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Nejdůstojnější Biskupská Konsistoř v Hradci

Králové udělila této sbírce církevní approbaci a „impri

matur“ výnosem dtto 20. srpna 1910, čís. 6105.



I.

Koruna Svatováclavská a národ Český.

V kobce zakaplí sv. Václava ve velechrámu sv.
Víta na hradě Pražském za těžkými, železem pobitými
dveřmi se 7 zámky, v železné pokladně sedmeroná
sobně uzavřené chová se poklad každému upřímnému
Čechu nejvzácnější. Jest to ona část klenotů koruno

vačních, kterou veliký básník český J. Vrchlický“veskvělé kanzoně nazývá
„skvostem svatým nesmrtelné ceny,
šperkem vzácným přeumělé zdoby“ —

jest to koruna Svatováclavská.
Byl to Karel IV. blahé paměti, který ji zhotovit

dal ještě jako markrabí Moravský, když otec jeho Jan
Lucemburský starobylou Korunu Ss jinými koruno
vačními klenoty státu Českého, bezpochyby k vůli
získání peněz, někam žašantročil. V r. 1346 dal ji
zhotoviti, a aby ji pojistil proti hamižnosti kteréhokoliv
panovníka českého, vyžádal si na papeži Klimentu VII
zvláštní bullu, kterou pod pokutou klatby zakázáno
korunu tu nejen zciziti, ale i zastaviti. „Na hlavě sv.
Václava měla spočívati a s hlavy té neměla býti brána,
leč. toliko, když český král měl býti korunován, anebo
kdyžby se v Praze konala slavnost, při které by králi.
slušné bylo korunu tu vzíti, však tak, aby ji toho dne
povinen byl zase. ná hlavu světce položiti“ (Ottův
Slovník naučný). |

Jest koruna sv. Václavská zlatá obruč v průměru
19-20 cm., již lze rozložiti ve čtyři části. Z každé té
části vyrůstá zlatá lilie 12 cm. vysoká. Nad korunou
klenou se dva oblouky .zšíří 27 mm., posázené sma
ragdy, rubíny a. perlami, vzájemně se křížující a v Kří
žovém bodu nesoucí látinský kříž 8 cm. vysoký. Ra
mena kříže zdobena jsou na konci bledými rubíny a
na plochých stranách vyryt jest nápis: „hic est spina
de corona Domini.“ Koruna Svatováclavská jest zá
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roveň drahocenným religuiářem, chovajícím zlomek
trnové koruny Páně. Do kříže zlatého vložen jest
křížek safiírový dva a půl cm. zdélí s byzantským
basreliefem. Na čelní straně pod jednou ze čtyř lilií
jest zasazen nebroušený safír 40 karatů vážící, vedle
něho pak s obou stran jsou kříže z nebroušených
rubínů. Na ostatních třech polích pod liliemi zasazeno
jest po třech drahokamech vedle sebe.

A jako části zlatého vínku posety jsou draho
kamy v podobě kříže, tak posety jsou drahokamy
i všecky čtyři lilie a na špičkách jejich upevněny jsou
veliké perly provrtané a zlatými knoflíky se zářícími
smaragdy upevněné. Uvnitř pak vyložena jest koruna
nepohyblivou čepičkou.

Tof, přátelé drazí, památka naší slávy, znak naší
síly, naděje naší budoucnosti! S hlubokou úctou sklání
se před klenotem tímto každá hlava Česká, S vroucí
láskou Ine k tomuto pokladu každé srdce české. Ale
s úctou tím hlubší, s láskou tím vroucnější pohlížíme
ke koruně té my Čechové katolíci, poněvadž my v ní
nevidíme jenom vznešený symbol politický, my zříme
v ní i vznešený symbol náboženský. Nám katolíkům
neznamená koruna sv. Václava jenom práva, svobodu
a samostatnost naší vlasti, její zlato, její kříž, lilie,
drahokamy mají pro nás význam ještě vyšší a ještě
vzácnější. Ony nám znamenají, že národ Český jest
národ křesťansko-katolický, národ Mariánský, národ
velikými světci proslavený.

I. Národ Český jest národ křesťansko-katolický.
Nad korunou Svatováclavskou vznáší se kříž. Ono
znamení, jež ještě před 19 sty lety bylo znamením
potupy a hanby, takže v zákonech římských zakázáno
bylo naň věšeti svobodné občany římské, a jež stá
valo se nástrojem popravčím toliko pro otroky a zlo
činné cizince, to vztyčuje se na korunách královských.
A víte dobře, přátelé drazí, proč! Protože jest to zna
mení Syna člověka, protože jest nástroj našeho vy
koupení, protože jest to kříž Kristův. „Nad všechny
kmeny cedrové tys vznešenější“, pěje o něm Církev
v hodinkách na den Nalezení sv. kříže, „poněvadž na
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tobě pněla Spása světa, protože s tebe Kristus
triumfoval.“ Kříž Kristův otevřel lidstvu bránu do
Církve Kristovy, syny Církve té stali jsme se i my
Cechové, když tímto křížem požehnali nás svatí bratří
Solunští, apoštolové slovanští. Od IX. století jsme
dítkami Církve Kristovy a sice té pravé, ryzí Církve
Kristovy — Církve křesťansko-katolické. A to, přátelé
drazí, nám připomíná to ryzí zlato, z něhož zhotoven
jest kříž koruny Svatováclavské. Křesťany a katolíky
byli sv. Cyrill a Method, křesťany a katolíky byli Bo
řivoj a jeho komonstvo, jež na Velehradě dalo se po
křtíti, křesťany a katolíky byli všichni ti, kdož prvé
z rukou sv. bratří a jejich žáků přijímali u nás SV.
křest. Po celých následujících pět set let tkví pře
svědčení toto tak mohutně v srdcích našich předků,
že snejvětší rozhořčeností odmítají každý pokus zblou
dilců, kteří do vlasti naší přišli, aby národ od Církve
křesťansko-katolické odtrhli. Ba i tehdy, v bouřlivém
století patnáctém, když hrůzy náboženských rozporů
zachvátily naši zem, obrovská většina národa jest
přesvědčena, že křesťansko-katolická Čírkev jest pravá,
a proto hledají s ní spojení a S nesmírnou radostí je
přijímají. A jestli ve století XVI. národ náš v jedné
části své dal se strhnouti od té pravé a ryzí Církve,
neznamenalo to a neznamená, že přestal býti národem
křesťansko-katolickým. Těžce, ba strašlivě odpykáno
bylo toto poblouzení! Zdá se mi, přátelé drazí, jakoby
zrovna Prozřetelností Boží byl veden veliký otec vlasti
Karel IV., když do zlata koruny Svatováclavské dával
zadělávati trn z trnové koruny Páně. Zdá se mi, jakoby
pro všecky věky na pamět nám mělo býti uváděno,
že v tom okamžiku, když odloučíme se od ryzí a pravé
Církve, od své předky nám odkázané Církve katolické,
nezbude nám než cesta trnitá, cesta krve a utrpení.
jsou-li dle slov velikého politika římského Cicerona
dějiny učitelkou života, pak přál bych si, přátelé drazí,
abychom si tohle hluboko do mysli vštípili, tím hlou
běji, Čím více se snaží v době naší celá řada mužů
v postavení často vynikajícím národ náš od ryzí, pravé,
křesťansko-katolické Církve odloučiti.
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2. Ke kříži na Koruně Svatováclavské vine se
lilie.. Co to znamená? Pochopite to, přátelé drazí, když
dovedu vás v duchu před město Jerusalem, k-oné
hoře, jež ze všech pahrbků světa se stala nejslav
nější —--k hoře Kalvarii. Hle, tam na vrcholu jejím:
stojí kříž a na něm za zlolajných výkřiků a divokého

jsou to ruce, které objímají tvrdé, krví zbrocené dřevo
kříže, čí jest to postava, která se vine k tomu straš
livému lůžku smrti? Jak byste neznali Rodičku Boží,
jak byste nepochopili, že jest to ona — Matka Ukří
žovaného — Panna Maria? Dávno před sty lety nazval
ji Starozákonní básník lilií polní a od té doby lilie
stala se symbolem, obrazem jejím po všecky časy.
„Vykvetla lilie Čistá V kalicha čistého lůně
v zahradě Ježíše Krista, nebeská dýchala vůně,
andělé slétali se všech stran andělé křídla ztápěli
v nebeská tato mista. v čarovné její vůně.

-Ztajena všemu světu
v chudičkém Nazaretu
rostla a kvetla, voněla
královna všelikých květů“ ...

pěje o ní náš český, Bohem posvěcený básník. (Pietas.
Sigismund Bouška O. S. B.) Lilie na koruně Svato
václavské znamená, přátelé drazí, že my Čechové jsme
národem Mariánským. Nedosvědčuje to sice titul úřední
jako v sousedním království Uherském, které zove se
regnum Marianum, království Mariánské, ale dosvěd
čuje to něco více než titul, dosvědčuje to skutečnost.
Který národ, přátelé drazí, může se chlubiti tolika
slavnými poutními místyMariánskými, jako Českoslo
vanský národ náš? Který národ má tolik svatyň za
svěcených úctě Rodičky Boží, jako my? Projděte
našimi chrámy a všude setkáte se s oltářem Matky
Páně. A to ještě není vše! 5 obrazy, sochami, ka
pličkami Mariánskými setkáte se i na rozcestích, v hlu
binách lesů, na vrcholích hor. Jménem jejím hlaholí
kovová srdce zvonůa chvějí se měkká srdce lidská,
nadšeným veršem opěvají ji rty básníků a prostinkými
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slokami velebí ji ústa lidu. Se všech stran zní k nám
jméno Maria a žádná řeč na světě nevytvořila si tak
krásné a něžné obměny tohoto jména jako řeč česká.
Opravdu, platí-li o kterém lidu, pak jistě o lidu českém
ta slova knihy Ecclesiastika: „V lidu ctěném vkořenila
jsem se.“ (24, 16.) To, přátelé drazí, musí býti chloubou
naší, že jsme národem Mariánským a proto rázně
musíme odmítnouti každý pokus, který | směřuje
k tomu, abychom od lásky a úcty k Rodičce Boží byli
odtržení.

3. Vínek, kříž, lilie, zlato koruny Svatováclavské
posázeno jest drahokamy a perlami vzácné krásy a
nevídané ceny. Jest na celé koruně 91 drahokamů a
20 perel. Krvavá barva rubínů střídá se s bělostným
úbělem perel, modrý jas safírů se zeleným ohněm
smaragdů. A tato zpousta drahých kamenů a perel
naznačuje, že jsme národem velikými světci prosla
veným. Každý ten drahokam, každá ta perla jest nám
odznakem a upomínkou na některého světce a světici
národa koruny Svatováclavské. Rudé rubíny, toť krev
našich mučedníků, modré safíry, toť naši svatí kajícníci
a poustevníci, bělostné perly, naše sv. panny a zelené
smaragdy, toť ony duše zbožné, které sice Církev
zřejmě za světce národa neprohlásila, ale které důvěra
a přesvědčení lidu českého za zvláštní vyvolence Boží
vždycky považovala a dodnes považuje. Jsou nebrou
šeny ony drahé kameny koruny Svatováclavské, ne
dotkla se jich ruka lidská, aby je proměnila ve tvary
umělé, ponechána jim přirozená jich podoba. A právě
proto jsou cenny a vzácny a právě proto také tím
věrnějším jsou obrazem našich svatých oslavenců.
Kdykoliv zžíravý, kritickou umělostí se pyšnící rozum
lidský brousiti počal na postavách našich národních
světců, zřídka kdy je zvelebil a vyšší ceny jim dodal.
Vždy spíše jejich přirozenosti ubral a bohužel, že
téměř vždycky to, co tvořila v nich živoucí síla mi
losti Boží. A to ne snad proto, že by v životě těchto
mužů a žen, gloriolou svatosti ozářených, bylo sku
tečně cosi nesvatého, ale proto, že ruce, které chápaly
se péra, nebyly vedeny láskou, nýbrž chladností, ne-li
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odporem a nenávistí. A jenom tak se stalo, že my Če
chové, národ tolika světci proslavený, na národní
světce své zapomínáme, k jejich památce netečně se
chováme, ano snad si jich vůbec ani nevážíme. Zdá
se vám snad, přátelé drazí, toto slovo tvrdé, ale jest
pravdivé. Jděte po příbytcích katolických Čechů, kolik
tu najdete obrazů národních světců našich? Dívejte
se na podpisy našich mužů a žen, u kolika setkáte
se se jménem našeho národního světce a světice?
Nanejvýš jest to jméno umělé, přeložené, zčeštěné, ale
jest to jméno světce z národa jiného, ne však z ná
roda našeho. A navštivte místa, kde žili a působili
tito naši vyvolenci Boží, zdaž mnohá z nich nezejí
pustou prázdnotou. Ano jsou i taková, která trčí v roz
valinách a není ruky české, která by je povznesla
k nové slávě nebo aspoň k novému životu. A přece,
je-li pravdou, že národ čerpá svou sílu a Svou víru
v budoucnost ze svých velikánů, kde jistěji by ji
mohl čerpati, nežli ze svých velikánů světců? Přátelé
drazí, aby aspoň v srdcích našich oživla památka
svatých patronů českých, aby aspoň srdce naše se
probudila k lásce k našim národním svatým a svě
ticím Božíma jich křesťanským, pro život národa vele
potřebným ctnostem, chceme jim s pomocí Boží vě
novati tyto promluvy májové.

Měsíc máj — měsíc Mariánský! A právě proto,
že je to měsíc Mariánský, zaslouží, aby posvěcen byl
rozkvětu úcty českých patronů. Vizte,. přátelé drazí,
korunu Svatováclavskou! Kde připevněny jsou nej
vzácnější perly a nejdražší drahokamy než právě na
kříži a na lilii. Ve spojení s Kristem a s Rodičkou
Boží, lilií nejvzácnější, došli oni synové a dcery našeho
národa té dokonalosti křesťanských ctností, která zlatila
je září svatosti a pojistila jim věčnou oslavu. Jako byli
pravými následovníky Krista, tak byli vroucími ctiteli
Rodičky Boží. A úctu tuto v národě našem probou
zeli, úctu tuto v národě našem živili, do věků příštích
upevňovali a jako odkaz nejvzácnější nám svým po
tomkům zanechali. Slavný vlastenec Bohumil Balbín
napsal: „Milá byla Maria Panna Čechům“ a já, přá
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telé drazí, jsem přesvědčen, že jest a bude milá ná
rodu našemu i dál.

Národ Český, národ katolický, národ Mariánský,
po příkladě svých předků Rodičku Boží ctíti a milo
vati nepřestane! A v národě tom a s národem tím
ctíti a milovati ji nepřestanem ani my, synové a dcery
českoslovanští.

Končím slovy básníka, jimiž obrací se ke koruně
Svatováclavské, slovy, která tak hluboký mají význam
pro katolický, Mariánský, světci proslavený národ náš,
a která spolu tak úzce souvisí i s myšlenkou vytrvalé
úcty Mariánské v lidu českém. Jsou to slova, jimiž
vyjadřuje se všecka naděje vlastence, katolíka a dítka
Mariina:

„Tys Grál náš, odkud spásy zdroj se roní,
Tys berla pevná v těžké naší pouti,
a láskou mocni, silní vírou v sobě
s důvěrou zříme k Tobě,
nám i budoucím nedáš zahynouti.“ (J. Vrchlický.)

Amen.

2.

Sv. Václav — vlastenectví.

Bylo to v máji r. 1895, kdy otevřena byla v Praze
nezapomenutelná | „Národopisná výstava | českoslo
vanská“. Národ český snesl sem všecko, co měl nej
vzácnějšího po předcích svých. A uprostřed všeho
toho bohatství, uprostřed všech těch upomínek staré
slávy české na prvém místě ve středu hlavního paláce
výstavního v královském pavilonu pod baldachynem
postavil sochu světce, jehož jméno od 10 věků v ústech
lidu se ozývá — sochu sv. Václava. Na místo prvé ji
postavil, neboť toto místo v Ceském národě zabezpečil
si svým životem, svými skutky, svými ctnostmi a
svou smrtí.

Kdo z nás, přátelé drazí, neznal by život svatého
knížete, dědice zeměČeské? Všichni zajisté víme, kterak
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jako dítě roste pod vedením zbožné babičky své sv.
Ludmily, kterak jako jinoch osmnáctiletý po smrti svého
otce knížete Vratislava v r. 921 stává se spoluvladařem
matky Drahomíry, a kterak o dva roky později jako
dvacetiletý muž sám béře do ruky otěže vlády v kní
žectví sobeckými podniky domácího panstva ztenče
ném, na kraji záhuby se nacházejícím. Těžké boje do
mácí i zahraničné provázejí „hned prvá- léta vlády
Václavovy. Zlický kníže Radislav, bavorský vévoda
Arnulf, německý císař Jindřich Ptáčník vrhají se na
knížectví Václavovo, ale s pomocí Boží odraženy jsou
tyto útoky a až na nepatrný závazek mocnému císaři
německému uhájena jest samostatnost knížectví Českého.

Známe, přatelé drazí, všichni tyto bouřlivé doby,
v nichž stálnická moudrost a neochvějná statečnost
svatého knížete ochránila vlast naši od těžkých pohrom
vnějších, ale známe také i onu ušlechtilost, sprave
dlnost a rozvahu, kterou snažil se uchrániti svoji zem
od těžkých pohrom vnitřních. Než nedovedli chápati
velikých myšlenek Václavových právě ti, pro něž pra
coval. Křesťanství, jež právem sv. kníže považoval za
jediný a dokonalý základ života, pyšným a pohanskou
zvůli prodchnutým velmožům bylo jhem protivným a
nesnesitelným. Nechut jejich a odpor-proti horlivému
a zbožnému panovníku dospěly konečně ke krvavému
zakončení v pondělí 28. září r. 935 (dle nového ná
zoru 929), kdy z rána na prahu kostela sv. Kosmy

„a Damiána ve Staré Boleslavi klesá sv. Václav mrtev
pod ranami vrahů.

Jak smutná, jak bolestná to událost! Jako obět
myšlenek nejvznešenějších zmírá muž všemi ctnostmi
zdobený, zmírá na prahu věku, kdy život dává roz
pučeti nejkrásnějším květům a. nejsladšímu ovoci.
A ještě smutnější, ještě bolestnější jest, přátelé drazí,
že ona lidská pýcha, onen vzdor, který přerval život
sv. knížete Václava, zapouští své nezmarné kořeny do
srdcí některých synů našeho národa až dodnes, takže
snaží se vyrvati úctu k tomuto světci mučedníku ze
srdcí lidu českého, a zvláštní, že jest to opět ona
zbožnost sv. Václava, jeho křesťanská horlivost, která
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popuzuje leckteré, aby památku jeho poskvrnili. Dle
falešné fráze, že člověk zbožný nemůže býti statečným,
líčí zbožného knížete jako zbabělce, slabocha, sketu.
Kdyby, přátelé drazí, nebylo ani stálého podání, dle
něhož vždycky národ Český představoval si sv. Václava
hned od prvých dob smrti jeho jako sedícího na bruně
S pancířem, přilbou, kopím a mečem, až dosud uka
zovaná drátěná košile, přilba a meč sv. Václava, kterým
král při korunovaci paSuje na rytířství Svatováclavské,
jsou stálým hmatavým důkazem proti lživým smy
Šlenkám odpůrců úcty Svatováclavské.

Přátelé drazí, cizozemcí, kteří psali životopis sv.
Václava, Gumpold, biskup Mantovánský, a Vavřinec
mnich Montekassinský, zahrnuli chválou sv. knížete
a synové Českého národa odvážili se zahrnouti ho
hanou. A to proto jenom, že to byl muž v pravdě
křesťanský, muž zbožností vynikající, muž svatý!

Zbožnost sv. Václava plynula z jeho vroucí lásky
ke Kristu a k Rodičce Boží. O jeho lásce ke Kristu
svědčí vedle jiných skutků zvláště ona úcta k nejsvě
tější oběti mše sv., k níž dle zpráv legendárních sám
chléb a víno připravoval, při níž knězi přisluhovati se

horlivě navštěvoval a při jejíž návštěvě na prahu
chrámu i život dokonal. A o lásce k Rodičce Boží
svědčí ono podání lidové, jež Balbín zaznamenal a
které obraz Rodičky Boží Staroboleslavské přiřknulo
jako majetek sv. Václava, jejž po své babičce sv.
Ludmile zdědil. A kdyby ani tohoto podání nebylo,
mně, přátelé drazí, by stačilo, abych věřil v jeho hlu
bokou úctu k panenské Matce Páně, čtu-li, Že SV.
Václav „u vzezření byl velebný, tělesně neposkvrněný,
žádaje si z celého srdce umříti jako panic.“

A z této lásky ke Kristu a Matce Boží prýštila
i láska jeho k národu, neboť, přátelé drazí, jenom
pravý ctitel Kristův a pravý ctitel Bohorodičky může
býti pravým milovníkem svého národa a vlasti.

* , *
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Pravý katolík je i pravý vlastenec! Tato slova,
která byla dříve tak samozřejmá, že každá pochybnost
o jejich pravdivosti již předem byla vyloučena, potřebí
v době naší tak často opět a opět zdůvodňovati, do
kazovati a obhajovati. A ptáte se, proč? Veliký pae
dagog Jan Amos Komenský ve spise: „Labyrint světa
a ráj srdce“ líčí poutníka, jenž přišed shlédnouti svět,
padá do -rukou průvodčího nesvědomitého a dostává
od něho „brýle mámení“, které ukazují mu vše jinak,
než vskutku jest. A takové brýle mámení nasazovány

jsou v době naší vždy častěji veškeré veřejnosti naší.
Kdežto v příslušníku každého jiného vyznání, bai bez
vyznání, vidí řádného syna vlasti a národa, v katolíku
pravém a upřímném jej nalézti nechce. A mají snad
oni upírači vlastenecké lásky katolíkům k tomu ně
Jakých opravdových a pádných důvodů? Zpronevěřili
se snad někdy katolíci své vlasti a svému národu?
Zapřeli ho, či snad hoi zradili? Nikoliv, přátelé drazí!
Opravdových, pádných důvodů není; zpronevěrců, za
píračů či konečně zrádců vlasti a národa mezi pra
vými, upřímnými katolíky marně byste hledali. Jediným
důvodem, vždy znova a znova se opakujícím, jest, že
katolíkům vrra brání v lásce k vlasti, že katolictví a
-vlastenectví se vylučují. Přátelé drazí, kdyby katolická
"víra bránila lásce k vlasti, kdyby katolictví a vlaste
necíví se vylučovalo, musili byste o tom vy věděti,
protože jste katolíky nejen jménem, ale i skutkem,
protože zásady katolické víry se staly vaším majetkem
a pravidlem vašeho života. Řekněte, drazí přátelé,
kdy který z učitelů náboženství katolického, kteří vás
vyučovali, kdy který z kazatelů, kteří k vám s tohoto
místa mluvili, kdy který ze zpovědníků, kteří vás roz
hřešovali, lásku k vlasti ze srdce vašeho vylučoval neb
ji ničil? Pravý opak jest pravda: Katolické nábo
ženství lásku k vlasti podporuje, katolické náboženství
Jásku k vlasti přímo nařizuje.

Čo jest láska k vlasti? Láska kvlasti není zvuk
nadšených slov, není hlahol horoucí písně, není jásot

vznícených zástupů, není ani shluk těžkých vzdechů
a nával hořkých slz, není vzplanutí citu! Láska k vlasti



— 13 —

jest účinná snaha o hmotný a mravný prospěch ná
roda, jest šlechetná ochota pro vlast a národ přiná

a myslících hlav jest pravá láska k vlasti a tak i této
lásce k vlasti učí naše katolické náboženství. A jako
ideál, vznešený vzor její staví samotného Ježíše Krista,
jenž tam na hoře Olivetské před slavným vjezdem
svým do Jerusalema přirozený zákon lásky k vlasti
a národu vlastními slzami pokropil a tím jej na svatou
povinnost, na vznešenou křesťanskou ctnost povýšil.
Křesťan katolický božským zákonem jest vázán vlast
svou milovat a náboženství jeho ukazuje mu také cestu,
jak by to jistě, řádně a svědomitě vykonal.

I. Fr. L. Čelakovský v básni: „Růže stolistá“
napsal slova významná:

„Ne horoucnost povalečná ....,
práce tichá a společná
zjedna vlastioslavu.“

Ano láska k vlasti ukazuje se prací pro vlast a národ.
A právě naše katolické náboženství to jest, které na
řizuje především pravému vlastenci tuto práci, velíc
účinně se snažit o hmotný a mravný prospěch národa.
Co je to hmotný prospěch národa? Hmotný prospěch
národa, toť souhrnný blahobyt jednotlivců, neboť národ
jest souhrn jednotlivcův. A ukažte mi, přátelé drazí,
jeden jediný příkaz našeho náboženství, který by bránil
komukoliv z nás nečovati a starati se o své povzne
sení a zvelebení, o rozkvét svého blahobytu? Ne
ukážete, protože nemůžete! Já však ukáži vám sta
stránek, které přímo hlásají příkaz práce k dosažení
pozemského dobra a štěstí. Zaznívá mi tento příkaz
již od bran rajských: „V potu tváře své chléb jisti
budeš“ (Gen. 3, 19.), opakuje se mi vždy znova a
znova V nesčíslných obměnách řádky Písma sv. Sta
rého i Nového Zákona. Ústy Jobovými volá: „Člověk
se rodí ku práci a pták k lítání“ (5, 7.) a 'ostrostí
meče zasekává se v nitro slovy sv. Pavla: „Nechce-li
kdo dělati, ať nejí“ (II. Thes. 3, 10.). A nespokojuje
se, aby jenom položen byl základ a sdělány stěny
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paláce vlastního blaha, nýbrž velí každému, aby staral
se i.o blahobyt bližního podporou, radou, ochranou
majetku a zákazem všeho, co čelí proti právu a spra
vedlnosti. A v stupnici této lásky blíženecké, tak
skvěle a podrobně vyjádřené, na místě prvém staví

ty, kteří jsou téhož jazyka, téže země a téže víry.

Věc podivuhodná, přátelé drazí! To náboženství,
které přece zřetel svůj především k duši člověka
obrací, stává se nositelkou i blahobytu časného. S jeho
svatých rukou slétá požehnání na všecky vymoženosti
pokroku lidského, jimiž hmotný prospěch národa se
zvédá a rozkvétá. Bývaly doby, a mnozí z vás to pa
matují, kdy bez požehnání tohoto nezačala žádná
z prací, těch těžkých, úporných prací hmotných, a kdy
modlitby víry mísily se v prvý hukot strojů, skřek
parních píšťal a hřmot těžkých kol. A ještě dnes, ač
téměř napořád vylučováno jest lidstvem z mist práce,
nepřestává naše katolické náboženství svolávati zbož
nými rty zdar na lidskou práci pro blaho, pro hmotný
prospěch národa konanou!

Než všechen hmotný blahobyt by národu ne
prospěl, kdyby nebyl založen na prospěchu mravním.
Byli národové, kteří v bohatství se takřka topili a
přece zašli a zhynuli. A to proto, poněvadž při všem
tom hmotném blahobytu scházel jim mravní základ,
Odtud, přátelé drazí, pravá láska k vlasti jeví se
zvláště v. účinné snaze o mravný prospěch národa.

Jak hluboký význam mají tu slova Kristova, jimiž znova
a znova. obrací se k nám náboženství katolické: „Co
platno člověku, kdyby celý svět získal, a na duši své
pak škodu trpěl“ (Mat. 16, 26). Je to příkaz Boží,aby
každý snažil se o „Svůj mravný prospěch, a budou-lí
jednotlivci mravně bezůhonní, mravně bezúhonným
bude pak národ všecek. Více než v čem jiném platí
právě v tomto ona tak často opakovaná slova Jana
Nerudy:, „Bude-likaždý z nás z křemene,bude celý
národ z kvádrů.“ -A aby štít národa zářil mravně čistý
a neposkvrněný, k tomu vede nás nejen tato Bohem
přikázaná péče o vlastní mravní povznesení, ale také
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Bohem přikázaná láska k bližnímu. Její hlas burcuje
nás, abychom podali ruky své spolubratřím klesajícím,
podepřeli zmalátnělé, zachránili tonoucí. Skutky du
chovního milosrdenství vytkla nám neodvolatelně cestu
k účinné snaze o mravný prospěch všech našich blou
dících spolubližních.

Tak, přátelé drazí, klade naše sv. náboženství
základ k živoucí síle a jistému trvání národa. Proto,
přátelé drazí, kdo toto náboženství podrývá, ten není
vlastencem, byť tisíckráte se zapřísahal, ten jest vlasti
Škůdcem a to největším. Byl to státník anglický
Disraeli, který řekl: „Pokládám za věc nepochybnou,
že život bez náboženství a tudíž bez mravnosti musí
míti za následek národní neštěstí.“ A bylo to r. 1873
po tak zvaném processí Svatováclavském, konaném
v den 800letého jubilea biskupství Pražského, kdy
veliký politik národa Českého Fr. Palacký zvedl hlasu
svého proti útokům vedeným se strany některých

echů proti katolíkům a na základé skvělé znalosti
dějin našich dokazoval, že podkopáváním náboženství
katolického podkopává se mravnost národa a chystá
se mu hrob. Nůže, ptám se vás, přátelé drazí, vede
náboženství katolické k nevlastenectví? ©

2. Než láska lidská jest již taková, že nespoko
juje se toliko Účinnou snahou o dobro, ona žádá i
ochotné oběti. A tak jest to i při lásce k vlasti. Onou
prací o hmotný a mravný prospěch národa jeví se
toliko polovice lásky k vlasti, druhá polovina spočívá
v ochotě obětovati za vlast a národ-i to nejdražší.

A staví se snad proti tomuhle naše náboženství?
Nejen- že se nestaví, naopak ono jediné této šlechetné
obětavosti učí. Pravím jediné, a. nebojím se to říci,
neboť k oběti jest třeba odříkání, odříkání obrovského,
a takovému „odříkáníučí jenom katolické náboženství,
učí -mu pod křížem Kristovým! Mezi svatými a svě
ticemi, zmírajícími mučednickou smrtí, ctíme my kato
líci celou řadu těch,: kteří položili život svůj za svůj
národ, -za jeho: svatá práva, za jeho svobody. V obě-.
tavosti pro vlast a národ nezůstávali katolíci nikdy
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pozadu, naopak možno plným právem říci, že horliví
a svědomití katolíci bývali a jsou tu dosud prvními.
Přátelé drazí, jenom jednu ukázku! Je z dob těch
nejsmutnějších, kdy švédská soldateska rozlila se po
vlastech českoslovanských, zanechávajíc všude po sobě
krev a zříceniny. Byla to doba nevyslovných strasti
a nejničemnějších podlostí, v níž občanské ctnosti hlu
boko klesaly a náruživosti a zrada slavily vítězství.
A v této době věrností tak pochybné jako příklad vla
steneckého uvědomění září Praha, která nedbajíc slibů
ani hrozeb, proti nepříteli lidu českého se postavila
a ho porazila. A víte, kdo byli ti vítězi nad Švédy,
víte, kdo jim připravil porážku, o níž slavný dějepisec
německý Dr. Weib praví, že to byla porážka nejpo
tupnější v celé té válce ? Byli to měšťané, studenti a
kněží, vedení jesuitou Jiřím Plachým a vicerektorem
Mariánské družiny, primatorem Mikulášem Františkem
Turkem. S heslem: „Braňme se, Maria Panna je
s námi“ od 206. července do I. listopadu odolávali
útokům Švédů, kteří, ač měli vojska dost, ač poloha
jim přála a nejlepší generálové je vedli, přece S ne
pořízenou odtáhnouti musili.

Přátelé drazí, jestli katolické náboženství brání
lásce k vlasti, pak jmenujte mi ještě něco, co by ji
podporovalo!

Jest to, přátelé drazí, již takřka osudem nás ka
tolíků, abychom byli světem tupení a hanobení. Jest
v tom viděti, že jdeme stopami svého Mistra Ježíše
Krista a jeho následovníka sv. Václava, jichž nejšle
chetnější úmysly svět podezříval a jimž také lásku
k národu a vlasti upíral. Podezřívá-li tedy i nás svět,
upírá-li také nám ctnosti občanské a snižuje-li naši
lásku k vlasti, nermufte se nad tím. Naopak, čím více
proti nám svět brojiti bude, tím pevněji přilněme ke své
vlasti, tím účinněji pracujme pro její hmotný a mravný
prospěch, tím ochotněji přinášejme oběti pro ní.
Kráčejme pod ochranou sv. Václava silní vírou, že
neuzná-li nás a naše Činy svět, uzná je jistě Bůh.
Amen.



3.

Sv. Cyrill a Method — svornost.

Bylo to 14. února r. 869, kdy v cele kláštera sv.
Klimenta v Římě loučili se dva muži, jichž jména zářiti
budou po věky nejskvělejším leskem na nebi slo
vanském. Byli to bratří Soluňští, apoštolové Slovanů,
sv. Cyrill a Methoděj. Těžká, smrtelná choroba zlomila
v nejstatnějším věku tělo sv. Cyrilla, ale nedovedla
zlomiti lásku jeho k počatému dílu. Čítě, že smrt se
blíží, modlí se aspoň za své stádo tam daleko na
luzích Ceskoslovanských: „Hospodine, Bože můj,
vyslyš modlitbu mou a zachraň věrného stáda svého,
k němuž jsi byl ustanovil mne, nezpůsobilého a ne
hodného služebníka svého. Zbav všecky od všeliké
bezbožné a pohanské zloby i od všelikého mnoho
mluvného a rouhavého kacířstva, a rozmnož velice
svoji Církev a shromáždí všecky v jednomyslnosti a
stvoř lidi vzácné, smýšlející jednostejně o pravé víře
tvojí a vdechni v srdce jejich slova učení svého.
Opatruj je silnou pravicí svou a pokryj je krovem
svých křídel, aby všichni chválili a slavili jméno tvé.“
A obraceje se k bratru Methodějoví pohnutým hlasem
prosí ho, aby. díla začatého neopouštěl: „Hle, bratře,
až dosud byli jsme oba spřežení jednu brázdu
táhnouce. A já nyní padám na líše den svůj ukončiv.
Ty však zůstaň u dobrého lidu a vyučuj ho pravdě
Boží ...“ Method s pláčem slibuje, a když pochoval
bratra se slávou velikou v chrámě sv. Klimenta, ode
bírá se opět k Velehradu, aby v apoštolské práci po
kračoval s toutéž láskou, s jakou oba se jí ujali hned
při svém prvém kroku na Moravu.

