se však udržet:apoštol v rovnováze,musí
mu být apoštolát nutně praktickou kontemplací.
Na Boha totiž můžeme pohlížet dvojím způsobem:
buď vněm samém — pokud to ovšem lze člověku
zde na. zemi —a nebo v nesmrtelných duších,
v nichž nanás patří jeho obraz. Apoštol musí proto
pěstovat:“tuto -praktickou. kontemplaci, která by
mu zjevovala Boha v jeho bližních. Musí si být
hluboce vědom:oněchmíst Písma, kde se Ježíš zto
tožnil s -údy -svého tajemného těla,- musí se učit
pohlížet na každého jako samého Krista, jemuž
slouží slovem Božím tak jak mu sloužil snad před
chvílí slavně konanou modlitbou v choru. Jedině
takto chápaný apoštolát. není na újmu. životu roz
jímavému,;nýbrž jej ještě podporuje. —

Takové jsou základní:prvky dominikánské mys
tiky, dominikánského:duchovníhoživota, který je
velmi náročný a protiví se jakémukoliv minimis
mu. Není pro duše malé a malicherné. Ty jej ne
pochopí, protože jej.nemohou:pochopit. Je to život
velkorysý a vyžaduje -lidivelkodušné. Svatý Do
minik přijal,-co našel ve stávajícím řádě věcíto
nejkrásnější; liturgickou modlitbou; a přidal k.ní
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R vytvořil dílo,-jaké tu dosudnebylo. Není, bohužel,
| mnoho, kdo je chápou vcelé jeho kráse. Je pouze

u pro duše„vyvolené. Ale kdo je pochopil, nemůže je
'nemilovat, i když táto láska k němu znamená mno

jd hou a těžkou obět.

i P,EM.SOUKUPO.PL-©

a MODLITBABožský Spasitel nám dal na životní cestu prá
A- vidlo: „Je třeba vždvcky se:modliti a nikdy ne
í ustávati,“ Věč takové důležitosti, nesprávně po

“chopena, musí neodvratně působiti“ poruchy v
jj křesťanskémživotě snadno i poruchyv základech.
i Nechámese' tedy poučiti od sv: Tomáše Akvinské
i ho o správné modlitbě: Co je modlitba, proč se
: modlíme; jaký je řáď modlitby: V tom trojím jsou

pravidla na upravení modlitby,by byla správná aúčinná.

Modliti podle "jazykozpytců má původní vý—© znam„mluviti“,protožemástejnýkmenseslo
vem. „mluvitit, Modlí se, kdo -mluví k Bohu, řečí
svou mu projevuje, jaké myšlenky a city jsou V
jeho duši. Ať.je to.řeč rtů nebořeč myšlenek. Je
tedy modlitba vrcholný projev inteligence:-člově
Ka. Jako.je mezi lidmi považován za méněcenné
ho, kdo vůbec nemluví, “nebo'kdo neumí mluviti
náležitě; tak v celém řádu tvorstva je méněcenný
člověk, který se nemodlí;'protože svého ducha ne
chává nečinného:vůči-Bohu: Nemodli-se kámen,
bylina, zvíře, poněvadž nemůže mysliti, postrádá
rozumu;přece však konají vše, k čemu jsou urče
ny, všechny své sily a schopnosti uskutečňují po
dle zákona tvůrcova,. všemi výkony se podrobují
Božímu plánu. Člověk mimo-to vše má ještě ducha
aproto rozumovoua duchově citovou stránkou se

„musí podrobiti Božímu plánu užíváním svého du
cha vůčiBohu. Bůhjest nejvyšší a stále do všech
podrobností. života zasahující příčina všeho, pro
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- čež člověk musí. rozumem, řečí ducha projeviti Bo
- hu svoupoddanost, že jej uznává za původvšeho,

co má a chce míti;'že jest na něm závislý, že Boha
nejdokonalejšího ctí:a miluje, že vědoměchce ko
nati jeho vůli, že je mulíto přestupků nejvyššího
zákona, musí řečí ducha pověděti Bohu, čeho“*po
třebuje a co si přeje. Jako-tělo musí dýchati, aby
dostávalo potřebných sil k životu,tak člověk- mu
sí.mluviti k Bohu mluvením ducha, modlitbou, áby
jehoduše a tím celá:jehobytost-byla živá, jakožto
bytost-jiná než ostatnítvorstvo. Nikoli proto, aby
se Bůh dověděl, čeho člověk potřebuje nebo jak
mu je, nikoli proto, aby Boha dojal a pohnul ke
změnězáměrů věčných,nýbrž proto, že takovýje
Boží zákona řádu lidského života, aby byl skutěč
ným životém lidským ane pouze životem zvířete
nemluvícího, protože nemyslícího,

Jako jest ustanoveno tvůrcem přírody, že -ze
mřezvíře, které nebudehledati potravy nebo kte:
Té-vejde-do-podmínekjeho životu nepřiměřených,
protože má poznávací schopnosti.a pudy, které je
vedou v plnění úkolu, přiměřeného své povaze,
takje zákonemtvůrce přírody, že člověk,nadaný
rozumem,musibýti vědoměa náležitě spojen.s Bo
hem: v konání úkolu sobě vlastního. Náležitě, to
jest, s projevováním rozumovým své poddanosti,
oddanosti, úcty, lásky. a potřebnosti.

Není' tedy modlitba žebrání, není poučování no
bo „dojímání Boha, není:vylévání.,citů, nýbrž ne
zbytněnutný vrcholný čin rozumné duše člověka,
aby člověk vykonal cele uplatnění své bytosti v
řádustvoření; aby nebyl ve své nejvyšší. stránce,
totiž duchové,zakrnělý. Proto teprve tehdy je člo

věk od: ve své hodnotě duševní a rozumové,kdyžse modli.-Proto již podle:přírodního zákona-je zne
hodnocen člověk tím; žese nemodlí, neboť neumí
mluviti v nejvyšším,„oboru života. a pozorovateli
celého dění ve vesmíruby takový člověkmusil se
zdáti přihlouplým, jako člověk, který: neumí.pro
mluviti k nadřízenému, na němž je:závislý a s nímž
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musíbýti vě styku, aby mohl dobře vykonati svůj
úkol: Jakoje znehodnocen,kdonemluví tam, kde

jakýkoli řádžádá, aby promluvil na důkazsvé in
teligence, poddanosti, oddanosti, ochoty plniti své
poslání a na projev prosby a pochopenípotřebné

„ho pro svůj úkol; aby mlčením neprozrazoval svou
buď omezenostnebo nedostatek úcty a poddanos
ta pochopenípro řád.

To'je: tedy modlitba člověku; co' dýchání živo
čichu.:Proto byse můsil:modliti člověk:i kdyby
nebylo křesťanství;"prostě:každý člověk, již pro
fo; že je- rozumem'a: svobodnou vůlí opatřen, do
dilny vesmíru postaven a nedostatkům vystavén,
nejsa vesmíru- pánem.:Čímž je vysvětlena ona,zá
hadná skutečnost, ale skutečnost vždy znova v
každém případě dokázaná, Že duchovně člověk ne
omylněbez modlitby upadá a že: jeho duchovnía
mravrií úroveňse shoduje s úrovní jeho modlitby.
Kdo se nemodlí, prostě porušil rovnováhu plánu a
proto' upadá. Sv. "Tomášřekl: „Protože člověk má

rozuma protože-má nad sebou Boha, musí se modliti“ (2. II.'83, 10). ©
— 7Znajíce zákon modlitby a' její. povahu, 'víme

snadno odpověďna otázku, proč se modlíme.Pro
to se modlíme, abychom vykonali smysl:zákona 0
člověku, ňejdokonalejším tvoru. Proto'se modlí
me, abychom vykonali lidskýmzpůsobemsvou po
vinnostk Bohu, výrazemsvé poddanosti, učiněným
dučhem,„výrazemsvých duševníchcitů úcty a od
danosti;výrazy své vrosby, která-u člověka nesmí
býti němá,.nýbrž: lidským způsobem:svérázná, to
tž“ projevená řečí "aspoň myšlenky,“"kterou Bůh
duch:vnímá, jako člověk. vnímá řeč. Proto praví
sv. Tomáš,že Bůh stanovil takový zákon, že urči
té věci od-něho'člověk'obdrží,:když se o ně tako
vým způsobemprosbou přihlásí, 'jinak ne.

Modlíme“se také řečí'rtů. Jako zevnější,ručh a
zrakovédojmy a "sluchové postřehy připomínají
člověku.ponořenostdo zájmů pozemských-'a:po
drobenost:jim, tak užití jazyka v modlitbě -obrací

694



Ečelou pozornost celého člověka k zájmům spojení
MEs nejdokonalejší bytostí nadzemskou. „Modlíme se
WE ústy, bychom rozníitili vnitřní cit duše.“ Abytotiž
MEvšechnapozornost byla soustředěna na. tento vý

raz podrobenosti, oddanosti, uctivosti, závislosti a
I potřebnostivůčisvětů nadzemskému.Aby také tě

| lešnástránka poznávacíbyla- postavena do služeb
těchtoprojevů. K'svatým pak se modlímetaké jen

| protoj aby z jejich zásluh, zjejich přímluvy se náš
MEprojev stal:Bohů- milejším: Modlíme se zajisté též
IE proto, abychom'si vyprosili. Ale ne hlavně a pře

devším proto;:to: jest jen jedna složka, a to ještě
nikoli hlavní. Hlavní je projev poddanosti; úcty, a
oddanosti. Ten projev-musí nésti naše prosby.

Řád modlitby“jest:nejdokonaleji vyjádřenv Ot
čenáši, který podle sv. Tomášeje především mod
litbou'poučnou;:ostatně i apoštolové samio pouč“
noumodlitbuprosili: „Pane, nauč se násmodliti.“
Apoštol Pavel napsal: „Vizte, jakou lásku nám
dal Bůh, že se jmenujeme a jsme dítky Boží.“ Ne
„inůženic tak: probuditi v člověkucity uctivé pod
(danosti a oddané lásky, jako toto prvníslovo Ot
čenáše. Ty projevy pak jsou všechny v Otčenáši
dále naznačeny v seřazení podle hodnoty, takže i
když se modlíme jinými slovy než Otčenáše, jeho
řád musí býti zachován v každé modlitbě. Tu již
bude. mluviti sv: Tomáš sám“ (2. II. 83, 9). Kdo si
jeho slova podrobně promyslí, pozná vice, nežby
mohl pověděti výklad.

„Modlitba Páně:.je nejdokonalejší, protože :po
dle slov Augustinových, jestliže se modlímespráv
ně a vhodně, nemůžemenic. jiného říci, než co je
řečenov této modlitbě Páně, Poněvadžtotiž mod
litba jest jako tlumočníknaší touhy, jen to mod
litbou rhvně žádáme, 'po čem můžeme správně
toužiti. V modlitbě Páně však 'se nejen žádá vše,
po čem můžeme správně toužiti, nýbrž i tím pořa
dem, "jakým máme toužiti. Takže ta modlitba ne
jen učí žádati, nýbrž také upravuje náš cit. — Nej
prve toužíme -po cíli, potom po těch, která vedou
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a
k cíli. Naším cílem-pak jest Bůh. K'němu nášcit
směřuje.jednak, pokud chceme slávuBoží,. jednak
pokud chceme.požívati jeho slávy. První. jest mi
Jovati Boha proněj samého, druhé jest milovati
sebe v Bohu.A- proto se:klade první prosba: Po
svěťse jméno tvé, a druhá:Přijď království tvé.

K řečenémucíli'pak nás vede přímo ahlavně
zásluha našich dobrých skutků, kterou si zasluhu
jemeblažěnost poslušnosti Bohu;'a0 tom se praví:
„Buďvůle tvá jako.v nebi; tak i na zemi.Pak jsou
prostředky, pomáhající nám -kzasluhování. Sem
náleží: Chléb. náš vezdejší dej nám-dnes. Ať.se
rozumí o chleběsvátostném,: jehož: každodenníuží
vání prospívá člověku a -v němž se také: rozumějí

bo všechny ostatní svátosti; nebo ať se rozumí: 0 chle

| bě tělesném,což-je každýdostatečný pokrm. —Pak jsme vedeni .k blaženosti odstraněním překá
žek. Ty pak jsou tři. Nejprvehřích, který vyluču
je z království.: A sem patří: Odpusťnám naše vi
ny.Za druhépokušení, které námpřekáží zacho
vávati.vůli Boží; k tomu náleží: A neuvoď nás v.
pokušení; čímž neprosíme, bychom nebyli pokou
šeni, nýbrž abychom nebyli pokušením přemožení.
Za třetí překáží trápení tohoto života, které brání
dostatečnostiživota; a0 tom se praví: Zbav nás
zlého.“ 2.

-Správná modlitba jetedy skutečné povznesení
nad zemí. Třebaže je také prosba žádoucíchvěcí
od Boha, i tyto žádoucí-věci musejí:státi pod vli
vem -onoho povznesení nad zemí. Aby předmětem
modlitby-byl. vždy. nejprve a nejvíce náš poměr
poddanosti; uctivosti a oddanosti Bohu. V modlit
bě nesmí. převládati nikdy 'naše :osobnost, nýbrž

„naše podrobenost Bohu a naše city oddané lásky.
Prosby pak musejí býti zcela podrobeny tomuto,
nezbytnému poměručlověka k Bohu. Proto je sa
mozřejmá ona podmínka proseb: Jak. ty. chceš, Bo
že můj. Jestliže to prospívá spáse-mé.duše, oč pro
sím.
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DR/JAR. OVEČKAS. J.
DUCHOVNÍPÍSEŇ SV.JANAOD KŘÍŽE

XXX.

Z květů a smaragdů |
zasvěžího jitra vybraných
uvijeme věnce
v tvé lásce rozkvetlé
a jedním mýmvlasem spletené.

Jak“ v den sňatku. nevěsta ukazuje ženichovi
své šperky a vnady, aby se mu zalíbila a rozkoš
mu způsobila, a ženich nevěstě své bohatství a své
přednosti, aby sejí zavděčil a ji rozradoval, tak
zde v duchovnímsňatku vycházejí najevo ctnosti
a vnady choti duše a „převzácnépřednosti a půva
by Chotě Syna Božího a oni se z těch pokladů me-.
zi sebou těší,jednak z toho, že každý z nich svojí
poklady chotě obojího, jednak z toho, že při je
jich uplatňování jsou si vzájemně.cílem. 'Duše to.

-obracejíc se k Milenému,líčí stran pokladů svých,
nazývajíc je obrazně květy a smaragdy .(t. j. čer
stvou zelení, vhodnou do věnce).

„Z květů. a smaragdů za svěžího jitra vybra
ných.“ Květy jsou tu ctnosti v duši, smaragdy
jsou dary, které má od Boha. „a svěžího jitra,“
t. j. v mládí, jež je „svěží jitro“ života, anebo v
duchovní Vyprahlosti a obtíži, jež jsou jako „Svě
ží jitro“ zimní. „Vybraných,“ protože i v mládí
jsou cennější „pro větší překážky od náruživoští a
od nestálosti než u věku pozdějším, i ve vyprah
lostech a obtížích jsou cennější pro větší lopotu a
větší pevnost.svou.než v době útěchy.

„Uvijáme věnce.“ Ctnosti a dary se, hned jak
se jich nabývá, již v duši'k sobě-řadí a 'přimykají.
jednak samy sebou, jednak, a to hlavně, láskou.
jež je vazivo dokonalosti; když se jich tedy na
bude.úplně,je v duši již také úplně „vit věnec“
dokonalosti, v němž se duše i Choť ve společné
lásce,kterou má jeden k druhého, kochají, jsouce
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tím věncem ozdobeni, a to kochání obojího v těch
ctnostech a darech jednotlivě. a souborně je jako
by ustavičné nové slastné „„vití věnceí“ z' nich. A
duše praví v množném čísle ;uvijeme“, protože
při nabývání těch ctností a.darů. acelkové doko
nalosti z nich byli činníi duše i předevšímMilený.

„V tvé lásce rozkvetlé.“ „Rozkvět,“ t. j. milost
a sílu a cenu, mají dobré skutky a ctnosti z Boží
milosti .a lásky, bez níž by před Bohem byly veš
měs nejen nerozkvetlé, nýbrž i suché a bez ceny,
i když by třebasbyly.s -lidského stanoviska doko
nalé.

„A jedním mým vlasem spletené.“ "Ten „vlas“
dušé je její vůle a láska, kterou má k Milenému,a
ta láska jednak má a zastává stranctností a darů
v duši týž úkol, který má nit ve věnci: onato pev
ně seřadí;a.semkne a „Spléte“.ctnosti a dary v du
ši u „věnec““dokonalosti, jednak ona je v duši vů
becudržuje. a zachovává. „J edním““vlasem, proto
že její vůle a láska je.již osamocená, odloučená
ode.všech :ostatních vlasů, to jest nenáležitých a
cizíchlásek.

I Bůh i duše tedy podávají přínos i ke kráse to
hoto věnce: Bůh mu ji dává láskou,kterou:on má
k duši — a duše ji udržuje. a zachovává láskou.

„kterou ona má k Bohu.
Jak krásný však ten věnec jest a jakou sílu 4

velebnost“a.vnadu dušiskýtá, na-to nenacházísv.
Jan náležitých výrazů.

XXXI.

Tímjedinýmvlasem,
kterýs.pozoroval jak mi-na,šíji vzlétá;
Popatřils mi na něj na šíji
a.jím jsi zůstal jat, ©
a-jedním-z-mých-očíjsi byl zraněn.

Láska dušé není -pouzinit, která splétá kvítí je
jích ctností u věnec dokonalosti a víže jej.k duši.
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I sám ChoťKristus je květ na lučině a lilie v údo
lí,.a vlas -lásky-duše'jej kduši víže a S ní spojuje.
Není tedy pochybnosti, že vlas, který způsobí.jed
nak semknutí čtností.v jednu dokonalost a jejich
zachovávání v duši, jednak takové spojení "s Bo
hem Chotěm,.musíbýti velice silný a jemný, a pro
to duše vykládá v této sloze vlastnosti tohoto své
ho-krásnéhovlasua praví troji.

Zaprvé, že ta láska, v níž jsou ctnosti semknu
ty, není než jediná láska silná, protože taková mu

sí vpravdě býti, má-li je zachovati. To vyjadřuje
prvními dvěma verši „Tím jediným vlasem, kterýs
pozoroval jak mi .na-šíji vzlétá“. „Vlas“ je láska
duše k Milenému; „šíje“ znamená sílu duše (PS
22, 6); je tu tedy láska se silou. Neboť na to, aby
láska k Bohu zachovala ctnosti, nestačí, aby byla
„jedna“ (PS 30, 9), „jediná“, t. j. osamocená, od
loučená. ode všech nenáležitých a cizíchlásek, bez
jakékoliv libosti a útěchy a opory od-tvorů, nýbrž
musíbýti také silná, aby jí nemohla žádná protiv
ná náruživost na.žádném místě věnce dokonalost:
přetrhnouti. A obojí tu vlastnost láska -duše již
má umrtvováním činným a trampotami vytrpěný
mi, psychologicky přirozenými i nadpřirozenými
(onichž podal výklad ve Výstupu a v Noci).

Vlas. lásky na šíji síly „vzlétá“, ježto v síle du
še vzlétá tato láska. k-Bohu svelikou silou a leh

vlas vánkem, tak také vánek Duchasvatého hýbá
tou silnou láskou a povznáší ji, aby vzlétalak Bo
hu.-A Milený „pozoroval“, jak jí ten jeden vlas
vzlétá na šíji, t. j. cenil si tu osamocenou silnou

u duše.
druhé tu praví duše,.že Bůh byl tímto vlasem

jejíí Jásk , vida jej osamocený;a silný, velice za
ujat. „Popatřils:mi na něj-na šíji a jím jsi zůstal
jat.“ Bůh totiž tu osamocenou, silnou lásku duše
nejen„pozoroval“,t. j. si cenil, nýbrž na ni i s láš
kou „popatřil“,-t. j. zamilovalsi ji a spojil a semkl
jí květy věnce dokonalosti, :ježto již měla sílu, aby
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“
jej v duší zachovávala. A ne jen nějak si tu lásku
zamiloval, nýbrž tak velice, že jí „zůstal jat““, za
jat — protože ve svém milosrdenství nás napřed
miloval a naši lásku ke vzletu povznesl a jí chtěl
býti jat.

Za třetí praví duše, že si ji Bůh přeněžně zami
loval, an viděl čistotu a- dokonalost jeji viry: „A
jedním z mých očí jsi byl zraněn.“ „Okem“ je zde
míněna víra a věrnost duše vůči Bohu, a jak výše
mluví duše 0 jen jednom vlasu, tak zde mluví jen
o jednom oku, protože víra a věrnost- vůči Bohu:
také musí býti osamocena, nesmí býti míšena s ně
jakým jiným ohledem- nebo zřetelem; sice by ne
dospěla toho účinku, aby „zranila“ Boha láskou.

"Jeho „zajetí““ láskou k duši skrze vlas její lásky
se totiž okem víry utuží v tak těsné pouto, že mu
pro velikou něhu náklonnosti způsobí „zranění“
z lásky. "Tímvšak Bůh i duši uvede také ještě dále
do své lásky.

Oko víry a vlas lásky tu naznačují spojení, ve
kterém je duše s Bohem čo do:-rozumu a co do vů
le. Nad tím spojením tu duše plesá a děkuje za ně
svému Choti, že si ráčil ceniti její lásku a víru a
býti ji zaujat, ba zajat.

POSELKYNĚÉ

o VELIKOSTI -ZKRISTA —
A'O OBNOVĚVŠECH VĚCÍ

Všichni, kdo jsoů velcí Kristem, Žijí už jenom
z VÍry, protože musí trpět hladem po Bohu. A den
ně usilují 0-to, aby milovali ten hlad — hlad, který
boli — pro nesmrtelnou radost všech bratří a SES
ter, a cítíse zavázáni k největší vděčnostiza hodi
ny, kdy jej zesiluje každý-projevjejich já a bra
tří —. Vědí,že jenom vysíleny zmlknou v nich hla
sy, pro-něž až dosud neslyšeli zřetelně Lásku, a že
jenom vysílení se Jí vzdají — vědí, že se Ji ne
vzdávají sami, ale, že se Jí jimi vzdává celý svět.
A'radují se,že lidé, s -nimižse stýkají, vkládají na
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jejich ramena,kříž. z jejich a svýchvin — a objí
mají jej ne už rukama svýma, ale rukama Kristo
výma, a neobjímají v něm kříž svůj, ale Kristův,
objímají.jej tiší, začinajíce v sobě tušit —-a vidět

| „jakoby z dálky —-Jeho muka — muka, která svět
nechápěé-——a 0 jejichž hlubinách On.mlčel.

Jejich program je prostý: Dávat všechno Kristu
Kristovýma rukama.-Tak přetvářejí: a naplňují
svoje místo, svoje prostředí a svůj čas. A neustále
znova aznovaa z hlubších a širších hlubin, o nichž
snad před chvílí. ještě: nevěděli, je volá. k Sobě
Láska a neustále mocnějším a mocnějším proudem
Svéhoživota se jimi vlévá Kristus ve Svoje tajem
né Tělo.

Tak jimi sílímeKristem —sílíme na'svém mís
tě, ve svém prostředí-a ve svém čase— sílíme-k po
hybům Jeho rukou, jimiž podle Jeho vůle Mu smí
me dávat všechno pro nesmrtelnou radost bratří a
sester.

Krásná a závazná je tato víra, víra, že Kristem
nikdy nebojujem o Boha jen pro sebe, že bojujem
o.Něho zároveň ve všech sestrách a bratřích a že
všechny boje, které kdy Kristem byly, jsou a bu
dou bojovány, pro naše vítězství byly a jsou a bu
dou bojovány. Tak krásná a tak závazná je tato
víra, že poznáváme zblízka a na každé vteřině —
cenu tak velkou — že kdybychom se nesměline
ustále po celý život na zemi vrhat s pláčem a šťast
ni důvěrou do náruče milosrdenství Lásky, marná
by byla naševíra, že milujem,a marnábybyla na
še naděje, již na kolenou.hledáme v Kristu oka
mžiky, které jsme Mu nedali, pro nesmrtelnou :ra
dost lidstva..

-Ano, musíme se chtít stávat den ze dnesvatými,
musíme'chtít být velkými Kristem —musíme, jest:
liže nechceme: se nakonec stát nepřáteli Božími,
protože každé poznání Boží vůle nás zavazuje.
A chvála. Bohu, že víme, že jenom tehdy jsme ra
dostnými nositeli Krista ve všech lidech, když se
za cenu každé oběti chceme stát Jeho přibitýma
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rukama. A chvála Bohu, že víme, že bychom byli
lidskými ďábly, kdyby nás nedržela milost— kdy
by nežil Kristus. A chvála Bohu,-že smíme. slyšet
Jeho sladkou. výzvu: „Proste a bude vám dáno.“

Dávat všechno Kristu Kristovýma rukama: myš
lenka tak hluboká; myšlenka, jíž smíme obejmout
celý vesmír ve všech- jeho okamžicích- a vložit jej
do náruče Boží. Dávat všechno Kristu Kristovýma
rukama: výkřik duší, které mají v sobě mír —.mír
z milosrdenství Božího ——při nejnebezpečnějších
zápasech nad závratnou propastí svénicoty — vý
křik, jímž musíme uchopit svůj dnešek, jestliže
chceme"žít.

Chvála Bohu, začínáme jej už slyšet nad slzami
a nad rozbouřenou lidskou společností — začíná
me u zpovědnic vidět klečet věřící i. mimo dobu
velikonoční a Tělo Páně už taky nepřijímá denně
jenom kněz. Ale tohle všechno teprve začíná. A tak
Sl začínáme uvědomovat v sobě povinnost k tako
vým činům, jakých byli schopni první křesťané,
u nichž nikdo nepravil nic býti svým, ale bylo jim
všechno společné.. . Ale'teprve začínáme. A ještě
jsou místa, kde jsme nezačali dávat — vždyť my
dáváme téměř neznatelně Kristu radost a touhu
dnešníhočlověka — my jsme.nedali Kristu hmotu,
my jsme nedaliKristu přírodu.

Pravda, hledáme v přírodě "stopy po: činnosti
Stvořitele, ale zapomínáme chtít ve všech lidech
věřit,'že jsme je nezahlédli jen:'pro sebe, ale pro.
všechy v Kristu. A zapomínáme zachycovat nád
heru zeměKristovýma očimapro nesmrtelnou ra
dost všech:bratří a sester.

A prohlubovat a šířit máme přece tuto víru
v. bratřích — máme přece chtít v nich věřit, že ti,
kdo mají všechny pohledy na vnější krásu země
zastřeny tmou, ztrácejí v čase radost z barev a
forem proto, aby nás v nebi oblažovali nejhlubším
viděním smyslu sténání, jímž je stižena příroda,
naplněném v obnovených nebesích a zemi a tvor
stvubez bolesti umírání — a oblažujíce-nás, obla

-202



žovali sebe. a stejně tak smíme chtit v nich vě
řit, že ti, před nimiž jest ztlumena říše tónů ve
vnější ticho, jsou povoláni, aby se v nás jednou
nejtišeji vposlouchávali v hudbu obnovených po
hybů,:-aby se z ní v nás nejvíce radovali a takto
aby byli. jí nejvíce obšťastněni... ano, smíme a
máme chtit v nich.naplnit tou vírou všechny boles

ti = vírou, že-každému z nás je něco odepřeno,
aby. měl Kristus vnás volné místo pro své Srdce.

Dnešní člověk chce na zemi ráj, ale cítí, že je
bezmocný,když chce odstranit ze světa bolest —
ví, že může odstranit některé z jejích forem, ale
jakmile je odstraní; že se objeví nové a nové. Dej
me dnešního člověka Kristovýma rukama Kristu,
dejme Mu jej, vždyť touží být vzkříšen, a vzkří
šený radovat se z obnovyvěcí — vždyť touží po
Kristu —a neví dosud, po Kom že to touží.

©Ano,“jenom Kristem můžeme pronikat do hlubin
tajemství Trojjediného Tvůrce, jenom Kristem mů
žeme být s Ním sjednoceni a myslím, že síla Jeho
života v nás bude úměrna tomu, jak jsme se sna
žili dávat Kristu sebe a všechno své a všechnylidi
a všechnojejich tvorstvo a vesmír a vítězství an
dělů.

FELIX TIMMERMANS

FARÁŘ Z KVETOUCÍ VINICE
IV. kapitola..

Když byli navštívili vinný sklep, kde dalfarář
zazníváti jako na klavíře svým mystickým fanta
siím, osvětluje.nyní Michalovi krásnou symboliku
Cirkve; od granátových jablek s tisíci seménky,
rudě vyšitých na zlatých mešních rouchách kněž
ských až.po význam zvonů ajejich zvuků.Rozvi
nul jako slavnostníprůvod celou liturgii, celou
nádheru církevního roku.
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Michal:poslouchal. zbožně a pozoroval s tichou
úctou růžovou tvář farářovu.
. Sedí spolu v. kvetoucím sadu, u stolu, na němž
je položena odpolední svačina, S ředkvičkami a
holandským sýrem v přívětivýchbarvách.. Zahra
da je bílá jako beránek. Všecky ovocné stromy

„jsou přetíženy květy, bujné a husté. jako květák,
a něžnévůně toulají se.a proudí jim kolem hlav.

Vzduch.je tichý jako: rybník, větry odpočívají
za pahorky.. „Ale.zdá se, jako by se měl spustit 11
chý déšť.Sluncevisí jako banán žluté za jemnými
mraky a kos se protahuje na nejvyšším vrcholku
hrušně a zpívá po čerstvé vodě.
| „Slyštel“ praví farář,„Kosprosí: Asperges me!

Asperges mel“
Celá“zahrada je jako slavnostní procesí. Jablo

ně, hrušně a třešně stiní -jako baldachýny svěží
trávu, na níž se to hemžíchudobkami: švestkové
stromy jásají skoro rudě mezi celou touto divupl
nou bělostí; tam leží Madonin plášť z pomněnek;
červenožluté tulipány běží v kruhu jako plameny
pochodnía fialky mají žár biskupských rouch.