Přátelé drazí, připomínám vám jenom tuto událost
ze života našich sv. věrozvěstů, poněvadž jsem pře
svědčen, že jejich životopis jest vám dostatečně znám.
Ci mohl by býti Slovan, v jehož paměti by zapadl
rok 863, rok slavného příchodu sv. apoštolů vyslaných
na žádost Rostislavovu císařem řeckým Michaelem III.?
Mohl by býti Cechoslovan, který by neznal dobře

2
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čtyřletého svorného působení obou bratří a 18letého
působení Methodějova? Mohl by býti Cech, který by
se nezachvěl vzpomínaje oněch křivých žalob, pro
následování, ano i věznění sv. Methoda biskupy ně
meckými? Vím, přátelé drazí, že všichni to znáte a
radujete se z vítězství, jehož přes překážky i se strany
knížete Svatopluka kladené naší svatí apoštolové
dobyli.

Vždyť příchod sv. Cyrilla a Methoda jest počátkem
nového života našeho národa i všech národů slovan
ských, jest mezníkem, jímž začínají dějiny naší národní,
křesťanské vzdělanosti, jest pevně postavenou hradbou,
od níž odrážely se všecky útoky lakotných sousedů.

Byli to tři mužové, které Prozřetelnost Boží slou
čila, aby vykonali toto blahodárné a požehnané dílo,
oba bratří Soluňští a moravský kníže Rostislav. Jedno
myslným, svorným působením přivedli národ, do té
doby jenom s nechutí a odporem poslouchající Evan
gelium, v lůno Kristovy říše, otevřeli mu bohaté zdroje
křesťanské osvěty a přičinilí se o prvé politické a ná
boženské spojení nejzazších Slovanů. A aby dílo toto
mělo pevnou trvající podporu, opřeli je © skálu
Petrovu.

Není pravdou, co se tak často namítá, jakoby
sv. Cyrill a Method byli hlásali u nás jiné křesťanství
než katolické! Jest to zvláštní, přátelé drazí, že tato
nepravda, kterou nepřátelé svatých bratří se snažili
kaziti za jejich Života apoštolské dílo, a kterou pod
rýti chtěli důvěru k nim i v srdci Otce křesťanstva,
znova, a to z úst českých synů, po 1000 letech zase
se ozývá. Už tehdy obhájili se sv. Cyrill a Method
tak skvěle, že papežové Hadrian II. a Jan VIII. udělili
jim vzácných milostí a výsad, požehnali jim a důstoj
ností biskupů je přioděli. Klín do díla apoštolského
vráží ten, kdo přes všecku historickou pravdu se od
važuje opak tvrditi. Jako svorně a jednomyslně pra
covali, tak ve svornosti a jednomyslnosti s hlavou
Církve žili.

Náboženské sjednocení opřené o skálu Petrovu
přetrvalo věky. A byť později padly hranice arci
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biskupství Methodějova, byť padly i hranice říše Velko
moravské, národ přivedený jednou do lůna Evangelia
neopustil je více. My. katolíci Cechoslovanští jsme du
chovními syny sv. Cyrilla a Methoděje, a proto vším
právem můžeme svou katolickou víru zváti dědictvím
Cyrillomethodějským.

Hle, přátelé drazí, co působí jednomyslná a svorná
práce! A kde naučili se jí sv. bratří? Ve škole Kri
stově. Slyšíme-li modlitbu sv. Cyrilla: „Hospodine,
shromáždí všecky v jednomyslnosti a stvoř lidi vzácné,
smýšlející jednostejně o pravé víře...“, tu jako bychom
slyšeli slova Kristova: „Otče svatý, zachovej je, kteréž
jsi mi dal, ve jménu svém, aby byli jedno, jako i my.“
(Jan 17, 11.) A jistě, že ke svorné a jednomyslné práci
své vyprošovali si požehnání i přímluvu Rodičky Boží.
Že svatou Pannu ctili, nedá se pochybovati, i kdyby
důkazů nebylo — byliť katolíci a kněží! Ale my máme
i důkazy. Chrám na hradě Pražském, založený prvým
pokřtěným knížetem českým Bořivojem, byl chrám
Panny Marie; a kdo by byl vštípil úctu Bořivojovi
k Bohorodičce, nežli ten, který ho vyučoval a křtem
do Církve přijímal — sv. Method? A sv. Cyrill vstu
puje do řádu Benediktinského, do řádu, jenž vyzna
menával se vždycky zvláštní úctou k Matce Páně
a jenž pod ochranu její všude se stavěl.

Škola Kristova a Mariina naučila svornosti sv.
bratry, v jejich stopách ve škole Kristově a Panny Marie
naučíme se této důležité ctnosti i my.

> *
*

Co jest svornost? Svornost jest účinná snaha
v mezích zákona Božího, odstraňovati to, co by pokoj
porušiti mohlo, a pečovati o to, co by pokoj zjednati
mohlo. Pravím v mezích zákona Božího. Platí při
svornosti jako při každé ctnosti, že sluší více poslou
chati Boha, nežli lidí. Svornost má základ v lásce
k bližnímu, jest jedním z jejích květů a proto, má-li
býti ctností křesťanskou, spočívati musí na principu
křesťanské lásky blíženecké, a tím jest Bůh a svatý
zákon Jeho. Právě tímto principem, z něhož vychází,
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liší se svornost křesťanská od tak zvané svornosti
občanské. Svornost občanská žádá tak často přímou
zpronevěru na zákoně Božím; tam, přátelé drazí,
křesťan jíti nemůže, tam jíti nesmí. Právě v dobách
našich jsme toho svědky. „Nerušte svornost!“ volá
se na nás katolíky, vystoupíme--li na obranu svých
náboženských svobod; „rušíte svornost“, hrozí se
nám, protestujeme-li proti útokům na náboženská
práva. K vůli pokoji odstupovati od toho, co zákon
Boží žádá, byla by zpronevěra, a přičiňovati se 0 fo,
co se zákonu Božímu příčí, byla by zrada!

My křesťané katolíci jsme si vědomi ceny a krásy
svornosti, my jsme si vědomi i obrovských účinků
jejích a proto i nutnosti a důležitosti její. Jsme si vě
domi její ceny a krásy, protože nám ji doporoučí Písmo
sv. V epištole k Efezským(4, 2.) volák nám sv. Pavel:
„Prosím vás, já vězeň v Pánu, abyste hodně chodili
v povolání, kterýmž povolání jste.. . snášejíce se ve
spolek v lásce, usilujíce zachovávati jednotu ducha
ve svazku pokoje.“ Přesvědčení jsme o její důležitosti
a nutnosti, neboť dosvědčuje nám to kniha Přísloví
(34, 28.) výstrahou: „Když jeden staví a druhý boří,
co jim z toho pojde než práce ?“ Ano ještě dále jde
tato kniha plná moudrosti, pravíc, že jest to jedna věc
mezi šesti, které nenávidí Hospodin, rozsívání různic
mezi bratřími. A o obrovských účincích svornosti mluví
nám celé dějiny církve. Kdo mohl by se diviti, že
proto tolikráte do roka opakuje Církev před oltářem
ony prosby litanie: „Abys knížatům křesťanským, abys
všemu lidu křesťanskému pokoj a Svornost dáti ráčil,
tě prosíme, uslyš nás!“ Svornost křesťanská jest zá
kladem síly, podmínkou zdaru a dárkyní blaha.

Je-li svornost křesťanská tak cennou, tak důle
žitou a účinnou, pak musí nám býti nejvýš potřebnou.
A tu pravím přímo, že potřebnou jest zvláště nám a

to jako Čechům a jako katolíkům.Jest nám potřebnou jako Čechům. Jsme,
přátelé drazí, a marně bychom to zapírali, národem

poměrně malým, se všech stran nepřáteli obklíčeným
a od věků již s nimi zápasícím. Jaký osud mohl by
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nás potkati, kdybychom ještě mezi sebou se měli
svářit, nežli ten, jejž Kristus Pán slovy sice krátkými,
ale v srdce se zařezávajícími naznačil: „Království
proti sobě rozdělené zpustne a dům na dům padne.“
Toť jisto, že národ náš vždy více se přibližuje té
chvíli, kdy veškerou svou životní sílu musí napnouti,
aby uhájil svá nejsvětější práva, své nezadatelné svo
body, ba sám život. Boj od staletí vedený zdá se do
spívati k rozhodným okamžikům. V této vážné chvíli
třeba jest, abychom všichni byli jedno tělo, jedna duše,
jedna páž a jedno srdce. A k této nevyhnutelné svor
nosti nelze dojíti leč na základě křesťanském a kato
lickém, protože jenom toto náboženství dovede spou
tati všecka srdce jediným pevným svazkem, to jest —
láskou. Dosvědčuje nám to historie. Kdykoliv národ
náš opíral se o náboženství katolické, vždycky byl
Silný a nepřemožitelný. Křesťanskou svorností rostl a
mohutněl a byly to doby slavného uvědomění nábo
ženského za nejkřesťanštějších králů Břetislava, Pře
mysla Otokara II., Karla IV. atd., když národ náš v celé
Evropě měl jméno největší. A kdykoliv národ náš
opustil tento základ, vždycky padal, klesal, hynul.
Století XV., XVI. a XVII. jsou toho svědkem více než
dostatečným. A není divu, neboť ony snahy, které staví
na základě nekřesťanském a nekatolickém, přinášejí
jenom nelásku, a proto nepůsobí než zmatky, různice
a rozkoly, které žádný národ nesílí, ale podlamují.
A když křídla zlomená, ani orel se neubrání! Znají to
dobře naší nepřátelé. Vždycky, přátelé drazí, před
pohromami našeho národa objevovaly se u nás snahy
podrýti nebo aspoň otřásti tím, na čem národ náš od
věků stál, vírou Svatováclavskou a Cyrillomethodějskou.
A bývali to, bohužel, i vlastní synové národa, kteří
k této práci se dali najmouti. Jako děsný přízrak vy
stupuje tu vždy výstražná pláň Bělohorská, na níž
krví zaplacena byla důvěra k rozsévačům těchto cizích
snah. Kéž bychom, přátelé drazí, i dnes to pochopili,
kdy znova hrne se k nám takřka záplava myšlenek
protikatolických, jež, byť si přikládaly jména sebe
krásnější, zvučnější a vlastenečtejší, jména „volnosti“,
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„svobody“, „pokrokovosti“, národ jenom. rozdělují
a matou. Je to podezřelé, že děje set o v době těžkých
zápasů, je to podezřelejší, že přichází to k nám z Ci
ziny, a je to nejpodezřelejší, že se to děje lidmi, kteří
už jedné zrady se dopustili a to zrady na svém po
volání a na své Církvi!

2. Křesťanské svornosti jest nám třeba i jako
katolíkům. Nikdy, přátelé drazí, nebyli jsme svědky
bezohlednějších útoků proti všemu, co katolického,
jako ve dnech našich. Žádné zřízení církevní, žádný
úkon náboženský není dosti vznešený, aby nebyl vy
dáván posměchu, hanám a potupám. | po věcech nám

nikde zastání. „Non licet vos esse“ — „Nesluší se,
abyste byli“, toto heslo, ozývající se z úst nenávist
níků křesťanství v prvých stoletích, stalo se i heslem
století našeho. V této chvíli není to pouhá slušnost,
ale svatá povinnost, aby všichni, kdo slovou ještě ka
tolíky, srazili se svorně v jednu mohutnou hradbu na
obranu své katolické víry. Pravím: svorně, a myslím:
křesťansky svorně, bez ohledu na to, bude-li se komu
zdáti, že se tím ruší pokoj a mír dosavadní. Takový
pokoj a mír, v němž příkazům Božím se násilí děje,
to není pokoj, toť bahno, z něhož jen otrava se Šíří.
Nedomnívej se nikdo, že nemáš k tomu dosti sil. Jedna
kapka vody ovšem mlýnského kola neotočí, jedna nit
velkého břemene nevytáhne, ale množství kapek žene
zpoustu kol, množství nití zvedá břemena obrovská.
Svorná síla katolíků, toť onen šik dobře zřízený, o němž
praví Písmo sv., že jest terribilis, strašlivý. Ničeho také
neděsí se nepřátelé, jako svornosti' katolíků, neboť
kdykoliv katolíci, poznávajíce svou sílu, srazili se
v jeden šik, vždycky bylo vítězství na jejich straně.

Značnou část Evropy zaplavili, až do samého srdce
jejího již vnikali. Zdálo se, že zašlapána bude kopyty
jejich koní všecka vzdělanost, poněvadž křesťanský lid
byl rozerván a rozeštván. Ale trvalo to jenom potud,
pokud neproniklo úpěnlivé volání hlavy křesťanstva.
sv. Otce ke dvorům královským, a když panovníci
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tito poslechli a svorně na nepřítele se obořili, roky
1571 a 1683 dokázaly, co zmůže svornost katolíků.
A nebylo hroznějších chvil pro katolíky české nad rok
1619. Tehdy radikální vláda českých protestantských
stavů, sesadivši zákonitě zvoleného a korunovaného
krále Ferdinanda II., nastolila falckého kurfirsta Frid
richa. Sv. Václavem založený, Karlem IV. velkolepě
přestavený chrám sv. Víta stal se za krále Kalvince
dějištěm tak bohopustého řádění, že i mírnější prote
stanté čeští nad tím hrůzou trnuli. Generál Fridrichův
Mathes Thurn pronesl veřejně, že musí život katolíků,
ba i mírných protestantů, jich jmění a krev zahynouti.
A hle, v této rozhodné době vzpamatovali se konečně
katolíci a svorná síla jejich zlomila vládu Fridrichovu
i jeho nohsledův. A to je pamětihodné, že k této svor
nosti lidu katolického vůbec a lidu českého zvláště
přispěla idea Mariánská. Pod heslem „Maria“ šly ka
tolické voje proti Turkům, pod heslem „Maria“ Šli
katolíci čeští proti Fridrichovi a jeho vůdcům. A já,
přátelé drazí, jsem přesvědčen, že pod žádným heslem
jiným nedobudeme i dnes vítězství nad oněmi směry
protikatolickými, než pod heslem: „Maria“. Čím hlou
běji pronikati bude srdcem každého z nás úcta k Ro
dičce Boží, čím více se cítit budeme dítkami Ma
riánskými, tím více bude u nás lásky, a protože
svornost jest květem lásky, tím více budeme k sobě
Inouti, tím více si budem rozuměti, tím sjednoceněji
budeme vystupovati.

V pohnutých dějinách XII. století dočítáme se,
kterak 10. prosince r. 1185 stanuli proti sobě Čechové,
rozeštvaní Němci, v bitvě u Loděnic v kraji znojem
ském. Strhl se zápas tak strašný, že hluk bubnů, řev
vojska, dupot koní a zvuk zbraní slyšeti bylo na míli
cesty. Na 4000 srdnatých mužů tam padlo. Aby se
neprolévala dále krev bratrská, poddal se Konrád Otta
knížeti Přemyslovi. Na hradě pana Viléma z Kounic
slavilo se smíření. Pan Vilém byl také v bitvě, a že
bylo zima, oblékl na železný krunýř kožich, jenž po
boji rozedrán byl více než tisící ranami sečnými a
bodnými. A tu, když po smlouvě zasedli k hostině,
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povstal a rozhaliv kožich pravil: „Tak uměli bojovati
proti sobě rodní bratří, když je seštval cizinec.“ A vida
zaražení zvedl pohár a zvolal: „Jsme zase národem
jedním. Nebudiž sváru mezi námi. Ať žije naše spo
lečná vlast!“ A páni, kteří stáli ještě nedávno proti
sobě, padají si v náruč a tisknou Si ruce.

Velicí vzorové svorné práce přes 1000 roků od
počívají již ve spánku smrti. Sv. Cyrill v Římě v chrámě
sv. Klimenta, sv. Methoděj na Velehradě. Kde však
jest jeho hrob, dodnes známo není. Pověst česká praví,

©že nemůže býti nalezen proto, že nepřestávají panovati
sváry mezi námi.

A jsou to, přátelé drazí, dodnes cizinci, ne-li pů
vodem, tedy snahami a myšlenkami, kteří štvou nás
jako Čechy i jako katolíky. Z tisíci ran krvácí při tom
tělo i duše našeho národa a čas nejvyšší, nemá-li vy
krvácet docela. Pod ochranou Rodičky Boží srazme se
na základě křesťanské svornosti aspoň my, přátelé
drazí, ať jsme opět jedním katolickým národem, ať žije,
zkvétá a mohutní naše vlast a naše Církev. Amen.

4.

Sv. Jiří — statečnost.

Kdo z vás, přátelé drazí, by neznal oné zname
nité sochy rytíře ubíjejícího draka, stojící na nádvoří
královského hradu českého u velechrámu sv. Víta?
Od roku 1373 stojí tam socha ta, zhotovená nákladem
Karla IV. slavné paměti od bratří Martina a Jiřího
z Klussenbachů. Jest to všeobecně známý sv. Jiří na
hradě Pražském.

Vlastí sv. Jiří byla Kappadocie v Malé Asii. Po
cházeje z vynikajícího rodu křesťanského, věnoval se
službě vojenské, zůstal však i jako vojín ctnostným,
bohabojným a statečným vyznavačem Kristovým. Mělť
před sebou obraz otcův, jenž pro Krista přetrpěl smrt
mučednickou. Užívaje skvělých darů ducha, jimiž byl
nadán, dostoupil v poměrně mladém věku hodnosti
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plukovníka ve vojsku císaře Diokletiana, jenž, ač
pohan, s počátku vlády své se ke křesťanům choval
dosti mírně a příznivě. Když však později dobyl ví
tězství nad Peršany, zpyšněl a veden pýchou a ra
dami dvořanů, vystoupil proti křesťanům pověstnými
krutými edikty Čí výnosy, vydanými 24. února r. 303.
Křesťané měli býti dle nich úplně vyhlazení. Rozpou
tala se tehdy litice vražd po vší říši Římskéa nebylo
věku, stavu a povolání, z nichž by nevzešlo statisíce
trpitelů. Mezi prvními obětmi byl i plukovník. Jiří.
Zprvu snažil se ho císař pohnouti k odpadu od víry
sliby, pak hrozbami, Konečně i mukami. Než Jiří od
povídal na vše to vždy stejně: „Císaři, proč stíháš
křesťany, kteří ti ničím neubližují, mečem a ohněm?
Bohům tvým ovšem se neklaní a neobětují, neboť bo
hové ti jsou jen mrtvé modly, ale modlí se za tebe a
za celou říši k živému Bohu a jsou ti věrně a po
slušně poddání.“ Vida císař, že Jiřího nesvede, dal ho
katům, kteří ho odpravili 24. dubna r. 303.

Ú

Ucta sv. Jiří, statečného mučedníka, šířila se
rychle na Východě a brzy přešla i do zemí západních.
Již ve století VI. stavěny byly ve Francii chrámy na
jeho počest, obraz jeho skvěl se na vojenských pra
porech, a když povstalo středověké rytířstvo, stal se
sv. Jiří vzorem bojovníka pro křesťanskou víru a ctnost.
Jménem jeho založeny různé řády a spolky rytířské.

K nám Čechům přišla úcta sv. Jiří hned s věro
zvěsty slovanskými sv. Cyrillem a Methodem. Byl to
zbožný otec sv. Václava, kníže Vratislav I., který vedle
chrámu Panny Marie, založeného Bořivojem, vystavěl
chrám sv. Jiří. Tak stal se patronem země Ceské, a
starodávná kaple postavená na památném pro nás
Čechy vrchu Řípu, široko daleko viditelná, hlásá do
dnes, že se Český národ postavil pod jeho ochranu
a že si ho zvolil za vzor křesťanského života.

Představován bývá sv. Jiří jako rytíř na koni
zápasící S drakem, při čemž na některých obrazech
bývá stojící neb klečící postava dívčí. Umělci chtěli
tim znázorniti neochvějnou statečnost tohoto světce,
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který zmužile bojoval s drakem nevěry pohanské, jenž
zničiti chtěl něžnou nevěstu Kristovu — sv. Církev.

Hle, přátelé drazí, prvé dva chrámy na hradě
Pražském byly chrámy Panny Marie a sv. Jiří. Od
dávných věků jest tedy zpoutána úcta sv. patrona
našeho s úctou Rodičky Boží a proto i my dnes

v rozjímání Mariánském za předmět zvolíme si hlavní
ctnost tohoto světce — křesťanskou statečnost.

* *
*

Národní píseň naše zpívá: „Bývali Cechové statní
junáci, bývali rekové, tak je znal svět.. .“ Ano, přátelé
drazí, bývali Čechové mužové stateční. Otevřeme-li
knihu dějin naších, dočteme se téměř na každé stránce,
že, pokud toto království naše bylo samostatné, bili
se předkové naši pro slávu jeho jako lvové. Heslo
slepého krále Jana: „To, bohdá, nebude, aby český
král z boje utíkal“, bývalo i jejich heslem. Jméno sta
tečnosti české bylo tak známé, že platilo přísloví:
„Co Cech, to hetman.“ A i tehdy, když ztratili jsme
samostatnost svou, když čeští synové šli prolévati krev
za zájmy říše Habsburgské, vždy vyznamenávali se
chrabrostí příkladnou. A pluky české až dodnes mají
svou pověst pluků udatných a statečných. A nebyli
Cechové jenom stateční bojovníci, udatní vojínové,
byli i stateční křesťané a katolíci. Bylo to r. 1471, kdy
Jiří Poděbradský povolal do Prahy ke dni sv. Lud
mily všecky katolické kněze, aby je po radě Rokyca
nově přinutil přistoupiti ke straně utrakvistické. Přišlo
tehdy katolíků do 714. Ráno 106.září sešli se v chrámě
sv. Víta, aby přítomní byli mši sv. ke cti Ducha sv.
A když bylo po mši, vystoupil v kapli sv. Václava
děkan hlavního kostela Hilarius Litoměřický a pravil:
„Dnes nám a vlasti naší nastává den veliký, buď ka
tolíci budem neb husité. Běda tomu, běda před Bohem,
před nebes Královnou a před sv. Václavem, kdo by

zrádcem se stal. Možná, že král Rokycanou navedený
někomu na život sáhne. Bratří, mějme srdce! Sv.
Václav za víru umřel, sv. Ludmila právě tohoto dne
za víru zemřela, nuže buďme volni za víru i smrt pod
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stoupit!“ A všichni přítomní zvolali: „Amen. Kyrie
elejson“, a na kolenou slibovali před Bohem víru hájit,
za víru umřít. Hned pak šli na hrad, a když král přišel
a S přísností na ně promluvil, aby přijali utrakvistická
kompaktata, vystoupil Hilarius a pravil: „My katolíci
jsme kompaktat nepotřebovali, a jak ti je drží, kterým
dána jsou, to ať Bůh soudí. Chraň, jasný králi, chraň
svatou víru pravou a věz, že raději zemřeme, než
bychomod: Církve odstoupili.“ Přítomní utrakvisté:
myslili, že král smělého řečníka na místě probodne,
ale král zbledí a mírně odstoupil. (Svoboda: Kato
lická reformace I.) Hle, přátelé drazí, tak dovedli Sli
předkové své víry vážit, tak rázně i na takovém místě
ji dovedli hájit. A právě v obraně svaté víry projevuje
se statečnost křesťanská. Jest pak ctnost tato svatou
povinností křesťana katolíka. Sv. Pavel výslovně to
praví, řka: „Bděte, stůjte u víře, zmužile si počínejte
a posilujte se.“ (I. Kor. 16, 13.) Ano on předvádí
křesťana jako bojovníka oděného ve zbroj válečnou
v listě k Efezským a dokládá: „neboť není bojování
naše proti tělu a krvi, proti nepříteli vnitřnímu, ale
proti knížatům a mocnostem, proti správcům světa
této temnoty, proti duchovním zlostem povětří“, to
jest: i proti nepřátelům vnějším. A ukládá statečnost
křesťanům za povinnost proto, poněvadž Kristus k ní
vlastním příkladem vybízel své věřící, háje rázně a.
neústupně své pravdy proti všem útokům farizeů a.
zákoníků a za zrádce prohlásil každého, kdo by zba
běle couval a Evangelium hanebně zapíral. A jak vě
domi si byli svaté povinnosti této křesťané prvých
dob! Setkáváme se tam s pravými hrdiny křesťanské
statečnosti. A nejsou to jen dospělí mužové a ženy,
jsou to i jinoši a dívky, ano i útlé děti. Nedovedly
jich zastrašiti zapálené hranice, blýskající sekery, na
pjaté skřipce, rozpálené kotle s klokotajícím iolejem,
nedovedly jich zaleknouti okovy galejníků, černé hlado
morny, klece s divokými šelmami, krví potřísněná půda
amfitheatrů. Statečně s mučedníkem Pascianém vyzná
vají: „Christianus mihi nomen, catholicus cognomen“ —
„křesťan jest jméno mé a katolík mé příjmení!“ Uply-
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nuly věky od těchto dob, ale křesťanská statečnost
povinností býti nepřestala. [ my, přátelé drazí, máme
si jí býti vědomi, i my se jí máme říditi.

A jsme povinní na obranu své katolické víry se
postavit, poněvadž tato víra jest jediná držitelka pravdy
a jediná ochránkyně pravé mravnosti.

I. Katolická víra jest jediná držitelka pravdy.
Dívám-lise do života věku našeho, vždy na mysl mi
připadá výjev, který se odehrával před t9 sty lety na
„schodech soudního paláce římského vladaře v Jeru
salemě. Uprostřed poštvaných zástupů, křičících a se
rouhajících, stojí Kristus, tichý a trpělivý. Pilát z Pontu,
pyšně v togu se halící, staví se před něho a volá:
„Co je pravda?“ Pravda je před ním a on se po ní
táže, stojí před ním a on pro ty zběsilé výkřiky, pro
to rouhání ji uznati váhá, protože stojí tichá a trpě
livá. A tak dnes, přátelé drazí, stojí i to naše nábo
ženství katolické uprostřed poštvaných zástupů a tisice
tazatelů zastavuje se před ním, ale že jest pravdou,
pro ten křik a rouhání se všech stran se hrnoucí
uznati váhají, protože stojí tiché a trpělivé. Ano,
přátelé drazí, nikde jinde není pravdy, leč v naší svaté
víře. Není jí v žádném jiném vyznání křesťanském,
není ji v žádné filosofii světa, není jí v žádném učení,
které snad i z krajin nejvzdálenějších k nám se při
náší. Ve století sedmnáctém žil ve Francii slavný biskup
a kazatel Bossuet, který napsal krátká, ale významná
slova: „Ty měníš a proto nemáš pravdy.“ Přátelé
drazí, pravda je nezměnitelná a neproměnlivá, protože

je pravda jenom jedna, jediná! A projděte kterákoliv
jiná vyznání křesťanská, projděte všecky filosofie světa,
všecka ostatní učení, ať jsou jakákoliv a odkudkoliv,
o všech můžete řící: „Vy měníte — a proto pravdy
nemáte!“ Jediný katolicismus může, přátelé drazí, pro
hlásiti o sobě slavně: „Já neměním! Jako věčná
Pravda byl jsem včera, byl jsem před devatenácti sty
lety vždy týž a budu i zítra, budu po všecky věky!“
Během těch devatenácti věků obrovské říše se roz
padly, sta trůnů se zhroutilo, celé desítky národů vy
mřely, pochována byla řada veleduchů se zástupy



jejich stoupenců, utonulo na millionylidských myšlenek,
změnila se tvářnost krajů i lidí, ale Pravda katolické
víry zůstala jedna a táž, neproměněná a nezměněná,
slavná a vítězná, jak vyšla z úst Kristových, jeho apo
štolů a jejich žáků. Přátelé drazí, jaký to nerozum
opouštěti nezměnitelnou Pravdu víry katolické a chy
tati se spletených často názorů, které dnešek zrodil,
aby je zítřek pochoval. Ano více ještě, jaká to zba
bělost odstupovatí od této držitelky ©nezměnitelné
Pravdy, protože proti ní vztahují se napřažené pra
vice rozeštvaných davů a protože Špinavé sliny stří
kají do velebné tváře její. Ano, přátelé drazí, jaký to.
nerozum, jaká zbabělost činiti to snad proto, že stojí
při tom tichá a trpělivá! Právě ta tichost a trpělivost
jest známkou její pravosti a jejího vítězství, neboť:
„Blahoslavení tiší, oni zemí vládnouti budou.“

2. Katolická víra jest jejiná ochránkyně pravé
mravnosti. Byl to, přátelé drazí, jmenovaný už biskup
francouzský, který říkával: „Dobrá víra jest základem
dobrého života.“ A která víra může býti základem bez
pečnějším, než ta, která chová jediná jistou a nezmě
nitelnou Pravdu, nežli víra katolická? A skutečně,
přátelé drazí, otevřte kteroukoliv mravouku katolickou,.
vezměte třebas ten maličký katechismus, přečtěte si.
jeho mravní příkazy a řekněte mi, najdete-li kde zá
sady mravního života krásnější, vznešenější a doko
nalejší? Milovati budeš bližního svého jako sebe sa
mého, milujte nepřátele své a dobře čiňte těm, kteří
vám ubližují, modlete se za ty, kteří vám protivenství.
činí, buďte dokonalí, jakož i Otec váš v nebesích do
konalý jest. Přátelé drazí, jmenujte mi některou nauku
náboženskou, ukažte mi některou knihu filosofickou,
která by hlásala něco velebnějšího. Už slavný a učený
Origenes ve století III. píše: „Pozorujte život těch,
kteří se obrátili ke křesťanství a porovnejte jej se ži
votem, který vedli dříve. Od toho času stali se stříd
mými, věrnými, poctivými, někteří z lásky k čistotě
zdržují se i věcí dovolených. A kdo zná počet panen
a žen křesťanských, které raději zemřely rukou ná
silnou, než by svolily ke hříchu.“ Od té doby, kdy:
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kříž Kristův vnikl v tvrdou půdu Kalvarskou, nepře
stává vnikati i v ta nejtvrdší srdce lidská a zapouští
v nich kořeny svatosti. Která nauka náboženská, která
Škola filosofická může předvésti tolik vzorů a příkladů
ctností nejrozmanitějších jako naše sv. katolická víra?
Není jednoho století, není jednoho desitiletí, aby se
nezaskvěli mužové, Ženy, dívky a jinoši, kteří, řídíce
se zásadami mravouky katolické, ovinuli hlavy své
září svatosti. Může se řící, že právě proto, že kato
dická víra vymáhá svatost života, jest tak nenáviděna
a stíhána. „Každý, kdo špatně jedná, nenávidí světla“,

a právě proto, aby tak mnohý mohl bez závady hře
Ššiti, aby při tom nebyl nucen sebe sama odsouditi,
odhazuje od sebe nebo aspoň zakrývá světlo Evan

gelia Kristova. Znamenitý myslitel Pascal napsal:
„Kdyby s matematickou pravdou, dvakrát dvě jsou
čtyři, spojena byla mravní povinnost, na sta vtipných
hlav by se o to pokoušelo, aby dokázaly, že dvakrát
„dvě jest pět. Jaký tedy div, že mnozí proti víře bojují,
ježto s ní stojí i klesá desatero.“ Ano jenom proto,
že katolická Církev nepřestává vztaženým prstem uka
zovati na desatero, že nepřestává chrániti jeho do
slovné znění a neodvolatelně a přísně žádá jeho plnění,

jenom proto odvrací se od ní tolik lidí v době naší,
která nikde a při ničem nechce slyšeti slovíčko:
Nesmíš! Kdyby, přátelé drazí, vztažený prst Čírkve
umazal aspoň u některých těch přikázání slabiku: „Ne“,
Ó viděli byste, jak by se k ní hrnuli ti, kteří ji opou
štějí, jak by ji zasypávali chválou, kteří ji tupí, jak
zvali by ji pokrokovou, kteří ji přezdívají zpátečnické.
Než, to katolická Církev učiniti nemůže, to učiniti nesmí.
Jako nezměnila svou pravdu, když celý svět se kolem
ní měnil, tak neporuší ani jediné zásady své mravo
uky, byť se celý svět proti ní bouřil. Dnes zdají se
světu zásady její tvrdé a přísné, střásá je se svých
beder, jako vzpurné a pyšné dítě střásá příkazy milu
jící matky, ale přijde doba, kdy pokorně vrátí se pod
sladké jho jejich, až pozná, jakou Škodu, co bolestí
a zármutku zavrhováním jich si způsobil. Už teď mů

žeme pozorovati, kam. svět zachází, opustiv zásady
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katolické mravnosti. Rodina rozvrácena, majetek ohro
žen, mládež bez úcty, dospělí bez lásky, starci bez
kajícnosti. A to je teprvé počátek. — A konec? Ne
bude-li statečných srdcí křesťanských, která by se
sevřela v pevnou hradbu na obranu katolické pravdy
a mravnosti, pak konec bude strašlivý, tím strašlivější
u národa takovými zápasy vysilovaného, jako jest
národ náš.

Obracím se k vám, katoličtí mužové, obracím se
k vám,katolické ženy, uznejte, co je povinností vaší
jako katolíků a Cechů. Nepřátelé se nám posmívají,
že naše víra Činí z nás zbabělce. Ano ustupovali jste
dosavad, mlčeli a trpěli jste, jenom hlouběji se sklá
nějíce pod ranami, které zasazovány byly katolické
pravdě a katolickým zásadám mravním. A proto, že
jste byli skloněni, měli vás a mají vás za nepatrné
a zbabělé. Byl to jeden z politiků novověkých, který
řekl: „Proto jsme malí, že klečíme, vstaňme a budeme
velcí.“ Přátelé drazí, vstaňte i vy a ukažte, že jest
ve vás ještě ta stará česká statečnost.

Roku 1158 octnul se král český Vladislav Il.
s 10.000 muži v táboře císaře Fridricha, aby mu po
mohl ve válce proti Milánčanům. Vojska rozložila se
na břehu řeky Addy, jejíž všecky mosty byly strhány
a všecky brody nepřáteli osazeny. Milánčané postavili
nad to všude svá práčata a kázali loučeti přes řeku,
aby vojsko císařské přejítí nemohlo. Asi míli pod le
žením Fridrichovým byly stany české. O poledni
23. července smělý bojovník český Odolen Střízovec
pustil se v průvodu dvou druhů přes řeku a Šťastně
ji přeplaval. Vida to Vladislav, kázal udeřiti v bubny
a volaje: „Jako ti, může 1 tisícero...“ vrhl se do
proudu a za ním celé oddělení vojska českého. S ví
tězným hlukem ke hrůze a omráčení nepřátel vráželi
Čechové na řady Milánské a obrátili je ve zmatený
útěk. Mnoho zámků i vesnic lehlo tu popelem a jatých
bez čísla odzbrojeno a přihnáno. A když následujícího
jitra 24. července Milánští znova udeřili na Čechy, po
ražení byli úplně. Při mši sv., která slavena byla na
poděkování za vzdání se města, císař Fridrich u pří
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tomnosti všech knížat světských i duchovních sám
svou rukou vstavil králi Vladislavovi na hlavu korunu
drahocennou, kterouž byl nedávno před tím obdržel
darem od krále Anglického. (Palacký. Kniha IV.)