Z obavy před mšicemi z minulého roku jsouvše
cky natřeny vápněm.
„ V.pozadí, mezi pni stromů, prosvítá růžový štít
fary a celý jásající jarní vzduch zrcadlí se věrně
v'rybníce; v němžobčas zaráží zlato rybky.

Jakmile snědl chléb s máslem, pokračuje farář
ve svémvyprávění:„Jak jste viděl, jest naše víra
palác plný symbolů; které jako drahocenné kleno
ty zdobí svaté pravdy. Jsou skřínkou, v níž září
božství našeho Spasitele. Jsou zlatými galeony, v
nichž k nám přichází vonné koření Orientu. Jsou
lahví, která chrání víno ducha.

„Avšak také příroda je misymbolem, Michale.
Mámštěstí, že ve všech věcech vidím symbol naší
víry, a to je velké štěstí.“

„Jakou má. tento muž panenskou duši,“ pomyslí
Michal se zadumanýma očima. Vzdychne; v; něm
jest vždycky všecko šedé a bez klidu; jehocelá
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bytost prahne po venkovském tichu, po krajinách
Sstrochou vody.

„Ano,“ mluví farář ztlumeně dále, „oheň, který
plane.-v. krbu a večer v. lampách rozkvétá, je mi
znamením Boží dobroty. Voda v řekách předsta
vuje' žíly Kristovy; které občerstvují zemi, a poto
ky jsouapoštolové a učedníci, kteří něsou radost
né poselství hluboko do země a žíznícím rostlinám
mlékoposkytují.
- Květy představují naši Milou Paní; jsou její
čistou tváří a zároveň jejím bohatým pláštěm, je
jí svatou vůni a kobercem pro její nohy.

Každý západ slunce, který oblohu ohněm jako
víno rudýmrozpaluje, kouzlí mi před oči umírání
na kříži a v každém východu slunce plesá: vzkří
šení.

„Když vidím osamělý topol na poli, myslím na
meč anděla v ráji. A pahorky, které se tam vlní
nahoru-a dolů, jsou naše touha-po nebi; vzlétající
skřivan. jest Jakubův: žebřík, vichřice je burácení
našeho svědomí, noc je svatátrnová koruna a kni
ha se sedmipečetěmi.

Pro mne je celá příroda rouchem Božím a ozdo
bami tohoto roucha; stromy, hvězdy, vody, kraji
ny a plody, ptáci a oblaka, všecko mluví bezděčně
o jeho.nádheře, o jeho životě a jeho bolesti. Je to
pro -mne hudba, šumí jako varhany. Je to. věčné
Laudate Dominum!“

Farář se odmlčuje unaven dlouhou řečí,sní a:po
zoruje včelu, která šplhá po žlutém.hyacintu.

„Pane faráři,““praví Michal váhavě, „a co když
nevěřímev-Ježíše?““ í

„Pak je příroda krásná,“ odpovídá farář trochu
překvapen,„ale pozorována skrze víru jest ještě
krásnější,-pak'teprve poznámejeji hloubky -. . pak
odkryje duše v každém stéble radost Páně; pak se
díváme skrze přírodu jako skrze průzračné vody
indické, v nichž se stkví krása korálů, mušlí a:pe
rel.“

Michal přivírá oči, zatíná zuby do spodního rtu,

705Í
+4jsÝ



eeLNjako by se namáhal to všecko pochopit, obrací po
malu hlavu a pohlédne s povzdechem farářovi -do
očí.

3„+Jen:tořekněte,““ pomáhá farář, neboť pozoruje,
že Michalovileží něco na srdci.

A co potom bolest,“ praví Michal, „bolest, kte
TÁje neukojitelná a jako úkladný vrah. se plíží dovšech lidskýchsrdci? Neštěstí... bol.
- „Ach, Michale, většinu bolesti si působíme sami
svou špatností. A když Bůh nás nechávátrpěti,
pak ví dobřeproč, pakje to hořký lék, který nám
má pomoci. On sám prošel mořem bolestí; bolest:
skrze něhovybrušuje klenotnaší duše. Je to pro
vás .snad mysterium, neboť ani to váš rozum ne
chápe. Ale nemyslíte, že stále hledíme do nocimys
teria? Božíkonánítvoří mystický Koberec, z něhož

-my vidíme jen spodní stranu; je plna nepochopi
telného zmatku, ale jsme přesvědčení, že horní
strana je krásná a dobrá. Kdo toto dovede věřiti
z plna srdce, pokorně jako dítě a věřně jako pes,
ten putuje do světla, a' jemuse otvírají průvany
plné naděje v temnotách.“

Michal upírá zamyšleně zrak na pahorek,
Farář nechává působit svá slova jako kapky

olejena rány.
- Potomje ticho, v němž je slyšeti'pouze pokojné

zvukyzahrady: pějícíhokosa, květ, který se hou
pe, mouchu, která bzučíc poletuje v slunečním pa
prsku.

„Koberec,“ šeptá Michal jako ozvěna, která se
nesejeho myšlenkami.

no, Michale,“opakuje farář, „krásný kobe
Opět je ticho. A tiše jako ve snu mluví farář:

„Slyšel jste už někdy krásnou hudbu, Michale?
Jistějste slyšel,hrajetená klarinet, že ano? Tedy,
slyšel jste již takovou hudbu;'Která'nás unáší jako
v oblaku blaženosti, která opojně tančí kolem nás
jako zlato a stříbro; hudbu, která se pomalu roz
vírá jako širý kraj z ranního soumraku; hudbu,

706



která jako drahocenné vůně se vlní, měnivá, tající
a nyjící, tak, žeštěstí již nemůže vydržet v našem
pomíjejícím tělé a vslzách se nám dere z očí?

Potom, Michale, kde je váš rozum? Řekněte po
tom také, žejsou to noty vedle sebe seřazené?Ne,
to je duch, Michale. To je duch, který mluví, žije
a vítězí. Pro toho, kdoji má a jejím zvukům na
'slouchá, je víra hudbou,která.

Nemluvím příliš nésrozumitelně?“ táže se farářnáhle.
„Ne, cítím, co chcete říci, ale...“ Michal se

opravdu neodvažuje své myšlenky vysloviti a po
zoruje. první: kapku deště, která se rozstřikla na
jeho ruce.

„Hleďte! prší,“ zvolá farář. „Půjdeme domů?“
„Nevadí-li vám to, můžeme zůstat.“
„Jak by mi to mohlo:vadit! Kapky, které tu pa

dají, políbily dřívevůni hrušňových květů, a toho:'si musíme dovést vážiti.“
Chvíli naslouchají dešti, který volně ťuká ná

listy a květy, a potom se farář táže: „Neřekl jste
před chvílí „ale“?““

„Ano!“ praví Michal těžce s počátku, ale pak
jasněji svou rozpačitost přemáhaje, „něco, věřím,
vábí mne k základu, morálce, podstatě: vaší VÍry,
avšak dogmata.. ta nemohu strávit.“

„Pomohu vám,“ přerušuje ho farář s úsměvem.
ssJeto Církev, co vás ruší, prozřetelnost, svátosti,
kněžské svěcení a především zpověď, mše svatá,
úcta k svatým. Znám to. Že toto namítnete, věděl
jsem dřív, než jste včera opustil Lier. Vítevšak,
že dogma a morálka se mají k sobějako příčina a
účinek? Dogma je svíce, na níž hoří plamen Boží.
Chybí-li jednoz obou, panuje tma. Vy chcete býti
o všem přesvědčen až do skrytu své duše, všechno
míti osvětleno ve věčném světle. Znám to, je to váš
hlad po Bohu a můžete se těšiti, že ho máte.

Hledáte ono světlo, které každé mysterium roz
jasní přesslupku symbolu."Chcetev soběcítiti ví
ru jako velké, živé světlo. Ale to vám nemohu dáti,
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Michale; to vám'nedá ani nejlepší theolog, to.vám
nedá nikdo. Abyste měl toto vnitřní světlo, abyste
"obdrželtuto zářící milost, musí se vaše duše cele
obrátiti, pak musí. přijíti paprsek shůry, který ve
vaší. duši. plamen roznítí.. A abyste toto: obdržel,
o to musíte prositi, na svéduši pracovati, bez od
počinku bojovati se svou duší proti svému tělu,
všecky chtíče přemáhati, aby všecko ve vás bylo
čisté pro ten paprsek. Pak se probudí zlatý motýl
ajeho kukla „se rozbije!. A to všecko je, Michale,
přece:"tak podivuhodné! Neboť byli takoví, kteří
právě, když měli v úmyslu dílo Božírozbíti, tento
paprsek obdrželi jako svatý Pavel a svatý Nor
bert!

Jiní nesoucho v sobě již při svém zrození; padají
jako květy ze zářících rukou Božích přes ohradu
světa:a šíří svou. líbeznou vůni na.zemi. Paprsek
může přijíti nepředvídajícímu uprostřed úplné lho
stejnosti a také v neštěstí můžese náhle státi svět
lem. Uvětšiny nepřijde však nikdy. Jak to -chcete
vysvětliti? Je to opět jeden z .tajuplných stehů
v božském koberci, který nazýváme prozřetelností.
Ale víte, co byste měl učinit, Michale? a to.je nej
lepší prostředek, abychom se.stali účastnými. to
hoto světla a na vzdory vší theologii není -jinéhoprostředku..

„Ato je?“ táže se Michal,pln žádosti se zvedaje,
jako by náhle mohl víru uchopiti do svých rukou
jako něcoskutečného, jako zralý plod.

„Jen klidně seďte, Michale,“ usmívá se farář a
s dětskou vážností, s rozevřenými: pažemi praví:
„To jest prostě, slepě věřiti.“

Zatím -co farář dopíjí svůj šálek, klesla vřelá
touha Michalova.do ochablosti, ale to netrvá dlou
ho a on hořce odporuje:,,,To je právě to,co nemo
hu... právě toto „slepě“se mi .zdá tak nesmyslné,
tak žalostné a nedůstojné. -Máme přece rozum;abychom..

Farář ho zkoumavě pozoruje. Slzy-se derouMi
chalovi do očí..Apotom to náhle zněho vybuchne,
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v cárech slov. Bouří a srší to z něho ve vášnivém
zoufalství. —

„Oh! Jsou tisice, kteří věří a přece-mají zlé srd
ce' a své duše si neváží. Nebo jsou formy víry jen
prostředky, které mají sloužiti k tomu, aby držely
vášně mas.náa uzdě? Přemýšlím marněo tom, Má
celá bytost prahne po tom, Boha prožiti. Ale for
my, dogmata nenávidím. Držím se celou silou pan
theismu, poněvadž nemá'ani forem ani dogmat.
Nemá ani jmen ani zákonů, modlí se k neznámému
Bohu, který je vše. Tato myšlenka mne dojímá a
přece nenalézá má duše klidu. Panthéismus mné
neuspokojuje, ale vaše víra zrovna tak! A přece
musí být něco, v čem může srdce lidské nalézt klid.
Věřímnaprosto v zázrak, věřím v plamen, ale ne
ve svíči,. o níž jste právě mluvil. Není každý člo
věksvící, na níž plamen může hořeti? Oh, pobí
hám v bludné zahradě a všude narážím na slepou
zeď mého vlastního já!

Z hlubiny-mého srdce vystupuje touha-moci vě
řiti, ano slepě jako uhlíř věřiti. Rád bych se do
ní vrhl, v ní se utopil, ale rozum je jako provaz,
který mne drží zpět a-říká: ne, ne, ne! Oh! miti ji,
plnouvíru, míti jen tak prostěa vsobě nositi jako

"kytici, až duše hyne štěstím! Pane faráři, co mám
dělati, abych to mohl? Nemohujitak obdržeti, svou
vůlí, svou žádostí? Ukažte mi nějakou úzkou ces
tičku, vy, jemuž se mír duše z očí usmívá! Hle, vy
ji máte, dejte mi z ní aspoň drobeček, jen jediný
a jácho rozmnožím svou vůlí, svou vélkou láskouk Leontině!...“

„Nuže,“ praví farář dojat a uchopí Michalovu

ruku, „jediný drobeček, který vám mohudáti, jemámodlitba a tu vámdám. . Michale.“Hlas váz
ne farářoviv hrdle. Hledímezi hrušněmi'načistý,
modrý kus nebe, který se otevřel za tenkými, še
dými mraky a jímž vrhá sluncesvazek paprsků.
Krásné vytržení zmocňuje se faráře, od jeho jasné
ho pohledu táhne se neviditelné vlákno až do hlu
biny nekonečného prostoru. Celá. jeho duše hledí
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očima do prostoru, za prostor. Ne jeho oči hledí,
ale jeho. duše. "Tak tu dlouho sedí a dívá se ve
zbožném nadšení do hlubin nebes, a kolem něho
padají dešťovékapky stříbřitév paprscích slunce.
Chvějící se úsměv bloudí na Jeho rtech. Zcela lehce
zahaluje ho velké, jasně zářící štěstí, které jeho
srdce medem zalévá. Jeho moudré oči spočívají
teple:a upřímně na Michalovi. Tiskne jeho ruku
a šeptáslova, která jjsou ještě těžká štěstím: „Vaše
dobrá vůle vám pomůže!“ Přeložil A. B.

PAUL CLAUDEL o
SVATÝ PAVEL.

Beránku Boží, jenž jsi slíbil, že Tvého království
násilníků dostane Se,

přijmisvého služebníka Pavla, jenžTideset
hřiven nese —

pět, jež jsi mu.svěřil, a.druhých pět, jichž nabylsám.
Ty jsi obezřetný Pán, jsi přísný na toho, kým jsi

— milován;
dej mu však přece jeho Boha, neboťon nedalti

své ubohé srdce jen zpola:
Otče Abrahamův; uhas žízeň toho bleskem sraže

„ného, jenž.po nápoji volá!
Mojžíšstarý pouhého stínu Tvépřítomnosti tak se

poděsil, žé děl:
Vzdal-se' alespoň trochu, bych strachem nezemřel!
Ale Pavel. jako svatostánek bez pukliny a jako

smírčí oběť čistá -.
za živa společnosti Tvé slávy neodmítl dozajista
a nevzpíral se.být člověkem,nad nímž v podoben

ství žasne prorok starý,
řka:;Kdo z vás bydleti bude s nesnesitelnými žáry?
Ó Bože,.pro nás všechny je tvrdý osten pravdy

Tvé —
však ten,kdo jej pevně stisknul, roztál vprostotě

úžasné.
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Vida Boha, vidí s ním i nevděk tohoto, světa a bez
práví mnohá,

bere na své lidské srdce utrpení věčného Boha.
Ježto Bůh nemá hlasu, on je hlasem, jenž mluví

pevně a jistě.
Ježto Bůh nemá masa.ni krve,.zde je mé tělo, aby

„trpělo na Tvém:místě
a aby doplňovalo, čehov utrpení Ježíšově nebylo

dost.