Chvěje-li se, přátelé drazí, ještě srdce kohokoliv
z vás, pohledněte na vzory křesťanské statečnosti a
mezi nimi na prvém místě na tu ze všech statečných

celý Jerusalem kol ní se zvedal, kdy křik zběsilých
davů jako bouře hučel a před zuřivou nenávistí ne
přátel i vlastní učedníci Ježíšovi prchli, zůstává ne
ohrožená a stojí pevná udatně se hlásíc ke kříži Kri
stovu. Jako ona, jako po ní zástupy svatých a světic,
jako všichni ti stateční bojovníci a bojovnice pro ka
tolickou pravdu a mravnost před námi, může 1tisícero.
nás. Jen chtít, přátelé drazí!

A platí-li slova básníka:
„Vůli pevné, tužbě ušlechtilé,
rádo nebe dává dojit cíle“

(Fr. L. Čelakovský.)
pak jsem jist, že i my dojdem cile vítězného a že
jedenkráte nám statečným vojínům Kristovým u pří
tomnosti všeho nebeského panstva vloží Královna
májová na hlavu korunu slávy nehynoucí, kterou od
Syna svého obdržela. Amen.

5.

Sv. Vít — bdělost.

Jako obrovský vztyčený prst ukazující celému ná
rodu Českému k nebesům zvédá se na hradě Praž
ském věž velechrámu metropolitního, posvěceného pa
mátce světce, který již od zábřesku křesťanství uctí
váň byl v národě Českém — sv. Vita... Nebyl to
rodák český, nepocházel ani z krajů slovanských. Dálná
Sicilie byla jeho domovem, město Mazara jeho koléb
kou a vznešený patricij pohan Hylas jeho otcem.
Narodil se na počátku století čtvrtého za vlády císaře
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Diokletiana a po brzké smrti matčině svěřen byl
chůvě Krescencii a jejímu manželi Modestovi, kteří
jsouce křesťany, vychovávali ho po křesťansku. Mladá
duše dítěte ssála horlivě učení Evangelia a tím se stalo,
že Vít již v dětském věku byl duchem vyspělý a ži
votem dokonalý následovník Kristův. Ukázalo se to,
když vyšly ony pověstné výnosy Diokletiánovy, v nichž
trestem smrti pohrozeno všem, kdo nebudou obětovati
modlám a nezaprou Krista. Otec Vítův, dověděv se,
že rozkazy císařské jsou již na cestě, počal přemlou
vati syna tehdy dvanáctiletého, aby vzdal se nábožen
ství, jež zdálo se mu pošetilé a v době té nebezpečné.
Ale Vít, pamětliv slov Kristových: „Kdo miluje otce
neb matku více nežli mne, není mne hoden.“ (Mat. 10,
37), uctivě, avšak rázně odmítl. [ přistoupil otec k hroz
bám. Když aní ty nepomohly, obrátil se k císařskému
náměstku Valeriánovi, žádaje, aby z moci úřední, jak
se mu zdálo, dětinskou tvrdošíjnost Vítovu zlomil. Než
i tam prohlásil Vít: „Nikdy nebudu sloužiti dáblům a
mrtvým modlám. Klaním se a sloužím jen pravému
Bohu.“ Za to byl ukrutně zmrskán.

Mezi tím došly edikty Diokletiánovy a Hylas, usly
šev o tom, zděsil se; pojala ho bázeň, aby snad k vůli
přesvědčení synovu sám nepřišel v podezření, že přeje
křesťanům. Vít však vysvobodil ho z toho, opustiv
tajně s vychovateli svými dům otcovský a přeplaviv
se přes moře na pobřeží Lukánské do jižní Italie.
Jakmile tam stanuli, počali s horlivostí neobyčejnou
povzbuzovati kolísající křesťany a shledávati nové vě
řící mezi pohany. Uřady upozorněny na tuto protizá
konnou činnost zajali r. 303 Víta i jeho pomocníky a
po krutém mučení odsoudili je k smrti. Mládeneček
Vít vhozen byl do kotle s vařícím olejem, a když mu
mu to neuškodilo, předhozen byl v divadle Ivu. Divá
Šelma však mu neublížila, ale jako psík k nohám mu
ulehla. Soudce vida, že začíná již pro statečného
jinocha rozbroj v přítomném lidu, aby se vyhnul ne
příjemnostem, kázal Víta se spolutrpiteli odvésti do
žaláře a na skřipcí usmrtiti.

3
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Rozdrásaná těla jejich pochovala vzácná křesťan
ská paní jmenem Florencie.

Ve století VIII. přeneseny byly ostatky sv. Víta
králem Pipinem do Paříže, odkud se dostaly do slav
ného kláštera Korvejského na řece Veseře v Sasku.
Za císaře Jindřicha [ z rodu Saského věnováno bylo
rámě sv. Víta knížeti sv. Václavu, jenž na počest sv.
mučedníka založil chrám na hradě Pražském. Tak se
stal sv. Vít patronem země Ceské. Otec vlasti Karel IV.
toužil po tom, aby celé tělo jeho dostalo se do Prahy
a podařilo se mu to také r. 1355. Zvláštním listem
oznámil radostnou tuto událost všemu duchovenstvu
a lidu Pražskému, a když všecky ostatky spočinuly
na Hradčanech, položil základ k novému velkolepému
chrámu, vymluvnému památníku úcty sv. Vítské až do
doby naší. Den sv. Víta svěcen byl jako svátek
zasvěcený.

Toť krátká historie života sv. Víta a jeho sva
tých pozůstatků. Není, přátelé drazí, pravda, jakoby
úcta tohoto patrona našeho byla změněná úcta pohan
ského boha Svantovíta. Boha tohoto ctili Slované po
mořští a to ještě jen na jednom místě, v Retře, naši
předkové Čechoslované božstva takového neznali a
proto ho ani ctíti nemohli. Ucta sv. Víta jest Čistě
křesťanská, jest to úcta křesťanského světce a mučedníka.

Vyobrazuje se sv. Vít jako mládeneček držící
v jedné ruce ratolest palmovou a v druhé knihu s ko
houtem. Má to naznačiti, že bdělostí svou dosáhl slav
ného vítězství nad těmi, kdož ho o vzácný klenot víry při
praviti chtěli. Nemluví sice životopis jeho ani obrazy
zvláště o jeho lásce k Bohorodičce, ale dá se to, přá
telé drazí, mysliti, ba lze to přímo tvrditi, že byla mu
P. Maria po Kristu mocným příkladem k životu doko
nalému. Vyučili-li ho vychovatelé oné neskonalé lásce
k Synu, jistě neopomněli učiti ho i stejné lásce k Matce.

Zaslouží si tedy také státi v řadě světců-ctitelů
Panny Marie a může s plným právem býti nám, sy
nům a dcerám Rodičky Boží, příkladem ve snaze o kře
sťanskou bdělost.

* *
*
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Tichá hvězdnatá noc rozestřela se nad horou Oli
vetskou. Hluboký klid dýchá z jejích zahrad. Do těchto
končin, oddělených potokem Cedronem od Jerusalema,
nezalehne hukot velkoměsta, plného poutníků veliko
nočních. Pod stíny stromů jakoby každé hnutí života
odumřelo. Než co to? Hrobovým tichem noci prorá
žejí náhle těžké vzdechy a v šeru zahrady Getseman
ské zvédá se postava muže, jenž s tělem jakoby ne
smírnou bolestí shrouceným blíží se k hloučku osob
ve spánku na zemi se choulících a budí je slovy:
„Bděte a modlete se, abyste nevešli v pokušení. Duch
zajisté hotov jest, ale tělo nemocno.“ (Mar. 14, 38).
Přátelé drazí, toť Kristus, který po poslední modlitbě
své, po té úzkosti plné modlitbě, přichází napome

"nouti apoštoly, zburcovati je z náruči spánku a po
vzbuditi je k ostražité bdělosti. „Bděte a modlete se“
volal k nim, tak jako před krátkým časem volal k zá
stupům: „Blahoslavení služebníci ti, kteréž, když
přijde Pán, nalezne, ani bdí.“ (Luk. 12, 37). Znova
jim to připomíná, důraz klade na to slovo: „bděte“,
první je pronáší, aby poznali a ocenili důležitost kře
sťanské bdělosti.

A co jest tato křesťanská bdělost? Jest to ctnost,
kterou dáváme na vše pozor, co by nás od určeného
cíle odvésti mohlo. A určeným cílem tímto je spása
naše. Lámali si nad cílem člověka hlavy nejslavnější
mudrcové starověcí, ale k jisté a určité odpovědí do
jíti nedovedli. Teprve křesťanství ukázalo lidstvu tento
cíl jasně a bezpečně, když ústy sv. Pavla prohlásilo:
„Bůh chce, aby všichni lidé spasení byli.“ (I. Tim.
2, 4). A dnes dovede to říci již dítko, neboť na otáz
ku: „K čemu stvořil Bůh lidi?“ ukáže vám slova ma
ličkého svého katechismu: „Bůh stvořil lidi, aby ho
poznávali, ctili, jej milovali a jemu sloužili a tak na:
věky spasení byli.“ Ano, přátelé drazí, náš cíl toť spása
nesmrtelné duše a cesta k tomu jest ctnostný, bohu
milý život. Slouží tedy bdělost křesťanská k tomu,
abychom dobrý pozor dávali na to, co by nás od
ctnostného, Šlechetného, bohumilého Života odváděti
mohlo. Sv. apoštol Petr vyzývaje věřící k této bdě
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losti v prvém svém listě, ukazuje zároveň na nebez
pečí, jemuž propadá ten, kdo by na sebe dobrý po
zor nedával: „Střízlivi buďte a bděte; nebof protivník
váš dábel jako lev řvoucí obchází, hledaje, koho by
pohltil; jemužto odpírejte silni u víře!“ (5, 7). Na
zývá nepřítele našeho cíle řvoucím lvem. Lev řve,
když má hlad a tehdy jest nemilosrdný, nespokojuje
se rozdrásáním kořisti, žádost jeho ukojuje se toliko
pohlcením. Úplná zkáza hrozí tedy tomu, kdo by na
bdělost křesťanskou zapomněl.

Jest to, přátelé drazí, v životě křesťanském jako
ve válce. Běda vojsku, jehož velitel by zapomněl po
staviti stráže aneb který by postavil stráže nedbalé,
náležité bdělosti postrádající. Bylo to před bitvou na
Bílé Hoře, kdy uherská jízda vyslaná Betlenem Gabo
rem na pomoc zimnímu králi Fridrichu Falckému při
jela na noc před srážkou do vsi Ruzyně. Uherský ve
litel mysle, že vojsko Ferdinandovo unaveno bude
odpočívati, ani strážemi ležení své neotočil. Jak se
však poděsil, když časně z rána předvoj armády cí
sařské, Valloni, vrazili na uherské husary a způsobili
mezi nimi strašlivé krveprolití. 200 jich porubali, 1000
koní ukořistili, ohromných pokladů se zmocnili a vy
děšené Uhry až na planiny Bělohorské zahnali. Zdě
šení bylo tak veliké, že zachvátilo i pluky Anhaltovy
pěchoty a teprve po důkladných domluvách bylo upo
kojeno. Byl to počátek porážky českých stavů i s jejich
králem. (Ďr. Řezníček V. — Bílá Hora.)

Nemáme-li v boji o spásu nesmrtelné duše utr
pěti zhoubné porážky, třeba i nám postaviti bdělou
stráž na ta místa, kudy nepřítel věčného cíle našeho
může vniknouti. A místa tato jsou: naše hlava a
naše srdce.

1. Především třeba bdělého strážce naší hlavě.
Nemyslím tím, přátelé drazí, úd tělesný, ale to, čeho
jest hlava sídlem: náš rozum. Rozum jest neocenitelný
dar, který dobrotivost Boží nám uštědřila. Rozum činí
člověka pánem světa a nahrazuje mu bohatě všecko
to, čím snad tvorové jiní nad člověka vynikají. Roz
umem krotí člověk i zvířata nejsilnější, v službu váže:
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i nejchytřejší. Jím podrobuje si síly přírody, zkoumá
hlubiny moře, nesmírné prostory nebes, ovládá všecky
živly. Rozum dal mu moc, aby se přeplavil přes dálné
oceány, vnikl do skrytých tajů země, spoutal v pod
ručí své plameny ohně, ba rozum dal člověku i moc,
aby jako pták prolétal čistý azur oblohy. To všecko
však není ničím u porovnání s tím, že rozum posky
tuje člověku potřebných prostředků, aby se domohl
pravdy. A právě pří tomto hledání pravdy třeba jest
člověku oné stráže, oné křesťanské bdělosti. Nikdy,
přátelé drazí, nebylo takové změtění pravdy, jako
v těchto dobách. Napočetl--li starověký filosof Varro
na 200 rozdílných názorů, určujících, CO je právda,
dnes napočetl by jich do tisíců. Řekl-li starověký
myslitel Cicero, že není názoru tak nesmyslného, aby
ho netvrdil některý z mudrců jeho věku, můžeme to
opakovati ještě větším právem v době naší. Názory
nejpodivnější a nejnesmyslnější vydávají se za pravdu
a nacházejí dosti učitelů i učedníků. A přece pravda
může býti jenom jedna! A co je tato pravda, to pro
neseno bylo slavnostně v Evangeliu, když Kristus pro
hlásil: „Já jsem pravda!“ Pravda jest Kristus, pravda
jest s Kristem, pravda je u Krista. Pravda je jistá;
nanejdůležitější otázky života: odkud jsem, proč jsem,
k Čemu jsem atd. musí dáti pevnou a určitou odpověď.
Hledejte, přátelé drazí, odpovědi takové kdekoliv a
u kohokoliv, nikde ji nenajdete, leč u Krista Ježíše.
Každý z těch hlasatelů pravdy ne-Kristovy odpoví vám

anebo vyhýbavě, a stojí-li přes tyto nejisté odpovědi
na tom, že má přece pravdu, pak schází této pravdě
jeho druhá nutná podminka, aby byla trvalá. U všech
tak zvaných pravd ne- Kristových vidíme, že jsou chvil
kové. Co tvrdí učitel, vyvrací již jeho žák. Jeden
z básníků našich líčí to jako práci na obrovské hlavě,
na níž sta mistrů dlátem ryje a praví:

„Pod mistrů údery se hlava šklebí,
z nich každý stopu svou v ní zanechává,
a hlava křičí rozsekaná k nebi...
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A hlava rozbitá se chvěje v křeči,
chce každý z mistrů práci začít znova,
spíš každý znovu zraní, nežli zléčí.“

(J. Vrchlický.)

Ano, každý spíše znovu zraní, nežli zléčí. Neboť všichni
tito hlasatelé zanechávají čím dále, tím větší nejistotu
v hlavách svých posluchačů, takže konečně nacházejí
se i ti, kteří nechtějí ničeho uznatí, ničemu věřit,
ničemu se podrobiti. Ale co je pozoruhodné; byťroz
dělení v nazírání na pravdu, V jednom jsou všichni
jednomyslní: Všichni jsou proti pravdě Kristově!
Přátelé drazí, tu je třeba bdělosti každému křesťanu,
zvláště však katolíku! "Tu platí slovo Spasitelovo:
„Pilně se varujte falešných proroků, kteří přicházejí
v rouše ovčím, uvnitř však jsou vlci hltaví.“ Ano při
cházejí V rouše ovčím. O svobodě rozumu mluví,
o svobodě a volnosti myšlení, o odpoutání okovů
ducha, o osvětě, pokroku, vyšším vzdělání rozumovém
a jak se to všecko jmenuje. Dává však Kristus Pán
zároveň rozeznávací pravidlo: „Po ovoci jejich po
znáte je.“ Z pravdy Kristovy vychází život ctnostný,
život šlechetný a bohumilý, z jejich názorů, učení a
hesel: úpadek bázně Boží, úpadek kázně, vzrůst ne
Šlechetnosti a vláda náruživosti.

2. A tu, přátelé drazí, jsme u druhé povinnosti,
kterou ukládá křesťanská bdělost, postavit stráže na
šemu srdci. Nemyslím opět tělesný úd, ale to, co
v srdci bytuje: touhy, žádosti a snahy vůle. | ony jsou
vzácnými dary. Na perutích touhy hledá člověk krásu
a dobro, vzmachem své žádosti povznésti se může
až k jejich vrcholům. Tyto snahy lidského srdce po
kráse to byly, které probouzely fantasii lidskou, aby
se snažila slovem, nápěvem, malbou i mrtvou hmotou
zachytiti odlesk nekonečné krásy, ony burcovaly lidská
nitra, aby se snažila vznešenými zásadami postihnouti
podstatu naprostého dobra. Než, jako rozum nenachází
pravdu leč u Krista, tak i tužby lidského srdce ne
upokojí se leč opět u Krista. V něm toliko jest pravá
krása a pravé dobro. Po jeho svatých stopách při
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cházíme k tolika důkazům dobra a krásy, že neváhal
jeden z novověkých spisovatelů napsati, že vše, co
dobrého a krásného se v lidstvu zrodilo, toho Kristus
byl rozsévačem. A pravdu má! Kam vhodily tyto nej
světější dlaně své símě, tam rostly vždy květy tak
vznešené krásy a zrály plody tak vzácného dobra, že
velebnějších luhy světa nezrodily. A jak často vzešly
na půdě zdánlivě jako skála tvrdé. Co vzorů nejkrás
nějších ctností křesťanských, co příkladů nejobětavěj
šího dobra podávají nám životopisy často tak dlouho
letých hříšníků. Jestli svět toho dnes uznati nechce,
nedivte se. Protiví-li se mu Kristova pravda, nemůže
se mu líbiti ani Kristova krása a Kristovo dobro.
Touhy, žádosti a snahy srdcí lidských přestávají se
nésti k Bohu a proto počínají se obraceti k zemi.
Kde přestane platiti: Sursum corda — vzhůru srdce,
tam platí vždycky: Deorsum — dolů srdce! Když
ptáku zlomeny perutě, vleče se po zemi. V požitcích
světa hledá lidstvo téměř napořád svou krásu a své
dobro. Bývalo to tak vždycky. Vypravují nám dějiny
naše, že za nešťastných roztržek náboženských po
roce 1420 mnozí odloučivše se od Kristovy pravdy
šli tak daleko, že počali hlásati učení až šílené. Ne
uznávali vůbec Boha a zahodivše oděv žili jako zvěř,
nazí běhali po lesích a páchali ohavné smilstvo, na
zývajíce zhovadilost tuto životem rajským jako prý za
času Adama a Evy. Sám Žižka uslyšev to vytáhl proti
nim a zchytav jich něco, dal je u vsi Klokot, když
bludu svého se zříci nechtěli, upáliti. V srdci, v němž
přestal touhy a žádosti říditi Kristus, počne je říditi
náruživost. A nedochází-li tato náruživost zlá dnes
veřejně k tak smutným koncům, jako mezi oněmi ne
šťastníky, nemyslete, že není nebezpečná. Jako had
plíží se mezi námi a vnikajíc do srdcí tajně k témuž
je svádí.

„Hřích vidím všude, na srdci lidstva leží,
ledem je mrazí, krví se v ranách pění...“

praví básník dívaje se v sráce dská. (S. Bouška:
Pietas.)
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Jak potřebí jest i tu bdělosti křesťanské. Ani
nejmenšího hnutí náruživosti nelze podceňovati. Sv.
Augustin, zajisté znamenitý znatel lidského srdce, praví:
„Jako z nejmenších vláken konopných otáčením zho
tovují se nitě a z tenkých nití zhotovují se nejsilnější
provazy, tak z opakovaných hnutí náruživosti vznikají
nepřetrhatelné oprátky duší.“ Že nebděl nad náruži
vostí zlou, padl do nejohavnějších hříchů Samson,
padl David, padl Šalamoun. A přece jak silný byl
Samson, jak udatný byl David, jak moudrý. byl
Šalamoun.

A ptáte se, kterak k této bdělosti křesťanské nad
hlavou i srdcem dojdeme? „Bděte a modlete se!“
volá Kristus. — | „Střízlivi buďte a bděte!“ volá
sv. Petr.

Střízlivi buďme, jedná-li se o rozum, o pravdu.
Střízlivě, opatrně přijímejme to, co nám ten neb onen
hlasatel myšlenek lidských přináší. Poznáme-li, že vede
to k ovoci neblahému, pak rázně to odmítněme.

A jedná-li se o srdce — o jeho touhu po dobru
a kráse, modleme se. Není lepší zbraně proti žádostem
a tužbám nepravým, náruživostí zlou poskvrněným,
nad modlitbu. Přátelé drazí, činila tak i Rodička Boží.
Písmo sv. praví o ní, že všecka slova, to jest vše, co
mluvili lidé, ukládala pozorně v srdci svém. Pozorně,
ne kvapně, ne bez náležité rozvahy a opatrnosti. A jak
se modlila, toho netřeba ani uváděti. A přece srdce
její bylo neposkvrněné, zvláštní výsadou Boží i nej
menšímu hnutí náruživostí naprosto nepřístupné.

Staří kronikáři čeští vypravují, že v den sv. Víta
již v svatvečer této slavnosti a pak při ranních ho
dinkách i při slavné mší sv. sypány byly s kůru vele
chrámu Pražského růže. Jak krásně se tím znázorňo
valo, že ten, kdo v bdělosti následuje sv. Víta, obsy
pánu bude míti celou cestu v tomto životě i z tohoto
života těmi nejkrásnějšími květy ctností a líbeznou
vůní neskonalého blaha. Amen.
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6.

Sv. Ludmila — zbožnost.

Na jižní straně kněžského kůru v chrámu sv. Jiří
na hradě Pražském stojí kaple, v níž uloženy jsou
ostatky prvé české mučednice a světice — sv. Lud
mily. Byl to prvý nebeský květ, který zkvetl na kře
sfťanských luzích vlasti naší a zalit krví, přinesl dle
slov: „Krev mučedníků, semeno křesťanů“, hojné a
požehnané símě nových, ctnostiplných následovníků
Kristových. Spočívají ostatky sv. Ludmily v náhrobku
z bílé opuky, na jehož vrchní desce zřítí lze krásnou
sochu sv. kněžny s rukama sepiatýma a závojem na
hrdle svinutým. Tak také zničen byl život její; závoj
stal se katanským nástrojem vrahů. S rukama sepia
týma odešla z tohoto života i ve smrti zůsťávajíc tím,
čím byla po všechen život — zbožnou ženou a
zbožnou matkou. Křesťanská zbožnost jest nejvýznač
nější rys v povaze této patronky a prvomučednice
české.

Pocházejíc z vladyckého rodu Pšovského, jehož
sídlem byl nynější Mělník, zasnoubena byla knížeti
Pražskému Bořivoji, jenž r. 874 při návštěvě Velehradu
přijal z rukou Methodějových sv. křest, otevřev tak
národu Českému vstup do bran křesťanství. Prvá pak,
kdož s plnou opravdovostí a hlubokým přesvědčením
do nich za ním vstoupila, byla manželka jeho
sv. Ludmila se vší svou čeledí. Příklad knížecí rodiny
a jejích dvora působil zdárně na všechen lid. Veden
zbožnou chotí svou počal Bořivoj budovati po zemi
Ceské četné křesťanské chrámy, mezi nimiž na předním
místě byl kostel Panny Marie na hradě Pražském.
Pato láska k Matce Nejsvětějšího tak zřejměprojevená
byla to, jak právem souditi můžeme, jež sv. Ludmilu
učinila nejzdárnější křesťanskou matkou své rodiny a
svého národa. Jak historie nám vypravuje, vyrostli
v rukou jejích synové Spytihněv a Vratislav na vý
borné panovníky křesťanské, kteří stali se horlivými

pokračovateli díla otcovského. A když Vratislav se
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oženil s dcerou Stodorského knížete Drahomírou,
přenesla sv. Ludmila tuto křesťanskou péči mateřskou
na jeho dítky, z nichž nejněžnější starost věnovala
svému vnuku Václavu jako budoucímu panovníku, aby
jedenkráte kráčeti dovedl touž cestou, kterou šel jeho
děd a otec. A jak se jí to, předrazí, zdařilo! Není divu,
neboť vychovávala-li Václava světice, musila vychovati
světce. A s láskou, s jakou se skláněla k své rodině,
skláněla se i k svému národu. Mateřské srdce její
otevřeno bylo pro všecky potřeby lidu a ochotné ruce
její rozsévaly požehnání do všech vrstev. A národ
lásku splácel opět láskou. Přízeň tato však, kterou
český lid zahrnoval stařičkou kněžnu, popudila žárli
vost Drahomířinu, jež vzplanula v nenávist plnou
pomsty. Ukázalo se to, když Drahomíra po smrti
Vratislavově dostala do ruky otěže vlády, zastávajíc
nezletilého syna Václava. Marně sv. Ludmila prohla
šovala: „Nechci vládnouti, ani žádného podilu míti
moci tvé, prosím toliko, abys mi dovolila osobně
Bohu sloužiti“, marně odešla na vzdálený hrad Tetín
nad Berounkou, srdce zlobou prodchnuté, toť jako
had, který se neupokojí, dokud neuštkne. Za noci
15. září r. 921 vpadají důvěrníci Drahomířiní do Te
tina, vrhají se na sv. stařenku a rdousí ji, klečící na
modlitbách. "Dělo mrtvé kněžny pochováno bylo
s pláčem velikým na hradě Tetíně a r. 929, když do
sedl po Drahomíře na knížecí trůn sv. Václav, vyne
seno neporušené z hrobu Tetínského a přeneseno na
hrad Pražský, kde uloženo v chrámě sv. Jiří.

Vrahové sv. Ludmily zhynuli bídně, jeden jako
vyhnanec v cizině, druhý doma na popravišti. A Dra
homíra, která byla ať přímou nebo nepřímou původ
kyní smrti své tchýně, měla od vlastního syna Bole
slava dojíti téhož údělu, jejž dopustila nebo připravila
sv. Ludmile. Jen útěkem se zachránila před smrtí.

Lid český ctil sv. kněžnu vždycky jako velikou
světici a zvláště české ženy a matky viděly v ní do
konalý svůj vzor. Tohoto vznešeného stupně svatosti
dostoupila sv. Ludmila následováním ženy a matky
nejslavnětší — Rodičky Boží. Přesvědčení lidu českého
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o této úctě sv. Ludmily k Matce Páně bylo tak pevné,.
že původ jednoho z nejctihodnějších obrazů Matky
Boží, obrazu Staroboleslavského, víže přímo se jménem
sv. kněžny. Vypravuje staré podání, že obraz ten dala
zhotoviti sv. Ludmila z kovu rozbitých pohanských.
bůžků, jimž dříve, pokud Krista neznala, se klaněla.
Obraz ten pak prý stále u sebe měla a sv. Václavu
za dědictví nejvzácnější odkázala. Ano ze zdroje
zbožnosti nejčistší pila duše sv. Ludmily, za hvězdou
zářící zbožností nejhoroucnější po celý život kráčela.
aproto také příkladem pravé zbožnosti křesťanskénám
všem, zvláště pak ženám a matkám českým se stala.

* *e*

Veliký učitel církevní biskup Hipponský sv. Au
gustin napsal tato hluboce pravdivá slova: „Recte
novit vivere, gui novit recte orare.“ — Správně umí
žíti, kdo se umí správně modliti. A sv. Augustin byl.
velikým znatelem života lidského, neboť málokdo
prošel takovou školou života, jako on. Zbožnost tedy,
přátelé drazí, či ona ctnost, která nás nakloňuje a po
bádá, abychom Bohu jako svrchovanému Pánu všech.
věcí povinnou úctu slovem 1 životem vzdávali, jest.
nesmírně důležitou složkou spořádaného života.

Život člověka každého jest tak těžký, tolika.
mravními nebezpečími ohrožený, že není takřka
okamžiku, aby člověk nepotřeboval pevné ochrany,
s kterou by se na cestě dobra udržel, a silné opory,
s kterou by na této zdárně pokračoval. Aodkud může
člověk tuto sílu čerpati, kde této ochrany a opory
nalézti než u toho, kdo jest dárce všeliké mravní síly
a pevnosti — u Boha? Kolikrát pozorovali jste, přá
telé drazí, skřivánka. Dole na zemi hnízdí, uprostřed
těch zemských hrud žije a potravu si hledá, ale občas
vzlétá vzhůru k nebesům a jásavě zní jeho píseň
v modré výši blankytu. A zbožnost, toť křídla, na.
kterých duše jako ten skřivánek k Bohu se vznáší!
„Ascendit oratio et descendit Dei miseratio“ -——Mo
dlitba stoupá do výše a milosrdenství Boží sestupuje:
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dolů, praví slavný učitel Církve. Zbožnost svolává na
nás milosrdenství Boží a s ním všecko, čeho člověku

třeba jest k životu mravně spořádanému. Pravdu měl
ten, jenž napsal, že zbožnost jest kořenem, z něhož
vyrůstá strom života dokonalého se všemi svými květy
a plody. Nejslavnějším panovníkem evropským stoleti
XIII. byl náš král Přemysl Otokar I. Byl vzorem
ctností rytířských a příkladem mnohých ctností křesťan
ských. A všecky tyto ctnosti vyplývaly z jeho hluboké
zbožnosti. Vypravuje o něm slovutný dějepisec Fr.
Palacký, že „zbožnost jeho byla již za onoho věku
neobyčejná a dle naší doby soudě až přílišná. Byl
zvláštním milovníkem služeb Božích a na mši sv. bý
vajei se synáčkem přítomen, při pozdvihování Svá

hal vzhůru aneb zdvíhati dával. Postního pak času na
pokání v noci potají sám s jediným sluhou do kostela
šed a vrhna se na kamennou půdu tak dlouho setrval
v modlení, až i dlažbu hojně smočil slzami ...“ (Kni
ha Vl). Ano zbožnost, přátelé drazí, plodí přímo hr
diny života ctnostného. Pohleďte jenom kol sebe tu
v chrámě. K nebesům obrácené zraky mučedníků, se
piaté ruce sv. vyznavačů, k zemi skloněná kolena sv.
mnichů a poustevníků, posvátným vytržením nadšené
tváře světic, jež na vás s obrazů hledí, co znamenají

jiného než vroucí zbožnost, kterou zapálena byla tato
oddaná srdce hrdinů ctností.

A má-li zbožnost takové účinky v životě jednot
livce, nemůže míti jiných v životě národa. Přesvěd
čení byli o tom už pohané. Znamenití spisovatelé je

„jich zaznamenávají úpadek spořádaného života národ
ního, ba vůbec národa od té doby, kdy počala mi
zeti úcta k božstvu, kdy počala se ztráceti zbožnost.
A to je přirozené. Národ, který provanut jest duchem
zbožnosti, ten pro úctu, kterou k svrchovanému Pánu
cítí, také Boha jakýmkoli způsobem uraziti se bojí.
Pro zbožný národ pravidlem jednání jest zákon Boží.
TPakovým byl národ náš v době Karlově. Palacký vy

jadřuje se o tom, že „utěšený zjev ve mravní povaze
lidu českého té doby byla nepopíratelná převaha čis
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toty a kázně, manželské věrnosti a panické zachova
losti obojího pohlaví. V domácnosti pak panovala vů
bec kázeň, ježto všem věkům za vzor sloužiti mohla.“
A plynula tato příkladná dokonalost „ze přirozené a
hluboce zakořeněné zbožnosti, že jevila se tak mocně
a vroucně, že ji věk náš rozumový sotva myslí stih
nouti může.“ (Kniha VII).

Divte se nyní, přátelé drazí, že naše sv. nábo
ženství klade takovou váhu na zbožnost. Činí to po
příkladu Božského zakladatele Ježíše Krista, který ne
přestával nabádati ke zbožnosti, jak o tom svědčí celá
řada míst zaznamenaných v Evangeliu. „Bdíce mo
dlete se každého času“ (Luk. 21, 36), praví apošto
lům. „Potřebí jest vždycky se modliti a neoblevovati“
(Luk. 18, 1), volá k věřícím. Slova „Oremus!“ „Mo
dleme se!“, jež slyšíte den co den při všech posvát
ných úkonech, jež zaznívají k vám tolikrát od oltáře

ři oběti nejsvětější, nejsou než opakováním pobídky,.
apomenutí, příkazu Ježíšova. Šťastná srdce, blažené
odiny, požehnaný národ, kam volání toto nezapadlo
ez ozvěny. Tam zajisté rozněcuje se láska, sílí se
tálost v dobrém, zkvétají ctnosti, lámou se okovy
říchů, na hlavu poražena prchá neřest. Oddaný ctitel
odičky Boží náš český básník Julius Zeyer pronesl
inění, že lidstvo k svému řízení nepotřebuje para
raftů, že mu stačí Evangelium. Zdá se to podivné a
řece jest to pravdivé. Kdyby duch Evangelia, duch
božnosti lidstvo pronikl, pak nebylo vůbec zla a kde
ení zla, k čemu paragrafů?