Jako plamen či jako výkřik je prost,
prost jako ostrý meč, jenž tělo od ducha oddělí,

když mezi ně se vráží,
prost jako oheň, jenž sžírající alchymií prvky váži,
prost jako láska, která věc jedinou jenom ví.
Jde, kam ho Vítr vede, neznaje oddechu ani

únavy,
Zjednoho konce.světa nadruhý, jako oheň, jejž

přes moře vrhá vichřice vzteklá!
Tvá.láska.jje jako oheň smrti, Tváhorlivostje

tvrdší pekla.
Avida všechnata slepá děťátka,národy beze křtu

mříti,
pláče a lomí rukama a prosí, aby směl místo nich

. zavržen býti.
Já rovněž.s.tímto sťatým tě prosím, můj Spasiteli,
slituj se s těmi, jež miluji, v bázni, by ve.svéne

věře nezemřeli
a zaslechli jako já před hodinou, kdy Rozsudek

bude vynesen,
tvůj hlas, jenž jim říká: Pavle,já jsem ten Ježíš,

kterého stále pronásleduješ jen!
| „Přeložil Oto F. Babler.

DR. PAVEL.ŠKRABAL,

AMEN
„Amenje jedno -z hebrejských slov, kterých sé

dodnes užívá v liturgii. Denně vyslovujeme toto
slovo na koncimodliteb. Někdyse vyskytuje sna

-ha nahraditi je slovy „staň se““,což sice. není do
slovnýjeho překlad, ale smysl v tomto případě je
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dosti vystihnut. Amen vlastně znaménáto, coje
pevné, víry “a důvěry hodné,spolehlivé. Přidává
se pak'na koncimodliteb napřiklad Otčenáše ja
ko pečeť důvěry ve vyslyšení.

Tento zvyk zakončovat modlitby slovem amen
je v'Církvi prastarý. Tak činilijiž první křesťa
né, kteří přejali tento zvyk ze synagog. Ovšem v
ústech křesťanských znělo toto amen na 'konci
modliteb mnohem skutečněji a nově pro novou

naději ve vyslyšení, opírající.se o Ježíše Krista.
Stará synagoga teprvečekala na příchod,toho,
kterýji mělzahrnouti v době mesiášské velkými
dary. Unich. bylo amen vyslovováno v naději a
důvěře, že Bůh splní jednou, co slíbil skrze proro
ky. Pro křesťany však bylo již vše vyplněno v Je
žíši Kristu, „nebo ke všemu, cokoliv bylo Bohem

„zaslíbeno,zní v něm(v Kristu) „ano“ (2. Kor. 1,
20.) Pro toto mohli již křesťanés radostnější: dů
věrou modliti se k Bohu za-účast na duchovních
darech Ježíše Krista. Oporoujejich naděje byljiž
Spasitel sám. V tomto smyslui sv. Pavel končívá
svoje přání věřícím amenna př. Filem. 26: „Milost
Pána našeho Ježíše Krista (buď) s duchem vaším.
Amen.“ A. zmíněný již verš 2. Kor. zakončuje
takto: „Próto ii skrzě něhozní naše„amen“ ke slávěBoha skrze nás.“

Než zdá se, že první křesťané byli více zaujati
slávoudíla vykoupení a také našeho vyslyšení.
Tak psal sv. Pavel Efes. 3, 21: „Jemu sláva v Cir
kvi a v Ježíši Kristu po všechna "pokolení všech
věků. Amen.“ Toto amenna konci vyjádřuje ne
jen souhlas s tím, aby Bůh byl slaven pro dílo vý
koupení, ale také přání, to nejvznešenější, jaké
lidské srdce může chovati, aby sláva a oslava Bo
ha nikdy nepřestala a věčně zněla. Sv. Pavel by
však nepsalo slávě Boži.anepřidal by k němutak
nadšené amen,.kdyby nepoznal slávu tohoto dila
vykoupení'na sobě a Církvi. Proto jeho amen na
konci těchto chvalozpěvů je také ujištěním této
slávy 'v lidech a přáním; aby z nich nikdy nevymi
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zela. Ostatně již ve. Starém zákoně přidávali amen
k takovým chvalozpěvům, jak možno viděti v I
Par. 16,36. Jak teprve znělo při chvalozpěvech
prvních křesťanů!

Silu slova amen, pokud znamená něco pevného,
spolehlivého, možno viděti v jeho užívání při tvr
zeních. Když na příklad David ustanovil za svého
nástupce Šalomouna a nařídil svým jého nastole
ní, tehdy. Banajáš,chtěje Davida ujistiti, že jistě
se tak:stáne, pravil: „Amen! Tak néchť dí Jahve,
Bůh pána našeho krále. 8. Král. 1, 36.) Spodob
ným ujištěním a zároveň souhlasem měl řícilid
amen. při. prohlášení. zlořečení na různé vinníky.

(Deut. 27, 15—26.)
Zvláštním dojmem působí „Jeremiášovo' amen,

jímž přisvědčil Hospodinu,že skutečně vyplnil, co
slíbil Izraelitům (Jer. 1i, 6). Tu znamená. amen'
prostě: náše „ano““,když se do něho vloží všechna
síla tvrzení pravdy. S aměn v témže smyslu setká
váme-se-dále.ve Zjev.sv.-Jana 22;.20. Apoštol to
tiž, chtěje dáti poslední pečeť pravdivosti slov té
to tajemné knihy, jaksi roztoužený ze zjevení, kte

„rého se mu dostalo:o příchodu Páně, praví: „Kdo
0-těchto vydává svědectví, praví: „Ano, přijdu
brzy“ na což odpovídáJan a za ním Církev:A
men, přijď Pane Ježíšil“
Hojně užíval slova amenJežíš Kristus, aby zdů

raznilpravdivost a jistotu svého tvrzení. Často jenacházíme ve formuli: „Amen, pravím vám.
Zvláštností při tomje, že Ježíš Kristus klade amen
před svoje tvrzení a -nena konci, jak se to dálo ve
Starém zákoně.a.u rabínů. Kristus se totiž neod
volává na žádnou autoritu, ale sámsvou osobou
stojíza pravdivostí svého tvrzení a dodává svým
výrokům nezvratné jistoty. „Svým „amen““zná se
přede všemi a vždy.k tomu, cotvrdí.-V tomto du

-chu dává :sv. Jan: ve Zjev. 3, 14 Kristu název A
mén.Praví: „Hle, copraví Amen,věrný a pravdi
vý svědek, počátek všeho- stvoření.*“Jako by ho

„nazval-naprostou pravdou.a: typem věrnosti.
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VÝHLEDY
PARADOX KOMUNISMU

Komunismus.staví na naprostém hmotařství..Vychází
z něho, a chce hmotařstvím spasiti a vyléčiti svět. Ale za

"rohem se mu Vyšklebůje vlastní jeho podstata. Všechna
zla, která chce komunismus léčiti akterá byla a jsou
skutečnými zly, povstala jediné z hmotařství, Z toho, že

(ti, kteří si říkali křesťané a měli moc a vládu: v rukou;

křesťany nebyli, nýbrž přakticky, často. i teoreticky vy-.
znávali hmotařství. Hmotařstvi jim dalo zapomenouti: na
Kristovo učení, hmotařství jim "nedalo .viděti v lidech,
iv nejubožejších,bratry v Kristu, k nimž máme“povin-'
nost právě křesťanskou pomoci jim, usnadniti jim život,
dobýti jim spravedlnosti, aby snáze uvěřili v Krista a
jeho učení, Had, hada-li nepozře... Materialismus chce
léčitnásledky, které sám v jiných. podobách napáchal.
Má teď slovo. Prozatím dokonce mnoho slov. Snad proto
dopustil Bůh jeho:řádění, v materialismu (komunistickém,
aby mohl ukázati, že je právě tak bezmocný a. zhoubný
jako.otec jeho, máterialismus dědů našich,materialismus
liberalistický. | 'Braito:

O SVATÉ KNĚŽSTVÍ

Svatý farář Arský napsal: Po Bohu knězje všechno.
Nejedná se nám o naše osobnosti, ale každé snižování

kněze znamenásvolávání trestu na národ největšího, aby
mutotiž chyběli kněží. Aby chyběli-kněžík hlásání 'slo
va.Božího, kněží k udílení svátostí, kněží ke zprostředko
vání milostí a svátostí. Kněz totiž je účasten svatého
kněžství Kristov a, proto že:nemá svéhovlastního kněž

:ství. Jest jen jeden kněz, protože jen jedna obět. Obět
Kristova a jeden kněz Kristus. Jakoale Kristus chtěl, aby
jeho oběťna kříži byla dále „zpřítomňována nekrvavým
způsobem na zemi, tak chtěl také, aby byli lidé, kteří by
měli účast-na jeho svatém kněžství a zpřítomňovali je
také přes staletí. A'bude to také poslední Ite missa est po
sledního kněze, jež dá signálke' zmizení tohoto světa a
k otevření království Božíhonaplněného.
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"Stále procházíme krisí kněžských povolání, Stále jich
není dosti pro všechny potřeby věřících. Proč není dosti
kněží? V přírodě vidíme, jak Bůh je štědrý v zrní a kla
sech, které zmnohonásobní zrna. Proč klíčí tak málo

"kněžských povolání u nás? Přibližují se k nám hodně stu
denti. Již senebojí kněze, umějí v něm najíti nejlepšího
rádce a přítele. Proč se ale sami bojí obětí, proč sami ne
uchopí kněžské povolání? Nezapadá mnohé zrno Božího

-volání nejenom ve studentských duších, nýbrž i v duších
našich rodičůna tvrdou, hluchoua'neúrodnou půdu? Po
kud si nebudou křesťanévědomi, co mají v knězi, potud
„nebudou křesťanské rodiny prositi:o dar svatého kněž
ství pro-své děti jako o.nejvyšší milost. Pokud nebudou
si věřící vážiti nadpřirozenéhoživota milosti, pokud si
nebudou jasně vědomi, že jest pouzéjedno nutné, Bůh
v duši a v našem.životě,-potud nebudou si také vědomi
velké nutnosti a: potřebnosti k tomu katolickému kněž
ství, které jest:kněžstvíma prostřednictvímKristovým.
Bez tohoto pochopení všechnahnutí a práce a podnikání;
všechno. bude marné, protože když nebude těch,kteří by

-duše sytili Kristovým slovem a Kristovým tělem, proč
budeme: někoho shromažďovati, proč budeme někoho
k náboženskému životu volati,:když nebude dosti kněží,
aby mohli rozdáváti sílu, rozmnožení a prostředky. k to
muto náboženskému křesťanskémuživotu?..

Jednou se obrátí národ zbavený Boha, zbavený světla
a chleba Božího proti křesťanským rodinám, protikru
hům a skupinám mládeže a studentstva, které nepocho
pily, že nejkrásněji může květ a celý rod odkvésti jen na
oltáři, které nepochopily, že jsou povinny, že byly povin
ny uchopiti hlas volání: Božího i volání duší a potřeb
Cirkve:a dáti své děti kněžství. Ne, jak to dělávaly ma
minky let minulých; že zasvěcovaly děti na kněžství, ale
aby: dovedlý v dětech: svých, v členechsvých :udržeti
smysl pro krásu největší, pro krásu života obětovaného
ve službě tělu Páně, jeho Evangeliu a bratřím.

Když pozorujete, čemuse dnes lidé dovedou klaněti,
jaké .modly zbožňovati, jaké propadají pověře a jakou
hloupost dovedou opěvovati, napadá vám pravdivost ji
ných strašných slov svatého faráře Arského: Ponechte

é
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farnost dvacet let bez kněze a budou se.tam klanět ho
vadu...

Mladí: Smilujte se nade mnou aspoň vy, přátelé moji.
Tak k vám volají: hladovějící po pravdě, bloudící i hleda
jící,. hříšníci i svatí. Chcete něco velkého? N ení nic větší
ho než býti alter Christus, druhý Kristus, jak definovala

kněze sienská apoštolka Kateřina. Braito:

O JEDNOTUKATOLÍKŮ

Na všech stranách se ozývají v,poslední době hlasy pro
jednotu: katolíků. Nedávno- zaniklý Sepť, týdeník fran-'
couzských katolíků, se zabýval častěji touto otázkou a
věnoval jí dokonce celé jedno číslo; belgická revue.Orien
tations přináší velkou studii tohoto problému.v t. 10. n. 9.
Všechny tyto snahy-vycházejí z faktu, který je všeobecně.
"známou smutnou zkušeností, mluvící o nejednotě v kato
lickém táboře. Kdyby šlo jen'o nejednotu v názorech, ne
bylo by ještě zle; 'ale' tato nejednota názorová, bohužel,
působí tolik vzájemných.obžalob,z největší části nespra
vedlivých, protože jedna strana se nesnaží:pochopit dru
hou.. Zevšeobecňuje se, pomlouvá se, upírá se tomu nebo
onomu právo, které mu dává příroda“i Bůh. Tojsou sku

tečná fakta, jichž jsmestále svědky. Jedni i druzí o. sobě
tvrdí, že: jsou nejvěrnějšími křesťany, alé.že jejich duše
je plná nenávisti proti těm, kdomají jiné mínění než oni
0 veřejném.životě, na to nikdy. nemyslí. To je jim-už věc
tak. samozřejmá, že se nad ní nedovedou vůbec zamyslet.

Dotýkáme--li se“zde' tohoto: problému, všímáme si -ho
především s hlediska křesťanské morálky, na kteréžto
hledisko se velmi často zapomíná. Jsou i dnes křesťané,
kteří se domnívaji, že hlavní věcí je politický úspěch, a
to zakaždou cenu;i za cenu.„lásky nebo spravedlnosti.

Máme-li.si učinit poněkud jasno v těchto spletitých
otázkách, je třeba mít na mysli:jisté“ zásady katolické
'morálky, po případě katolické náuky vůbec, které mají
ovládat náš vnitřníi vnější život. Podle těchto:zásad by
chom si mohlipak konkretně. odpovědět na. dvě otázky:
V čemmusíme být nutně za jedno apak v čem neníab
solutně nutná jednota katolíků, i když by byla třebas žá

doucí a teóreticky vzatokrásná.
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1. Každémuje jasné, že všichni katolíci musejí být jed
notni ve své víře, To je požadavek tak absolutní, že z ně
ho není nejmenší výjimky. Stačí pochybovat.jen o jedi
ném článku.katolické víry, aby.byl někdo ipso facto vy

loučen že společenství věřících. Zavrhuje-li kdo jen jeden
článek;-zavrhuje. jistým způsobem vlastně všechny, pro-.
tožezavrhuje neomylnou.autoritu Boha, jenž je původ

-cem zjeveného náboženství a ná. němž„závisí všechny
-pravdy víry.
| "Podobněmusíme být všichni zajedno ve snaze'a touze

-hájit svou víru způsobem přiměřenýmkaždému: jednotliv
ci. Tím, že jsme údyjednoho tajemného těla, jednoho spo
Ječenství -s Kristem, musí nás všechnyplnit touha pra
covat.pro celé tělo. Vždyťjsme částí tohoto těla a proto
:nesmímechtít žít jen sami-pro sebe. Zájmy celého těla
Církve musejí být naše osobní zájmy, pro něž pracujeme
každý na- svém místě.a. podle.sil, Jaké nám Pán Bůh dal.

Jednota: ve víře, jednota ve smýšlení církevním, jedno
tav apoštolskýchtužbách -je nám naprosto nutná, a kaž
dý, kdo pracuje,jakýmkoliv způsobem proti této jednotě,
dopouští se hříchu na své vlastní Matce,bojuje proti tělu,
jehož je údem. Trhat-jednotu víry a trhat tuto jednotu
Snad.ve snaze o získávání Kristaa podávání Krista těm,
-kdo ho.nemají, znamená.rozdělovat Krista. A proti těm,
kdo takto jednají, bojoval už.sv. Pavel. Cožpak je roz
dělen -Kristus?

2,Každá jednota znamená obět, protože vyžaduje pod
řízéní, poddanost;. a to je vždy bolestné. I víra je obět,

-o čemž nikdo nepochybuje, aje obět i tehdy, když je ra
Tdostná. Ostatně cožnemůže být obětradostná? I člověk,
který miluje obět, touží v. jistých okamžicích nebo v jis
tých věcech být svobodný, protože absolutní spóutanost

A podřízenost by mohlaznamenat větší omezení svobody,
která.jje přece darem Božím, než: je přípustné zákonem
přirozeným i božským. A proto existují mnohé věci i pro
katolíky, jejichž -život víry je život oběti, které jsou jim
svobodné, v nichž od nich nikdo nemůže a nesmí vynuco
vat jednotu, i Když by snad tato jednota byla zdánlivě
k dobru a teoreticky vypadá velmikrásně. I když theo
logovéhájili po všechny věky základní články víry a
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střežili se úzkostlivě odchýlit se od nich třebas jenv nej
menším bodě, zachovali si vždy svobodu v jistých názo
rech na výklad. těchto článků. Tím vznikají jisté školy
theologické, a kdo by to-zazlíval katolické theologii,že
„neníve výkladu vždyjednotná?

Podobně je tomu i ve veřejném životě katolíků. Jsou
povinni zachovávat jednotu ve víře, ale nikoliv v meto
dách,. jak-tuto víru šířit.Musejí být jednotní v apoštol
ských snahách, ale nikoliv v .názorech politických nebo
v názorech, jež se týkají způsobů, jakými se mají tyto
apoštolské touhy uskutečňovat. Církev nikdy nám věří
címnebrala tuto svobodu a proto nemá nikdo práva nám
ji brát ať už ve jménu jakékoliv ideologie. Tam, kde ne
promluvil neomylný: úřad,Církve. nebo alespoň výslovné
přání církevní hierarchie, tam nemá nikdo práva brát
katolíkům jejich svobodu.vnějších projevů.

"Bůh je jen jeden. Víra je jen jedna. Ale je mnoho cest,
jak. můžemesami dojít k Bohu a k hluboké víře a jak tam
můžeme přivést jiné. Církev schválila mnoho metod, do
poručila, mnoho cest, a mimo to je jichještě .celá řada,
které výslovně-nedoporučila, ale které nikdy nezavrhla.
Všechny tyto cesty jsou pro katolíka dovolené a nemá
nikdo práva ani ve jménu jednoty brojit proti tomu, kdo
se ubírá jinou cestou než. je obyčejná, vyšlapaná cesta
druhých, třebas nemyslících, jdoucích prostě tak,-jak vi
děli. jít své předchůdce.
„In omnibus- autem charitatem habete, psal. sv. Pavel

křesťanům:"Ve všem pak. mějte lásku. Láska spojuje, tak
jako: nenávist, žárlivost, závist a podobné nectnosti roz-
dvojuji.Víraa láska musí spojit i ty katolíky, kdojsou
rozdělení vzhledem k pracovním metodám, ideologiím, po
litickému nebo hospodářskému smýšlení. Máme přece
všichni jeden cíl, k němuž vede nesmírně mnóho cest.
Házi-li jeden druhémukameny nacestu jenproto, že ne
jde jeho cestou, závidi-li jeden druhémua žárlí, že jeho
cesta je spojena 8 většími úspěchy,je to:jen zbytečné ztě
žování cesty. A ten, kdo tak činí, uškodí druhému,a sobě
neprospěje. Kdyby si.to všichni katolíci uvědomili,že je
jich síla je ve víře a' vkřesťanské lásce, a kdyby misto
pobrdání, podceňování, štvaní, rozmazávání:a zevšeobec
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ňování jednotlivých chyb pomáhal jeden druhému, i když
jsou třebas opačných názorů vzhledem k jistým otázkám,
které přece mohou být předmětem diskuse, udělalo by se“
daleko více dobrého než se dělá. R. Dacik.

MYSTIKA JAKO NAUKAA ŽIVOT

V poslední době je možno pozorovat ve vzdělanémsvě
tě stále větší rozkvět mystiky. Doba, racionalismu a.pře
pjaté techniky minula. Zásluhou mnoha moderních theo
logů zase óživla v Církvi snaha o vědeckézpracování
různých otázek z mystiky-a o šíření těchtozásad v du
chovním životě. Tak-na př. jsou známá jména Saudreau,
Poullain, Arintero, Garrigou-Lagrange, Gardeil, Tangué
rey, De Guibert atd. Kromě těchto: samostatných studií
mnoho přispělo k tomu mystickému hnutí vydání růz

ných klasických textů z tohoto oboru. Nemalou zásluhu
též mají četná odbornádila z exegese, z dogmatiky, mo
rálky. a psychologie; na základě kterých bylo možno vě

decky zpracovat různé úseky mystiky.
„Zatím co však, ve většině případů, se jednalo o práce
z jednotlivých úseků mystiky, v poslední době konečně
došlo k'jakési, řekli bychom, Summěmystické theologie.
Je:to práce benediktina P, Magera,! jenž odborným způ
sobem zpracoval takřka celou mystiku. Svou knihu 'roz
dělil na dva díly. V prvním ukazuje mystiku jako nauku
a vědu, zdůvodňuje její existenci na základě poměru du
šek Bohu, jež nacházi své Štěstí a svou dokonalost v nej
intimnějším spojení s Bohem. Hlavně: však zdůrazňuje,
že mystické spojení s Bohem je jen rozvoj křesťanského
života, proudícího z milosti: Ke skutečnému mystickému:
životu. vede Písmo svaté, život Církve, vrouci prožívání
liturgického života. To všechno. spěje svou povahou ke
stálému pokroku duchovního života až k jeho vyvrcho

lení. Afožnotedy nazvát mystický životmimořádným nerde iure, nýbrž de facto, pro nedostatek dobré vůle u mno
hých křesťanů.-Dary Ducha svatéhojsou dány s milosti
posvěcující všem,jejich. úkolem je však vésti duši k nej
užšímu spojenís Bohem jak.v poznání, tak v lásce. Jestli

1 Mystik als Lehre und Leben, 80 (491.Sstr.), Innsbruck,
Tyrolia, cena10 Mk.
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(že u některých světců nevyniká jako obyčejně tento“my S
tický ráz duchovního života, je to proto, že buď se.u nich
neprojevil na: venek, anebo se uplatňoval v jiné formě.
Mimotyto principy duchovního života zabývá se Mager
též jinými projevy mystickéhoživota, jako jsou vidění,
extase atd. Konečně též ukazuje roli mystiky ve společ

„Dosti, v Církvi a ve. všeobecném -dění náboženského ži
(vota.

V druhé části podává autor mystiku jako život. Studu
"je některé“velké postavy: jako sv. Augustin, Bernard,
František zAssisi, sv. Tomáš A., Terezie z Avily, Jan od
Kříže a též některé modernější postavy. Ukazuje rysy
mystického života různých řádů a škol.

Práce Magerova je skutečně odborná. Není ani eklekti

kem ani kompromistou, nýbrž vychází z pevných. zásadtheologie.
' Je tedy mystika nauka.i život. Opravdový prohloubený

"život křesťana:jak -v-poznání, tak ve spojení s Bohem
láskou. Všichni jsoutedy k.ní'povoláni, kdož jsou „vští
'peni na Krista. Je totiž třeba, aby ti, kdož byli vštípeni
na Krista, též s nímrostli až k plnosti Kristově. Můžeme
tedy jen 8 radostí konstatovat, že celé ono hnutí po
zvroucnění náboženského života okolo časopisu Na hlu
binu je v přímém“spojení s onim. mohutným proudem
vcelé Církvi, jehož jsmesvědky hlavně v poválečných.

dobách. P. „Švach.

Nový A TRADIČNÍ PRVKYV-POSVÁTNÉ
ARCHITEKTUŘE

Na 5. týdnu "posvátnéhouměníve Florencii promluvil
biskup. Constantini,o příčinách-úpadku Kostelního stavi
telství. Příčin je několik. Předně je to rozvoj mechanic
kých pomůcek a prostředků, které vytlačily uměleckou
meditaci o rozměrech a možnostechdíla. Zjemnělý život
„odňal sílu k "překonávání obtíží,:racionalismus ochudil
obrazotvornost. Na místo tvůrčího plánu nastoupila ne
pátrně zvariovaná šablona, z umělců-se stali řemeslníci,
. Honba za novým stylem vtiskuje moderním stavbám

pečeť chtěnosti a umělosti. Čím je esperanto mezi jazyky,
tím je dnešní sloh mezi slohy ostatními. Železobeton
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"ovšem: poskytuje nové možnosti ve stavbách. Je však
„otázka, zda jsoutyto možnosti žádoucí pro stavbychrá
mové. U stadia nebo obchodní haly rozhoduje na prvním
místě účelnost, ále' přenesením požadavku čiré účelnosti
do posvátné architektury se ochuzuje duševní život člo
"věka. Člověk nežije pouze účelně — biologicky, potravy
potřebuje i duševní život. Její nemalou částí jsou estetic

ké zážitky. Ničivě zjednodušené tvary nevyhovují této
nezbytnosti.

Architekti stavějí rádi chrámy, láká je účast na jejích
trvání, ale chápou provedení stavby příliš podnikatelsky.

„Nebýti nevyhnutelné potřeby místa pro bohoslužbu, bylo
m by lépe počkat se stavbami, až pominé názor, že. musíme

8- mit.nový styl, odlišný ode všech jiných, a názor, ženáš
3 sloh musí vytvořit rozum, jako gotiku vytvořila přehna
ná zbožnost,a baroko náboženský fanatismus.
„vLáska k tradici dokáže víc, než by se myslelo. Zbytečné
jsou obavy, že nastane přílišná jednotvárnost. Papír a
inkoust jsou na celémsvětě skoro- stejné a přece se na
psanéknihy liší nadmíru zřetelně.. K. Chlad..

PRACOVNA
MARIÍ K JEŽÍŠL(K8, prosinci.) |

Zárlivě se dívají protestanté na Marii, jako by ubírala
úcty Ježíši. Staří zarputilci jejich dokonce nám spilali, že

se parii klaníme, mluvili vztekle o mariánském modlářství. - =
“Skrtají dlouhá staleti -života křesťanského,která -vy

"rostla z Písma i z působení Ducha sv. ve svatém obecen
ství věřících, staletí života, který se opíral o. mateřské

„srdce Marie Panny.My víme, že by bez Marie nebylo Je
žíše. Její tělo dalo základ člověčenství Kristovu, tedy
"i jehokněžství, oběti a vykoupení. Bezjejího těla a bez
její krve nebylo by svátostného těla Kristova ani jeho
Krve. Věčněstojí před nebeským Otcem obět Kristova,
věčně volá k němu prolitá krev Ježíšova. Tělo z jejího
těla, krev z její krve. Jak možno na.toto zapomenouti?

Žádné dítě nesmí zapomenoutina tělo a krev své mat
ky. Děti Boží. tím méně, když právě Tělem Jezu Krista,
tedyTělem'z jejího těla stali jsme se syny Božími.Proto
je Maria matkou všech vykoupených, všech, kteří se v je
jím Synu stali syny Božími. © |
- Glověčenství: Kristovo je- úhelným kamenem svatého
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společenství synů Božích, Církve. Maria. dala toto člově
čenství, Tak je i Matkou "celého tajemného Těla Kristova
a protože je nejblíže Hlavě — Kristu, právem ji nazývají
Otcové: Hrdlem Církve.

Je velká, ale pro Krista. Kristus je její velikostí. Pro
něho je Neposkvrněnou. Pro. jeho zásluhy a pro důstoj
nost, která mupřísluší. Ctíme ji, ale jako Matku Kristovu.
Kristus je středempříčinyjejí velikosti i moci. Mocnáje
proto, žeje Matkou Nejmocnějšího a že je nejblíže deltě
božství. Čím kdo- -je blíže zdroji, může z něho více načer
pati..

Milujemeji, ale jako monstranci Ježíšovu. Pro.toho, je
" hož počala, zrodila, živila a posléze obětovala v mukách

"mateřského zdrceného srdce nebesůma nám. Jsou JÍ po
„jmenovány chrámy, ale vysvěceny a zasvěceny jejímu
Synu. Proto největší oslavovatelé' Mariini byli nejvrouc
nějšími.apoštoly jejího Syna:

„Víme,-ženám v Marii chtěl ukázat Bůh, že v něm je
také láska mateřská, láska. velkého, širokého mateřského
srdce, že Bůh zapálil takovou láskou“ mateřskou srdce
Mariino, že dovedlo se za nás vydati měči Simeonovu, že
máté sladké lásky mateřské ještě více. Nemóhl nám Otec

- nebeský dáti úplnějšího znamení své lásky; než když
námdal Syna umírajícího láskou za nás a Matku trpící
nesmírně, protože mateřsky s tímto umírajícím a jí obě
tovaným 'Synem.

On umřel za nás. Ale i Maria umřela pronás. Neměla
= umříti, když byla vyňata z proviny Adamovy. Ale musila

uinříti, protože, my toho. potřebovali..Její. Syn měl trpěti
a umříti. Potřeboval tělo- smrtelné a podrobené -bolesti.
Proto musila býti a byla podrobena bolesti a smrti, aby
tělo, které On z ní přijal, mohlo utrpením asmrtí za nás
zaplatit a vykoupit. Ale ona by neměla umřít ani trpět!

Matka miluje obyčejně vroucněji děti, pro které musila
mnoho trpěti. Maria za nás.trpěla mnoho. Pro nás a místo
nás. Proto jí můžeme důvěřovati a svěřiti svůj život, tře
ba pokálený.-Ona už za něj dávno bolesti odtrpěla. Česká
„modlitba nebojí se zavzlykat -k Marii: Matko, Matičko.
Důvěra, až modlitba bývá v úzkostlivém výkřiku lidského
dítěte k lidské matce. Kéž.výkřik k Marii: Matičko,mat
ko naše svatá, dobrá a velká, křičí důvěrou k Bohu, že
můžeme všechno. od: něho-očekávat, když nám dal tako
vou Matku. P. Šilo“M. Braito O. P.
OVOCE SVATÉHOPŘIJÍMÁNÍ

-Nezřídka si stěžují věřící, kteří denně přistupují ke
stolu Páně, že proto neprospívají v duchovním životě.
Jistě to není vinou Ježíše, kterého přijímají. Může to býti
jenom jejich vinou.