Je-li však, přátelé drazí, zbožnost tak důležitou
tností v křesťanském životě vůbec, pak zvlášť důle
tou jest v křesťanském životě ženy a matky. Jest-a
Ooprávě v době naší ženě nejbezpečnější ochranou

matce nejúčinnější podporou.
I. Jest ženě nejbezpečnější ochranou. Dobu naši

harakterisující všestranné útoky proti starým pilířům
řesťanské mravnosti. Solidní tyto stavby podkopávají
e co nejbezohledněji pod záminkou, že zadržují vol
ost a omezují osobní svobodu. A mezi nimi jsou to

zvláště ony pilíře, o něž opíral se dosavadní křesťan
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ský názor na ženu a mravní poměr obou pohlaví.
Slovemi tiskem se prohlašuje, že křesťanství ženu
snižuje, že ji zotročuje. O zotročení ženy křesťanstvím
se mluví, tím křesťanstvím, které přece v osobě Ro
dičky Boží povzneslo ženu tak vysoko jako pannu,
manželku a matku! A v čem spočívati má ona svo
boda a volnost ženy? V ničem jiném, než ve svobodě

-a volnosti hřešiti. Má padnouti ctnost dívčí, má býti
pochována věrnost manželská! A aby se to mohlo
státi, má býti vytržena ze srdce ženy především zbož
nost. Vědí dobře, že kde není zbožnosti, není ani 0
šklivosti ani bázně před hříchem. A jenom proto se
posmívají vaší zbožnosti, jenom proto útrpně krčí ra
meny nad vašimi modlitbami, jenom proto roztrhnouti
chtějí sepiaté ruce vaše. Budete pak osvobozeny od
pout křesťanských, těch sladkých.. pout jha Kristova,
abyste ukovány byly v hořká pouta bezuzdné vášně.
Pokud budete mlady a krásny, snad se před vámi
budou klaněti až v prach, až užijí však vaší mladosti
a krásy, pak povrhnou vámi bezohledně, ať propad
nete při tom třebas černému zoufalství. Nemyslete, že
straším. Nevěříte-li, pohleďte jenom kol sebe a uvidíte
sta a tisíce obětí té tak kouzelně malované svobody
a volnosti. Toť jisto, může-li co vás ochrániti od So
beckého zneužití, jest to jenom křesťanská zbožnost,
která slovy VI. a IX. přikázání hlásá posvátnost dívčí
ctnosti a manželské věrnosti.

nou, jest matce nejúčinnější podporou. Vznešený jest
úřad matky! V rukou jejích spočívá budoucnost ro
diny, národa, lidstva, Církve. Ale je-li vznešený, jest
také nesmírně těžký a zodpovědný. Kdo spočítati do
vede všechny ty hodiny úzkosti, jež prožije milující
matka nad kolébkou dítěte? Kdo dovede oceniti vše
cku tu péči, které vyžaduje drobný ten tvor, než po
vyroste ? A když povyrostlo, když první záblesk roz
umu počíná se projevovati, tu vedle nesmírné stavove
rosti o tělo dítěte, počíná nová daleko složitější a dů

o ve

Ježitější starost — o jeho duši. Plná tíha zodpověd
nosti padá tu na srdce matčino, aby z jejího dítěte
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stal se řádný člověk a dokonalý křesťan. A kdo při
tom všem matce přispěje? Manžel, otec? Jeho staro
stí jest péče o chléb; přátelé a známí? těch upřím
ných, oddaných jest málo! Při této těžkéa zodpovědné
práci není spomocníka než Boha. Jen ve zbožnosti
nachází matka sílu, aby vážný úřad vychovatelky mo
hla vykonati, jenom rosou modlitby matčiny zalévaná
duše dítěte rozvijí se v ušlechtilý květ. Zbožné matky
to byly, které vychovaly veliké a svaté muže. Zbožná
Střezislava to byla, která vychovala sv. Vojtěcha, zbož
ná Eliška, která vychovala slavného Karla IV., a jiné
ženy české, nemluvím-li přímo o světicích Božích. A
kdyby i to dítě, když odejde z náručí matčina, na čas
se zapomnělo, je to zbožnost matčina, která mu opět
cestu k životu pořádnému ukáže. Proto chraňte zbož
nost, vy matky křesťanské, chraňte ji vy, všechny kře
sťanské ženy, neboť vězte, že tím národu svému, ne

obratnější politikové. Oni dobývají práva národa, vy
však pěstujete jeho charakter!

Zbožnost patří ovšem dnes mezi ctnosti, jež svět
podceňuje, jež rád tupí a jimi často i pohrdá. Jsou
křesťané, kteří se tím dají svéstií a domnívají Se,
že vskutku zbožnost jest jenom znakem duší cha
bých. Jaký to omyl! Pokud se člověku dobře daří,
potud jest zbožnost těm pyšným a vzdorným lidem
chabostí. Ale když rána za ranou počne srdce drtiti,
když neštěstí na prahu usedne, pak ity nejvzdornější
hlavy k ňadrůmklesnou arty dříve pohrdavě se usmí
vající, vzlyknou: „O Bože, můj Bože“

Ne chabostí, ale silou jest zbožnost! Ona sílila
Rodičku Boží, že odhodlala se býti matkou Spasitele
a vzíti na sebe úkol, pro nějž milliony žen před ní
nebyly schopny, ona sílila Rodičku Boží, že snesla
ony kruté žaly, jimiž život její jako matky Kristovy
byl provázen, a ona sílila konečně Rodičku Boží, že
vydržela i bolest nejkrutější — smrt Synovu na hoře
Kalvarii.

Zbožnost síliti bude i naše srdce, abychom přes
nepřízeň světa, jeho posměchy a potupy pevně v ži
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votě ctnostném setrvali, nejtěžším chvílim života odo
lali a vítězně v plné dokonalosti za sv. Ludmilou
v brány věčné slávy vešli. Amen.

7.

Sv. Vojtěch — horlivost.

Daleko na severu na pobřeží moře Baltického
západně od města Královce u vesničky Tenkitten na
mírné písečné vyvýšenině zasazen v kamení stojí ko
vový kříž. Je to místo pro nás Čechy a zvláště kato
líky velepamátné, jest to pověstné pole Romové, kde
život svůj dokonal druhý biskup český, potomek zna
menitého rodu Slavníkova, sv. Vojtěch. Nápis na kříži
hlásá to slovy: „Biskup sv. Vojtěch zemřel zde smrtí
mučednickou 997 pro světlo křesťanství.“

AŽ tam vedly kroky slavného krajana našeho,
když vlast pro něho neměla než chlad, nelásku, ba
odpor a to proto jen, že chtěl viděti ji zemí křesťan
skou, že chtěl míti z krajanů svých křesťany nejen
jménem, ale i životem.

Z hradu Libického vyšel sv. Vojtěch, z rodu, je
hož panství obsahovala dvě pětiny země České a jenž
zpřízněn byl se samým saským rodem císařským. Na
oltáři Matky Boží zasvěcen byl jako nemluvně stavu
duchovnímu a péčí rodičů svých a výborného učitele
Radly vzděláván byl k němu již od prvého zákmitu
rozumu. S jasným poznáním nauky Kristovy rostla i
horlivost jeho pro Čest a slávu Boží a roznítila se
zvláště, když se na hradě Slavníkově zastavil benedik
tinský mnich Adalbert, vracející se z missionářské
cesty po nynějším Rusku. Známost s tímto mnichem,
jenž brzy po té, stav se arcibiskupem Magdeburským,
otevřel při hlavním chrámě slavnou školu, přivedla
sv. Vojtěcha na studie do tohoto města, kde pobyl
devět roků a vynikl vědomostmi i příkladným chováním
nade všecky spolužáky. Smrt otcova přivedla ho v r.
981 zpět do vlasti, v níž přijat byl prvým biskupem
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českým Dětmarem do sboru stoličního chrámu sv. Víta
a posvěcen na podjáhna. Tam přítomen byl také po
sledním okamžikům Dětmarovým a slyšel žalobná slova
jeho proti tvrdošíjnosti Čechů, kteří nechtěli se podro
biti předpisům víry křesťanské. A chvíle tato nevymi
zela mu z paměti nikdy. Když pak brzy potom zvolen
byl českým sněmem, svolaným knížetem Boleslavem II.,
jednomyslně za biskupa, umínil si, že neunavnou hor
livostí a. vlastním příkladem ukáže krajanům cestu
ku pravému životu křesťanskému. Posvěcen od metro
polity Mohučského a potvrzen ve Veroně od císaře
Otty II. vracel se do svého sídla ne jako biskup, ale
jako kajícník, bos, veda koně na provaze konopném.
A jako tento prvý krok na stolec biskupský, tak všecek
jeho pobyt na něm byl plný přísnosti a odříkání. Než
lid v pohanských neplechách stále si libující nedbal
tohoto příkladu,a když sv. Vojtěch veřejně vystoupil
proti nešvarům, hanobícím křesťanské jméno Čechů,
zahrnul ho potupou. Tehdy sv. biskup, domnívaje se,
že jiný bude míti mezi Cechy větší úctu, rozhodl se
vzdáti se úřadu velepastýřského. Odešel do Říma a
papež Jan XV. vyslechnuv jeho starosti, svolil, aby
vstoupil do kláštera sv. Bonifáce na vrchu Aventině
a oblékl roucho mnicha benediktina. Ale mezi tím
všem lepším Čechům se zastesklo po horlivém biskupu
a skvělé poselství vypraveno pro něho do Říma. Pod
podmínkou, že bude moci odejíti, nezanechají-li po
hanských návyků, vracel se po tříletém pobytu v.ltalii
sv. Vojtěch opět do Čech. Ze Zelené Hory žehnal
vlasti a národu, který mu v množství velikém přišel
vstříc.

Dílo Vojtěchovo počalo se nyní dařiti, i za hra
nice země České, do Uher, Slovenska, Bílých Charvat,
nynějšího Krakovska, šla požehnaná jeho činnost. Než
v nejkrásnějším rozkvětu díla povstal proti sv. Vojtěchu
mocný a bohatý rod Vršovců, žárlivý ode dávna na
Slavníkovce, a strhnuv po své straně i syna knížete
Boleslava Ryšavého, počal zřejmě kaziti práci bisku
povu. Tehdy nastala nová křížová cesta horlivého
pastýře. Vršovci šli konečně tak daleko, že porušili

4



i svaté právo útočiště, zavraždivše na prahu chrámu
ženu, hledající ochrany před oltářem. Za tento Čin,
který i pohanští Řekové a Římané za největší zločin
považovali, stihl je sv. Vojtěch klatbou, na níž však
oni odpověděli nepřátelstvím proti celému rodu Slav
níkovu. Aby zabránil krvavému boji, rozhodl se sv.
Vojtěch podruhé opustiti vlast a uchýliti se do svého
italského kláštera. Odchod tento nesl však těžce Bo
leslav II., neboť vrhalo to na národ smutné svědectví,
když biskupa své krve si neváží,a proto žádal metro
politu Mohučského, aby vymohl nový návrat Vojtěchův.
Nástupce Jana XV., papež Řehoř V., obrátil se na sv.
Vojtěcha, jenž poslušen vůle sv. Otce hotov byl znova
jíti do Čech, budou-li si ho Čechové opravdu přáti,
jinak že půjde k pohanským Prusům jako apoštol. Než
však došel na hranice země České, zvěděl strašlivou
zprávu o vybití rodného hradu a vyhubení celého rodu
svého. V hrozné této chvíli obrátil se do Polska k zeti
českého knížete Boleslavu Chrabrému, odkud vyslal
poselství do Prahy, přejí-li si ještě jeho návratu. Od
pověď však byla jízlivá a odmítavá. „Jsme hříšníci a
lid tvrdošíjný, ty jsi však světec a muži takovému
nesluší přebývati s nešlechetníky.“

Tím uvolněny byly poslední svazky, které ho
poutaly k stolci biskupskému, a mohl nyní nastoupiti
cestu, kterou si vytkl — býti missionářem pohanů.
Odešel do Prus a získal tam mnohé Evangeliu. Když
však nevědomky vstoupil do posvátného háje na poli
Romovém, kněží pohanští se vzbouřeným lidem vrhli
se na něho a zabili ho 23. dubna 997.

Mrtvé tělo vykoupil kníže Polský a pochoval je
ve Hnězdně, odkud za 42 roků pod Břetislavem [. pře
neseno bylo do Prahy, když Čechové po. třídenním
postu přísahou se zavázali, že budou se varovati těch
zlozvyků a neřestí, jež tolik sv. Vojtěchu život ztrpčily
a z vlasti ho vypudily.

Předvedl jsem vám, přátelé drazí, obšírněji život
tohoto našeho sv. patrona, poněvadž v něm vidíme
jasný příklad vzácné a potřebné ctnosti křesťanské —
sv. horlivosti. A čím rozhořelo se srdce sv. Vojtěcha
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pro tuto ctnost? Stačí, přátelé drazí, odpovím-li, že
byl dítkem Mariánským. Posvěceno bylo toto synovství
jeho již tehdy, když kladla ho matka na oltář Boho
rodičky v hradní kapli, a sílilo a upevňovalo se po
všechen život jeho. Poláci chlubí se velebnou písní
k Matce Boží, počínající slovy: „Boga rodzica dzie
wica“, a původcem této písně jest náš sv. patron.
Rodička Boží zapálila nitro jeho sv. horlivostí, neboť
křesťanská horlivostí jest význačným charakterem ditka
Mariina.

>k >
*k

Před vánocemí r. 1144rozlétla se západní Evropou
děsivá zpráva. Přední záštita království Jerusalemského,
tolika obětmi v prvé výpravě křížové na Turcích do
bytého, pevná Edessa padla do rukou mosulského
knížete, mohamedána ZŽenkiho. Upčěnlivé volání pora
žených křesťanů zachvělo říšemi a na výzvu papeže
Eugenia III., tlumočenou nadšenými slovy sv. Bernarda,
opata Klaravalského, počalo se stavěti statisíce Fran
couzů a Němců pod prapor kříže. I do Cech přišlo
toto provolání a čteno ve všech kostelích před moc
nářem 1národem. A tehdy Vladislav II., nadšen ohnivým
kázáním ctěného biskupa Zdíka, prohlásil slavně, že
ke cti Boží a k odpuštění hříchův ozdobí se také zna
mením kříže a půjde bojovati proti nevěřícím A za
ním následovali bratr jeho Jindřich, Spytihněv Bořivo
jovic a veliký počet jak pánův tak obecného lidu. Na
počátku června 1147 vytrhli z Čech, aby přemnozí
z nich nikdy více se nevrátili. (Palacký. Kniha IV.)

A co to bylo, co pohnulo tyto udatné muže, aby
tak ochotně a radostně se vydali na výpravu přeob
tižnou a nebezpečnou? Byla to, přátelé drazí, kře
sťanská horlivost, neboť tof právě ctnost, která se jeví
tim, že jsme ochotni radostně konati všecko, co po
máhá k oslavě Boží a našemu spasení. Tak rozumí
křesťanské horlivosti sv. Pavel, když v listě k Římanům
píše: „V pečování jsouce neleniví, duchem vroucí,
Pánu sloužící.“ (Řím. 12, 11.) Největší příklad této
ochotné a nadšené práce pro Boha a spásu podává
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nám Spasitel a mistr náš Ježíš Kristus tříletým svým
působením, a vrcholem horlivosti této jest jeho krví
zbrocený kříž. A v čem tak skvěle příkladem před
cházel, k tomu i slovy vybízel. Upozorňuji vás, přátelé:
drazí, jenom na tu modlitbu, které nás naučil a kterou
denně říkati máme, na krásnou modlitbu: Otče náš.
Prvé prosby její věnovány jsou křesťanské horlivosti.
Co znamená jiného prosba: „Posvěť se jméno Tvé“,
než ochotu pracovati pro slávu Boží, a prosba: „Přijď
království Tvé“, než snahu pojistiti všem věčnou spásu?
Toto smýšlení Kristovo jistě dobře znali sv. apošto
lové a proto život jejich směřuje k tomu, aby Čest a
sláva Boží vzrostla až do nejzažších hranic a světlo
spásy zasvitlo do nejhlubších temnot. Slovy výraznými
pobízejí své učedníky i věřící k horlivosti křesťanské
a kárají ty, kteří toho opomíjejí. Sv. apoštol Pavel
volá k Timotheovi: „Kaž slovo, nabízej včas i ne
včas; tresci, pros, žehří ve vší trpělivosti a učení,
nebo bude čas, kdy zdravého učení nebudou sná
šeti... ty pak bdi, ve všem pracuj, konej dílo ka
zatele, vyplňuj službu svou.“ (I. Tim. 4, 2.—5.) Nelze
se proto diviti, když mezi prvotními křesťanynalézáme
členy tak horliré, že jim přímo dáno bylo jméno
„zelotes“ — horlivec. Horlivost křesťanská dovedla
nadchnouti k činům, před nimiž věk náš v obdivu se
sklání, a vykonati díla, před nimiž v zadumání se za
stavuje. Obrovské kláštery, nádherné kathedrály, bo
hatá jejich výzdoba a nahromaděné umělecké poklady
jsou výrazem této horlivostí pro čest a slávu Boží.
A k těmto dílům Bohu posvěceným druží se obrovský
počet děl zasvěcených lidstvu. Slavné školy a blaho
dárné ústavy, v nichž lidumilnost otevírá štědrou ruku
svou, jsou plody horlivého života křesťanského. Pro
povznesení duchovní, pro úlevu tělesnou byly zalo
ženy, pro spásu lidstva byly zbudovány.

Dnes, přátelé drazí, jako tak mnohých jiných
ctností křesťanských, usychají i kořeny křesťanské hor
livosti. Jsou křesťané, a bohužel i katolíci, kterým
horlivost zdá se býti přemrštěností, jsou 1 tací, kteří
následujíce hesel nepřátelských mají horlivost kře
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sťanskou za vyzývavost. Není divu; náš věk, chovající
se chladně ke všem ideálům, svým chladem zastuzuje
i žár této ctnosti. A přece horlivost křesťanská není
ani přemrštěností, ani vyzývavostí, nýbrž jest prostou
povinností každého křesťana a katolíka. Tím, že jsme
přísahali na prapor Kristův, vzali jsme již na sebe
povinnost ochotně a radostně pečovati o Čest a slávu
Boží a o spásu svou i bližního.

1. Horlivost křesťanská vede nás především
k tomu, abychom pečovali o čest a slávu Boží. Bývalo,
přátelé drazí, zvykem v dobách rytířských, když kníže
byl uražen, že nedopustili rytíři,aby sám zápasil o svou
čest, ale sami vstoupili na kolbiště a vyzvali nacti
utrhače. My, přátelé drazí, jsme také rytíři, vždyť jsme
údy církve bojující, kterou předkovénaši- nazývali
„církví rytieřující“, jsme rytíři Kristovi, pasování na
tuto hodnost vznešenou křtem sv., a proto i nám sluší
starati se o Čest a slávu Kristovu, o Čest a slávu Boží.
A konáme tuto povinnost, když vždy a všude se za
staneme svého sv. náboženství, když dbáme o to, aby
vždy a všude vzdávána mu byla ona vážnost, které
pro božský původ svůj, pro své blahodárné působení
zasluhuje. Přenechávati péči o to toliko kněžím, jest
snad pohodlné, nikoliv však vás katolických křesťanů
důstojné. Každý stav a každé povolání víže tato po
vinnost a není hoden jména katolíka, kdo jí neplní.
Není to nesnadné, jenom trochu odvahy jest třeba.
Nedávno četl jsem příklad, jak lze mnohdy způsobem
velmi jednoduchým cti a slávy Boží se zastati. V jistém
hostinci sešla se společnost, jež za hovoru přešla i na
otázky náboženské. A byli ve společnosti té mužové,
kteří, sotva že vysloveno bylo jméno náboženství, po
čali se způsobem neslušným otírati o věci nejsvětější.
Hostinský, muž přesvědčení křesťanského, nesl nelibě
tyto řeči, ale obávaje se, že by přímým zakročením
hosty proti sobě popudil, vzal židli a přistavív ji
ke stěně, na které visel kříž, počal ho sundávati.
A když přítomní se tázali, co to činí, pravil: „Nehodí
se, aby tento vaše řeči poslouchal.“ A hle! Utrhači se
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zarazili, řeč se obrátila a k posměškům a úšklebkům
neměl nikdo více odvahy.

2. Druhá povinnost, kterou nám horlivost kře
sťanská ukládá, jest péče o vzájemnou spásu. Spása
jest cílem nás všech. Ona jest účelem, pro který jsme
byli stvoření, pro který žijeme a pro nějž vší silou
pracovati máme. „Hledejte nejprvé království Božího“,
pravil Kristus Pán, a slova tato nejsou radou, ona jsou
rozkazem. Pečovati máme nejprvé o vlastní spásu, a to
použitím všech prostředků, které nám spasení za
bezpečiti mohou. Znáte je všichni. Od prostičké mod
litby stoupají až k nejvznešenějším tajemstvím sv. svá
tostí a oběti mše sv. Uvádí vám je na pamět tento
kříž, oltář, zpovědnice, zvláště pak malý, tichý svato
stánek. Ale pečujíce o svou spásu nesmíme zapome
nouti i na spásu svých spolubližních. Sv. Bonaventura
krásně nám povinnost tuto připomíná, když praví:
„Horlivost tvá nechať prvé působí na tebe a takto
rozehřát i jiných rozhřívej, jako oheň, který nejprvé
co bližšího jest, zahřívá, a pak, co vzdálenější.“ A ptáte
se, čím toho dosáhneme? Tím, že pečujeme o to, aby
všude pronikal duch Kristův, aby zavládl jeho zákon
v našich rodinách, ve společnostech, v celém národě.
Neboť, kde Kristus panuje, tam prchá dle slov Písma
Beliál a S ním mizí všechno to, co překáží spáse
lidstva. A k této horlivé práci o očistu povolány jste
vy ženy, manželky a matky ve svých rodinách, zavá
záni jste i vy mužové a chlebodárci v domech, dílnách,
hospodářstvích a společnostech. Požehnán budiž každý
krok, kterým horlivost vaše spolubližního blíže ke spáse
přivedla.

Vím, přátelé drazí, že tato péče o vzájemnou
Spásu vyžaduje obětí, vím to, protože to Kristus Pán
řekl: „Království Boží násilí trpí, a jen ti, kteří násilí
činí, uchvacují je.“ (Mat. 11, 12.) Budete si musiti
odříci na té cestě za vlastní spásou tak mnohý požitek,
jímž zvláště dnes svět se všech stran vábí, budete
musiti leckdys takřka násilně přemáhati rozbujněné
smysly své. Setkáte se na té cestě za spásou svých
dětí, bratří a sester, svých milých a drahých často se
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zatvrzelostí, odporem a nevděkem, dostane se vám
za vaše dobrá slova odpovědí, jež srdce vaše trpkou
hořkostí naplní, než přijímejte to vše trpělivě, snášejte
to ochotně, obětujte se radostně v té myšlence, že
není to nic proti tomu, co pro nesmrtelné duše naše
učinil Ježíš Kristus. A kdyby snad plamen horlivosti
vaší, ať již vichrem náhle propukávajících vášní, af
ledovou upjatostí uhasínati počal, obrafte se kté, jejíž
nitro hořelo neutuchajícím ohněm křesťanské horlivosti,
obrafte se k Rodičce Boží. Ona, jež pro Čest a slávu
Boží tolik vykonala, jež pro spásu lidstva nejvíce obě
tovalá, uhasínající plamen vyprošenou milostí oživí a
dechem mateřské lásky své v nový plápol rozdmýchá.

Nebylo krutější doby pro národ Israelský nad
onu, kdy říše Judská padla do rukou Antiocha Syr
ského. Spisovatel prvé knihy Makabejské píše, že tehdy
„svatyně národa zpuštěna byla jako poušt, dnové svá
teční obrátili se v kvílení, soboty v pohanění a čest
jeho v nic.“ Vše, co upomínalo na víru V jednoho
Boha, mělo býti ze srdcí lidu vytrženo. A v té době,
kdy míra utrpení takřka přetékala, povstal kněz Ma
tatiáš a shromáždiv na horách syny své a ty, kteří
S nimi jedné mysli byli, nadchl je k boji pro Boha a
spásu národa slovy: „Protož nyní, Ó synové, buďte
horlitelé zákona a dejte duše své pro zákon otců vašich
a pamatujte na skutky otců našich, kteréž činili za
časů svých a dojdete slávy veliké a jména věčného.“
(I. Mak. 2, 50.)

Přátelé drazí, od nedávna stala se vlast naše
rejdištěm snah, jež usilují národ Český odtrhnouti od
zákona Božího a ušlapati v něm vše, co by na Boha
upomínati mohlo. Pamatujme i my na skutky otců
našich, které činili za časů svých. Horlivost předků
našich pro čest a slávu Boží, pro spásu duší bývala
taková, že dle zprávy kronikaře Žídka zeměČeská slula
V Cizině zemí svatou, národ náš národem svatým a
Praha městem svatým. Buďme i my horliteli takovými,
pracujme ochotně a radostně pro zákon, pro víru otců
svých, přičiňujme se nepřetržitě o všecko, čím mohlo
by býti zvýšeno jméno Boží a čím by zabezpečena



56 2
byla věčná spása naše. A jsem přesvědčen, že s po
mocí sv. Vojtěcha a Rodičky Boží dojdeme všichni
slávy veliké a jména nesmrtelného. Amen.

O.

Sv. Volígang — svědomitost.

Mezi městy německými, s nimiž na mnohých
místech spoutána jest historie národa Českého, stojí
v popředí bavorské město Řezno. Odtud ještě před
příchodem sv. apoštolů Cyrilla a Methoděje vniklo
do Čech křesťanství, když čtrnácte lechů či pánů
českých dalo se tam pokřestiti, odtud přicházeli četní
missionáři světlo víry Ššířitia upevňovati a odtud ko
nečně přešla ku předkům našim i úcta znamenitého
biskupa, světce Volfganga.

Sv. Volfgang narodil se asi r. 924 na hradě
Achalmu u Reutling ve Švábsku z rodiny hraběcí a
dán byl v 10 letech na vychování do slavného kláštera
Rychnovského u Kostnice, kde prospíval znamenitě
nejen ve vědomostech, alei ve zbožnosti, a zvláště
zaujat byl úctou k Bohorodičce, jíž tamější chrám
byl posvěcen. Ve třiceti letech pozván byl upřímným
přítelem svým Trevírským arcibiskupem Jindřichem,
aby spravoval vysokou školu pří jeho kathedrálním
kostele. Ač Voligang mínil život svůj zasvětiti stěnám
klášterním, z přátelské lásky ujal se úřadu scholastika
a brzy povznesl školu Irevírskou tak, že výborná
pověst její Široko daleko se rozlétala. Vida arcibiskup
krásné výsledky Voligangovy ve škole, prosil ho, aby
obnovil i pořádek ve sboru kanovnickém. Více pří
kladnou svědomitostí než přísností zdařilo se i to,
a proto nebylo divu, že císař Otto I., upozorněn na
výtečné vlastnosti Volfgangovy, vyhlédl pro něho stolec
biskupský. Sotva se však Voligang o tom dověděl,
zmizel z Trevíru a odešel tajně do Švýcarského klá
štera v Einsiedlu, odkud se vypravil na missionářskou
cestu do Uher. Mezi divokými a loupeživými Maďary



setkala se všechna jeho snaha s nezdarem a nezbylo
mu, než vrátiti se zpět. V r. 972 došel do Pasova,
a to právě ve dnech, kdy zemřel Řezenský biskup
Michael. Sotva pověst o jeho návratu proskočila, zvolen
byl jednomyslně Michaelovým nástupcem. Zpráva ta
zděsila Volfganga, neboť měl se za nehodna úřadu
tak vysokého a zodpovědnosti plného, vymlouval se,
odmítal, prosil, ano na kolena před císařem poklekl,
ale Otta I. tentokráte nepovolil, a tak Volígangovi ne
zbylo, než běrlu a prsten přijmouti a na stolec biskup
ský vstoupili. |

-Přišel do diecése pokleslé, ale brzy podařilo se
mu ji tak povznésti, že octla se mezi prvními ve vší
říši. Svědomitě pečoval o to, aby zachovávána byla
pravidla klášterní od řeholníků, kázeň od kněžstva a
řesťanské povinnosti od lidu. Neobmezuje se jenom

na sídelní město, procházel celou diecésí, tu mírně,
u přísně, ale všude s láskou se staraje o vypuzení
šech nepřístojností. Péčí jeho i řezenská škola u sv.

Zmeráma se stala semeništěm věd a umění a bylo jí
ezno tak proslaveno, že je zvali druhými Athenami.
e svědomitém plnění příkazů všudy příkladem před
házel, ať to bylo ve ehrámé či v paláci biskupském,

ať v soukromí či na veřejnosti. A jako srdce jeho bylo
otevřeno cítu svědomitého plnění povinností, tak ruka
otevřena byla skutkům ušlechtilé lásky křesťanské.
Palác jeho otevřen byl vždycky chudině a v čas ne
úrody a hladu nebylo nad něho dobrodince horlivěj
šího a štědřejšího. Příkladná činnost tato přetržena
byla na čas válečnými zmatky po smrti císaře Otty I.,
za nichž musil se Volfgang skrývati, ale když r. 985
byly urovnány a on se zpět mohl vrátiti, rozvinul
znova požehnané své snahy, že už za Živa světcem
byl nazýván. Tak zastihla ho i smrt v r. 994, právě
když hodlal se sejíti s arcibiskupem Solnohradským
Hartvíkem, aby o záměrech církevních se radil. Ve
Svatyníi sv. Otmara v malé osadě hornorakouské Pup
pingenách zemřel klidně 31. října. Tělo jeho pocho
váno bylo v klášteře sv. Emerama a r. 1052 prohlášen
papežem Lvem IX. za svatého. Předkové naši přijali
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úctu jeho a zanesli jméno jeho do počtu patronů
zemských ne proto, že by Čechy patřily kdysi k bi
skupství Řezenskému, jak se dosud za to mělo, ale
pro jeho známou a slavnou svatost života. A byla to
zvláště svědomitost sv. Volíganga, která je k tomu
vedla, aby mu vážnost prokazovali a jménu jeho četné
chrámy zasvěcovali. Vyrostla tato svědomitost jeho
z kořenů vroucí lásky k Bohorodičce a proto patří
I jemu vzpomínka uprostřed světců Mariánských a
příkladné ctnosti jeho místo mezi ctnostmi pravého
ditka Marie Panny.

* *
*

Ve středověku bývalo zvykem při slavnostech
pořádaných na dvorech královských konati tak zvané
turnaje či rytířská sedání. Rytířové zápasili o čest
svého rodu, svého krále, svého národa, či o vítězství
šlechetných snah a vznešených myšlenek. Aby pak
bylo viděti, pro co se bijí, mívali na štítech rozličné
barvy, značky, obrazy a nápisy. Při jednom takovém
turnaji, na počest krále anglického vystrojeném, ozdo
bili si rytířové, jak vypravuje starodávná kronika, štíty
obrazy květin, jež měly znamenati jednotlivé ctnosti,
O jejichž vítězství se hodlají pokusiti. Na všecky rytíře
se dostalo případných květů, jen jeden z nich nemohl
nalézti více žádného, aby vhodně nějakou ctnost
označil. V této nesnázi projela mu hlavou Šťastná
myšlenka. Zavolav malíře, poručil mu, aby na jeho
štít nakreslil kytici složenou z květů všech rytířů
ostatních. A když se to stalo, napsal pod obraz: „In
una omnes — V jedné všecky.“ A podepsal: Svě
domitost.

Ano, přátelé drazí, svědomitost spojuje všecky
ctnosti křesťanské v jednu nádhernou kytici, činíc tak
život křesťana vpravdě dokonalým a. bohumilým.
A ptáte se jak? Především tím, že učí nás vědomí
povinnosti. Ukazuje nám, že vůle naše, byť byla svo
bodná, není taková, aby nad sebou žádného Pána ne
uznávala, žádnému zákonu poddána býti nechtěla,
nýbrž že vázána jest vůlí vyšší, vůlí naprostou, vůlí
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Boží. „Dávejte Bohu, což Božího jest“ (Mar. 12, 17.),
to jest první zásada, k níž nás svědomitost vede.
A abychom věděli, co chce Bůh, odhaluje temnou
roušku S duševního zraku našeho a učí nás znáti,
k čemu nás zavazuje vůle Boží. Předvádějíc nám de
satero přikázání Božích a dvě přikázání lásky, určuje
povinnosti, které máme k Bohu, k sobě a bližnímu.
Když pak povinnosti, tyto jsme poznali, nutí nás,
abychom je věrně a řádně konali, a pozorně bdí nad
tím, aby z nich ničeho pominuto nebylo. A poněvadž
ze stálého a nepřetržitého konání křesťanských po
vinností vznikají jednotlivé křesťanské ctnosti, proto
svědomitost jest základem ctnostného života, proto je
poutem, jež všecky ty ctnosti v pravou křesťanskou
dokonalost pojí a víže.

Odtud ona důležitost svědomitosti. V době nej
novější sestavila věda lidská zvláštní přístroje, tak
zvané stroje seismografické, které, umístěny ve pří
hodných ústavech, ukazují každý i nejnepatrnější zá
chvěv zemského nitra. A takovým mravním seismo
grafem jest i křesťanská svědomitost. Ona upozorňuje
člověka na každý i sebe nepatrnější záchvěv nitra, ona
ukazuje každé i sebe vzdálenější nebezpečí, které by
mohlo pobouřiti vůli lidskou a přetrhati v srdci lid
ském útlé kořínky ctností.

Proto také ceněna byla svědomitost křesťanská
všemi církevními učiteli tak velice, že neváhal jeden
z nich napsati: „Není větší chvály a doporučení, jako
může-li kdo býti zván svědomitým.“

A uvažujeme-li o tom, shledáme, že svědomitost
jest křesťanu skutečně největší chválou a nejlepším
doporučením.

I. Jest největší chválou. O králi českém Ru
dolfu I., který nastoupil v Čechách po bezkráloví za
vyhynutí rodu Přemyslovců, píše Fr. Palacký, že to
byl muž ve mnohém ohledu výtečný. A jako na důkaz
toho uvádí konec jeho života. Hned v novém roce
panování zachvácen byl při dobývání města Horažďovic
úplavicí a stav jeho stal se brzo beznadějným. Před
vídaje smrt svou povolal k sobě do ležení před městem
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-dva opaty, Sedleckého a Zbraslavského, s jichž radou
A pomocí učinil o záležitostech svých poručení kře
sfanské. Milované manželce Elišce Polské zapsal plat
20.000 hřiven stříbra; otci svému vzkázal, aby nevěřil
pověstem, nastanou-li které, o jeho nějakém otrávení,
a zaslal mu vlastnoruční popis oněch skutkův, kterými
svědomí své cítil obtíženo, s prosbou, aby stala se
náhrada těm, kterým ublíženo bylo. Tak skonal, teprv
„dvacetišestiletý, dne 4. července 1307, v devátém mě
sící po svém na trůn povýšení, když měl právě ko
runován býti. Přátelé drazí, jest to svědomitost kře
sťanská, kterou tu při Rudolfovi dějepisec náš zvláště
chválí a právem chválí. Už sv. apoštol Pavel zahrnuje
ji pochvalou, když v dlouhém listě -kc Korintským
píše: „Sláva naše tato jest svědectví svědomí našeho,
že v Sprostnosti srdce a v upřímnosti před Bohem a
v milosti Boží obcovali jsme na tomto světě.“ (1, 2.)
Slovy těmi říci chce sv. apoštol, že jest slávou naší

-dosvědčuje-li nám svědomí, že pokorně, upřímně a
bohumile jsme konali své povinnosti, Či že jsme je
konali svědomitě. A nenapsal to sv. Pavel sám ze sebe,

ale měl při tom na mysli jistě výroky Písma Sv. sou
hlasně se vyjadřující, měl na mysli příklad samého
Božského Mistra. Už Písmo sv. Starého Zákona nemá
dosti slov, aby blahoslavilo ty muže, kteří poslušní
vůle Boží, svědomitě vyplnili, co jim bylo nařízeno.
Lze otevříti jenom knihu moudrého Siracha a tam na
mnohých stranách vypočítávána jsou jména těchto vy
nikajících osobností. A podobně mluví o svědomitosti
Zákon Nový. Kolikrát slýchali jste již ono podobenství

Ježíšovo o služebníku věrném, v němž slovy nad jiné
významnými oslavováno jest z úst nejpovolanějších
svědomité plnění povinností. A proti výroku Božského
Učitele kdo by mohl co namítati?