Nejsvětější svátost je totiž pokrmemživota. Ale“ ne
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stačí jen mechanicky Spasitele přijmouti. Když jest Eu
charistie pokrm života, ten dobře. přijímá, ten přijímá
s. užitkem, kdo přijímá Spasitele svým životem, kdo cho
přijímá dosvého skutečnéhoživota“ Kdo. otvírá Spasiteli

"svůj život, kdo se snaží právě v síle této svátosti oto,
i aby jeho život, denní život, do kterého se vrací, život
ji. jeho povolání, aby byl životem,v němž je Kristus Pánem,
E kdo-se snáží přeliti. Ježíšovo učení do svých zásad, slov

i skutků. Eucharistie je totiž jako pokrm života zrnem,
které potřebuje dobrou a připravenou půdu, aby mohlo

"vzejíti a vydati užitek, Když budemetakto přijímati Spa
sitele, když nebude propast, nýbrž pokračování mezisva
tým přijímáním a dalším životem, bude nám nejsvětější
Svátost jistě pokrmem života, život náš sejistě stane
tímto pokrmem lepší a světější,. stane se více životem

"Kristovým. Zde vyúsťuje ovoce svatého přijímání, aby
o nás platilo Pavlovo slovo: Žiji, ale nežiji více já, nýbrž
žije ve mněKristus. * - Braito.

PROŽIJME SVOU KATOLICITU
Církev je katolická nejenom protože je rozšířena po

celém světě a zahrnuje všechny národy. Proto také je
katolickou pro svou vnitřní katolicitu, pro svou schop
nost všechny lidi a doby a potřeby zachytiti a všem dáti
odpověďKristovu na všechny otázky. :

„Jest katolickou, protože má srdce široké a otevřenéja
ko její Hlava, Kristus. Jest jejím úkolem vložiti do všech
duší sobě svěřených.nekonečně tajemnou přítomnost Bo
ží, a jeho Lásky.. —
„A tehdy -teprve jsme dobrými katolíky, máme-li onu

šíři srdce, které dovede miti starost a úzkost a péči o vše
chny, které dovede všechny chápati a ke všem se sklá
něti.. Tehdy teprve jsme dobrými katolíky, není-li nám
cizí žádná bolest a. žádný problém -naši doby. Protože
tolika katolíkůmbyly lhostejné sociální otázky, proto
zbylo tak málo katolíků a proto se tyto otázky řešily bez

3 * nich a tedy proti Kristu.
| Budeme-dobrými katolíky, až otevřeme své srdce obec

ně,katolicky, až pocítíme, ale prakticky, na svém místě a

pro své povolání a síly svou spoluodpovědnosta bratry.| raito.

PRAKTICKÉ ZVLÁŠTNÍ ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍSvatý Ignác mistrně sestavil potřebu a pravidla tohoto
zvláštního druhu pomůcky k duchovnímu životu, totiž
tak zvané zvláštní zpytování svědomí, totiž zpytování
detailní, v. jednom úseku, v- jednom bodu, v jedné otázceM| duchovníhoživota.Vedleobecnéhozbytování,kterýmse

» prochází a kontroluje celý den po všech stránkách se$| všechhledisek,jedobrézpytovatisvůjživotpředevším
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na jednom nejohroženějším úseku svého duchovního ži
vota. i
- Ale; je třeba dávati dobře:pozor, abychom tím neroz

- tříštili zase svůj. duchovní život. Náš duchovní-život totiž
"nažádném úseku nestojí. Všechny jeho úseky, všechna
jeho 'hlediska potřebují stálé pozornosti a práce. Proto

"nění lepšího předmětu pro'toto zvláštní zpytování svě
domí, kterým se má říditi, opravovati, zrychlovati pohyb
duchovního života, není lepšího předmětu a zároveň také
metody, než soustřediti celou starost v duchovním životě

<kolemplnění vůle Boží. On nám-nejlépe rozumí. Jeho
vůle jest námnejlepším ukazatelem. Jeho vůle jest nej

„vyšší dobro a štěstí naše. Když ji plníme, rosteme. Proto
"je dobré soustřediti kolem této základní otázky svůj du
chovní život a všechny pomůcky jeho, tedy také zvláštní
zpytování svědomí. V' jiných totiž detailech duchovního
života můžeme lehko propadnouti -illusi“ Kdybychom.se

„totiž-třeba cvičili v trpělivosti, mohli bychom se snadno
dáti svésti okolností, že když jsme zdrávi, odpočinutí, do
cela snadno odoláváme i větším nárazům, kdežto fysická
únava. rozmnožuje počet našich poklesků. Chci říci, že

kontrolování duchovního: života, hodnocení chyb a. po
„kroků jest podrobeno tolika okolnostem a tolika: detailům,
-že myslím, že námtěžko jest se rozhodnouti,kde jeplus
a kde je porážka, a jak velké je vítězství a jak třeba

"zhodnotiti zdánlivý či skutečný sestup. “ .
„Kdežto, když soustředíme se -nacvičení v' plnění vůle

Boží, kdy-se budeme vytrvale zkoumati, jak jsme 'vůli
Boží plnili, jak jsme se pro ni rozhodli; jak jsme ji oce
ňovali jako nejvyšší. našesvětlo a Štěstí, v tom již není
tak snadno možný omyl. Abychom totiž secvičili a sebe
pak zpytovaliv tom, s jakou obecností, s jakourozhod
ností a plností a paki radostíjsme přijímali a plnili to,
co jsme poznalijako vůli Boží. Toto pak zpytování za
hrne naráz všechny-ctnosti, celý život, všechny příhody a

případy a přece s určitého -hlediska a přece z jednohoodu. Ale tím zasahujeme duchovní život v jeho bodu
ústředním. Potíráme- nepřítele svého hlavního, jímž jest
naše vlastní vůle, která se nedálépe říditi, vésti než na
prostým oddáváním se svaté vůli Boží. © ©

"Toto cvičení má posléze hluboký kořena duchovnísílu,
když si uvědomíme, že ten, kdo plni-vůli Boží, stává se
duchovně spřízněný s Kristem; žeten, kdo plní vůli ne
beského Otce, stává se. příbytkemOtce i Krista, jak on
sám vyjádřil, že přijde k tomu s Otcem, kdo plní vůli
Otcovu. Kdyžplníme lépe a lépe vůli Boží, můžeme spo
jovati stále dokonaleji svůj život.sobětí naprosté posluš
nosti Ježíše Krista. <. :

"Kdyžříkáme, že duchovní život jest životem prožitého
synovství Božího, spojením našehoživota,:života údu těla
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SE. Kristova sživotem hlavy jeho, Kristem a že-je to život
A z vnitřního důvěrného přebývání Boha v .nás, pak vše

chny -tyto třicesty se uskutečňujív důsledném a stále
věrnějším plnění vůle Boží, tak jak jsem to naznačil.
Plněním vůle Boží sžíváme se s životem Krista, jehož
život bylo jen hledánía plnění vůle Otcovy, pro kterou
vystoupil .v poslušnosti až na kříž. Plněním vůle Boží

' sjednocujeme seživotně.s Bohem, jehož život jest jeho
svatá vůle, a tak se také staneme dítkami Božími, které
věří nejenom v Boha, nýbrž také Bohu a proto všechno
berou z-jeho ruky jako děti věřící Bohu, že to s nimi nej
lépe smýšlí. Braito.

BOŽÍ VNUKNUTÍ
Milostí 'posvěcující jest podle svatého Tomáše Bůh

v: člověku objektivně, jest v člověku jako dobro, které
máme v -jeho účincích zakoušeti, a jako světlo, které
osvěcuje, prohlubuje naše duchovní, nadpřirozené po
znání. Nemůže přece Bůh v nás býti nečinný, a když duše
jest bytost rozumová, nemůže býti nečinně ani v rozumu
ani ve vůli. K obojímu mluví Bůh, obojí si přetvořuje,
přitahuje k* sobě. Toto.světlo a: toto přitahování vůle
k lásce Boha skrytého, skutečně přítomného v nás“po
svěcující milostínazýváme někdy vnuknutími. Již v při
rozeném řáděznáme tato hnutí jako -hlas svědomí. V nad-.
přirozeném spolužití s Bohem přítomným tajemně v člo—
věku jsou rovněžpodobná hnutí, vnuknutí, osvícení roz
umu i vůle.

Bůh si nás jimi přitahuje. Mluví k nám, varuje nás,
vábí nás, volá nás, chce něcood nás. Obyčejně.k nám
takto mluví, když se jedná, abychom něco obětovali,
opustili, co je nutnék důvěrnějšímu přiblížení sečlověka

„k Bohu: Tento Boží hlas jen jde někdy tiše duší jako
vánek, jindy-se hlásí neodbytně. Jest to volání milosti,
která potřebuje se rozvinout v duši, která jsouc něco ži

"vého chce žíti v duši, chce růsti, tíhne lépe řečeno kevzrůstu.
Kde bychom. již dnes mohli býti v duchovním životě,

jak bychom dnes.již mohli rozuměti Bohu, kdybychom
uposlechli tohoto vnitřního hlasu! Kdybychom uposlechli
volání -žalmu Jestliže dnes uslyšíte jeho hlasu, nezatvr
zujte srdcí. svých! Kdo ví, zda bude. se opakovati tento
Boží hlas. ' Člověk, který nedbá Božího vnuknutí, připra
vuje se 0 tuto velkou Boží pomoc. Kolikráte pak vzdy
chají lidé, že nemají světla, že nemají vůdčí mylenky,že:ani po slovech duchovního vůdce nevidí lépe. ezapo

„mněljsi snad natoto světlo svých kroků?.Nezapomněl jsi
snad na to, žehlavním tvým vůdcem je Bůh, přebývající
intimně v tobě, intimně: k důvěrnému obcování s ním.

Nebudeme-li Jako maličtí, k hlasu Božímu, jako děti,
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které na slovo poslouchají svého Otce, neučiníme kroku |
„v duchovním životě. Nebudeme viděti na cestu, zbloudí
me, ztroskotáme a proto nevejdeme do království Božího.
Buď učelivý k hlasu Božímu! Braito.
NEHLEDEJ DALEKO: ,

Musulmanský mystik vypravuje, jak hledal Boha. Vy
šel ven do světa a ptal se přírody, umění, krásy i lidí,
ptal se vichrů i jitřních červánků, -vědí-li něco o Bohu.
Ale nikde-ho nenašel. Všude viděl jenom jeho stopy. Tak
se vrátil smutně dosebe. A když se vrátil celý do sebe po

„Svémarné výpravě, našel Boha uvnitř svého nitra.
Hledáme-tolikráte, jak bychom vykonali něco dobrého,

něco velkého, něco křesťanského. Bůh ale od nás nechce
ani, abychom úporně teprve hledali. V Ježíšově modlitbě
máme tuto vůli Boží, tuto možnost něco velkého najíti a
učiniti ve svém Životě a ze svého života, totiž ve slovech
Buďvůle Tvá.

Tak buď Tvá vůle, jak mne nachází denně,v denních
slabostech i denních překvapeních,která překvapují pře
devším tím, že vytoužené překvapení a něco mimořádné
hoa-velkého stálenepřichází. -Tak..buďTvá.vůle, jak mi
ji zjevuješ mými schopnostmi i neschopnostmi. Držet se
ji- jít při ní jako na krajíčku cesty znamená nespadnouti
do příkopu.

Chtěli bychom se rozběhnouti, sami, něco velkého uči
niti. Přemýšlíme kolikráte 0-tom velkém a neobyčejném.
Když pak ale opravdu se za tím rozběhneme, dopadá to
obyčejně velmi smutně, Jeden přelud a sen za druhým se
rozplývají. Vidíme, jak jsme ubozí. Právě nás Bůh poko
řuje naší neschopností tam, kde jsme se chtěli rozběh

"nouti zaněčím velikým podle svého střihu, podle své
vůlé. m

„Naše velikost znamená přivinouti se velice k vůli Boží,
prostě, upřímně docela. Jen Boží vůle je velká, protože
nechce. nic menšího,než sebe, nesmírného, nekonečného,
věčného, dobro samo.. Proto. kdo uchopí tuto vůli Boží,
přenášíjejí velikost do svévšednosti. Není malý, proto
že chce velkou vůli Boží, protože i nejmenší skutek, spo
jený takto s vůlí Boží, vyústí v cíli, který Bůh mu Sta
novil sám, vNěm totiž samém.
Protose cvič, chcéš-li Tůsti v duchovním životě, v tom
říkati nejenom srdcem a rty, nejenom ve chvílích, kdy se
ti to právě hodí a líbí, nýbrž i v okamžicích, okolnostech
a skutečnostech, které seprotiví cele tvé pýše a tvému
změkčilému já, uč se říkati ke všemu čím dále tím plněji
a životně skutečněji Buď vůle Tvá, ne má, ale-T'vá vůle
se staň. : ——

Tímto naprostým vyplněním vůle Otcovy naplnil Kris
tus nejvyšší úkon lásky k Otci. Křesťanská dokonalost
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IE: jenom v lásce vrcholí. Proto nemáš ani ty jiné cesty, než
E : skloniti se před svatou vůlí nebeského Otcel Braito.

A ROZSÉVEJŠTĚSTÍ
| Není nic krásnějšího pro člověka, než učiniti někoho

méně smutným. Proto jsou:dobrodinci umělci, kteří do
vedou přenésti svou tušenou krásou člověka přes pro
pasti bídy a smutku.

Proto jsou dobrodinci největší, kteří dovedou ještě ví
ce: nejenom učiniti někoho méně smutným, nýbrž ho i pří
mo naplniti radostí. A to je-úkolem všech bratří. Úkolem
křesťanů. Bylo: nám řečeno: Neste břemena jedni dru
hých.a tak naplníte zákon Kristův. Nehledejte dlouho.
Uchopte prvého smutného člověka vedle sebe. V úřadě,
v dílně, ve škole. Posílá vám ho Bůh sám. A vás posílá
k němu, abyste šli k němu 8 poselstvím Kristovým. On
nemohl jíti kolemžádné bolesti, aby ji neléčil.

Chce dále takto působiti na světě. Skrze nás. Každý
i křesťan má jako Kristus ujímat se dětí, stírati slzy, sytit
š hladové, učit nevědomé a všem zoufalým zvěstovati po
©- Selství nebeského Otce. Kdo jde lhostejně kolem bratři,

není křesťanem, nenaplnil zákona lidstva. Není křesťa
nem, kdo sní.o pomstě, moci a slávě a nevidí skutečnost
bídy a hladu, obojího hladu! Není křesťanem, kdo blábolí

vo lidstvu a o jeho právech a přišlápne prvého slabého
člověka, kdo chce sloužit národu, ale je mu. lhostejné,
zda členovétoho národa budou trpět pro tuto horlivost
o národ, kdo horuje pro Církev, ale pro její skutečné údy
mají tvrdost, jízlivost a soudy nad soudy. Braito.
VZHŮRU. A DALEKO

Jezdil jsem mnoho.o prázdninách po táborech student
ských, exerciciích a kursech a-všude, v Čechách, na Mo
ravě i na Slovensku jsem se setkával s lidmi, kteří táhli
jak potulní ptáci, stále- dále, a tolik jich spěchalo do

Tater, na Sumavu,.do Krkonoš. Mezinárodní vlaky od
vážely tisíce do tajemných dálek. Jistě,.že je. v tom mno
ho opičení, že mnoho těchto lidí prostě jen jde zamodlou,
požírají. kilometry a jdou k moři a do Paříže, protože
oni na to mají a paní vrchní adjunktová tam také byla,
ale přece jen vidím v tom něco hlubšího a tajemnějšího.
I v husách se někdyna podzim projeví staré touhy a po
koušejí se někdy velmi.směšně o jakýsi rozlet. Není to
jen móda a snobství, jež ženoulidi do dálek a k výškám.
Cítím v tom'onu vrozenou lidskou touhu žádostipo pa
horcích věčných, touhu dostati se výše, nad sebe, nad
svůj-malý svět, nad svůj omezený-obzor. To je touha po
nekonečnéma věčném, která se ozývá v oněch husách
moderních zemí a blátem ukoptěných lidí. Nenechme kři

*četi nadarmototo lidské srdce, které se takto prozrazuje,
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i když. si to'nechce: otevřeně přiznati. Nenechme také.
mládež, která: potřebuje těchto dálek a výšek ke svémi
duchovnímu vzrůstu, nenechme“' je“ propadnouti onomu
naivnímu požírání kilometrů, ani onomu styku S-příro
dou, který se projevuje mnohdy navěšením' nemožných
hadrů na sebe a připravení si. jidla-v lesích. Ujměme.se,
skautů, studentských prázdninových táborů, a-snažme se

-je duchovně naplniti, naplniti duchovními nesmírnými
obzory, vésti mladé k duchovním výšinám. Jinak se ce
lé toto hnuti, které se začíná líbiti i katolické mládežia
katolickému studentstvu,. zvrhne, jako se zvrhlo vše, od
"čehokatolíci utekli nebo z čeho se dali vytlačiti, aby pak
budovali něco„svého“, tolikrát bědně okopiírovaného.