2. Svědomitost jest křesťanu i nejlepším dopo
ručením a to u lidí i u Boha. Doporučuje nejlépe
u lidí. Na počátku století osmnáctého byl biskupem
Královéhradeckým Tobiáš Jan Bekr, muž vzorný
v každém ohledu, takže vážen byl i za hranicemi
vlasti naší. Hájením církevních práv při jmění zádušním
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popudil proti sobě některé vyšší úředníky a pány
vzácného rodu, takže jednání jeho takřka za buřičské
bylo prohlašováno a on na jeden stupeň s velezrádci
staven. Nevinný biskup zaslal však do Vídně i do
Říma věrnou písemnou zprávu a obranu svého jednání,.
pravě, že nežli by zadal svému svědomí, raději úřad
biskupský jest hotov složiti. Toto poukázání na kře-
sfanskou svědomitost vrátilo mu kolísající přízeň dvora
císařského a papež vyjádřil se o něm: „Kéž by měla
říše takových biskupů s dostatek!“ Již kniha Mou
drosti praví: „Muž, který se bojí Hospodina, ten vážen

ude.“ A kdo jest to, než ten, který boje se, aby ne
řestoupil zákon Boží, svědomitě se stará, aby všecko.
činil, co Bůh chce. A není třeba ani utíkati se k vý
okům Písma sv., stačí jen obrátiti se ku přirozenému
itu lidskému, a ten nám poví, že opravdovou úctu a
ážnost máme jenom k tomu, o kom přesvědčeni jsme,.
e koná povinnosti své vzorně, kdo příkladně zastává.
isto, na nějž ho Bůh postavil. A dostává-li se dnes

vědomitému křesťanu a katolíku občas urážek, po
měchu a potupy od některých lidí, pak není to vy
rácením toho, co jsem řekl, ale potvrzením, neboť
vědomitost jeho jest jim stálou výčitkou, kterou se
naží ohlušiti snižováním a nactiutrháním. A kdyby
vědomitost naše nenalezla přízně u nikoho z lidí, což
a tom, když najde jiště přízně a doporučení u Boha.

že tomu tak, o tom není žádné pochybnosti, neboť
ristus Pán řekl: „Kdo mne miluje a řeč mou zacho
ávati bude, toho Otec můj bude milovati a k němu
řjdeme a příbytek u něho učiníme.“ (Jan 14, 23.)
ůže býti větší přízně nad tu, jakou tu Kristus Pán

libuje těm, kteří zachovávati budou řeč jeho, svědo
itě plniti, co řekl? Láskou jim Bůh odplatí, k nim

estoupí i se svým Synem, příbytek si u nich učiní.
a nesmírné vyznamenání považují to lidé, když král:
i císař navštíví jejich dům, jejich závod, jejich zámek,
aké vyznamenání jest to teprve, když přijde příbytkem
ůh! „Klíčem, který otevírá zdroj lásky Boží“, nazývá
v. Augustin svědomité plnění povinností, a nechá

peme-li toho, přátelé drazí, náležitě, pokud tu na světě:
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jsme, jednou to jistě a dokonale pochopíme, a to před
soudnou stolicí Boží. Tam předložena bude každému
z nás jenom jedna otázka, ale nesmírně vážná a da
lekosáhlá. A nebude znít: „Kdo jsi?“, ani: „Odkud
jsi?“, ani: „Čím jsi?“, ale: „Jak jsi žil?“ A bude-li
-odpověď zníti: „Svědomitě jsem žil“, všecko dobře,
neboť tehdy otevře nám rázem svědomitost bránu věčné
lásky a věčné radosti.

Hle, přátelé drazí, jakou cenu a důležitost má
svědomitost pro život křesťana. Než, musí býti pravá!
Jako každé dobré zboží má svoji ochrannou známku,
kterou liší se od padělku či zboží nepravého, tak
i jednání naše, plnění povinností našich, aby bylo
opravdu křesťansky svědomité, musí míti známku
ochrannou, a tou jest láska. Pravá svědomitost kře
sťanská musí vycházeti z lásky k Bohu. Z lásky k Bohu
musíme se snažiti poznati dokonale své povinnosti,
z lásky k Bohu musíme jim podrobovati svou vůli a
z lásky k Bohu musíme je správně a řádně plniti.

A na to se, přátelé drazí, tak často zapomíná,
a proto povinnost bývá slovem tak nenáviděným a
požadavek svědomitého plnění tak těžkým a ne
Snadným. A zvláště smutně proslula v tom ohledu
doba naše. Srdce lidská vychladla, vždy víc a více
mizí z nich láska k Bohu, a proto bouří se proti
každé povinnosti, pokládajíc ji za tyranství, za nesne
sitelné otroctví, a hledí ji se sebe co možno nejrychleji
setřásti. Nikdy snad nebylo tolik nářků rodičů na ne
svědomitost dětí, hospodářů na nesvědomitost čeledi,
chlebodárců na nesvědomitost poddaných a naopak,
jako v dobách našich. A ne, že by snad povinností
svých neznali, ale že jich plniti nechtějí, že závazek
je plniti jest jim protivným. Kdo se, přátelé drazí, dívá
na své povinnosti s nízkého stanoviska bázně a strachu,
tomu budou vždycky nesnesitelným břemenem, a když
strach a bázeň poleví, ten je vždycky odhodí; kdo
však se na povinnosti dívá Ssonoho povznešeného
stanoviska lásky k Bohu, tomu budou dle slov Krista

Pána jhem sladkým a břemenem lehkým. A tak, přátelé
drazí, ve svědomitém plnění povinností příkladem
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předcházejme především my. Cokoliv konáme, z lásky
k Bohu konejme, učme to konati své dítky, své svě
řence, své rodiny, a nesvědomitost a nechut k povin
nostem zmizí, jako před sluncem prchají mlhy a mraky.

Vůdkyní budiž nám pří tom Rodička Boží. Jak
ona svědomitě konala povinnosti své! A byly to po
vinnosti často tak těžké, že naše proti nim jsou pouhou
hračkou. Jen vzpomeňte na ní jako na dceru, matku,
ženu a trpitelku. Nic jí nebylo obtíží, proti ničemu ani
myšlenkou se nevzpouzela, co jí vůle Boží uložila.
Horoucí láskou k Bohu podkládala každou tuto po
vinnost a proto každou také až do nejmenší podrob
nosti řádně a dokonale vyplnila.

Roku 1095 sešlo se na sněmu v Klermontě ne
sčíslné množství duchovenstva, panstva, rytířstva a
lidu, aby za předsednictví papeže Urbana II. se radili.
A když sněm byl zahájen, vystoupil papež na ka
zatelnu a úchvatnými slovy líčil přítomným povinnosti,
které mají ke Svaté Zemi tak utiskované a pustošené.
Sotva dokončil, zvedalo se všecko množství a se slovy:
„Bůh tomu chce“, připínalo si kříže s přísahou, že
křesťanské povinnosti své dostojí.

Přátelé drazí, s heslem „Bůh tomu chcel“
vezměme i my na sebe ochotně kříž svých povinností,
podložme ho poduškou lásky k Bohu, bude-li těžký,
a pravá křesťanská svědomitost povede i nás k do
bytí země svaté — království Božího. Amen.

O,

Sv. Prokop -—-zdrželivost.

Na levém břehu středního toku Sázavy v tak
zvaných Černých Budách zvédají se k nebesům. zří
ceniny chrámu ohromující svou výšía vzepietím.Řada
čtyř vysokých oblouků gotických na štíhlých pilířích
spočívajících, a souběžně s těmito arkádami vysoká
zeď s gotickými okny dávají tušiti, že stával tu chrám
starodávný a památný. A skutečně! Toť zbytky bý
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valé jižní lodi svatyně slavného kláštera Sázavského —
bydliště a působiště jednoho z nejpřednějších světců
našeho národa — sv. Prokopa.

Byla to doba, nad níž smutnějších málo se na
chází v dějinách naší vlasti, kdy vystupuje sv. Prokop.
Země Ceská zmítána byla hroznými rozbroji mezi členy
panovnického rodu, z nichž vystupovali jednotlivci na
knížecí trůn jenom násilnostmi, ano i vraždami na
svých předchůdcích. Lid pak, nedávno teprvé v nauce
Kristově utvrzený, hynul mravně i duchovně. Není
divu, že sv. Prokopa za těchto poměrů, ač pocházel
Z rodu zemanského, svět počal děsiti, a že si umínil,
zasvětiti život svůj Bohu a Církvi. Odešel z rodné
tvrze své v Chotouni a Vstoupil do kláštera za hra
nicemi své vlasti, nejspíše v Uhrách, kde i po ztro
skotání říše Velkomoravské a po zničení arcibiskupství
Methodějova se udržely bohoslužebné řády slovanské.
Než touha po rodném kraji vedla ho po letech zpět
a přivedla ho do odlehlého, lesnatého údolí Sázav
ského. Tam zbudoval Si poustevnu a blízko ní na
skále dřevěnou svatyňku ke cti Panny Marie. V životě
plném odříkání a sebezáporu žil tam utajen před ši
rokou veřejností a jenom blízký lid znal a navštěvoval
velikého poustevníka.

Než po vůli Boží mělo toto světlo národa
Českého býti postaveno na svícen, aby všem svítilo,
a byl to kníže Oldřich, který veden Prozřetelností Boží
setkal se sv. Prokopem a poznav v něm muže sva
tého, uzavřel s ním přátelství nejvroucnější. A tu přišla
doba, kdy sv. Prokop mohl uskutečniti myšlenku, která
již dávno v srdci jeho dřímala, myšlenku obnoviti slo
vanské obřadnictví, které by po vzoru sv. Cyrilla a
Methoděje lid český přivedlo opět ke křesťanskému
životu a křesťanským mravům. V roce 1032 počaly se
zvědati v údolí Sázavském příbytky bratří mnichů (fa
mezi nimi sborný chrám ke cti Spasitele, Panny Marie
a sv. Jana Křtitele. Sv. Prokop stal se opatem tohoto
kláštera, nad jiné přísnou a tuhou kázní sepiatého.
Aby bratřím nezdálo se jho klášterních pravidel příliš
těžkým, předcházel je sv. opat svým příkladem.
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Všady první při modlitbách,
poslední však k odpočinku,
u stolu též na nejzažším
usedával místě vždycky... (J. Vrchlický.)

praví o něm legenda.
Za takového vedení nabyl ovšem klášter Sá

zavský jména slavného po vší vlastí a stával se stře
diskem, odkud nový a zdravý duch života proudil na
všecky strany. Po dvacet let spravoval sv. Prokop
klášter, jenž stal se nejen obrozujícím místem mrav
nosti, ale který prací mnichů stal se také kolébkou
vzdělanosti národa Českého. Cítě, že blíží se poslední
chvíle života, povolal sv. opat řeholní bratry, vložil
jim přísně na srdce, aby neodstupovali od kázně a
předpověděv jim smutné doby pronásledování i ko
nečné vítězství, zesnul v druhé polovici března r. 1053.
Tělo jeho pochováno bylo pražským biskupem Šebířem
ve chrámu Sázavském, odkud v r. 1588 vyzdviženo
bylo arcibiskupem Martinem Medkem a u přítomnosti
císaře Rudolfa II., dvorského komonstva, množství du
chovenstva a lidu uloženo bylo v novém oltáři kolle
giátního chrámu Všech Svatých na hradě Pražském.
V Sázavě zůstalo toliko rámě sv. Prokopa. Lid český
ctil ho hned po smrti za světce a zvláště ve století
[3. a 14. byla úcta jeho velkolepá. [ dnes přicházejí
četné zástupy k místu jeho působiště, ale ta dávná,
ta horlivá úcta už to není. Svět dnešní nechápe vzne
šenou postavu světcovu, nechápe znamenitých jeho
ctností. A přece více než kdy jindy právě dnes měli
bychom my Čechové a katolíci obnovovati památku
sv. Prokopa, následovati jeho ctností, zvláště pak jeho
zdrželivost, sebekázeň, sebezápor.

Sebezápor vychoval z něho velikého světce ná
roda. A tato ctnost jest to, která volá k nám s jeho
obrazů. Bývá představován sv. Prokop jako muž v šatě
opatském, drže na řetěze ďábla, nebo pobízeje křížem
dábla v pluh zapřaženého. Už v nejstarší době si tak
sv. Prokopa malovali, jak ukazuje nám prastarý obraz
světcův visící na Sázavě. Ďábel, toť symbol vášní,

5
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hříchů, neřestí, které brání v poctivé snaze o doko
nalost mravní, a které jedině řetěz zdrželivosti, kříž
sebezáporu zkrotiti dovede.

A na dráhu této ctnosti přiveden byl sv. patron,
jak naznačovala to již ta prvá svatyňka jeho v lesním
zákoutí a jak ukazoval to ještě skvěleji velkolepý klá
šterní chrám, následováním Rodičky Boží. A za sv.
Prokopem týmž směrem k nutné podmínce mravní do
konalosti, ke křesťanskému sebezáporu dojdeme i my.

* *
*

Ctyři dny po smrti Vladislavově 16. dubna r.
1125 nastolen byl slavně na český trůn kněžic So
běslav [. Hned však po tomto slavném aktu vystoupil
proti němu německý císař Lothar a prohlásiv,
že v Čechách vévoda voliti se nemá leč s dovolením
a pod dozorem císaře, volal Soběslava před svůj soud
s pohrůžkou války, neuposlechne-li. Kníže nebyl však
z těch, kteří by se lekali; a když Lothar skutečně vy
táhl do Čech, zaskočil ho u Chlumce tak, že se vším
vojskem padl do zajetí. Nyní mohl císaři diktovati, než
nepyšněje ve štěstí tak skvělém, sám vyšel vstříc po
raženému panovníku Němcův a smluviv toliko, aby
odstoupil od myšlenky říditi volby na knížecí stolec
Český, propustil ho v pokoji. Dějepisec náš Fr. Pa
lacký velebí pro tento krok. Soběslava, poněvadž
„moha slavně vítěziti nad nepřáteli, zvítězil neméně
slavně sám nad sebou.“ A právem ho velebí!

Zvítězit nad sebou samým
největším jest rekovstvím

pěje náš básník Boleslav Jablonský.
Dovésti ovládati svou vůli, uměti držeti na uzdě

své pudy, podrobiti si své touhy, v tom, přátelé drazí,
jeví se veliká dokonalost charakteru, pravá křesťanská
mravní povznešenost.

A čím došel k této mravní povznešenosti své
povahy kníže Soběslav? jmenovaný dějepisec píše, že
procházeje za mládí školou protivenství naučil se So



běslav nemalomyslněti v neštěstí, nepychati ve štěstí
a šetřiti míry také v lahodách tělesných. Byla to tedy
cesta sebezáporu, která ho učinila tímto skvělým
charakterem. |

Už starý myslitel řecký na otázku, kterak dojíti
mužné dokonalosti, odpověděl: „Zdrž se a vydrž!“
Nepřetržitá zdrželivost, vytrvalé zapírání svých náru
živostí a važná neustálá kázeň všech smyslů byla již
dle mínění pohanských mudrců jedině správným pro
středkem k dosažení silné a mužně dokonalé povahy.

Než tento sebezápor budovaný na zásadách
moudrosti pohanské neměl přece jen dostatečné síly,
aby vytvořil plnou dokonalost povahy lidské, aby
zplodil opravdové charaktery, protože mu scházela
pravá pohnutka, pro kterou se má člověk ovládati,
zdržovati, odříkati a mravně růsti. Teprve křesťanství
pohnutku tuto světu ukázalo, když prohlásilo, že člověk
povinen jest „ukřižovati své tělo s hříchy a žádostmi“
(Gal. 5, 24.) pro Boha a věčnost! A ukázavší tuto
nevyhnutelnou pohnutku prohloubilo i pojem sebezá
poru, hlásajíc, aby křesťan zdržoval se netoliko věcí
nedovolených, ale aby ochoten byl pro Boha a věčnost
odříci se i věcí dovolených. Tak světlem pravdy kře
sťanské ozářený sebezápor počal tvořiti pravé ušlech
tiié povahy, ony vzácné křesťanské charaktery, strhující
k sobě bezděčnou úctu lidstva a pojišťující Si nejen
slávu země, ale i nebes.

Slova Kristova: „Chce-li kdo za mnou přijíti,
zapři sebe sám“ otevřela světu neznámé dosud obzory.
Sotvaže dozněla, v chabé žíly lidstva vstupuje nová
osvěžující krev, zmalátnělá nitra prodchnuta jsou
novým životem, mravní neduživci mění se v povahy
zdravé, slaboši v povahy silné, zbabělci v povahy
statečné! Tvářnost země se obnovila, svět se přetvořil.

Jako vzor tohoto nového charakteru postavil
Kristus velikého předchůdce svého sv. Jana Křtitele.
Velebě ho, prohlašuje se zvláštním důrazem, že nebyl
třtinou větrem se klátící, člověkem měkkým rouchem
oděným. A Jan skutečně vyrostl v tuhé kázni, v přísném
sebezáporu, ve zdrželivosti věcí i těch nejnutnějších.



Písmo sv. praví: „Odín byl srstí velbloudí a pás ko
žený na bedrách jeho: a jídal kobylky a med lesní.“
(Mar. 1, 6.) Tak z nejpovolanějších úst prohlášen byl
sebezápor za ctnost vznešenou a chvályhodnou.

Není divu, že apoštolové, kteří vyslání byli
Kristem, aby pokračovali v obnově světa, v přetvo
řenílidstva, znova a znova pobádají posluchače své
k sebezáporu, ano vlastním příkladem je předcházejí.
Uvádím jenom sv. Pavla, který v listě ke Korintským
píše: „Trestám tělo své a ve službu podrobují, abych,
jiným káže, sám nebyl zavržen.“ (I. Kor. 9, 27.) A po
apoštolích stejným způsobem si. vedla a vede dosud
naše sv. Čírkev, nepřestávajíc ústy sv. Otců, spiso
vatelů a kazatelů vybízeti k sebekázní všechny své
věřící. „Z věcí tohoto světa miluji jen málo a z toho
málo jen málo“, volá sv. František Saleský, a heslem
tímto vedeni stoupají k výšinám. dokonalosti ony řady
mužů a žen, o nichž vyjadřuje se církevní historik, že
se neřídilí dle věků, ale řídili věky. Byli jako orlové,
kteří sídlí na vrcholích hor a kteří se spouští k zemi
a nutným požitkům jenom potud, pokud by si Život
udrželi.

Když, přátelé drazí, sebezápor jest takovým vycho
vatelem pravého křesťanského charakteru, tu opravdu
není nad něho, a to zvláště v našich dnech, ctnosti
časovější. Snad nikdy nebyl takový úpadek kře
sťtanských povah jako v době, kterou prožíváme.
Napsal-li spisovatel americký David Thoreau o svých
krajanech: „Znám mnoho kabátů, ale velmi málo mužů“
(Život v lesích), můžeme to ještě více opakovati my.
A kabáty tyto dle přísloví: „Kam vítr, tam plášť“ točí
se nejen po každém větru, nýbrž po každém vánku,
který dechem svým způsobí několik odvážlivějších
křiklounů. Jen pohledďte, přátelé drazí, kol sebe. Může
býti heslo sebe nezdravější a nerozumnější, může pod
rývati společenskýi mravní pořádek staletími posvě
cený, je-li jen hlasitě vyvoláváno, najde zástupy ná
sledovníků. Jední ženou se za ním jako děti milující
nové hračky, a druzí pospíchají za nimi, byť i s vnitřním.
odporem, jen proto, aby nazvání nebyli zpátečníky.
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Plným právem možno opakovati, co napsal ve svých
„Pamětech“ francouzský dějepisec Guizot: „Duchovní
i mravní neodvislost jednotlivců mizí pod nátlakem
křiklounů. Všichni ustupují stejnému nátlaku a klátí se
týmž směrem. Kde jste, křesťanští mužové !?“

Ano, přátelé drazí, kde jsou křesťanští mužové,
kde jsou ty silné a neoblomné povahy, které dovedly
se postaviti proti změteným názorům strhujícím lidstvo
na scestí, kteří dovedli zahřmíti pravdu nahoru i dolu?
Vždyť i my, ač přesvědčen jsem, že jsme upřímní kře
sfané a katolíci, nejednou chvěli jsme se již také jako
třtiny a ustupujíce nátlaku, sklonili jsme se týmž
Směrem, jímž zavál dech zvučných hesel. Třeba jest
nám sebezáporu, aby V nás vzrostl a se upevnil kře
sfanský charakter.

A ptáte se, kterak se mu naučit? Vypravuje se
v Písmě sv. o praotci národa Israelského Abrahamovi,
že, maje vstoupiti na horu Moria, kde ukázati se měla
jeho Hospodinu oddaná povaha, vzal s sebou meč a
oheň. Sv. Otcové, vykládajíce toto místo, praví, kdo
vznésti se chce výš, státi se dokonalým charakterem
křesťanským, musí vzíti meč odříkání a oheň lásky.

I. Meč odříkání. Kdo z vás, přátelé drazí, měl
příležitost navštíviti starodávné sbírky královského
českého musea, ten při pohledu na meče našich předků
učinil si jistě představu, že ostré a pádné tyto zbraně
v rukou rázných a odhodlaných byly zbrojí neodo
latelnou. Nedivíme se, čteme-li, že mávnutím jich pa
daly řady nepřátel a klesaly nejpevnější překážky.
A takové musí býti naše odříkání. Rázné a odhodlané,
pádné a břitké. Tak to žádá Bůh. „Jako jste vydávali
údy své v službu nečistotě a nepravosti k nepravosti,
fak nyní vydávejte údy své v služby spravedlnosti
k posvěcení“, káže sv. apoštol Pavel. (Řím. 6, 19.)
Nyní! to jest ihned, bez odkladu, rázem! A čeho se
má týkati toto odříkání? Netoliko věcí nedovolených,
neboť to jest povinnost naše, předepsaná zákonem
Božím, ale i věcí dovolených. Tím právě prohloubený
křesťanský sebezápor stal se význačnou ctností. O sv.
Karlu Boromejském, výtečném biskupu Milánském,
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vypravuje životopisec, že, ač palác arcibiskupský stál
na náměstí, kde proudil pestrý a zajímavý život, nikdy
S oken se nepodíval, aby zvědavosti uzdu nepopustil.
A co je, přátelé drazí, podobných, dovolených, zdánlivě
i nepatrných věcí, jež možno si odepříti rázem ke cvi
čení se v sebezáporu u věcech vážnějších. Procházka,
odpočinek, ten neb onen pokrm či nápoj, zábava a
jiné a jiné věci, jichž učili se odříkati světcové a světice,
aby dovedli si pak odříci věci takové, jež vyžadovaly
odhodlanosti nesmírné. Jiskra jest věc nepatrná a přece
zavanutím větru vzrůsti může v obrovský plamen.
I nepatrné s počátku odříkání, je-li v něm skryt žár
lásky, může vzrůsti v plamen horoucí ctnosti.

2. Je-li v něm skryt žár lásky! Oheň lásky, toť
druhá podmínka naučiti se pravému, křesťanskému
sebezáporu a položiti základ k dokonalému charakteru
vyznavače Kristova. Láskou dostává se každému i nej
menšímu čínu mravní ceny. „Kdo zůstává v lásce,
v Bohu zůstává a Bůh v něm“, praví sv. Pavel.
(I. Kor. 4, 16.) Jako dotekem magnetu stává se i ta
nepatrná železná pilina magnetickou, podobně i každé
odříkání z lásky k Bohu vykonané stává se skutkem
bohumilým, mravně cenným a také mravně účinným.
Vždyť řekl to sám Kristus Pán: „Zajisté, pravím vám,
neztratí odměny své.“ (Mar. 9, 40.)

O masopustě r. 1382 roznesla se po Praze zpráva,
že děvínský arcibiskup Ludvík, bratr míšenského mar
krabí, zlomil vaz, když vyskočil s okna hořícího domu,
v němž přítomen byl večerní zábavě. Pověst zalétla
i do paláce pražského primasa Jana z Jenštýna a za
chvěla jím tak, že rázem stal se novým člověkem.
se slovy: „Díky tobě, Hospodine; úšetřiv mne, pro
dloužils život k nápravě“, odřekl se on, který dříve
liboval si v ruchu rozmařilého života na dvoře krále
Václava IV., všech dosavadních styků, zavřel se ve
svůj palác a trávil tam v tak tvrdém odříkání, že ne
bylo mu rovna v těch nejtužších klášteřích. A odhod
laným tímto odříkáním, z lásky a vděčnosti k Bohu
počatým a konaným, změnil se v povahu tak silnou,
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charakter tak neoblomný, že historikové mluvíce o mi
nulém životě jeho, ani toho pochopiti nedovedou.

Bůh nežádá na nás odříkání tak tuhého, on
žádá jenom pevného a odhodlaného, láskou k němu
prodchnutého. Vím ovšem, přátelé drazí, že k tomu
třeba jest síly, neboť které odříkání nevyžadovalo by
vůbec síly? Než, síly této dojdeme, obrátíme-li se k té,
jejíž život byl samé odříkání, samý sebezápor, a jaký
sebezápor! Již od nejútlejšího mládí procházela Ro
dička Boží školou odříkání. Mezi tím, co tisíce dívek
téhož věku trávilo v radostných hrách, Maria Panna
tráví život svůj v sebezapření u chrámu Jeruzalem
ského. A když odtud vrátila se v bílé stěny rodného
domku Nazaretského, nebyl opět život její než nepře
tržitou řadou dní plných odříkání. A tak to trvalo až
do konce života. Ze všech míst sv. Evangelií toliko
jedno se zmiňuje o tom, že Rodička Boží se zúčastnila
veselí, a to o svatbě v Káni, a tam přišla ještě jenom
proto, ne aby se bavila, ale aby pomáhala.

K ní se obraťfme, jí vůli svou obětujme a ona
nám jistě vyprosí dostatečné síly, abychom se z lásky
k Bohu rázně k odříkání i věcí dovolených odhodlali,
v něm pevně setrvali a tak za sv. Prokopem po cestě
křesťanského sebezapření došli k oné dokonalosti ne
oblomného charakteru křesťanského, jenž zde na světě
sklízí úctu, na věčnosti pak neskonalou slávu. Amen.

0
Bl. Mlada — čistota.

Vzbudil-li krvavý čin spáchaný 28. září r. 935 u
dveří kostela sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi
hrůzu svou podstatou, vzbudil i obdiv svými důsledky.
Zdá se, jakoby zrovna bývalo třeba té svaté krve kní
žete Václava, aby zalito jí símě křesťanství vypučelo
v nádherný květ. Už rodina bratrovraha knížete Bo
leslava I. jest toho důkazem. Divoká povaha jeho
slzami pokání mění se v charakter vzorného panovníka



a výborného otce. Všecky pak dítky jeho vynikají
příkladem zbožnosti. Starší syn dostává proto přímo
jméno Pobožného, starší dcera Doubravka, provdáva
jíc se za knížete Polského Mečislava [., přivádí man
žela i velkou část národa polského do lůna sv. Církve;
a dítky mladší? Ony přímo za prolitou krev sv. Vá
clava vlastní krev Bohu obětují. Strachkvas stává se
členem řádu sv. Benedikta a Mlada či Milada zasvě
cuje se prvnímu panenskému klášteru českému a do
sahuje ctnostným životem koruny blahoslavenky národa
Českého. | |

Dle starých zpráv byla tato mladší dcera Bole
slava [. pannou v Písmě sv. výborně cvičenou, přívě
tivou, dobročiínnou a pokornou. Právě pro tyto skvělé
vlastnosti vyslána byla otcem ku papeži Janu XIII.,
aby vyprosila zřízení biskupství při chrámu sv. Víta
a sv. Václava na hradě Pražském. Poznavši v Římě
panenský klášter Benediktinek, odhodlala se dáti výhost
světu a věnovati se službě Boží. Podrobila se tedy
v jednom z klášterů Římských kázni řeholní a složivši
slavné sliby čistoty, chudoby a poslušnosti, přijala
z rukou sv. Otce řeholní roucho a S ním i krásné a
významné jméno Maria. Z radosti nad tím přednesla
papeži ještě novou prosbu, aby směla v Praze u
chrámu sv. Jiří založiti podobný klášter pro dívky
české. K oběma prosbám svolil sv. Otec a Mlada
Maria vracela se do Prahy nesouc dvě drahocenné
listiny, z nichž jedna ohlašovala zřízení prvého bi
skupství českého, a druhá zřízení prvého českého, pa
nenského kláštera, jehož představenou spolu mladistvá
kněžna řeholnice byla jmenována.

Tam u hrobu sv. Ludmily trávila nyní abatyše
Mlada ostatek života, sloužíc věrně Bohu a pečujíc 0
svou i sester spásu. Tam také zesnula 8. února 994
a tam pochována byla v pověsti svatosti na evangelní
straně v kapli sv. Anny u chrámu sv. Jírského. V roce
1075 zřízen byl pro ostatky její mramorový pomník,
do něhož vloženy byly v dubové, žlutým damaškem
potažené rakví se stěnami ze skla, zahaleny černým
řeholním rouchem s korunou knížecí na hlavě. Nápis
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a zdi: „Sv. Milada, dcera Boleslava Ukrutného“
lásá, že přesvědčení o svatosti její přetrvalo bouře
ěků i zmatky národa.

Byla to zvláště panenská čistota její, která jí tuto
estnou pamět zjednala a která byla tím cennější, že
yla dána Bohu v obět dobrovolně a navždy a to
oné době, kdy ještě v národě našem duch pohan

tví a S ním i smyslnost tělesná se všemi výstřed
ostmi často spojená zásady křesťanské ©mravnosti
ezřídka podlamovaly. O

Maria byla jméno její řeholní a Čistá, neposkvr
ěná Matka Páně byla tedy její patronkou, ochránkyní
vzorem. Proto, přátelé drazí, zasluhuje býti bl. Milada
ostavena mezi světce Mariánské a Její křesťanská čí
tota doporučena všem Mariánským ctitelům.

* *
*

V kulturních dějinách egyptských se vypravuje,
staří Egypfané mívali ve zvyku zdobiti hrdla svých

er zlatými řetízky, na nichž připevněno bylo šest
rázků, představujících šest ctností, které každou

vku zdobiti mají. Prvý obraz byla podoba hrdličky
nápisem: buď samotymilovná, druhý orla s heslem:
ď hbitá, třetí čápa se slovy: buď vděčná, čtvrtý
vy: buď bdělá, pátý skřivánka s pobídkou: buď
ožná, a šestý holubičky: buď čista. Přátelé drazí,
to heslo: buď čista, jest důkazem, jak již pohané
ávno v starověku si vážili stydlivosti či čistoty a ji
a jednu z hlavních ctností dívku zdobících prohlašo
ali. A co. čteme v dějinách egyptských, to potvrzují
dějiny jiných národů kulturních. I jim byla čistota

tností vzácnou a velebnou. Římané pokládali ji za
držovatelku rodinné lásky a za základ rodinného
těstí a proto bohyni rodinného krbu Vestě zasvěco
al čisté panny, které měly nařízeno udržovati usta
ičný oheň planoucí před oltářem bohyně ve svatyni
apitolinské, symbol, znamení oné rodinné lásky a
laženosti. A vážili si panenské čistoty tak, že potkal-li
ločinec vedený na popravu některou z těchto dívek
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Vestiných, hned musil býti propuštěn na svobodu a
byla-li čistota u pohanů u vážnosti tak nesmírné, že
i tehdy, když byly i rozežírány životy jejich rozmaři
lostí a výstřednostmi, ještě se před ní v úctě skláněli,
u národa vyvoleného, u Israelitů chválena a vyzname
návána byla teprve. „O jak krásné jest čistotné plémě
v skvělosti“, volá kniha Moudrosti, „nesmrtelná jest za
jisté památka jeho, neboť u Boha známé jest i u lidí.
Když přítomno jest, následují ho, když se vzdálí, žá
dají ho, ana věky korunované slaví vítězství“ (4, 12).
A na jiných místech obsypává Písmo sv. chválou
Josefa Egyptského, že, než by čistoty se vzdal, raději
do žaláře šel, Zuzanu, že hotova byla pro zachování
čistoty se smrti obětovati, a jiné a jiné. A je to po
chopitelné, neboť čistota jest něco tak krásného, že
již bezděky srdce člověka vábí. Náš básník vyjadřuje
to verši o nevinné dívce:

Jsi jako lilije bílý květ,
jenž na stvolu se chýlí: |
kol v mračnech prachu hýří svět
a květ tu stojí bílý. ,
A poutníka, jenž Kol jde v chvat,
ten obraz jistě vzruší,
na bílém květu utkví rád
a bude lepšímv duši...

(Rokyta: Když se připozdívá.)

Lze se tedy, přátelé drazí, diviti, že i křesťanství
čistoty či stydlivosti si váží, že ji za jednu z nejskvě
lejších ctností prohlašuje? Vždyť ono má k tomu ještě
vyšší a závaznější důvody, než mohli míti kteřížkoliv
národové a kterékoliv soustavy náboženské. Vzpomeňte,
přátelé drazí, jenom, že za Matku zakladatele sv.
křesťanské víry vyvolil Bůh čistou a neposkvrněnou
Pannu, a že tedy vlastně křesťanství z panenské
čistoty se zrodilo. Vzpomeňte na život tohoto za
kladatele Ježíše Krista, na jeho jednání, na jeho
učení, na jeho příkazy, a co tu důvodů pádných a
neodolatelných! „Blahoslavení čistého srdce, nebo
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oni Boha viděti budou“ (Mat. 5, 8), volá Kristus Pán.
na hoře blahoslavenství. Onoho pak apoštola, který
se skvěl panickou čistotou, sv. Jana, jmenuje svým.
miláčkem a vyznamenává ho nade všecky apoštoly.
Dovoluje mu, aby při poslední večeři hlavu svou na.
prsa jeho sklonil a tak na přesvatém srdci si odpo
činul, vyjevuje mu jméno zrádcovo a konečně s kříže
svou Matku mu v ochranu odevzdává. Byli, přátelé.
drazí, vyznamenání i jiní apoštolové, byl vyznamenán
Petr vrchním úřadem v Církvi, Nathanael veřejnou po
chvalou své upřímnosti, Filip otázkou o radu při na
sycení 5000 lidí, Jakob účastenstvím při proměnění.
na hoře Tábor, ale tak jako sv. Jan nebyl vyznamenán
ani jeden z nich. Proto také sv. apoštolové tím pou
čeni, čistotu křesťanským obcím doporoučí a nařízují,.

sv. Pavla, píšícího Korintským: „Ve všem se proka-
zujme jako služebníci Boží, zvláště pak v čistotě“
(I, 6, 6); a zdůrazňuje to v listě ku Galatským:
„Pravím vám, duchem choďte a žádosti těla nevyko
návejte, neboť ovoce ducha jest . . . mírnost, zdržen
livost, čistota. Kteří jsou Kristovi, ti ukřižovali tělo
své s hříchy a jich žádostmi.“ (5, 16—24). A zazní
vá-li rázně hlas jeho vybízeje k zachovávání čistoty,
hřmí takřka bouří, když varuje před opakem stydlivosti,.
před nečistotou, smilstvem: „Všeliká nečistota ani
nebuď jmenována mezi vámi, jak sluší se na svaté“
(Ef. 9, 3) a najiném místě: „Zdaliž nevíte, že oudové
vaši jsou chrám Ducha sv.? A jestliže kdo chrám.
Boží poskvrní, toho Bůh zatratí!“ (I Kor. 3, 17—6, 19)..
Názor apoštolů byl i názorem sv. Otců a zůstal vždy
1 názorem Církve. Sv. Jeroným hlásá to zřejmě, když
praví: „Slyň ctností jakoukoliv, vyznamenávej se
skutky jakýmikoliv, jestliže svazku čistoty nemáš, vše
po zemi vláčíš.“ A mravouka katolická tak si váží
ctnosti této, že prohlašuje ty, kteří v stydlivosti živi.
byli, za anděly v těle lidském. Ano jsou mnozí boho
slovci, kteří praví, že čistotní ctností svou i anděly"
předčí, neboť andělé nemajíce těla, nejsou podrobeni.
pokušením, jež upřímnou a odvahyplnou duši stydli-



— 76 —

vých tisícerými pouty a nástrahami z cesty ideálu ne
"poskvrněnosti dolu k zemi strhují.

Hle, přátelé drazí, tak vznešený názor má naše
SV. náboženství o křesťanské čistotě, o té odhodlané
snaze zachovati tělo i duši bez poskvrny od všech
nestoudných žádostí, řečí i skutků z lásky k Spasiteli
našemu Ježíši Kristu. A není křesťanská čistota toliko

-ctností důstojnou a velebncu, ona jest i nejvýš uži
tečnou a to pro své neskonalé učínky v životě časném
i věčném. A ptáte se po těchto účincích ? Nikde ne
byly tak jasně a plně ztělesněny, jako v té z čistých
nejčistší, v Rodičce Boží. Čistota její zářící jako démant
v koruně nesčetných ctností jejího žití to byla, která
ji učinila schopnou poznávati nejhlubší tajemství, při
nášeti nejtěžší oběti, jíti s klidem přes nejkrutější
bouře života a na konci jeho vejíti v slávu nebes a
stanouti na místě Beránku Božímu nejbližším, Královně
nebes vyhrazeném. Ano, to jsou účinky svaté čistoty,
že v tomto pozemském žití vlévá duši světlo, srdci
sílu, nitru blaho, v životě pak onom nadpozemském
zjednává -přístup k branám nebes a zdrojům vyšší
radosti.

1. Křesťanská Čistota především tu na světě
osvěcuje duši. Jeden ze zpisovatelů nazývá ji krystalem
v němž světlo pravdy Boží všemi barvami hoří. A byl
to Kristus Pán, který čistotu, stydlivost, nevinnost
prohlásil za nejschopnější vnímatelku pravdy, když
ukázal na nevinné dítky se slovy: „Co Bůh skryl před
moudrými a opatrnými světa, to zjevil maličkým.“ A
dějiny nám to také potvrzují. Všichni mužové, svítící
učeností jako hvězdy, byli napořád mužové čistého
života, hluboce prodchnutí sv. stydlivostí. Jmenuj

„jenom na př. sv. Tomáše Agu., jehož postava až dosud
převyšuje tolik velikánů vědy a učenosti, který, aby
zachoval čistotu ohrožovanou prodejnou ženou, bratry
jeho vyslanou, neváhal sáhnouti i k ohni. Jmenuj
sv. Františka Seraf., sv. Dominika, sv. Ignáce a jinéa

„jiné, kteří podchycovali a takřka na ramenou držel
klenbu pravdy Kristovy, když tisíce rukou bylo při

„praveno podložiti pod ní podkopy. Ač byli to zjevem
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svým mužové prostí, moudrostí byli pravá světla světa
a moudrost ta rostla z čistých niter jejich. Jest to věc
zkušeností potvrzená, že čím čistotnější život, tím jest
i přístupnější pravdě Boží, a naopak: čím život ne
toudnější, tím bludu, pochybnostem a nevěře otevře
nější. Duchaplný a proslulý spisovatel francouzský
Chateaubriand vystihl to správně, když ve společnosti
umělců, literátů a politiků shromážděné v jeho domě
prohlásil: „Ruku na srdce, pánové! Řekněte na svou
čest, zdaž byste neměli odvahy býti katolíky, kdybyste
měli odvahu býti cudnými ?“ A kdybychom otázku tuto
předložili dnes tomu širokému zástupu křesťanů ka
tolíků pochybujících, bloudících, odpadajících a V ne
věru se řítících, měli-li by pravdu říci, řekli by, že
víra mládí jejich začala se tehdy kolísati, když se zří
tila jejich stydlivost a nevinnost.

Cistota sílí srdce. Už Písmo sv. to dosvědčuje,
ypravujíc o záchraně města Bethulie hrdinnou Juditou.
elekněz oslavuje statečnost této obětavé ženy, vyznává:
Jako muž jsi jednala, silné bylo srdce tvé, protože
si čistotu milovala.“ (Jud. 15, 11.) Dle slov sv. Bo
aventury jest čistota podkladem všech ctností, zvláště
ak statečnosti. „Jsem silný, protože jsem cudný“, praví

o sobě Bohumír Bouillonský, hrdina první výpravy
křížacké a první král Jerusalemský. Jsme silni, protože:
jsme cudni, opakují po něm řady mučedníků, mezi
nimi slabých žen a útlých dívek a zástupy oněch
statečných duší, které, byť nevytrpěly mučednictví krve,
trpěly mučednictví ctností. Tak jisto jest, že Čistota.
zoceluje srdce, jako jisto jest, že úpadek čistoty plodí
sabochy. Otevřte dějiny a přesvědčíte se, že nic ne
přineslo světu tolik bázlivců, zbabělců a zrádců, jako
nestoudnost a nečistota. Jako podlomily poslušnost
Davidovu, sílu Samsonovu, zbožnost Šalamounovu
atd., tak Činí až dosud. Běda národu, běda nábožen
ství, běda Církvi, jichž Členové květ čistoty šlapou;
tam slabost bude domovem a zrada společnicí.

Čistota již zde na světě přináší nitru blaho. Když
Drahomíra, dcera Přemysla Otakara :I. vstupovala na
půdu Dánskou jako nevěsta prince Valdemara, volal
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-dle vypravování kronikáře všecek lid: „Jaká dobrota
září ji z oka! Líbezný anděl nese Dánsku štěstí. Bůh
tě žehnej, bílá holubičko!“ Celá bytost její dýchala
štěstím a blahem a to proto, že byla nevinná jako
lilie. A toto vnitřní blaho rozsívala kol sebe po celý
život, tak že dodnes vzpomíná lid Dánský dobré krá
lovny Dagmar. A není třeba zacházeti do dějin, stačí

jen pohlédnouti v oči nevinného dítka, nedívá-li se
z něho takřka celé nebe? Pochopujeme, proč blaže
ností nadpozemskou zářila tvář sv. Aloisia, sv. Kazi
míra a všech slavných strážců sv. čistoty, jak nám
životopisci jejich vypravují. Pochopujeme to, jako chá
peme nepokoj, úzkost, rozháranost a rozervanost těch
nešťastníků, kteří propadli bahnu nemravnosti a kteří
dle slov sv. Jakuba jsou jako „oblakové bez vody,
jež vítr sem tam honí, bouřlivé víny mořské, vymíta
jící jenom pěnu své hanebnosti, hvězdy bludné, jimž
bouře temnosti zachována jest na věky.“ (12, 13.)

2. A má-li čistota tak blahodárné účinky V ži
votě tomto, což teprve v onom. Tam bránu nebes
otvírá a k požívání vyšší radosti nás přivádí. Ve velko
lepé knize, psané na ostrově Pathmos, v prorocké
Apokalypsi, líčí sv. Jan zjevení, jehož se mu dostalo,
když u vytržení mysli odhaleny byly před ním osudy

"Církve a druhý příchod, vítězný, Beránka Božího. Až
stane Beránek na hoře Sion, tak praví, stane Ss ním
stočtyřiceti a Čtyři tisíce, to jest nesčetný počet, majíce

jméno jeho a jméno Otcz jeho napsáno na čelích svých.
A to jsou ti, kteří čistotní jsou. A zpívati budou píseň
novou, které se žádný naučiti nemohl. A kdykoliv se
Beránek hne, následují ho a jdou, kamkoliv pokročí.

(Apok. 14.) Co to znamená, přátelé drazí, nežli
zvláštní vyznamenání, nežli vyšší požívání věčné ra
dosti, nežli užší účastenství na slávě nebeské.

Hle, přátelé drazí, jak prospěšnou a užitečnou
jest ctnost křesťanské čistoty. Proto také tolik duší
Bohu vpravdě oddaných ji milovalo a ji úzkostlivě
zachovávalo. A nebyly to jenom osoby svobodné a

ovdovělé, ale i osoby vdané, byli to manželé, kteří buď
pro Boha všeho styku se zříkali nebo vědomi, že také
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lože manželské má býti neposkvrněné, přísně se vy
stříhali všeho, co by se manželské stydlivosti protivilo.
Tím rostl v duše osvícené, v srdce silná, v osoby
blažené a lidi svaté.

Dnes, přátelé drazí, mizí síla povah, zhasíná
světlo víry, prchá štěstí a bledne záře svatosti ve spo
lečnosti lidské vůbec a křesťanské zvláště. A není toho
neposlední příčinou, že mizí láska k čistému životu,
že ztrácí se úcta ke stydlivosti a děsivou rychlostí
roste nestoudnost. Vylezla z temnoty na světlo, vyšla
z brlohů do ulic a z míst opuštěných dere se do rodin
a domovů. Drzými zraky dívá se na nás z výkladu
skříní, z listů knih, z veršů básníků, z děl umělců,
z černě novin. Statisíce obětí klesá jí do roka otrá
veno, životem zhnuseno, kletbami provázeno. Běda
národu, v němž zdaří se jí vítězství!

Milujete-li, přátelé drazí, náš národ, chcete-li, aby
byl opravdu osvícený, silný a blažený, chcete-li,

bychom se setkati mohli se svými otci i dítkami na
ěčnosti, pak chraňte svatou čistotu, šířte ji slovem,
iřte ji příkladem. Učte své rodiny, své svěřence pro
tředkům k oživení této křesťanské ctnosti, z nichž

tosti pokání a Oltářní, úcta k čisté Matičce Boží. Kdo
Pannu neposkvrněnou si za ochrankyní zvolil, ten Si
jistě křesťanskou čistotu zachová, neboť Maria dítko
své klesnouti nenechá. Ve chvílích nejhorších ruku svou
mu podá, milost setrvání vyprosí, pod bělostný plášť
svůj ho vezme a po šťastném životě vezdejším k branám
nebes a trůnu Beránka nejčistšího provodí. Amen.

11.

BI. Ivan — tichost.

Mezi oněmi osobnostmi, jež lid český od prvých
dob křesťanských posvátnou úctou vyznamenával a
k nimž se se zbožnou důvěrou utíkal, na místě vy
nikajícím stojí blahoslavený poustevník Ivan. Jméno
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toto, obvyklé až dosud v církevním jazyce staroslo
vanském a běžné u Rusů a Jihoslovanů, značí totéž,
co náš Jan. |

Dle spolehlivých zpráv byl synem knížecím, jenž
z lásky k Bohu a pro spásu nesmrtelné duše se zřekl
lesku trůnu i požitků světa a zvolil si tichou samotu.
Z Bílého Charvatska, z krajiny jihopolské, k níž patří
i naše Halič, připutoval k nám do Čech do zapadlého
údolí na potoku Loděnickém blízko hradu Tetina a
naleznuv příhodnou jeskyni, učinil si ji bydlištěm.
Plody lesní skytaly mu pokrm, mléko zkrotlé laně
nápoj. Bylo to v době, kdy červánkem křesťanství
počala se rdíti obloha národa Českého, kdy půso
bením Bořivojovým vlast naše počala se probouzeti
pod blahodárnými paprsky Evangelia. První tento kře
sťtanský kníže náš to také byl, jenž asi kol r. 882
poustku Ivanovu objevil. Historie vypravuje, že stalo
se tak na lovu, když chrti knížecí vyštvali zkrotlou
laň poustevníkovu, jež raněna šípem Bořivojovým,
hledala ochrany u svého pána. Již měl ji kníže do
stihnouti, když náhle stanul před ním muž věkem
sešlý, tváře zarostlé, přioděný hrubým dlouhým šatem,
se slovy: „Bořivoji, proč jsi zabil moji laň?“ Zjev
tento zarazil knížete. „Kdo jsi a co tu děláš?“ tázal
se starce. „Jsem Ivan z Charvat a poustevničím na
tomto místě již čtyřicet a dvě leta, slouže Bohu. Do
dneška mne tu nikdo nespatřil z lidí kromě tebe. A
toto zvíře dáno mí od Boha k výživě.“ Pln úcty k muži
tak dokonalému prosil Bořivoj, aby se vydal ihned
na hrad Tetín. Než Ivan to odepřel, pravě: „Ráčí-li
Bůh, stane se, nyní prosím toliko, abys mi kněze
poslal“ [ splnil to kniže, poslal k němu kněze man
želky své Pavla, poslal i koně, aby kmet lehčeji na
hrad dostati se mohl. Ivan, porozmlouvav s knězem,
vydal se na Tetín, ne však na koni, nýbrž pěšky ze
zbožné pokory, obcoval tam mši sv., přijal Velebnou
Svátost a požehnal celé knížecí rodině. Odmítnuv pak
nabízené pokrmy, požádal toliko, aby třetího dne
přišel k němu zase kněz Pavel. A když se Pavel do
stavil, nalezl ho na smrt nemocného. Zaopatřiv ho
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svatými svátostmi přijal od něho list, který dosvěd
čoval, že Ivan skutečně jest z krve králů charvatských.
Mrtvé tělo pochováno bylo v jeskyni, kde žil. Brzo
zbudována byla však nad hrobem jeho kaple, zasvě
cená světci, jehož jméno Ivan nesl a jehož vzorem
se řídil, sv. Janu Křtiteli. Bohatýrský kníže Břetislav [.
daroval svatyni tu benediktinskému klášteru Ostrov
skému, který vida vzmahající se úctu k blahoslavenci,
vystavěl tam probošství zvané: „Sv. Jan pod skalou.“
Až do válek husitských odpočívaly v něm ostatky bl.
Ivana v posvátném klidu, když však se lítice zhoub
ných těchto bojů rozpoutala, přenesli je mnichové na
místo neznámé z bázně před ničivostí Táboritů. Po
150 letech teprve znova bylo tělo světcovo nalezeno
a na oltáři obnoveného chrámu postaveno. Slavně
počala opět kvésti úcta prvého českého poustevníka
a neuškodilo jí ani později se rozmáhající protestantství.
Sami císařové a králové přicházeli ke hrobu Ivanovu.
Matyáš se svou chotí Annou, Ferdinandové II. a Ill.,
Leopold I. konali pout před ostatky světcovy. To po
hnulo také opata kláštera sv. Mikuláše na St. Městě
Pražském Matouše Ferdinanda Sobka, prvého biskupa
Královéhradeckého a pak 1 arcibiskupa Pražského, že
počal nad hrobem bl. Ivana stavěti nový chrám ke
cti P. Marie bez hříchu počaté, sv. Jana Křtitele a sv.
poustevníka. Tělo našeho patrona bylo přitom na
oltáři v cínové rakví uloženo, jak chová se dodnes.
Klášter, jenž vedle chrámu se vypínal, byl za dob
Josefinských zrušen a dnes proměněn jest v léčebný
ústav, kam spěchají sta těch, kdož nalézti chtějí uzdra
vení zvláště z oněch moderních chorob, jež rušný
život našeho věku rozsévá

My, přátelé drazí, půjdeme dnes k bl. Ivanu,
abychom nalezli u něho pomoc pro dražší zdraví,
nežli je zdraví tělesné, pro zdraví duše. Jeho příklad
poskytne nám lék proti chorobě, kterou dnes stůně
fak mnoho duší křesťanských, proti té valem se vzmá
hající nudě a zmalátnělosti života, proti té nechuti
k věcem náboženským, proti té vnitřní pustotě nitra,
pocházející ze shonu po požitcích a končící často

6
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zoufalou přesyceností. A lékem tím jest tichá samoty
milovnost bl. Ivana. Půjdeme se jí učit v měsíci za
svěceném Matce Boží, protože již ten chrám P. Marie
bez poskvrny počaté, nad tělem jeho zbudovaný, uka
zuje spojitost jeho úcty s úctou Mariánskou.

k *
*

Veliký rozruch vyvolal své doby román slavného
spisovatele norského Arné Garborga: „Umdlené duše“.
Líčí v něm v postavě Gabriele Grama muže našeho
věku, jenž, jsa nevěrcem a posměvačem již od dob
studentských, chtivě se vrhá do víru Života, až všeho
uživ a všeho se nasytiv, pln zmalátnělosti, nudy a
duševní umdlenosti konečně na kraji zoufalství se
ocítá. A v této chvíli, kdy otvírá se před ním temná
propast sebevraždy, zasvítá mu náhle světlo a to z ka
tolického chrámu z velebné postavy Kristovy a jeho
přesvaté Matky. Způsobil veliký rozruch tento román,
protože napsal ho spisovatel protestaní a protože jím
ukazoval umdleným duším našeho věku bezpečnou
záchranu u Krista a Marie Panny ve víře katolické.

A měl pravdu. Duše lidská přesycena požitky
života a tím zmalátnělá a umdlená, že zmocňuje se jí
omrzelost nade vším, nenajde nikde jistějšího útočiště,
nežli ve víře katolické. Tam volá Kristus k sobě tyto
duše: „Pojďte ke mně všichni, kteří jste obtíženi, to
jest, kteří jste duševně zmalátnělí, a já vás občerstvím.“
(Mat. 11, 28). A při slovech těch ukazuje ihned také
lék, jimž chce občerstviti, nové síly, nové chuti k ži
votu dodati, pravě: „Vezměte jho mé na sebe a učte
se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a
naleznete odpočinutí duším svým.“ (Mat. II, 29).
Jsem tichý! Tichost jest to, kterou Kristus, zázračný
lékař duší, radí nechutí po věcech duchovních zachvá
ceným nitrům lidským. A co rozumíme touto tichostí?
Není to, přátelé drazí, zdržení se kříku, není to trpě
livé snášení křivd, není to ústupnost proti nepřátelům,
nýbrž je to zde dobrovolné se odloučení od světa,
dobrovolné osamocení, tichá samotymilovnost. Tichost
tato jest tichost samoty.
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Pro duševní živo! člověka bývala vždy tato tichost
samoty považována za prostředek důležilý. Už staří
filosofové pohanští byli o tom přesvědčeni, a byli mezi
nimi mnozí, kteří žákům svým přímo nařizovali delší
neb kratší dobu tráviti v tiché samotě. O mnohých
zakladatelích náboženství pohanských se dočítáme, že
před svým vystoupením odcházeli na mista tichá a
osamělá, aby tam nabyli potřebné rovnováhy duševní.
Když tedy tohoto prostředku si vážili pohané, čím více
si ho vážiti máme my křesťané, když sám Božský Mistr
náš Ježíš Kristus slovem i příkladem nám ho dopo
ručil. Otevřte Evangelium a naleznete, že za každé
příležitosti s2uzhyluje v samotu a zvláště před veli
ými okamžiky svého působení ji vyhledává. Upozor
uji vás jenom, že ze samoty pouště Auarantanie po
íná svůj učitelský úřad a ze samoty zahrady Getse
anské vykupitelské dílo svého umučení a smrti. A po
ristu Pánu jsou to apoštolové, kteří nám opět tichou
amotu doporoučí, a jest to největší a nejčilejší z nich
v. Pavel, jemuž jest přípravou k velikému dílu obrá
ení národů. A kdybychom probírali dějiny Církve,
iděli bychom, že tichá samota zplodila nejslavnějšíLb4

otě křesťanském. V ní zrodila se z nitra sv. Bene
ikta velkolepá myšlenka života řeholního, v ní pro
racoval sv. Ignác z Loyoly obdivuhodná pravidla
noho slavného, odpůrci Církve katolické tak obáva
ého řádu Tovaryšstva Ježíšova. A netřeba, přátelé
razí, choditi za hranice vlasti naší, netřeba otevírati
ivotopisy světců, svědectví podá nám i historie na
eho národa. Vypravuje se v životopise Karla IV.,
tce vlasti, že zbudovav hrad Karlštejn zřídil v něm
apli sv. Kateřiny na vděčnou památku své záchrany
vítězství u San Felice v Italii. A do této kaple od

házíval k nábožnému rozjímání, uzavíraje se v ní
řed světem, zvláště v čase svatopostním. Přes svoji
římo horečnou Činnost státnickou přerušoval v těchto
hvílích úplně styk s lidmi jinými a nejnalehavější
tátní listiny a skrovný pokrm přijímal z venčí úzkým
tvorem beze všeho rozhovoru. A v tichých zdech
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této nejmilejší poustevny Karlovy vznikaly ony veliké,
ke blahu národa, vlasti a církve pak prováděné
myšlenky. (J. Sahula: Karel IV.) Není divu, že proto.
všemi znamenitými kazateli a spisovateli katolickými
byla a jest samotymilovnost velebena a hlásána. Bl.
Tomáš Kempenský ve své knize: „Následování Krista“,
která nazvána byla knížkou zlatou pro svůj vznešený
obsah, lásce k tiché samotě věnoval celou dvacátou
kapitolu. A zaslouží si této pochvaly a toho dopo
ručení, protože jí dosahujeme nesmírných užitků du
chovních. Ona otvírá srdce hlasu Ducha sv., zavírá
je hnutím vášní a chrání v něm květy ctností.

I. Především otvírá srdce hlasu Ducha sv. V po
době bílé holubičky zjevil se Duch sv., v podobě
tvora tak dojemně mírného a něžného. Hlas Ducha sv.
vane k nám jako líbezná píseň, plná sladkého nápěvu,
plná něžných tónů. Ale jako dojemná, něžná píseň
mluví k srdci jenom tehdy, když přednášena jest mimo
vřavu a hluk světa, tak i tento hlas Ducha sv. mluví
k srdci plným zvukem svých tónů, když ze vřavy a
hluku života jsme se vzdálili a v tichu samoty se ocitli.
Slyšeli jsme ho již, drazí přátelé, všichni, ozval se do
jemně v srdci našem kolikráte již za tichých hodin
nočních, kdy spánek prchat s našich očí, mluvil k nám
v tichých prostorách chrámu, volal k nám v dobách
opuštěnosti a smutku. Dotýkal se strun našeho svě
domí a rozezvučel je bolestně, byl-li dosavadní život
náš marný a ztracený, rozezvučel je radostně, byl-li
život ten bohumilý a spravedlivý. A to přišel hlas ten
náhle, nečekaně, což teprve, kdybychom se dobrovolně
zřekli těch všedních starostí, dobrovolně vyšli z toho
všeho, Co nazýváme shonem žití, a uchýlili se v tichou
samotu. Pak probudil by v nás plno krásných úmyslů,
vznešených snah a blahých nadějí.

2. Tím, že tichost samoty otvírá srdce Duchu sv.,
zavírá je všem hnutím vášně, všemu pokušení. Snad
mnohý z vás, přátelé drazí, měl již příležitost dívati
se do širého kraje s výše hory neb cimbuří vysoké
věže. Jak zdálo se mus té výšiny všecko tak titěrné,
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4ak malicherné. Lidé, kteří tam dole budili V něm
vážnost a úctu, byli mu jako mravenečkové sem tam
až směšně běhající a takřka pošetile se pachtící, a
stavby, kterým se obdivoval, když dole před nimi stál,
s té ptačí perspektivy byly jako hromádky písku. Tak
maličkým zdálo se mu všecko, čemu lidé říkají Život,
s té čisté výše, v tom tichu vysoké hory, kde vanul
vzduch tak svěží, mezi tím co ten kraj pod jeho no
hama se ztrácel v oblacích kouře a mlhy. A podobně
jest tomu, když v ticho samoty se uchýlíme. To, co
probouzelo v nás ve hluku Života tužby nezřízené, co
tu na zemi lidé štěstím nazývají, nabývá najednou po
doby malicherné, titěrné, směšné. Majetek, čest, sláva,
které nitro lakotou, závistí a nenávistí naplňovaly, které
na jazyk slova pomluvy, podezřívání, zloby vháněly,
to vše zdá se náhle člověku planým trápením ducha.
V tichu samoty chápe teprve člověk hlubokou pravdu
slov, že pomíjí svět i žádost jeho, tam naučí se na
všecko to hledět jako na pouhý mrak a dým, který
jenom duší dusí a otravuje, a-všecko pokušení, to míti
a užiti, se zvolna ale jistě vytratí.

3. A konečně tichost samoty udržuje v srdci
květy ctností. Známo vám, přátelé drazí, že draho
cenné koření udržuje svou vůni jenom potud, pokud
jest bedlivě uzavřeno. Jakmile zůstane ležeti bez obalu,
vůně vyprchá. A není jinak ani se srdcem člověka.
Pokud srdce člověka jest uzavřeno, potud. zůstává
v něm vůně ctnosti, jakmile se však otevřelo veřejnosti,
vůně ctnosti se neudrží. Dovolávám se vaší zkušenosti.
S kolika dobrými příklady, s kolika šlechetnými radami
a bohumilými napomenutími se nyní křesťan v životě
veřejném setká? Není to zrovna pravý opak? Jak
často se opakuje slovo bl. Tomáše Kempenského:
„Veselý východ mívá v zápětí smutný návrat.“ Vy
cházeli jsme z domova klidni, vracíme se rozhořčení,
vycházeli jsme dobří, vracíme se zlí, vycházeli jsme
spokojení a vracíme se nepokojni, snad i rozervaní.
Čtnost jest jako světlo. Klidně hoří, pokud v tiché
samotě hoří, při nejslabším dechnutí však kolísá již
plamen jeho a při zavanutí silnějším zhasíná. A, přátelé
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drazí, kolik rtů jest dnes připraveno, aby světlo ctností
v srdcích našich sfouklo docela!

Než, mohl by říci mnohý z vás, toť abychom se
stali všichni poustevníky nebo aspoň Škarohlidy.
Přátelé drazí, ani to, ani ono. Církev nežádá na svých
věřících, aby se stali všichni poustevníky. Ona toho
dovoluje, ale jenom některým, zvláště k tomu uzpů
sobeným a povolaným duším, řídíc se příkladem iJe
žíše Krista, který bohatému mládenci, toužícímu po
zvláštních prostředcích dokonalosti, toliko radil, aby
se všeho zřekl a Bohu se věnoval. Církev nemiluje
Škarohlídství, ona je zakazuje a to proto, že škarohlíd
jest naplněn nenávistí nebo neláskou k lidem, a to je
proti křesťanskému příkazu lásky blíženecké. K životu
tichému, samotymilovnému není třeba býti ani Škaro
hlídem ani poustevníkem. Křesťan může dostáti všem
povinnostem života společenského, může konati svě
domitě své povolání, může plniti vzorně vše, Co na
něm žádá rodina, obec i stát, a přece přitom může
vésti život plný lásky k tiché samotě. A to tím, když
zříká se všech zbytečných a neužitečných společnosti,
když 1 dobrou společnost v pravý čas opouští a když
i uprostřed hluku žití hledí si zachovati osamělost srdce.

Jděte, přátelé drazí, po stopách své omrzelosti
duševní a přijdete jistě k tomu, že ve většině případů
pramenem jejím jest zbytečná, neužitečná společnost.
Ona nás svedla, že jsme si počali všímati věcí, do
kterých nám ničeho nebylo, že jsme zasahovali do
událostí, na kterých nám nezáleželo. A kolik jsme Si
tím připravili neklidných hodin, dní a snad i měsíců.
A kdyby se to skončilo jenom tím neklidem, ale ono
je to často provázeno obtížením svědomí, hříchy těž
kými proti lidem i proti Bohu. Už starý filosof po
hanský Seneka napsal: „Kolikrátkoliv jsem mezi lidmi
byl, horším jsem se navrátil.“ A větším právem platí
to ještě o křesťanu, který se nevystříhá společností
zbytečných a neužitečných.

Než i když jest společnost dobrá, v pravý Čas
ji opustiti, znamená mnoho duševního nepokoje si
ušetřiti. Staří předkové naši byli mužové prozíraví,
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a víte dobře, že prohlásili: „V nejlepším přestaň.“
Když Kristus Pán vyučil zástupy na břehu jezera Ge
nezaretského, takže po zázračném nasycení hořely
touhou Ssním zůstati a králem ho učiniti, tehdy dle
slov evangelisty Páně sv. Malouše náhle nařídil apo
štolům, aby vstoupili na lodičku a přeplavili se přes
moře, sám pak odešel na horu sám jediný. (Mat.
14, 22.) Kdybychom se chtěli přiznati, musili bychom
říci, že i ze společnosti dobré přinesli jsme dosti ne
klidu, když zameškali jsme ji v pravý čas opustiti.

A konečně, přátelé drazí, zachovati si osamělost
srdce i uprostřed hluku žití. A v čem záleží tato osa
mělost srdce? V tom, že i uprostřed svého povolání,
svých vezdejších starostí co nejčastěji mysl svou
k Bohu povznášíme. Myšlenkou na Boha obrňujeme
srdce své, aby do něho nevnikalo nic z těch všedních
zájmů světa. „Vejdi do pokojíka svého, zavři dveře
své“, praví Kristus. Vejdi do svého srdce, zavři dveře
jeho, aby tam nevniklo nic z těch věcí, které netýkají
se tebe a Krista Pána. Tak, přátelé drazí, trávila život
svůj i Rodička Boží. Dostála všem povinnostem, jež jí
uloženy byly jako ženě a matce, nevyhýbala se ani
společnosti, a přece přitom v tiché samotě žila, neboť
při všech pracích s Bohem se obírala. A proto také
srdce její otevřeno bylo hlasu Ducha Sv., uzavřeno
každému i nejmenšímu hnutí vášně a plné nejkrásnějších
květů ctností. Byla milostiplná, neposkvrněná, hvězdami
korunovaná!

Tam, kde sv. Ivan odpočívá, vyvěrá ze země
pramen, jenž dle úsudku lékařů má značnou moc lé
čivou pro nejčastější choroby tělesné věku našeho.
Ještě však větší moc má ona ctnost, jejíž zdrojem byl
život našeho patrona. Všecko, čím duše naše tak často
postonává, neklid, nespokojenost, nechut a omrzelost
života lze jí uzdraviti. Jen dobré vůle jest k tomu třeba.

Jak vypravují nám dějiny, bylo povinností hlás
ného hradu Karlštejna, provolávati po každé hodině:
„Dále od hradu, dále, aťtě nepotká neštěstí nenadálé.“
Buďtež slova ta i naším heslem. Dále od hradu srdce
našeho společnosti zbytečné a neužitečné, dále v pravý
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čas i společnosti dobré, a dále zvláště všecko to, co
bránilo by nejčastěji povznésti srdce k Bohu, a pak
jistě nepotká nás nenadálé neštěstí těch rozežírajících
duševních chorob našeho věku, neboť po stezkách
tiché samoty za Rodičkou Boží a sv. patronem naším
dojdeme šťastní a spokojení radostně k branám věčné
slávy. Amen.

12.

Jindřich Zdík — bohabojnost.

| Téhož dne, kdy si připomínáme památku bl.
Ivana poustevníka, připadá úmrtí muže, kterého lid
český hned o té chvíle, kdy tělo jeho do hrobu bylo
položeno, za blahoslavence a světce pokládal, ctil a
vzýval, třebas od vrchnosti duchovní za takového
zřejmě prohlášen nebyl. Nazýváme osoby podobné
domněním svaté a řídíce se slovy: „hlas lidu — hlas
Boží“, zařaďujeme je do počtu našich národních oro
dovníků a následováníhodných vzorů zbožného kře
sťanského života.