, v Braito.ZEN
Z. DUCHOVNÍHO ŽIVOTA.

: AUFFRAY: Un saint traversa la France. Ed. Em. Vitte,.
Lyon 1937, str. 264, cena 13-frs. Tímto světcem je.dnes
tolik uctívaný sv. Jan Bosko. Je zde míněno jeho puto
vání Francií r..1883. Pestrost příběhů, jež nalézáme v této
knize, potěší čtenáře. Dočítáme- se zde tolik krásného
o Donu Boskovi, tolik zajímavosti a příběhů z jeho ži
vota,-že neodložímeknihu, dokud ji nepřečteme. .
BANGHA ADALBERT,-S. J.: Welt und Úberwelt. Fe

„ lizian Rauch, Innsbruck,.Str. 216, cena 4-Mk. Vlastněje
to nejmodernější apologie nadpřirozena a psychologicky
a historicky odůvodněné,hodnoceníhodnot nadpřirozena
a „nedostatečnosti pouhého přirozena. Buduje důkazy

„„pravdy, že člověk je dítě nadpřirozena;. věčnosti; způso-
vbem, který vyhovujei:nejnáročnějšímu mysliteli, seřazu

je originelní důkazy věčnosti, věčného Boha, věčného.
určení životalidského, nezbytnosti Církve. Současně jsou.
ukázány- pravé zdroje a konce -veškerého''naturalismu.Knihakrásněhrdéhokatolickéhosebevědomí.© —es—

BAUR OSB.: Werde Licht! Herder, Freiburg im Breis
au 1937. I. díl, str. 400, cena 3.40 Mk. Timto svazkem
okončéno skvělé liturgické dílo benediktina P. Baura

o církevním.roce, Jsou zde delší liturgické úvahy nejen
na neděle a zasvěcené svátky, ale i na všední dny a svát-:
ky svatých, jež jsou -rozvedenímtextů mše svaté aapli
kováním jich na křesťanský život. Autor zdůrazňuje hlav-.

-ní myšlenku dne a každou úvahu:končí překladem mešní
- „ orace. Mše sv. je středemnašeho života a-čím hlouběji

vnikneme do její liturgie, tím větší a jasnější světlo ozáří
naši duši. Proto nadpis tohoto trojsvazkového díla je:
-Werde Licht! Doporučujeme vřele všem našich. Hlubiná
řům, kteří se-mohou duchovně osvěžit a velmi získat váž-.
nou meditací této knihy. —NB.—
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BEEKINGJOS:: Glaubensfreude.Felizian Rauch, Inns
„ bruck. Str. 120, cena 1.80-Mk. Zkušenost neúprosně doká

zala, že jen tehdy -je možnýrozmach náboženskéhoživota
do'šířky i hloubky, když křesťannalezne radost na svém
křesťanskémživotě. Autor ze své kněžské zkušenostní

-znalosti ukazuje, jak a kde lze nalézti hlubokou radost
jv, modlitbě, -eucharistii, zpovědi, v. soustavném pěstování
duchovního-života. , —e8—

P: BONNEFOY OPM.: Un-précurseur dela dévotion
au Christ-Roi. Le T. R. P. Chrysostome Urrutibéhéty,
OFM. Editions Franciscaines: Paris XIV. Mezi apoštoly,
šíříčímipobožnost a úctu k Ježíši Kristu Králi, je nutno
na. prvém mistě jmenovat Savonarolu, který zasvětil své
město Kristu-Králi. V řádě františkánském také kvetla
úcta ke Kristu Králi ještě před ustanovením zvláštního
církevního svátku a P. Urrutibéhéty byl jedním z horli
výchapoštolů této úcty. Brožurka jedná na 19stránkách
o této věci.

COURBERIVE JEAN DE: Devant le tombeau. Spes,
Paris 1937, str. 250.Theologie pojednání o-smrti a záhrob
ním životěna základě Písma i učení Církve.Courberive
není již neznámý českému čtenářstvu. Jeho kniha o mlče
ní již: obohatila naši náboženskou literaturu. Bylo by
dobrépřeložiti i tuto knihu.

DAVAL: Marie Claire de Jesus Hostie. Monastěre des
Clarisses, Marseille 1937, str“ 270, cena 10 frs. Toto byla
žena statečná, s mužnou,duší, žena, která se nedala zlo
miti, kdyžse zhroutilocelé jejíživotní díloa když je
„musila budovati znovu.Její život dává nahlédnouti do
svaté dílny Boží v duších, ukazuje, jak Boží.milost pře
tavuje a používá všech povah ke svatosti a ke sv. svým
plánům. Při tom dovedla býti mateřsky dobrá-a pečlivá.
Jak dovedou siFrancouzi napsati život všech svých vel
kých-kněží a řeholnic. A mystále marně' voláme po tom,
aby klášterní.sestry-a kněží nám pro. Vítěze napsalivy
nikající postavy, jež každádiecése. akaždá kongregace
chová. -Jaký příklad by to byl pro naše .doby, které čí
hají přímo na příklady a-vzory.'

DUHOURCAU:Francois d Assise. Ed. Spes, Paris 1936,
str. 381. Je to zvláštní věc, že zájem o Chudáčka Božího
neutuchá.-Stále a stále nacházísvé ctitele a obdivovatele
ukřesťanů;ji nekřesťanů, jeho veliká svatost stále plane
jako zářivý- maják v, temnotách lidské bídy. Autor zde
probírá dosti obšírně a důkladně život velkého světce, po
dává zde mnohézajímávosti svým. způsobem. Knižka 0

milémsyčtci. Františkovi dovede vždy potěšit a povzbu
ENGERT J.: Wege zu Gott. Schůningh, Paderborn, str.

96,:brož.1.70, váz. 2.50 Mk: Vůdčí myšlenkou těchto apo
logetických pojednáníjest podání důkazů o poznání Bo
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ha, ukázání hranic přirozenéhopoznání, opodstatě a ce
něduše. „Deum et animam scire cupio.“

ERB: Zeugen Gottes, Mit 10 Bildern v.-Braun. Gr.. 80
(XX u 4025.), Freiburg imBreisgau 1935. Herder 5.40
Mk. Alfons Erb zpracoval a rozšířil své články v časopi
se, které vzbudily velkýzájem a pozornosta vydal je
knižně. Celkem 55 životopisů světců, velkých postav Círk

ve Sv.,mezi nimiž jsou i tři dominikáni. Každý světec:se
"liší -domovinou,postavením, povoláním, věkem, karakte
„rem —ale všichni jdou za jedním cílem: co nejvíc milo
vat Boha a jemu jedinému sloužit. Kniha ukazuje, že
„svatí byli lidmi: jako my, měli stejné“chyby a pokušení
jako my, ale nakonec to všechno dovedli přemoci a zví

' těziti, a právě v tom je musíme následovat. Kniha-se stane
užitečnou všem těm, kteří hledají pro svou duši velké
vzory. , o :

©GEMSER B.: Sprůche Salomonos..J.. Mohr, Tiibingen |1937; str. 85, cena 3.80 Mk. Je to další dávka protestant- ,
ského Handbuch. zum Alt. Test, V úvodu třeba si všim
"nouti pojednání o moudrosti u židů a střízlivého posta
veni autorova k vlivům moudrosti neizraelské na tuto
moudrost. V překladu textu samého, obsahujícího části
z tak různých. dob, čte se plynně. Najeho úpravu.podle
textové kritiky poukazujeve výkladu. Třeba upozorniti
na mnohé.jeho. jemné postřehy líčení svatopiscova. Vy
spělejší v exegesi najdou v knize-mnoho nové látky pro
výklad. : : 
„ HILGER:.Das Bůchlein vom lieben Brot. Verlag Lau
mann. 1937; Důlmen, 64 S. 2 :Mk.V knižečce, která“je
určenapro děti,.spisovatel pojednává -krásným.slohem
a obrazem otrojnásobném tajemství chleba: o přiroze

„ném zrnku na poli; o lásce mezi lidem a konečně o nad
*přirozeném chlebě života, který věčná Láska nám dává
v, Eucharistii. Vřele doporučujeme kněžím a katechetům,

kteří v hodinách náboženství.pozvedajímladé dušek-Bou. = —NB—
HLOND KARDYNAL:Listy pasterskie. Nákladem In

"hh

-.

m6„=ey,

stitutu Akoji Katolickiej, Poznaň 1936, str. 205. Že st
i dnes -váží věřící svých opravdovýchvůdců — biskupů,
ukazuje nádherné“ vydání-pastýřských listů kardinála
Hlonda. Pořídila Katolická akce. Je otištěno celkem tři
náct: listů, jejichž obsah ukazuje, že lid:můžedůvěřovat
svému vůdci. Kardinál ukazuje svým věřícím příčiny ná
boženského úpadku, varuje, upozorňuje, povzbuzuje. VŠí
má si dělníků, zdůrazňuje zásady katolické mravnosti.
Jistě by neuškodilo ani nám, kdybychomměli nějaké sou
hrnnévydání listů našichpastýřů. -© 7
„ KRETCHMAR:Der.Heimweg zur Kirche. Steffen, Lim
burg 1937,.str. 50, cena 1 Mk. Opět jedno svědectví člově
ka, který k nám přišel z protestantství a jenž líčí svůj pří

«1
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- chod ke katolictví jako nutnost člověka, který přimočaře
šel a hledal. jistotu spočinutí v Těle Kristově, kteréne
může býti rozděleno. Učí právě svým příkladem neviděti
lidské v Církvi, nýbrž obejmouti božské a tomu se svěřiti
a to milovati.

KUCKHOFF: Christus und-der Mann. Laumann, Důl
men in Westf.:1937, str. 200, cena 2.40 Mk. Přivést muže
blíže ke Kristu, k práci pro.Církev je dnes velmi aktuální.
Vidíme, že -kostely jsou velmi málo navštěvovány. muži,
na kázáních mužeskoro neuvidíte. Čím se to stalo, že muž,
se takodcizil Církvi? Je'to jistě tím, žejaksi sám nemohl
poznat, kde byse mohl zachytit, kde by mohl pracovat
tak, jak by to odpovídalojeho povaze a síle. Tato kniha

-ukazuje mužům pravé hodnoty, ukazuje cestu a rozřešení
poměrů muže ke Kristu. Zvláště zajímavé jsou kapitoly:

-Farizej, Jidáš, Petr, Nikodem, Jan Křtitel, sv. Josef, hla
va nazaretské rodiny. Cenný přinos pro náboženský život.mužů. 

LANGBEHN: Briefe an Bischof Kenppler. Herder 1937,
str. 65, cena1.50 Mk. Velký biskup Kepplerbyl prvním,

-. jenž podal ruku malíři a konvertitovi Langbehnovi.-Bylo
"záslužné vydati jejich intimní krásnou korespondenci, ve
které se zračí jasná, zdravá a k Bohu tak statečněse pro
bíjející povaha Langbehnova, jenž učil německé katolík
katolické hrdosti. Kniha je zároveň odrazem duševníc
pochodů vracejícího se člověka.
+ LAROS M.: Der Christ in der geistigen Entscheidung
"der Zeit. I. Teil: Der geistige. Anspruch der Zeit an den
Christen. Bonifacius-Druckerei, Paderborn, str. 96, cena
kart. 1.30 Mk. Dnes nejdůležitější otázka pro křesťana .je,
jaký má-býti jeho poměr k doběa jejím novým proudům,
aby sejimi-nedal strhnout, ale dovedl čerpat jen to posi
tivní, Čistě negativní poměr k době jest pro křesťanata
ké nebezpečný, neboť-přišla hodina pevné a čisté katoli
city, vyžadující jasného pohledu k.:rozeznánídobraa zla
u nepřátel. — II. Teil: Die religiósen Aufgaben des Chris
žen an der Zeit. Str. 112; cena kart. 1.50-Mk. Naše žité
křesťanství jde vstříc zkoušce ohněm,Musime vnitřně
upevňovat svouvíru, zvlášť některé pravdy a články zje
vené, na př. problém Boha.a Vykoupení a především po
znat, co potřebuje a co žádá doba od křesťana dneška.

LATHOUD A. A.:. Soeur Jeanne .Aynard. Ed. Emm.
Vitte, Lyon—Paris 1937, str. 200, cena 13.50frs. Podivný
je. Bůh ve svýchsvatých. Jedni pro: Bohá kladou život
prolitím mučednické krve, jiní zase prožívají mučednic
tví duše, jež bývá. kolikrát těžší a bolestnější než mučed
nictví těla. Tento Životopis nám ukazujeduši, jejíž život
byl-naplněn obětí a bolestmi. Umírá. ve věku 40.let na
kažena nemocí. Obět lásky je obět nejkrásnější a nejvíce

k povzbuzuje.
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„-MAHIEU, STD: Viřae samctitate- excellatis .oportet.

Eopyaert Brugae 1937,str. 150.Jestliže je každý stavpovolán k:svatosti, pak obzvláště stav kněžský. Každý
kněz mápovinnost stále se snažit o dokonalý život. Au
tor usnadňuje kněžstvu práci, když. mu-.poukazuje na:
prostředky, jimiž je možno dosáhnout svatosti. Jsou to.
jakási monita papežů Pia'X.a XI. Odtonsury až po kněž

„ství a:až k smrti doprovázíknězetato péče ovlastní po
svěcení. Tolle, lege! : .