Byl to Jindřich Zdík, biskup Olomoucký, jehož
světlo života uhaslo 25. června v den bl. Ivana, ajejž
již století XII. prohlásilo za domněním svatého. Jindřich
Zdík pocházel z rodiny slavného kronikáře českého
Kosmy a vychován zbožně matkou Božetěchou vstoupil
po náležitém vzdělání do stavu duchovního, v němž
v brzku tak vynikl, že r. 1126 zvolen byl biskupem
Olomouckým. Nastoupil zodpovědný úřad v dobách
pohnutých. Evropou zmítaly tehdy vlny dvou velikých
událostí dějinných a to: touha dobýti Sv. Země a boj
císařů německých proti opravám velikého papeže
Řehoře VIL, zvaný vůbec boj o investituru. V obou
případech osvědčil se Zdík jako nejlepší syn Církve.
Vykonav dvakráte pout do Sv. Země, přičiňoval se
horlivě, aby i Čechové se vypravili proti mohame
dánským Saracenům, a podařilo se mu skutečně
nadchnouti Vladislava II., že se v čelo vojska postavil.
Nebylo ovšem vinou jeho, že výprava pro nenadálé
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překážky byla nucena se vrátiti. A co se týče Cir
kevních oprav, nalezl kardinál Kvído, když přišel do
Čech vykořeniti nepořádky, z Němec do duchovenstva
českého se vloudivší, v biskupu. Jindřichu Zdíkovi
nejúčinnějšího spolupracovníka. Zaváděl pořádek nejen
v duchovenstvu, ale i v řadách věřících, nedbaje, po
pudí-li tím proti sobě i nepoddajné a vzdorné stavy
vyšší. Aby pak opravy ty byly trvalé, přivedl do Čech
řád sv. Norberta, premonstráty, usadiv je na pražském
Strahově. A jako byl oddaným synem Církve, tak byl

ddaným manem knížete. Když vyvolána byla kněžicem
unrátem II. vzpoura pánů Moravských proti Vladi

lavu II., biskup Ždík zůstal mu věren, ano nedal se
viklati, ani když vojsko Vladislava II. u Malešova
ylo poraženo, hrad Pražský zapálen a statky biskupské
abaveny. Řídě se slovy apoštola: „Boha se bojte,
rále v uctivosti mějte“, setrval v oddanosti i když
lastní osobnost měl v obět přinésti. Vladislavu Il.
odařilo se konečně přemoci odboj pánů, kteří při
ucení byvše složiti zbraň, všechen překypující hněv
brátili proti biskupu Zdíkovi. Za tuhé zimy přepadli
o na hranicích Čech a Moravy, takže polonahý jen
chlým útěkem život zachoval. Na polo zmrzlého na
zl ho jakýsi rolník v zasněžených polích a darovav
u vlastní Šat, odvezl ho do Litomyšle. Zdraví bisku
ovo bylo však od té doby těžce podryto. Ač to byl
ločin, na nějž uložena byla církevní klatba, nestíhal
dík útočníků, ano když jeden z nich těžce onemocněl,
ám ho vyhledal, aby nesmířen s Bohem se světa ne
dešel. A tato snaha, přispívati vždy a ve všem věci
oží, neopustila ho ani ve stáří. Dověděv se, že Ce
hové se strojí k výpravě do krajin baltických, kde
ště pohanství bujelo, umínil si, že se tažení toho

účastní, aby po příkladě sv. Vojtěcha tam Evangelium
ázal a, bude-li třeba, i krev svou vylil. Cíle tohoto
šak nedošel. Zachvácen smrtelnou chorobou, dávno
těle hlodající, zemřel 25. června 1150 a pohřben

yl ve chrámu Strahovském, zasvěceném Rodičce Boží.
eský kronikář Jarloch napsal o něm, že „byl

jkvětem biskupů své doby, mužem Bohu přemilým,
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sloupem i svítilnou Čech a Moravy“, a Palacký praví,
že byl „jeden z nejvýtečnějších prelátů XII. stoleti, co
do ducha, vzdělanosti a pobožnosti“ A čím živeno
bylo ono světlo jeho ctnosti, jež ozařovalo takovým
jasem jeho život? Řekl jsem vám, co bylo pravidlem
jeho jednání i myšlení. „Boha se bojte.“ Ano, z boha
bojnosti bralo světlo ono svou sílu a bohabojnosti
naučil se jistě z příkladu Rodičky Boží, neboť o hor
livé úctě jeho k ní svědčí slavný klášter Strahovský,
jí posvěcený, a jeho hrob před oltářem Matky Páně
se nacházející. Pochopíte, proč mezi jmény ctitelů Ma
riánských uvádím tohoto muže domněním svatého a
proč jeho význačné ctnosti, pravé křesťanské boha
bojnosti, věnovati chci toto májové rozjímání.

> >k
>k

Ve starozákonní knize „Přísloví“, v této studnici
pravidel života spravedlivého a bohumilého, napsal
král-mudřec Šalomoun hned na počátku tato vážná
slova: „Počátek moudrosti — bázeň Hospodinova“.
A abychom porozuměli, proč, vyxládá to, řka: „bázeň
Hospodinova vede k životu, a kdo jí má, tenv plnosti
přebývati bude bez navštívení zlého.“ (19, 23.) Ano,
bázeň Boží či bohabojnost jest opravdu cestou ke pra
vému životu, přináší plnost milosti Boží a chrání od
zla největšího, od hříchu. Potvrzuje to i jiný mudřec
Starého Zákona, Jezus, syn Sirachův, když ve své
knize Ecclesiastikus praví: „Není nad toho, kdo se
bojí Pána, neboť ten, jemuž dáno“ míti bázeň Boží,
člověk blahoslavený.“ (25, 13.) Když mudrci starozá
konní již tak bohabojnost velebili, jaký div, že Kristus
Pán, který přišel přece, aby veškero lidstvo vedl kži
votu nejpravějšímu, aby na všecko lidstvo vylil nej
plnější milost Boží a ochránil všecky duše od veške
rého hříchu, prohlásil přísně a neodvolatelně: „Bojte
se toho, který může duši i tělo zavrhnouti do pe
kelného ohně.“

A co jest, přátelé drazí, tato bohabojnost? Abyste
to pochopili, pojďte se mnou na horu Kalvarii v onen
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okamžik, kdy vztýčeny byly na ní ony tři kříže, jeden:
s Kristem a ty dva se spoluodsouzenými lotry. Jak:
vypravuje nám sv. Evangelium, lotr na levici, vida
s kříže v čele hlučících zástupů členy nejprvnějších
rodů židovských, osoby mocné a vlivuplné, a slyše
surové a hrubé nadávky, jež se vztýčenými pěstmi me
lali ve svatou tvář Ježíšovu, snad aby se jim zavděčil,.
snad aby si případné ulehčení trestu vymohl, rouhal
se, volaje: „Jsi-li ty Kristus, pomoziž sobě i nám.“
(Luk. 23, 39.) Avšak druh jeho na pravici Páně, na
plněn hrůzou nad touto opovážlivostí a nestoudností,
obrací k němu vyděšený zrak a kárá ho, pravě: „Ani
ty se Boha nebojíš ?“

Jest tedy, přátelé drazí, bohabojnost obava, strach,
srdcem zachvívající hrůza před velebným majestátem
Boha. Než, tu již slyším ozývati se hlasy: Což pak
se máme Boha báti? Vždyť přece líčíte nám Boha
jako bytost nejvýš dobrotivou, jako nejvyšší lásku.
Ano, přátelé drazí, Bůh jest láska a to láska naprostá
a nezměrná. Upírati to, bylo by mluviti proti duchu
Evangelia, odpírati výrokům apoštolů, z nichž sv. Jan
výslovně to prohlašuje, bylo by zavírati oči před
zřejmou skutečností. Všecko kol nás mluví o svrcho
vané dobrotě a lásce Boží. Jest hlasatelem jejím ne
konečný vesmír s milliony světů i ta nepatrná píď
země, které se nohy naše dotýkají, obrovské koruny
věkovitých stromů i bylinka u země se plazící, v oblaka
vzlétající orel i Červ v zemi zarytý, nade vše pak vý
mluvnějším hlasatelem jest každý z nás svým tělem
a svou duší, svým rozumem a svou vůlí. Ale byťbyla
ta láska sebe vyšší, byť byla ta dobrota sebe doko
nalejší, nevylučuje i spravedlivou přísnost. Přátelé
drazí, tak mnozí z vás máte dítky, a jistě srdce vaše
naplněno jest vroucí láskou k nim, že byste byli ho
ovi jim obětovati všecko i sám život. A řekněte, vy

lučuje tato láska vaše i spravedlivou přísnost? Na
pak, právě v tom Se zračí, že ve spravedlivé přísnosti
edovolujete a netrpiíte jim ničeho, co by bylo kjejich
kodě ať tělesné či duševní. To není pravá láska, která
čtem všecko trpí, všecko dovoluje, to je láska pře
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"vrácená, rozumných tvorů nedůstojná a proto právem
láskou opičí zvaná. Taková láska jest největším ne
štěstím dítek i rodičů. A tak, přátelé drazí, i Bůh, po
něvadž jest láska nejvyšší, dobrola neskonalá, jest i
nejvýš přísná spravedlnost a proto vyžaduje před
sebou bázně, žádá bohabojnosti. |

A ptáte se, pro co vyžaduje Bůh této bohaboj
nosti? Vyžaduje ji pro svou vůli, kterou zjevil nám
ve svých přikázáních, jimiž jako laskavý vychovatel
vede a podchycuje chabé kroky lidské na dráze za
cílem nadpřirozeným. Každé vzdálení se od těchto při
kázání jest vzdálením se od vůle Boží, jest takřka
opovrhnutím lásky Boží a tím zajisté urážkou Božího
majestátu. Než, kolik se tu může objeviti pohnufek,
které zdržují srdce lidské, aby naplněno bylo bázní
jednati proti přikázáním Božím? Jední se bojí proto,
že by si tím učinili hanbu. Ukazovalo by se na ně
jako na lidi nehodné, nečestné, a hana ta přenášel
by se snad i na jejích rodinu, na jejich děti. Jiní opět
se bojí, protože přestoupení toho neb onoho přiká
zání Božího jest zároveň porušením některého para
grafu zákona státního a přineslo by vyšetřování, soud,
žalář; a ještě jiní, že nedbání jistých příkazů těchto
přináší i časnou Škodu na zdraví, majetku a pod. Jest
pravda, že všichni se obávají jednati proti vůli Boží,
ale pohnutkou k tomu jest jim nikoliv: co tomu řekne
Bůh, ale co tomu řekne svět. A to, přátelé drazí, není
bohabojnost pravá, to není bohabojnost křesťanská.

Křesťanská bohabojnost jest toliko ona, která
bojí se přestoupiti přikázání Boží z toho důvodu, co
tomu řekne Bůh. Avšak i k tomuto důvodu může při
jíti křesťan dvojí cestou, a to: výstrahy či pobídky.

1. Co jest to cesta výstrahy ? Když stavové Mo
ravští poražení byli i se svými vůdci Vladislavem I.
r. 1134, tehdy, jak uvádí Palacký (Kniha IV.), vidouce
nezbytí podrobili se zákonitému vladaři a na znamení,
že chtějí ho býti poslušní opravdu a upřímně, před
stoupili ve slavném shromáždění před jeho trůn, klo
nice se dle tehdejšího zvyku hluboce pod meči tase
nými nad šíjemi jejich. Přátelé drazí, to jest ta cesía
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výstrahy. Cestou touto kráčí k bohabojnosti oni kře
sťané, kteří bojí se neposlouchati Boha, protiviti se:
jeho zákonu, stavěti se proti jeho vůli, protože vidí.
nad šíjemi svými tasené meče spravedlnosti Boží, pro
tože se chvějí, aby nedopadly celou váhou na hrdla
jejich. Svědomí jim volá: Přestoupíš-li Boží přikázání,
připravíš se o Boží požehnání a svoláš na sebe ne
číslné tresty, oloupíš se o věčnou radost a budeš
a věky zavržen. Jest sice. křesťanskou tato boha
ojnost, ale sv. Tomáš Aguinský ji nazývá otrockou,.
rotože křesťané takoví zachovávají příkazy Boží jenom
roto, poněvadž jako otroci vidí nad sebou přísný
rak, cítí v duchu takřka hvizd bičů na záda dopada
cích. Sv. František Saleský praví o nich ve své „Bohu
ile“, že podobní jsou nemocným, kteří zdržeti se
usí jistých jídel, protože by jim uškodila, ale mrzíce

e, že jich jísti nesmí, alespoň k nim voní. Řekněte,
řátelé drazí, jest důstojná taková bohabojnost?

2. Přátelé drazí, křesťan pravý, svého křesťanství
áležitě vědomý, musí jíti jinou cestou. A tou jest
esta pobídky. 2. května 1619 opanovali protestantští.
tavové Moravští pomocí měšťanů města Brna a pev
osti Špilberku. V Brně meškal tehdy právě biskup
lomoucký kardinál Ditrichštejn. I byl vítězi zajat a
vězněn. Když si takto zajistili jeho osobu, nutili ho,.
by se zřekl zákonitého krále Ferdinanda a přidržel
e jich, vyhrožujíce mu, že budou mu i dědičné statky
obrány, on pak sám navždy ze země vypovězen.
ardinál však odpověděl: „Raději chci po žebrotě cho
Iti, než bych se zpronevěřil svému milému a dobrému
nížeti zemskému.“ Přátelé drazí, který křesťan bojí
e zpronevěřiti Králi nebes, protože v něm vidí svého.
lého a dobrého pána, a který hotov jest všecko

tratiti, než by proti vůli jeho jednal, ten kráčí pravou.

pobízí bohabojnosti. K zachovávání přikázání Božích
obízí ho neskonalá dobrota Boží, ona nesmírná láska,
terou nám Bůh nespočetným způsobem prokazuje..

Jedná jako dítě, které si představuje, jaký zármutek
by způsobilo otci, kdyby se dověděl, že za vše, co
pro ně činí, odplácí nedbáním jeho příkazů, jeho
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upřímné vůle. Proto také sv. Tomáš Aguinský nazývá
tuto bohabojnost — synovskou, poněvadž vychází
z vědomí našeho poměru k Bohu jako milovanému
Otci. A to jest, přátelé drazí, jedině důstojná boha
bojnost pravého křesťana a katolíka. „Jen ten, kdo
miluje, z Boha se zrodil a zná Boha, kdo nemiluje,
nezná Boha“, píše sv. Jan (I. 4, 7.).

Jak šťasten, přátelé drazí, ten, kdo této boha
bojnosti se naučil a dle ní jednati si zvykl! Život jeho
jest prost všeliké úzkosti, všeho děsivého znepokojení
svědomí a, což zvláště cenné, všech hrůzných představ
v hodince smrti. Míti tuto bohabojnost, jak přestal by
se tak mnohý z nás chvěti, když vzpomíná na minulý
život, jak přestal by se děsiti, vzpomene-li na lůžko
smrtelné, na chladný hrob a neuprosnou věčnost.
Proč, přátelé drazí, jest tolik křesťanů, před nimiž
nikdo nesmí vysloviti jméno „smrt“ a „věčnost“?
Jenom proto, poněvadž jest jich tolik, kteří naplnění
jsou bohabojností otrockou, beze snahy, povznésti se
výše k bohabojnosti synovské. A přece „dokonalá
láska vyhání ven bázeň“, praví hlasatel lásky sv. Jan
(I. 4, 18.).

A ptáte se, přatelé drazí, kde se lze této sy
novské bohabojnosti naučiti? Tam, přátelé drazí, kde
se jí naučil zbožný biskup Jindřich Zdík, kde se jí
naučili před ním a po něm všichni ti mužové a ženy,
kteří v láskyplném se podrobování vůli Boží šťastně
a spokojeně žili a ještě šťastněji a spokojeněji umírali,
byť to bylo v dlouhotrvajících útrapách, nesnesitelných
bolestech, či na samém popravišti. V domku Naza
retském byla jejich Škola, z nejlepšího vzoru dětinské
bohabojnosti, z Rodičky Boží, brali příklad. Písmo sv.
praví o Matce Boží: „Vody mnohé nemohou uhasiti
lásky, aniž řeky zatopí ji.“ (Píseň písní 8, 7.) Když
ve chrámě Jerusalemském stařeček Simeon, nadšen
-duchem prorockým, jí zvěstuje: „A tvou vlastní duši
pronikne meč, aby zjevena byla mnohých srdcí smý
Šlení“ (Luk. 2, 35.), jen hlouběji hlavu sklání a, ač
vyplnilo se proroctví toto strašlivě, ač valily se kol ní
vlny nejvyšších utrpení, zůstávala šťastná a blažená
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až do konce žívota. A jak šťastný a blažený ten byl,
netřeba připomínati. Přátelé drazí, nic nemůže nás lépe
naučiti pravé křesťanské bohabojnosti, než ta skloněná
hlava Rodičky Boží.

Skloniti se před vůlí Boží, vždy a všude ji uzná
vati za jediné pravidlo svého myšlení, mluvení i Ko
nání, podrobovati jí radostně chabou vůli svou, to
budiž i nám svatou povinností. Vím, přátelé drazí, a
uznávám, že není to tak lehké. Není lehké podrobiti
svou vůli a tím méně je lehké podrobiti ji radostně.
Lidské šíje jsou dnes tak pyšné a vzdorné, každý chce
ve všem a všudy prosaditi vůli svou. Přikázání Boží
škrtají se jako věc zbytečná a zastaralá, a musí-li
přece ještě býti uznána, děje se to jen násilím se
vzpurně utajeným hněvem a zafatou pěstí. V takových
poměrech a za takových názorů býti poslušen radostně
vůle Boží vyžaduje síly nemalé. Buďme však jisti, že
se nám jí dostane, neboť jako vy matky ochotny jste
každou chvíli podepříti své dítky, tak i Rodička Boží
svatou rukou svou podchytí odhodlanou vůli naši.

Psal se konec r. 1304, kdy na krále Václava Il.
dolehla těžká, smrtelná choroba, jež trvala až do června
1305. CČítě, že blíží se smrt, dal si z pokory hlavu
ostříhati po způsobu mnišském a obléknuv. sukni
prostou soukennou, kázal všecka drahá roucha svá a
hedvábné povlaky rozdati mrzákům a neduživcům
v pražském špitále. Zavolav pak k loži svému Syna
Václava, Petra, kancléře českého a několik předních
pánů, pravil: „Synu můj a dědici řádný, ty budeš
seděti na stolici mé a kralovati po mně. Hospodin
dejž tobě dar moudrosti, abys uměl spravovati národ.
Boha se boj, ctnost miluj, spravedlnosti pilně hleď!
Budeš-li dbáti a ostříhati zákona Božího, jistě požehná
tobě Hospodin, že průchod a zdar míti bude, cožkoliv
dobrého podnikneš.“ A dav ještě nařízení ohledně po
zůstalosti, kázal, aby přítomní dotknuli se vystavené
lebky sv. Václava, přísahajíce, že budou svědomitě
dbáti o vyřízení této vůle královské.

Přátelé drazí, podobnými slovy, jako umírající
král Václav II., volá k nám nejvyšší Král náš Ježíš
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Kristus, visící tam na kříži, na tvrdém smrtelném lůžku
svém. „Synu můj a dědici můj řádný, který jedenkráte
seděti budeš na stolici slávy mé a kralovati budeš
se mnou, Boha se boj, ctnost miluj, spravedlnosti pilně
hleď! Budeš-li dbáti a ostříhati zákona Božího, požehná
ti Otec můj a zdar míti bude všecko dobré počínání
tvé.“ Nechť nevyzní, přátelé drazí, volání toto na

při památce sv. patronů našich slibme a přísahou
stvrďme, že v pravé, křesťanské, synovské bohaboj
nosti poslušní budeme hlasu jeho, abychom po zdár
némživota skonání dočkali se ještě šťastnějšího na
věčnosti shledání. Amen.

13.

Sv. Benedikt s bratřími — spokojenost.

Roku 1000 zavítal do království Polského mla
distvý císař německý Otta III., aby vyplnil slib, který
složil v Římě za těžké nemoci, popřeje-li mu Bůh na
přímluvu sv. Vojtěcha zdraví, že navštíví hrob jeho
ve chrámě Matky Boží ve Hnězdně. U hrobu sv. pa
trona našeho sešel se s králem polským Boleslavem
Chrabrým a před ostatky sv. Vojtěcha učinili úmluvu,
že chtějí v myšlence biskupa mučedníka, rozšířiti a
upevniti křesťanství v sousedních pohanských krajích
baltických, co nejhorlivěji pokračovati. A ježto císař
mínil se vrátiti do Říma, požádal ho Boleslav, aby
vyhledal tam vhodné missionáře.

Prozřetelností Boží určení byli k tomu dva Žáci
sv. Romualda, slavného obnovitele kázně v řádu Sv.
Benedikta, mnichové Benedikt a Jan, rodem Italové,
kteří, naučivše se jazyku slovanskému, stali se srdcem
1 působením našimi krajany.

Benedikt pocházel z města Beneventu a zbožným
duchem veden byl do stavu kněžského. Rodičové zna
jíce tuto náklonnost a toužíce po tom, aby ho již
viděli u oltáře, podplatili jednoho biskupa, který ho
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vysvětil dříve, než zákon církevní dovoloval. Benedikt,
zvěděv po svěcení o tomto úskoku, hořce toho želel
a aby smířil vinu rodičů, zřekl se vynikajícího mista
a vstoupil do řádu sv. Benedikta. Tam pronikla k němu
pověst o přísném životě v klášteře perejském u města
Ravenny, řízeném sv. Romualdem, i umínil Si pře
stoupiti do něho. Sv. Romuald, poznav čisté úmysly
Benediktovy, přijal ho a představil ho císaři Ottovi II.,
ubírajícímu se Ravennou do Říma. Císaři zalíbil se
horlivý řeholník a nabídl mu, nechtěl-li by se zůčast
niti v apoštolském poslání u baltických pohanů, sli
buje, že potřebné povolení od Apoštolské stolice mu
co nejdříve po mnichu Brunonovi z Říma pošle. Be
nedikt přijal, vyžádav si za spolupracovníka mnicha
Jana, s nímž r. 1001 vydal se na cestu do Polska zeměmi
jihoslovanskými a českými. Boleslav Chrabrý přijal je
s nemalou radostí a, aby se mohli naučiti řeči lidu,
vykázal jim pobytem ves Kaziměř u Poznaně, kde
čekati měli, až dojde z Říma schválení. Přísný a přece
spokojeností dýšící život, který oba řeholníci v Kazi
měři vedli, přivábil k nim tři nováčky Poláky, rodné
bratry Matouše a Izáka a jejich přítele Barnabáše. Vše
dařilo se dobře, než již blížily se doby těžkých strasti.
Císař Otta II. zemřel a střední Evropa ocitla se
v bojích. V tak pohnuté a nebezpečné době nemohl
se Bruno se slíbeným svolením papežským dostati do.
Polska a proto ani Benedikt se svými druhy nemohl
se vydati v pohanské kraje. Aby skončil trapné čekání,
odhodlal se Benedikt sám nastoupiti cestu do Říma
a přiněsti si touženou pravomoc. Sotva však se vy
pravil, propukla válka mezi Poláky a Cechy a Benedikt
nucen byl z Prahy vrátiti se zpět. Netušil, Že vrací se
pro korunu mučednickou. Odchodem Boleslava Chra
brého do Cech zvedly v Polsku hlavu živly nepokojné
a loupeživé, z nichž jedna tlupa 11. listopadu 1003
vrazila do řeholního domu Kaziměřského, domnívajíc
se, že knížetem chránění mnichové vládnou hojným
bohatstvím. Všichni. i se sluhou Křištanem byli po
vraždění. Dokonavše hanebný zločin, hledali vrahové
poklady a když ničeho nalézti nemohli, aby loupežné

ď
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dílo zakryli, založili oheň. Než, plameny po odchodu
jich uhasly a tak zkrvácená těla mučedníků zůstala
neporušená. S velikou bolestí pochováni byli ve sva
tyňce klášterní a po šesti letech převezení byli do
chrámu Panny Marie ve Hnězdně, odkud po třiceti
letech za výpravy Břetislava I. spolu s ostatky sv.
Vojtěcha přeneseni byli do Čech a uložení v chrámě
sv. Víta.

A jako lid polský, tak i lid český ctil je jako
veliké světce. Den smrti jejich slaven byl v Čechách
jako svátek zasvěcený a oni pode jménem sv. Bene
dikta s bratřími vřadění byli v počet sv. patronů
zemských.

Chtivost zlata připravila světce tyto o život. Ne
nadáli se vrahové jejich, že spokojenost může býti
1 tam, kde není toho, v čem svět svou spokojenost
nalézti touží. Připomínajíce si dnes, přátelé drazí,
památku dávných našich patronů a jako Benediktinů
i upřímných ctitelů Rodičky Boží, uvažovati budeme,
v čem pravá křesťanská spokojenost jedině spočívá.

»* **

V jedné z východních pohádek se vypravuje,
kterak jediný syn nesmírně bohatého knížete upadl do
těžké smrtelné nemoci a zarmoucený otec povolal nej
znamenitější lékaře, slibuje jim odměnu vpravdě krá
lovskou, zachrání-li život princův. Lékaři přicházeli,
uvažovali, ale každý prohlašoval, že proti této nemoci
léku není. Konečně zbyl poslední a ten prozkoumav
stav princův prohlásil, že zbývá jeden jediný lék: „Po
daří-li se vám dostati košili člověka úplně spokoje
ného a princ ji oblékne, bude zdráv.“ Všecko si od
dechlo, neboť zdál se jim prostředek ten tak snadný.
Otec rozeslal ihned nejrychlejší kurýry po vší zemi,
aby vyhledali člověka úplně spokojeného a odkoupili
mu všecko prádlo za cenu jakoukoliv. Poslové vešli
nejprve do paláců, hradů a zámků, kde bydlili mu
žové důstojenstvím a ctí zdobení, neboť soudili při
rozeně, že u těchto osob může býti spokojenost nej
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jistěji domovem. Než nenalezli ji. Obrátili se do zá
vodů a domů boháčů, ale ani tam jí nebylo. I vyhle
dali příbytky slavných umělců a učenců, zklamali se
však i v nich. Vstoupili tedy do obydlí měšťanů, než
i ti o ní nevěděli, a tak marně ji hledali konečně i ve
statcích, chaloupkách a chatrčích. Všude vyznívaly jim
vstříc nářky tu na nemoc, tam na pronásledování, onde
na závist, a všude na těžké starosti života. S člověkem
úplně spokojeným se nesetkali. Malomyslní a smutní
vraceli se ke hlavnímu městu, když tu z hustého lesa
zalétla k nim veselá píseň promísená ranami sekery.
Plni nevole zajeli do tmavých stínů, aby spatřili člo
věka, který si tak vesele zpívá, mezi tím co takřka
všecka říše tone v trapném rozechvění. Po krátké
stezce ocitli se na pasece, kde u vysokého milířeuvi
děli státi veselého zpěváka, dýmem začazeného uhlíře.
Zjev nenadálých hostů jej na okamžik zalekl, ale ihned
se vzpamatoval a přistoupil k nim s otázkou, čeho Si
přejí? „Chceme věděti, proč jsi tak vesel?“ — „Pro
tože jsem rád na světě.“ -- „Jsi tedy úplně šťasten ?“ —
„Uplně šťasten? Nevím, co tím myslíte.“ — „Chceme
říci uplně spokojen ?“ — „Uplně spokojen? To ano!
Mám přece dvě zdravé ruce, jimiž si vydělám s do
statek chleba, nemám žádných nepřátel, protože nikomu
neubližuji, mám naopak plno dobrých přátel, kteří mi
přejí. Zářící slunce, modrou oblohu, jasnou studánku,
milé ptáčky, tisíce květů, stinné stromy a nade vše
pak dobré svědomí, které mi po celodenní práci po
přává klidného spánku; co bych mohl chtiti ještě
více?“ — „Ó šťastný muži, netušíš ani, jak skvělá ti
kyne budoucnost. Budeš bydliti v nádherném zámku,
jisti ze stříbrných mís, nositi vzácný šat, dáš-li nám
jenom jedinou maličkost — svou košili.“

Zaražen pohledl uhlíř na mluvčího a pak sklopiv
pln studu oči k zemi, pravil nesměle: „Košili? Ano,
kdybych jakou měl, nepamatuji se, že bych ji byl
vůbec kdy nosil.“

Přátelé drazí, jest to sice pohádka, ale skrývá se
v ní hluboká moudrost života. Ukazuje nám, že spo
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kojenosti není ani ve cti a slávě světa, ani v bohatství,
ani v mnohém umění a vědění, ani v požitcích světa,
nýbrž že tkví v něčem zcela jiném.

Pravé spokojenosti není v bohatství. Říká se sice,
že za peníze možno koupiti všecko, ale není to pravda.
Lze si na př. za peníze koupiti zdraví ? Lásku spolu
občanů a jejich opravdovou vážnost?. Bohatství může
snad přispěti ke zlepšení zdraví podrytého, může zjed
nati lidskou přízeň, může vyvolati i zdánlivou vážnost,
může zkrátka život zpříjemniti, ale samo o sobě spo
kojenosti přivoditi nedovede. Neklid boháčů, jejich
zděšení, když klesá cena papírů a hrozí úpadek ob
chodů, to dosvědčují očividně. Nedovede toho ani,
když ke hromadám zlata a stříbra přistoupí sláva, moc
a důstojenství. Vždyť, přátelé drazí, i ty nejslavnější
koruny nejsou bez křížů! Kdybychom mohli čísti
v srdcích tak mnohých mocných a v nejvyšších dů
stojenstvích postavených osob, jak málo bychom tam
nalezli té pravé spokojenosti. Mezi tím, Co.ozývá se
kol nich jásot davů, volání slávy, potlesk zástupů,
mezi tím, co znějí jim vstříc výstřely děl, hlahol zvonů
a nadšené hymny, srdce jejich opřádají chmury ne
pokoje, těžkých starostí a mučivých bolů. Jedním z nej
slavnějších králů své doby byl český král Přemysl
Otokar II. Byl mocný, byl bohatý. Tataři, kteří tehdy
ještě byli postrachem a hrůzou národů západních, od
té doby, co se S ním a S jeho železným vojskem sra
zili tak krvavě, nazývali ho králem železným, a náro
dové na západě pro jeho veliké bohatství, nádheru a
štědrost velebili ho králem zlatým. Básníci té doby
zpívali o něm jako o udatném Ivu a smělém orlu.
A všecko toto bohatství, moc a sláva, jak praví kro
nikář, tratila se před očima královýma, když pomyslil,
že jest poslední mužský potomek staroslavného rodu
Přemyslova a že dědice nemá. A když sňatkem
s krásnou Kunhutou, dcerou ruského knížete Rosti
slava i toho se mu dostalo, ani tehdy pravá spoko
jenost nesnesla se pod krovy královského paláce, neboť
doléhaly naň těžké starosti, aby korunu svou nezkrá
cenu odevzdal synu Václavovi. A jako nedovede při
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nésti pravé spokojenosti bohatství, moc, sláva a dů
stojenství, tak nedovedou jí přinésti sebe větší vědo
mosti. Byl to německý filosof Fichte, který napsal:
„Omrzelost a tesknota hlodaly mi v nitru. Proklínal
jsem zábřesk dne, který mne volal k životu, o jehož
opravdovosti a významu jsem pochyboval. Probděl
jsem noci v neklidných snech. Uzkostlivě toužil jsem
po zákmitu světla, které by mne z těchto scestí pochyb
vyvedlo. Hledal jsem je, ale zapadal jsem vždy hlou
běji v bludiště.“ A to, co napsal tento muž, to usly
šeli byste z úst všech těch, kteří život svůj zasvětili
vědám. Neboť čím více člověk ví, tím více věděti touží,
a touha ta vrhá ho z neklidu do neklidu, z tísně do
tísně, z nespokojenosti do nespokojenosti. A požitky
světa? Jsou lidé, kteří se domýŠlejí, kdyby tak mohli
všeho okusiti, všeho užiti, pak že by byli spokojeni.
Nuže, ptejte se těch, kteří ničeho si neodepřeli a co
vám odpoví? Budou-li upřímní, odpoví vám, že po
užití všeho nedostavila se spokojenost života, ale
ošklivost, hnus! Už starozákonní mudrc napsal v knize
Kazatel (kap. 2.): „Řekl jsem v srdci svém, půjdu a
oplývati budu rozkošmi a požívati budu dobrých věcí.
I podnikl jsem díla veliká a vystavěl sobě domy a
štípil jsem vinice. Vzdělal jsem sobě zahrady a štěp
nice, nadělal jsem sobě rybníků, abych svlažoval jimi
Jes zelenajících se stromů. Měl jsem služebníky a děvky
a hojně čeledi, skot také a stáda ovcí měl jsem nade
všecky, kteří byli přede mnou v Jerusalemě. Nashro
máždil jsem sobě zlata a stříbra. Králové a země byli
mi poplatnými; zjednal jsem sobě zpěváky a zpěvačky
a dovolil si všecky rozkoše synů lidských; na mém
stole perlilo se víno v pohárech zlatých, já převýšil
bohatstvím všecky, kteří přede mnou byli v Jerusa
lemě. Slovem, čehokoliv žádaly oči mé, neodepřel jsem
jim, aniž jsem zbraňoval srdci svému, aby nepožívalo
všeliké rozkoše a nekochalo se ve všem tom, co jsem
byl připravil. A jakž jsem se ohlédl na všecky skutky
své, kteréž učinily ruce mé i na práci, při níž jsem
se nadarmo namáhal, uzřel jsem ve všech těch věcech
marnost a trápení ducha.“ Skoro před třemi tisíci lety
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napsána byla tato slova a neztratila významu dodnes.
Jak praví básník,

kdyby člověk měl v hrsti ono ptáče,
jež zove štěstím svět,
ten tyran — srdce přece pláče,
chce ještě více v sled. © (Lothar Suchý.)

Spokojenost pravá, spokojenost křesťanská spo
čívá v něčem zcela jiném. A ptáte se v čem? V čistém
svědomí a v pevné důvěře v nejvýš moudrou Pro
zřetelnost Boží.

1. Především v čistém svědomí. Proč, přátelé
drazí, bývá věk dětství tak šťastnýa spokojený? Proč
dle slov básníkových se z oka dítěte na nás celé nebe
dívá? Jenom proto, že duše jeho jest nevinná, že
srdce, jehož oknem jest oko naše, jest bez poskvrny.
Byl to veliký uchvatitel trůnů, francouzský císař Na
poleon, jenž na otázku, kdy ve svém životě byl úplně
spokojen, odpověděl: „V jeden jedinký den, a to v den
prvého svatého přijímání.“ Jako to ptáče, které jste
zajali, chví se a zděšeně křídly bije o dráty klece, byť
byly i stříbrné, tak i srdce lidské zachvívá se ne
pokojem a zmítá se neklidem, jakmile jato bylo pouty
hříchů, byť byly sebe sladší a lahodnější. Otevřete
malému zajatci klec, s jakou radostí v Čistém azuru
nebes rozepěje se jásavou písní, a zbavte srdce lidské
okovu hříchů, s jakou radostí hleděti bude opět v život,
ať světlem půjde či stínem. Neboť to jest, přátelé drazí,
znakem svědomí čistého, že dovede naplniti člověka
vnitřním klidem i tehdy, kdyby proti němu všecek svět
bouřil. „Svědomí dobré, svědomí čisté“, praví Sv.
Augustin, „jest palácem Božím a příbytkem Ducha sv.“
A kde Bůh — tam štěstí! Mohl bych vám uvésti pří
klady ze života svatých a světic Božích, ale neučiním
toho, protože vy sami mi to můžete dosvědčiti. Řekněte
jenom, nebyli jste vždycky šťastni a takřka nebesky
spokojení, když jste se po řádně a náležitě vykonané
svaté zpovědi vraceli z tohoto chrámu Páně ke
svému dennímu zaměstnání? Svatý klid, jímž nitro
vaše bylo naplněno, ozlacoval tichým štěstím všecky



— 103—

kroky vaše, pokud s cesty přímé nezabočily na cestu
postranní a křivolakou. Proto také sv. apoštol Petr,
aby křesťanév oněch nepokojných a bouřlivých dobách
počátku Církve svatou spokojenost si zachovali, napsal
krátká sice, ale výrazná slova: „Mějte svědomí
dobré!“ (I. 3, 10.)