„ORSENIGO: Der- hl. Karl Borromůus.Herder, Freiburg
1937, str. 438, cena- brož. 6.20 Mk, váz. 7.60 Mk. Překlad
z italštiny zachycuje život světcův v rámci církevní:ob
novy tridentského koncilu. Jen stručněse dotýká episod
známých odjinud,-zato si důkladně všímá nedosti přesně

"známých skutečností z pastorační práce otcovy: Jeho"vůdcovský charakter vyniká jasně ze zmatků doby. Ka
rel Borromeo, člověk:veliký, pokorný sluha Páně, sebe
obětujíci hrdina, učenec, diplomat, reformátor a světec
nebyl dosud lépe perem zachycen. |

PETERSON: Zeuge. der Wahrheiť. Hegner, Leipzig
1937, str.. 100, cena 3.20 Mk.-Theologické krásné pojed
nání o mučednické myšlence.v křesťanství. Jest to dobrá
kniha k výchově ke křesťanskému-heroismu, v níž se nám 
jeví mučednictvíjako podstatný rys a podstatná součást
katolického života. Hodí se neobyčejně dobře prorozjí
mání pro mladé kněze a-pro mladé křesťanyvůbec, aby
seučili bráti na sebe křížKristův jako největší slávu svou

(—a nehledati v křesťanstvía křesťanstvím slávy jiné.
PLUS SJ: Měre Marie-Madeleine.Apostolat de.la pri

ěre, Toulouse 1937,str. 155.Je zvláštní, že v'posiední do
bě se vydává ve:Francii mnoho životopisůlidí, kteří se

snažili poctivě: o dokonalost křesťanského„života, ať už.

-to byli laici nebo řeholní osoby: Zvláště. životopisů řehol-..níků je velmi mnoho. Matka MarieMagdalena je zakla
datelkou řádu Trpícího Srdce Ježíšova ;a zde máme vy
psánjejí život se všemi strastmi,jež jsou nutnév-životě
velkých lidí, kteří jdou za ideály, * —

GUARDINI: Der Engel in Dantes Góttlicher Komědie.

Hegner, Leipzis 1937,-str.140, cena 3.50 Mk. Je málo literatury o andělích-jak v theologii, tak také v běžné ná
boženské četbě. Guardini vystupuje v této studii přes
anděly k nejhlubším problémům lidským a náboženským.
Když uvážíme, že tuto andělskou theologii čerpalDante
ze: Summy, jsme vděčni Guardinimu za to, že zase pře
vedl.do moderni theologické mluvy -tyto přínosyDanto
vy pro lidskou a náboženskou myšlenku.-Jsme knihou
přesazení do: zcela nového, krásnějšího světa. :
- STADLER: Ouelgwun mattend. Spes, Paris: 1937, str.
200, cena 10'frs. Teprve z francouzských a německých
překladů se dovidáme. jak bohatá je soudobá maďarská
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"nábožénšká literatura.Tato kniha je překlad.zmaďarští
ny. A je-to záslužný překlad velmi dobré věci. Kniha pro
dívky, kniha ojejich dívčím ijejich náboženskémimrav
ním životě. Velmi krásné „jsoukapitoly. vychovávající
k touze po apoštolátu. Hotové přednášky a.exhorty pro
dívčí mládežplné obsahu 'i krásné fórmou.

„Tak končírok'katokk. Vyd. Katol. akceve Štramberku
1936.Poslední den v roce má býtdnem díků a modliteb
za. přijatá dobrodiní, bohužel však se stal dnem neváza
nosti a veselosti, vybočující zhusta z mezí slušnosti. Jak
má katolík prožít tento den, ukazuje tato příručka. —

VERDIER: L'église. devant le monde-moderne. Flam
marion, Paris-1937, str. 50, cena 1.95 frs. Velký kardinál,
jehožpostava jest opravdu úměrná době i diecési, kterou
řídí, ukazuje tu -modernímu člověku, co všechno ještě
dnes znamená Církev pro moderního člověka, co všechno
mu ještě dnes právě ona jediná. dovede říci a dáti. I toto
by mělo býti' známonašemu čtenářstvu.
akom inwendigen Reichtum. Texte unbekannter Mysti

-ker aus dem KreiseMeister Eckharts. Jakob Henger,

DDiS 1937, str. 150. Vydal Alois Demf. Eckhart, otecněmecké spekulace, mocně působil na daleké široké okolí
a určoval mu směr v smýšlení. Nejenom ve známých spi
sech Taulerových, Susovýcha Ruysbroekových poznává

„me.stopy úžasného metafysika, ale i ú všech ostatních
myslitelů '14. století jeví se jeho vliv. Alois Demf podává
veřejnosti sbírku dosud neznámých mystických pojedná
ní některých žáků Eckhartových, která je dalším oboha
cením německé mystiky. Kdo zná Eckharta, nebude se
diviti vysoké, a při tom přesto prosté spekulaci jeho žáků.
«WALTER: Die Herrlichkeit des christlichen Sterbens.
Herder, Freiburg 1937, str. 104, cena 1.60 Mk. Kniha líči
život milosti v křesťanovi až do posledních okamžiků,
kdy se vyvrcholuje milostí posledního pomazání. Křes
tan musí využít této milosti posledních chvil k dokonalé
mu posvěcení pro věčný život. Na smrt ovšem musí být
příprava po celý život a je jisté, že nám Pán vše, co
jsme -pro „svou“poslední hodinu učinili, přičte v oněch

těžkých okamžicíchk dobru. Křesťanskásmrt je bez hrů
Zy, plna 'slávy.

ZUNDEL: L'évangile intérieure. Deselée.de Brouwer,
Oeuvre St. Augustin, St. Maurice, Suisse, 1936, str. 140.
Básník a theolog zároveň se zamyslil nad některými
stránkami evangeliaa řekl nám způsobemnezvyklehlu
bokým, co viděl. Je to kniha theologa, jenž -vidí; neroz

-umuje;-nýbržpatři. Takový -je ostatně Zundel vevšech
svých knihách. Přineseme brzynejkrásnější z nich.
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Z RŮZNÝCH POLÍ

BENDISCIOLI: Neopaganesimo razzistá. Morcelliana,
Brescia 1937.Znamenitý odborník a znatel dnešních ideovýchsměrůapolitickýchpoměrůvNěmecku' přináší
v této knize důkladnýrozbor duchovnía politické situ
ace třetí říše. Ukazuje, jak celé Německoje prostoupeno
„přízrakem nového pohanství — výlučnou věrou v před
nostech a nadřazenosti germánské rasy. Ukazuje,jak se
zvedl oprávněný odpor theologů a zejména varovný hlas PŘ
Církve proti pověře krve a rasy. Vývody autorovy jsou
průkazné a -kniha vyniká jasným podáním.

"ČERNOCKY dr.: Moderní psychologie.' Přerov 1937.
Kniha: Černockého je souhrn psychologického moderního
badání.. Předpokládá. ovšem znalosti moderní psycholo
gie.u svých čtenářů;není to tedy systematické probirání
problémů, nýbržjen souhrn novějších výzkumů v oboru
duševna. Stručnost podání a zvláštnostve vybíráníslov,
kterýmiautor překládádo češtiny výrazy cizích psycho
logů, jsou často. na úkor jasnosti. Kniha svým způsobem
a svou metodou se podobá německým příručkám, na př.
„Pedagogie der Gegenwart“ a j., které vyšly u Kronera
v Lipsku. Je to přehled literatury, psychických problémů
a“řešení,ne dosti kriticky zhodnocen. V náboženské psy
chologii.zvláště je patrný nedostatek kritického zhodno-
cení moderních poznatků. Velmi důležité jsou v knize
poznatky o pramenechnevěry: nepřesvědčení,bezzájmo

--—vost a neschopnost věřit, jak je autor zdůrazňuje. Tomis
mus má mnohem vice hloubky a přesnosti prinčipielní,
že stačí i.na porozumění novějších problémů a nezdravých
jevů víc než autor připouští. Pro tomismus: platí- spíše

*princip.poznání zdraví.duše a podle něho soudit o úchyl
:kách. Samostátně tvořená slova autorova nepřidávají jas
nosti podání psychických problémů a jejich řešení, které

„už samo sebouje v moderní psychologii pramalé. M. H.
DEVROYE: Bossueť.directeur dámes. Casterman, Pa

ris 1937,-str. 198. Otázka velkého kazatele, duch. spiso
vatéle Bossueta. je. přílišsložitá, aby mohla být vyře
šena jednoustudií. Autor probral jeho korespondenci a
některá jeho menší dílka a na základě. tohoto materiálu
nám ukazuje Bossueta jako učitele duch.života a vůdce

«dušína spletitýchcestách k-Bohu.Nejde jen o uspořá
dání textů, nýbrž o skutečnou studii, velmi dobře pode
přenou texty, logicky uspořádanou,která ukazuje tohoto
velkého muže opět8 jiné strany. . ,
+„GORDILLO: Compendium theologiae: orientalis. Ro

mae,Pont. Instit. Orientale1937,str. 275.Jde o příručku,
kterou vydal profesor pro své žáky. Jsme však velmi.
rádi, že.ji máme, protože nenajdete nikde tak krásně po
hromaděvše,-co je třeba vědět s hlediska katolické theo
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logie o theologii východních církví. Stručnost, jasnost a
přehlednostjsou vlastnosti této knížky, která jistš přine
se mnohoužitku zvláště studujícím theologie.

HUBSTERSJ: Le Christ devant la Cité communiste.
Spes, Paris 1937, str. 168, cena 10 frs. V-těchto konferen
cích autor'ukazuje, jakým nebezpečím ohrožuje komunis
mus nynější dobu, a jakých léků je třeba užíti k odvrá

: cení tohoto zla; ukazuje, že nutno volit mezi nábožen
| stvím.Kristovým:a náboženstvím hmoty, technikou.

+ LEDIT: La religione e il comunismo. Vita et pensiero,
Milano 1937. Znamenitý odborník jesuita P. Ledit, vyda

: vatel protibolševického časopisu „Lettres de Rome“;
v'této knize analysuje poměr komunismu a náboženství.
Ukazuje na principy komunismua shledává jej naprosto

bezbožeckým, všímá se jeho metody protinápoženscého| bóje“a konstatuje, žetento neochabl, banaopak stal se
í urputŘějším a rafinovanějším, takže oklamává. zahranič

ní pozdrovatele. V -knize je snesen důkladný materiál
dokumentární. , ň :

LOWENSTEIN dr.: Der psychische Restitutionseffekt,
das- Prinzip der psychisch bedingten Wiederherstellung
derermiideten, -der erschopftenund der erkrankten Funk
tion.. Benno Schwabe-Verlag, Basel 1937, cena 8 šv. fr.
Knihaje velmi odbornězpracována a přináší několik po-.
znatků o psychickém vlivu, který může způsobit v una

| = veném člověku osvěžení. Unavená činnost může být afek| tem nebo jinými počitky smyslovými obnovena. Kniha
mávzácné a novépoznatky psychologické,

NECHVÁTAL Fr.: Magneiová hora. Melantrich; Praha
1937.Poesie sv. 27, str. 148. Po prvé se mi dostal do ru
ky soubor Nechvátalových básní, které, mohu říci, mne
okouzlily. Jsou stmeleny ve tři oddíly: Kalné víno, Vy
pálená: země a Polibek jihu, napojeny silou i něžností lás
ky (Má lásko, 27, 54,56), strhující kouzlem svých gest
(ČI ci všechny muže, co jich pod oblohou, ke svému kříd

tl amaveč.

| -lu -připnout v strmýlet, vždyť jako já i oni také mohou
blankytem víry. sen svůj napájet), toužící po oddechů a
síle zažehnout nové ohně krásy (teď, Pane můj, svou
dlaň mi vhloubi prostři a setři každý šrám avrať mi starý:
smích, 94, sem drsnou harfu pro píseň Beránkovu...),
s reflexy. dějů španělských (Tví malí, věrní vstali, Ty'
Kriste-nejchudší, Ty nesmrtelný králi, by prošli po. dru
hé Tvou „nejkrásnější dráhu pro duše svobodu, pro svě
ta rovnováhu).

OHNET:: Farář z Faviěrsu, román křivdy a vítězství.
Přel. Jar. Demasi. Vyd. Spol. podniky v Přerově, str. 260,
cena 20 Kč, váz. 28 Kč. Francouzský román z kněžského
života. Jemné a psychologické je propracování zvlášť
hlavních osob vynikajících ušlechtilostí nebo zlobou. Ab
bé Daniel po trpké zkušenosti zrazené lásky zříká se svět
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ských radostí, staví obětní oltář kněžského povolání, aby
se věnoval. trpícím- tohoto. světa. Ujařmen-svým těžkým
křížemje vydánna pospas urážkám, hrozbáma násilnos
tem. Avšak nízkost okolí ušlechtilého kněze jen jej vyvý
„Šilaa -ukázala celou vznešenost jeho povahy, neznalou
všech lstí, jimiž se proti němu pracovalo. :

RAHNER: Die Gottesgeburt. Die Lehre der Kirchen
věter von: der Geburt- Christi im Herzen des Gláubigen.
".F, Rauch, Innsbruck 1935. Jde o zvláštní otiskčlánku, pu
blikovaného v,Zeitschrift fr. kath..Theologie 1935.Autor
zkoumá v patristické: tradici prvky pro výraz a smysl

m zrození:Boha v duši, jak oněm ráda mluví mystika ně
. mecká 14. a 15. století, zvláště škola Ecekehartova. Stu
: die je velmi dobře'dokumentována. á přináší hodně.svět
8 la do této otázky.
je "ZUCKERHAŇS: Studien zur-jůdischen Selbstverwal
I tung im Altertum. Schocken-Verlag, Berlin. SW 19, str.
i“ 200, cena neváz. 6 Mk, váz. 7.50Mk. Autor projednává. his
i toricko-právnicky otázku židovské samosprávy- v době

po vyhnanství až do prvníchstoletí.po Kristu. To.je vět
| Šinoudoba, kdy židé již neměli takovou neodvislost od

jiných států jako za.dob-královských: Než právě. :tato
doba je velmi. zajímavá, Jak totiž židé. spravovali sebe

:samy' podle Zákona i pří nadvládě perské; hellenské.a
římské.-Pojednání autorovo o tom- je, vědeckéa jasné.
Není tak snadné ukázati adokázati, kdo v té době-měl
tuto .moc v rukou, sledovati její. posloupnost a její nové

— utváření, Zajímavě, odvolávaje se vždy na dokumenty,
©projednává otázku. erusie a pak vznik Farizeů a. Sadu
"ceů ajejich různý vliv při samosprávě. Možnozde viděti,

jakduchovní a světské pojetí samosprávyvyvolává růz
né. směry a třenice. Soudní moc. přichází nejvíce na pře
třes v,době.Herodů a pak:římských prokurátorů. Zde pro
jednává autor i procesy soudní,jež známe z novozákon“

„ních.spisů, jichž používá jako jednoho: z důležitých pra
menů. pro posouzení moci Synedria. Z procesů ge-sv.

„Pavlema Jakubemautor. čerpá dosti látky, ne tak-z pro
+ cesu Kristova snad-i. proto, že v textové kritice staví se
7 -za liberálnější protestanty.: Další: polovici -spisu věnuje

„Velkému soudnímu dvoru v Jerusalemě, dále Akademii
<v Jabne po.zboření Jerusalema: a patriarchátu. "Tato doba
velkých učitelů židovských, ač je-nejasná a také prame
ny proni nejsou tak-hojné a. přesné, je ve spise podle
možnosti jasně podána. u
© Zivotem: Zachraňte národ! Zbrojíme a.stavímá pev

n nosti „ploti -vnějšímu nepříteli. Vražda z milosrdenství.
Život sv. Vojtěcha. ,
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