2. A s čistým svědomím třeba zachovávati i ne
ochvějnou důvěru v moudrou Prozřetelnost Boží,
abychom pravé spokojenosti křesťanské došli. „Pro
zřetelnost Boží“ dle slov Písma sv. „pořádá a spra
vuje všecky věci líbezně“ (Moudr. 14, 8.), a proto kdo
důvěrou v ní jest naplněn, ten i touto líbezností či
radostí naplněn bude. V tomto smyslu třeba chápati
výrok proroka, modlícího se: „Pane, tys vložil radost
v srdce mé, neboť jsi mne postavil v naději mé.“
28. prosince roku 1279 zavezen jest sirotek po Pře
myslu Otakaru II. králevic Václav necitelným poruč
níkem svým, hrabivým správcem království Českého
Otou Braniborským ze Žitavy do Berlína a později do
Špandavy. Tam bylo mu zápasiti s nedostatky veli
kými, takže on, dítě královské a dědic tak slavné ko
runy, ve sprostém oděvu a nemaje čím zaplatiti i v roz
trhaných botách choditi musil, ano často i krutý hlad
trpěl. A přece, ač tělesná neduživost jeho byla všem
viditelná, stavěl se býti, jak praví Zbraslavská kronika,
spokojeným, ano i veselým. A byla to, přátelé drazí,
důvěra v Prozřetelnost Boží, která mu dodávala oné
potřebné síly, aby zapudil všecky myšlenky nespoko
jené, beznadějné a zoufalé, ta důvěra, kterou po vše
chen život tak vynikal, že právem za nejzbožnějšího
panovníka českého jest považován. Sv. František Sa
leský uvažuje o pevné důvěře praví: „Ona udržuje
vše, vládne vším a oslazuje vše.“ A jak také mohli
bychom býti nespokojení, když si vzpomeneme na
krásná podobenství Kristova o moudré Prozřetelnosti
Boží, jejíž péče jde tak daleko, že bez ní ani vlas
s hlavy člověka nespadne. Kdybychom si tohle, přátelé
drazí, všichni řádně uvědomili, mohla by se nám kdy
dráti na rty slova hněvivá proti spravedlnosti Boží,
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proti pořádku Tvůrcem stanovenému, mohl by srdce
naše otravovati jed nespokojenosti? :

Jenom proto, že ze srdcí lidských, téměř napořád
V pouta vášní zkovaných, mizí i neochvějná důvěra
V moudrou Prozřetelnost Boží, při všem tom blaho
bytu, při vší té vzdělanosti, při všech titulech tolik
reptání, tolik divokých výkřiků, tolik horečně nespo
kojeností rozpálených zraků. Mizí ze srdce těch, kteří
vládnou, i z těch, kteří poslouchají, kteří práci dávají
i kteří ji konají, kteří učí 1 kteří jsou vyučování a proto
všude ve všech vrstvách „stesk bezmocný a struny
ztrhané“ (Pietas. 5. Bouška). A nebude spokojenosti
vůbec, tím méně pak pravé křesťanské, pokud se
lidstvo neobrátí, nepozná cenu čistého svědomí a sílu
důvěry v Prozřetelnost Boží.

My, přátelé drazí, povolání jsme na prvém místě
učiti svět neklidný, rozervaný a rozbouřený této pravé
spokojenosti. Jsme povoláni k tomu jako křesťané,
učedníci nejsvětějšího Krále pokoje, jsme k tomu po
volání jako ctitelé Marie Panny, dítky Matky potěšení.
Pohleďte na kterýkoliv obraz Rodičky Boží, všude
spatříte obličej její zářiti tichou spokojeností. I tam, kde
dopadají na něžné srdce její rány takové, pod nimiž
by se snad každé jiné srdce bezděky vzepřelo, roz
lévá se ze zraků jejích plný jas nebeské spokojenosti.
A to jenom proto, že nitro netknuté ani dechem hříchu,
zůstává v neochvějné důvěře v Prozřetelnost Boží.
Ona budiž nám příkladem i pomocnicí.

O králi Vladislavu II., nástupci Jiřího z Poděbrad,
se vypravuje, že ať mu přednášeno cokoliv, nedal se
z klidu vyrušiti a na vše odpovídal: dobře. Odtud
říkali mu Čechové: král Dobře. Ať Pán Bůh na nás
cokoliv sešle, netrafme i my svůj vnitřní klid a s heslem:
„co Bože činíš, dobře činíš“, jděme spokojeně životem,
abychom po něm radostně se dočkati mohli i spoko
jenosti věčné. Amen.
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4.
Sv. Sigmund — trpělivost.

Za časného jara r. 1305 nastoupil Karel IV. cestu
do Francie, aby se dal v městě Arlesu korunovati na
krále Arelatského či Dolnoburgundského. A když se
po mnohých slavnostech vracel do Čech, přišel do
krajiny Valliské, kde zvěděl, že v blízkém starobylém
klášteře Agaunském se chovají ostatky velikého světce
a krále Sigmunda. Poněvadž tehdy se vůbec věřilo,
že panovník tento byl potomkem Vandalů a Vandalové
že byli Slované, rozhodl se Karel IV. ostatky tyto
získati a do Prahy přivézti z toho důvodu, že světec
z krve slovanské patří národu českoslovanskému.
A záměr se mu zdařil; 28. srpna uloženy byly kosti
sv. Sigmunda ve chrámě sv.-Vítském a hned potom
světec ten přijat byl za patrona našeho národa.

A kdo byl sv. Sigmund?
Nedivte se, že kladu tuto otázku. Jest totiž i u

mnohých katolíků působením nepřátel naší sv. víry
zakotvena ona domněnka, jakoby sv. Sigmund byl
totožný s králem Sigmundem, který zasedal na sněmu
Kostnickém a zůčastnil se jednání při soudu S ne
šťastným krajanem naším mistrem Janem Husem.
A domněnka ta jde tak daleko, že se odvažuje 1tvrditi,
že Sigmund tento od Církve byl za svatého proto
prohlášen, že Husa dal upáliti. Jest to, přátelé drazí,
lež tak nejapná, že jenom ten, kdo naprosto nezná
historie národa našeho, mohl by ji věřiti, ale bývá
přece dosti zhusta za bernou minci přijímána. Král
Sigmund ze sněmu Kostnického byl syn Karla IV.,
a dávno před tím, než na hlavě syna Karlova se koruna
královská ocitnula, odpočívaly již ostatky sv. Sigmunda
ve chrámě sv. Víta a lid český k nim putoval, je ctil,
v nich drahocennou památku viděl.

Sv. Sigmund pocházel z národa Burgundského
a byl synem krále Gundobalda, jenž se přiznával k víře
ariánské. Katoličtí biskupové, zvláště Vienský biskup
sv. Avitus, úsilovně se snažili ho získati víře katolické,
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avšak král, obávaje se pomsty Ariánů, odmítal. Co
však se nezdařilo u otce, zdařilo se u syna. Sigmund
kralevič stal se katolíkem a když po smrti otcově
r. 516 nastoupil na trůn, hleděl pro víru Katolickou
získati i celou svoji říši. Než, v nejkrásnějším roz
květu svých zbožných snah postižen byl těžkou
zkouškou. Návodem druhé manželky své Konstancie
svolil k zardousení syna z prvého manželství, Sigerika,
uvěřiv, že mu ukládá o trůn a život. Sotva však do
konán byl zločin, vzpamatoval se a jako následoval
Davida v hříchu, tak počal ho následovati i v pokání.
Zdrcen, zaslíbil Bohu, že hotov jest za život synův
zaplatiti životem vlastním. A k vyplnění toho došlo již
po roce.

Roku 523 vtrhli do Burgundska Frankové, za
plavili značnou část říše, porazili vojsko Sigmundovo
a zajali manželku jeho Konstancii i se dvěma jejími
syny. Sigmund zachránil se jenom útěkem. Jako psanec
skrýval se v roklinách Lyonských, marně volaje po
bývalých přátelích. Naopak nalezl se mezi nimi zrádce,
který vítěznému králi Franckému Chlodomarovi po
věděl o úkrytu Sigmundově a pomohl ho zajmouti. Ve
vězení Orleanském shledal se zajatec se svou man
želkou a ditkami v bídě a hladu, v potupách a poní
žení. Byl to krutý osud, který stihl rodinu královskou,
ale Sigmund nesl to trpělivě, vída v tom prst Boží za
velikou vinu na Sigerikovi spáchanou.

Ke králi Franckému přicházely mezi tím prosby
s mnohých stran, aby šetřil života zajatců, ale on roz
hněván,že bratr Sigmundův Godomar sbírá vojsko,
povrhl všemi žádostmi a rozkázal Sigmunda, Kon
stancii a oba prince stíti mečem. 1. května 524 vyko
nána byla poprava jejich ve vsi Kolumně u Orleansu.
Zohavená těla vržena byla do staré studny, kde po
tři roky ležela, až opat Agaunský dal je vyzdvihnouti
a slavně v klášterním chrámě pochovati.

Těžkého hříchu dopustil se Sigmund na radu
své choti, těžce však také oba i s dětmi zaň zaplatili.
Vědomi však, že trest Boží na ně spravedlivě dopadl,
nesli všecky strasti a těžkosti s tichou. trpělivostí.



— 107 —

A proto sv. Sigmund jest nám vzorem oné ctnosti,
která pro zápasůplný život křesťana má nesmírnou
důležitost, pravé křesťanské trpělivosti.

Spojujeme památku sv. patrona našeho s úctou
Rodičky Boží nejen proto, že první den měsíce Ma
riánského padla hlava jeho pod sekerou Katovou, ale
že trpělivost jeho byla odleskem zázračné trpělivosti
Matky Boží.

* *
*k

V 40. kapitole knihy Ecclesiastikus napsal staro
zákonný mudřec Sirach tato významná slova: „Zane
prázdnění veliké stvořeno jest nám lidem a jho těžké:
na syny Adamovy, ode dne, v němž vyšli ze života
matky své až do dne pochování do matky všech, od:
toho, kterýž nosí hyacintový oděv a korunu až do
toho, kterýž se odívá plátnem režným.“ Ano, jho těžké
vloženo jest na syny Adamovy a to na všechny bez
rozdílu, od kolébky až do hrobu.

„My v bolech zrozeni,
k bolu jen určení
bez zory úsměvu,
bez lásky záchvěvu,
v marném jen nadšení,
u věčném trápení
prošli jsme žitím ...“, pěje básník.

(Pietas. S. Bouška.)
První vstup člověka na svět i poslední krok jeho se
světa provázen jest těžkostí, bolem a pláčem. „Jedno-
stejný jest příchod všechněch do života a podobný
pdchod“, praví kniha Moudrosti (7, 6.). Kterýsi myslitel
položil si otázku, čeho jest na světě více, smíchu či.
láče? A po dlouhé úvaze, Vníž podrobil důkladnému
koumání život jednotlivců i národů, přišel k názoru,.
e pláče jest nepoměrně více. A dle víry naší ani
inak býti nemůže, neboť věříme-li pevně onomu článku
Íry, který nás učí hříchu prvotnímu a jeho následkům,
ak nutně musíme míti život tento za pouhé vyhnanství.
tento svět za údolí slzavé, jak to i krásně nazna-
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-čuje modlitba „Zdrávas Královno“ slovy: „vyhnaní
synové Evy, Ikající a plačící v tomto slzavém údolí.“

Jho těžké vloženo jest na syny Adamovy. V těch
slovech skryta jest všecka moudrost života. Než odkud
toto jho, odkud tyto obtíže, strasti a bolesti jeho?
Kde jest jejich pramen a původ ? Přemýšlíme-li o těchto

ještě závažnějších otázkách, přijdeme k poznání, že
„jsou to troje ruce, které vkládají nám ona břemena
obtížná na šíje a S nimi i onu bolestnou hořkost ži
vota. A ruce ty jsou: naše, našich spolubližních a
samého Boha.

I. První a nejtěžší jha ukládáme si sami. A ko
řeny jejich jsou ve hlubokých a temných koutech na
šeho nitra, v nichž se skryla příčina všeho zármutku

„a zla na světě, lehkovážně spáchaný hřích. Praví-li
přísloví naše: „člověk svého štěstí strůjcem“, tu stej
ným právem lze říci, že jest přečasto sám strůjcem
svých strastí. Nebudu vám toho dokazovati, protože
hlásá to očividně Životní zkušenost. Kolik trpkých

"chvil byli bychom si ušetřili, kdybychom se byli do
vedli ovládati, kdybychom hned v zárodku byli po
tlačili svou náruživost a udusili nezřízeně se probou
zející pudy. Bohužel nechtěli jsme a jho těžké vložili

jsme na Šíje své.
2. A k tomuto břemenu dobrovolně si uchysta

nému přikládají druhou tíži ruce našich spolubrafří.
Vyrůstaly-li ty prvé obtíže života z hlubokých a tem
ných koutů nitra našeho, berou výživu svou i svůj
vznik ty, které nám lidé chystají, ve hlubokých a
temných koutech niter jejich. Zvrácená vůle lidská,
lidská vášeň a zloba, ať sluje pýcha, lakota, hněv,
závist, čí jak se všechny ty hříchy jmenují, jsou pří
činou, že náš ochotný, radostný a přátelský styk
s bližním vyzněl v těžký nářek, zklamání a pláč.
Či není tomu tak? Kdo otrávil vám, přátelé drazí,
blahý úsměv hned při prvém rozjasnění života, kdo
přetrhl jásající píseň srdce hned pří prvních tónech,
kdo zastřel zářící světlo mysli hned při prvém dotyku

jeho teplých paprsků? Vždycky to byli lidé, jichž
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hrubá dlaň kladla kámen za kamenem ke břemenu:
žití, nedbajíc, klesáme-li pod ním až k smrti.

3. A konečně skládá na nás těžkosti i Bůh. Ne
myslete však, že činí to snad proto, aby nás viděl.
u nohou se svíjeti a plaziti jako bídné, pošlapané
červy, aby nám tak svoji moc a vládu ukazoval neb
se mstil; ne! Toho o Bohu, bytosti k nám nejvýš do
brotivé a milosrdné, se domýšleti, bylo by snižovati
ho na stupeň krutovládce a tyrana. Ne ze zloby, ale
z neskonalé lásky dopouští Bůh na nás strasti a bo
lesti života. Burcuje nás jimi ze hříchů a volá ku po-
kání, smiřuje jimi spáchané viny a rozmnožuje zásluhy.
Než, ať jedná tak či onak, vždycky jest v tom viděti
otcovskou, milou dobrotu. „Koho Bůh miluje, toho
křížem navštěvuje.“ Tak, přátelé drazí, díváme se my,
katoličtí křesťané, na břemena Bohem nám na šije
skládaná a proto, i když jsme si vědomi, že jsme
Pána Boha ničím nerozhněvali a neurazili, přijímáme
je ochotně a radostně jako zvláštní vyznamenání, jako
důkaz opravdové přízně Boží. Rcete, která víra má
názory tak vznešené jako víra naše?

Jho těžké vloženo jest na syny Adamovy. Než,
přátelé drazí, žádné z nich není přece tak těžké, aby
člověk po příkladu jistých filosofů životem svým po-:
hral, aby si ho svévolně ukracoval a lehkomyslně ničil.
Jako každé břemeno dá se i toto nadzvednouti, po-
lehčiti, podložiti, ano možno se i některého úplně zba
viti. A jest to ono jho, jež vlastníma rukama jsme Si
na šíji pověsili, kterého možno se úplně sprostiti.
Nosí-li se, přátelé drazí, křesťan s těžkým hříchem a
naříká přitom na obtíže, jimiž jeho život jest ztrpčován,.
sám jest vinen, jedinká cesta ke zpovědnici by stačila,
aby byl opět svoboden, šťasten a blažen. A jako to
hoto břemene způsobem tak jednoduchým a přece
bezpečným může se křesťan zbaviti, tak ony těžkosti
života, jež ruce spolubratří neb ruce Boha na něj slo
žili, může si stejně jistě ulehčiti, zmenšiti a nadzved-
nouti a to pravou křesťanskou trpělivostí.

-A kdo jest křesťanskytrpěliv? V roce 1276 ocitl.
se Přemysl Otakar II. ve válce s císařem Rudolfem.
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Habsburským. A právě v té chvíli, kdy nastala
svrchovaná potřeba Čechům vztýčiti a seřaditi se
Vjednu nerozbornou sílu, dva nejmocnější rody panské:
páni z Oseka či Rizenberka a celé hojné plémě Vít
kovicův, pozdvihli zbraní proti králi a vlasti, přidavše
se k Rudolfovi. Takto obklíčen zradou nejšerednější
poddal se Otokar svému osudu. 26. listopadu ubíral
se do ležení Rudolfova u Vídně, sklonil před očima
všech koleno své před císařem, složil přísahu věrnosti
a podepsal těžký mír, V němž ze všech držav, kterých
dříve nabyl, nezůstalo téměř ničeho. Zaplesali jeho ne
přátelé a dávali mu to znáti způsobem všelijakým. On
ale, jak píše Palacký, zachoval ve všech těch pohro
mách mysl ku podivu klidnou a odhodlanou. Man
želce své, která po ztrátě tolikera krásných zemí ne
dala se utěšiti, psal krásný list, ve kterém ji napomínal,
aby se neoddávala zármutku, ale rovnou myslí nesla
rány osudu. Přátelé drazí, klid a síla ducha jest pod
statnou známkou trpělivosti a klid síla ducha z lásky
k Bohu vycházející jest podstatnou známkou trpělivosti
křesťanské. Kdo tedy při všech protivenstvích života,
při všech těžkostech ať od Boha af od lidí, se z lásky
k Bohu dovede přemáhati, kdo se nehněvá, netruchlí,
dětinsky nežaluje a zbaběle si nestěžuje, ten jest
v pravdě křesťansky trpělivý. Sv. Řehoř nazývá trpě
livost křesťanskou mučednictvím bez krve, bez mečů
a bez seker. A nemohl ji krásněji vystihnouti, neboť
vyžaduje stejně obrovského přemáhání, ale přináší
také stejně netušených výsledků. Upozorňuji jenom,
Jaké duševní rovnováhy dodává v tomto. životě!
[ kdyby všechen svět se kol bouřil, kdyby žal kalnými
vlnami všecko zatápěl, křesťantrpělivý stojí jako skála,
jen zrak jeho pevněji vzhůru se upne, jen ruce silněji
se k sobě semknou a rty jeho vroucněji se zachvějí.
Křesťan trpělivý jest nepřemožitelný. Sv. apoštolové,
jejich žáci a následovníci nepřemáhali svět židovský
a pohanský se vším jeho až šíleným běsněním ani
ohněm, ani mečem, ale svatou křesťanskou trpělivostí.
Celé zázračné vítězství Církve jest vlastně vítězství
trpělivosti křesťanské. A pojišťuje-li tato ctnost vítězství
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již zde na světě, tím jistěji pojišťuje je na věčnosti.
„Budeme-li s Kristem trpěti“, praví sv. apoštol Pavel,
„budeme s ním i kralovati“ (II. Tim. 2, 12.). A mohl
to řící plným právem, poněvadž při kázání na hoře
blahoslavil sám Kristus Pán ty, kteří křesťansky trpí,
a slíbil jim království nebeské.

Nelze se tedy, přátelé drazí, diviti, jestli na toli
kerých místech Písma sv. se setkáváme s napomínáním
ke křesťanské trpělivosti. Byla to její nesmírná cena,
která nutkala sv. Jakoba, aby volal ku věřícím: „Pročež
i vy buďte trpěliví a potvrzujte srdcí svých“, a aby
hned na to znova opakoval: „Protož trpěliví buďte,
bratří, až do příchodu Páně“ (5, 7. 8.). Její neskonalá
důležitost to byla, která vedla sv. Pavla, aby napo
mínal svého milého žáka Timothea: „Ty, člověče Boží,
varuj se žádostivosti a následuj spravedlnosti, pobož
nosti, víry, lásky, trpělivosti ...“ (I. 6, [1.). A její da
lekosáhlé účinky to byly, které povzbudily sv. Petra,
aby napsal v prvém svém listě: „Nejmilejší, nedivte
se tomu soužení, kteréž se vám děje ke zkušení, ale
majíce podíl v utrpeních Kristových, radujte se, abyste
1 při zjevení slávy jeho radovali se s plesáním. Trpíte-li
pohanění pro jméno Kristovo, blahoslavení budete“
(I. Petr. 4, 12.—14.). |

A ptáte se, kterak se lze naučiti křesťanské trpě
livosti, kterak lze dosíci onoho klidu duševního i při
největších protivenstvích? Pojďte se mnou v duchu
na horu Kalvarii. Tam na vrcholu jejím podle Krista
Pána visí dva muži, připoutáni na těžké tvrdé kříže.
Mezi tím, co ten na levici zuřivě trhá poutajícími ho
provazy, druhý na pravici klidně snáší své utrpení.
Odkud ten rozdíl, když přece oba visí s Kristem, oba
trpí s Kristem, oba mají umříti s Kristem? Sv. Evan
gelium to vysvětluje. Otevřete je a čtěte. Ten, který
visel na straně pravé, pohledl na Ježíše a řekl jemu:
„Pane, rozpomeň se na mne.“ Přátelé drazí, to je
cesta k nabytí duševního klidu, základu křesťanské
trpělivosti. Pohlížeti co nejčastěji na ukřižovaného
Krista a modliti se.
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Už sv. apoštol Pavel praví: „V trpělivosti běžme

k uloženému sobě boji, patříce na původce a doko
natele víry Ježíše, kterýž místo předložené sobě radosti
strpěl kříž“ (Zid. 12, 2.). Pohled na kříž poučí nás,
jak nepatrné jsou těžkosti a strasti naše proti bolestem
Kristovým a jak zasloužené jsou proti těm, které On
nezaslouženě nesl. Pohled na kříž povzbudí nás,
abychom strasti své ochotně snášeli a je Bohu v obět
záslužnou přinášeli. „Chtěj neb nechtěj, trpěti musíš,
trpíš-li rád, velmi mnoho obdržíš, trpíš-li nerad, pak
nejsou utrpení tvá menší, ale větší“, praví sv. Jan
Zlatoústý.

A modliti se! Sv. Otcové nazývají modlitbu štítem,
kotvou, mečem, neboť ona chrání duši, pevně drží loď
života v příboji bouře a poráží nepřítele. Jako dítě,
hrozí-li mu strast, prchá do náručí otcova, tak mod
litbou ukryjem se v náručí Božím.

Dle starého podání stála prý na té straně, kde
visel klidně trpící lotr — Rodička Boží. Jistě, přátelé
drazí, bral si z ní muž tento příklad. Za jejím po
hledem 1 svůj pohled upíral, s její modlitbou i svou
modlitbu spojoval a tak z její trpělivosti sám trpěli
vosti se učil. Nebuďme, přátelé drazí, horší než tento
lotr na pravici. Ten její zrak vzhůru upiatý veďi naše
zraky tam ke kříži Kristovu, ty rty modlitbou dýšící
rozechvějte modlitbou i ústa naše, ať svatý klid a ne
ochvějná síla naplní i naše srdce, aby z lásky k Bohu
všechno mlčky a ochotně snášela, co lidská zloba
nebo vůle Boží na šíje nám vloží, a tak plná svaté
křesťanské trpělivosti za trnitý vínek -tohoto života
dostala vavřínový vínek věčné slávy. Amen.

15.

BI. Česlav — poslušnost.

Mezi katolickými řády, které k povznesení a pro
hloubení křesťanského života ve vlasti naší ode dávných:
století působily, platných a cenných zásluh si získal řád.
sv. Dominika, vštípený na půdu českou bl. Česlavem.
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Na zámku Lance nad městem Kamenem v Pol

ském Slezsku stála kolébka věhlasného blahoslavence,
tam v r. 1180 spatřil světlo světa z rodičů šlechtických.
Jsa od mládí srdce zbožného, poslán byl s bratrem
Hyacintem do vyšších škol, aby se připravoval ke stavu
kněžskému. Pobyv v Krakově, Praze, Paříži a Bo
nonii získal si nejen co nejvíce vědomostí, ale i kře
sťfanské dokonalosti, neboť heslem jeho bylo: „Moji
předkové získali si jména nesmrtelná, poněvadž byli
milovníci zbožnosti a měli na mysli čest Boží a okrasu
domu svého, proto jest povinností mou, abych slávy
jména jejich nehodností svou netoliko nezastínil, nýbrž
abych ji zvýšil a rozmnožil.“ Vrátiv se domů s titulem
doktorským, posvěcen byl na kněze a povýšen za
kanovníka v Sandoměři. V této hodnosti cestoval se
svým strýcem, biskupem krakovským, do Říma, kde
poznal velkého světce Dominika, jehož zjev na něho
tak působil, že zřekl se všech titulů a jako novic
vstoupil do řádu Dominikánského. Brzy proslul v něm
mnohými ctnostmi, zvláště vzornou poslušnosti, neboť
pravidlem jednání si vytknul: „Mou povinností jest
poslouchati, nikoliv rozkazy představených zkoumati.“
Právě v té době přijel do Říma biskup Pražský
Ondřej, jenž, setkav se s Ceslavem, prosil sv. Domi
nika, aby mu svěřil uvedení Dominikánů do Cech. Po
kladné odpovědí vydal se Česlav do Prahy, kde král
Přemysl Otakar I. zřídil pro něho a bratry řeholní pro
zatímní klášter při kostele sv. Klimenta na Poříčí. Ka
zatelská činnost nových kněží získala jim však v krátku
tolik příznivců, že mohli přesídliti do nového kláštera
na Starém Městě u mostu. Položiv Česlav takto pevné
základy k řeholi v Praze, odešel do Vratislavi, odkud
konal missionářské cesty do Sas, Lužice, Pomořan a
Pruska, až v r. 1235 jmenován byl provinciálem Do
minikánů v Čechách a v Polsku. Nyní mohl rozvi
nouti teprve bohatou a požehnanou činnost. Clenové
nejpřednějších rodin, dojati jeho neunavným a ctnost
ným životem, počali se zříkati světa a vstupovati do
jeho řehole, a přemnozí, nemohouce se státi řeholníky,
stávali se aspoň bratry a sestrami třetího řádu. Vysílen

9
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namáhavou prací, dalekými cestami, přísnými posty
a krutou trýzní těla, onemocněl bl. Česlav povážlivě
ve Vratislavi. Bratří radili mu, bojíce se, aby ho ne
ztratili, aby se pro svůj značný věk aspoň v postech
mírnil. On však odpověděl, že by to nebyla pravá
láska ku pravidlům řeholním, kdyby v Čas nemoci
ochabla. Napomínaje jich pak k zevrubnému. zacho
vávání předpisů řádových, přijal s vroucí zbožnosti
sv. svátosti a se slovy: „Pane, po tobě jediném jsem
toužil, dopřej mi, abych v objetí tvém spočinul“,
zesnul klidně 15. července 1241, pohřben v domini
kánském klášteře sv. Vojtěcha ve Vratislavi.

BI. Česlav, ač rodem Polák, působením svým
se stal naším krajanem. I hrob jeho byl své doby
v zemi koruny České, neboť Vratislav patřívala ke krá
lovství našemu, až hrabivý Fridrich Veliký ji od ko
runy svatováclavské odtrhl. Proto také předkové naši
měli ho za svého světce a patrona. Dnes ovšem na
jméno jeho se namnoze zapomíná, ač památku jeho
měli bychom právě ctíti už pro tu příkladnou jeho
ctnost, pravou křesťanskou poslušnost.

Řád Dominikánský ctnost tuto, po níž dnes tak
doba naše stůně, přivedl v něm ku pravé dokonalosti.

dička Boží, jejíž světlo mu na cestě k dokonalé po
slušnosti svítilo. Zaslouží-li tedy kdo, pak jistě on,
abychom mu o dnech Mariánských krátkou úvahu
posvětili. * *

*k

Příběh nad jiné zajímavý vypravuje nám prvá
kniha Královská ze života krále Saula. Z rozkazu
Hospodinova přišel k němu velekněz Samuel, aby mu
sdělil vůli Boží: „Rozpomenul jsem se na to, co učinil
Amalech Israelovi, kterak odpíral jemu na cestě, když
vstupoval z Egypta. Nyní tedy jdi a pobij Amalecha
a zkaz všecky věci jeho: nešetří ho a nepožádej ni
čeho z věcí jeho.“ I vytáhl Saul s více než dvěma sty
tisíci muži a udeřil na Amalecha a porazil ho od He
vily až do Sur, která jest naproti Egyptu. Sám král
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Agag padl živý do rukou jeho a S ním nesmírné bo
hatství, zvláště obrovská stáda bravu a skotu. | zže
lelo se Saulovi, že by bohatství to měl zničiti a proto
vybral nejlepší ze stád, aby jich tajně pro sebe po
držel. Než, když se vítězoslavně vracel zpět, vyšel mu.
v Galgala vstříc Samuel a pravil: „Proč jsi neuposlechl
hlasu Hospodinova, ale obrátil jsi se k loupeži a učinil
jsi zlé před očima Hospodinovýma ?“ Zmaten omlouval
se král, že vzal to, aby prý Hospodinu měl z čeho
obětovati. A tu zahřměl Samuel: „Lepšíť jest poslu
šenství, nežli obětí a uposlechnouti více, než oběto
vati tuk skopců. A že jsi zavrhl řeč Hospodinovu,
zavrhl i tebe Hospodin, abys nebyl více králem nad
Israelem.“

Pravil jsem, drazí přátelé, že jest to příběh zají
mavý, neboť on ukazuje nám, že poslušnost bývá tak
často pro člověka ctností velmi těžkou, ale Bohu vždy
ctností nesmírně milou a příjemnou.

Ano bývá člověku velmi těžkou. Sv. Bonaventura
nazývá ji marlyriem, mučednictvím lidského srdce,
a on byl znamenitým znalcem lidského nitra. Při
rozenou povahou naxloněn jest člověk k poroučení.
Už to dítě, sotva že jiskra poznání v něm rozbřesko
vati počíná, chce poroučeti, chce veleti. Znáte to,
přátelé drazí, lépe nežli snad já, jak dítko prve nežli
ještě mluviti počne, pláčem svým domáhá se vlády
a jeho „chci“ bývá často slovíčkem až tyranským.
A tato náklonnost k poroučení roste S ním, ona se
skrývá a tají v jeho srdci přes všecka napomínání,
výstrahy a tresty, vybuchuje vždy znova a znova,
jakmile se udá dosti malá příležitost. Poslušnost pak,
přemáhající tuto přirozenou náklonnost, neobejde se
bez zápasů a bez obětí. A jest to zápas ze všech nej
těžší, obět ze všech nejkrutější, poněvadž tu člověk
musí vítěziti sám nad sebou, obětovati to nejcennější,
svou vůli.

Než, právě tím, přátelé drazí, stává se poslušnost
Bohu ctností tak milou a příjemnou. Obětovati Bohu
svě statky jest věc šlechetná, obětovati mu svůj život
jest věc vzácná, obětovati mu však svou vůli jest věc
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vznešená. Sv. Tomáš Aguinský praví, že člověk ne
může Bohu dáti nic většího, nežli když pro Boha svoji
vůli Bohu podrobuje. A to proto, že poslušnosti obě
tuje člověk svoji svobodu a svoboda jest statek na
světě ten nejvzácnější a nejdražší. Otevřete dějiny a
dočtete se, že pro svobodu obětovali lidé své jmění,
pro ni opouštěli své domovy, snášeli pronásledování,
plnili žaláře, stoupali na popraviště, pro svobodu skrá
pěli krví nesčetná bojiště. Může tedy dáti člověk Bohu
více, než obětuje-li mu v poslušnosti svobodu své
vůle? A může býti Bohu co milejšího, nežli poslušnost?
Než to není ještě všecko! Poslušností stáváme se nej
podobnějšími samému Synu Božímu Ježíši Kristu, ji
takřka spolupůsobíme na díle vykoupení lidského. On
to byl, který učiněn jest poslušen až k smrti a to smrti
kříže, On poslušností vykoupil svět (Filip. 2, 8.). „Po
slušnosti jednoho stali se spravedlivými mnozí“, praví
sv. Pavel (Řím. 5, 19.). Poslušností jakobychom se,
přátelé drazí, vraceli zpět k těm branám ráje, k onomu
prvotnímu stavu lidstva, kdy Bůh prarodiče naše jako
tvory na světě nejdražší co nejvíce miloval a dobry
nadpřirozenými přímo je obsypával. Ona byla tím
kouzlem, které otevíralo jim přístup k neskonale do
brotivému srdci všemohoucího Tvůrce, a teprve nepo
slušnost zavřela jim toto nesmírnou láskou planoucí
nitro a S ním 1 zlatou bránu rajského blaha.

Na jedno však nesmí se přitom zapomenouti,
na to krátké, ale vysoce závažné slovíčko sv. Tomáše:
Pro Boha! Všecka obět vůle nebyla by pravou kře
sťanskou poslušnosti, kdyby nevycházela z lásky
k Bohu. Podrobovali božstvům svou vůli pohané, po
něvadž chvěli se před drtící mstivostí jejich, podrobo
vali ji Židé, poněvadž třásli se před hněvem Hospo
dinovým, podrobují ji i mnozí křesťané, poněvadž se
děsí následků, ale to vše stojí hluboko pod pravou
křesťanskou poslušnosti. Poslušnost taková dle slov
sv. Ignáce zahalena jest závojem zloby, neboť podobna
jest poslušnosti otroka, který sklání svou Šíji proto,
že se vznáší bič nad jeho rameny a že v sluch mu
bije řinčení pout. Jen z lásky k Bohu musí růsti po
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slušnost naše, má-li býti hodna jména křesťanského.
„Co velkého“, praví Kristus u sv. Tomáše Kempen
ského, „poddáš-lí se ty, jenž jsi prach a pouhé nic,
k vůli Bohu, když já všemohoucí a nejvyšší jsem se
podrobil k vůli tobě. Uč se poslouchati, prachu! Uč
se pokořiti, hroudo a hlíno! Uč se svou vůli ohýbati!“

Nuže, učme se, přátelé drazí, k vůli Bohu, z lásky
k němu, po křesťansku poslouchati a to: především
Boha na nebi a pak zástupce jeho na zemi.

I. Nejprve Boha na nebi. Jest to povinnost, která
vyplývá z postavení Boha k nám a z postavení našeho
k Bohu. Bůh, přátelé drazí, jest zajisté naším nejvyšším
Pánem, naším Tvůrcem, naším neskonalým dobro
dincem. My jsme jeho poddaní, jeho tvorové, přijí
matelé nesčetných dobrodiní, milosrdnou rukou jeho
nám po všecky chvíle života udělovaných. Kdo uznává
všemohoucího Boha nad sebou, ten uznávati musí
nutně a neodvolatelně i naprosté poslušenství své
k němu. Pravím naprosté a dovolávám se slov sv.
Petra, který před tváří velerady židovské slavnostně
prohlásil: „Více sluší poslouchati Boha, nežli lidi“
(Sk. ap. 5, 29.). A k této povinnosti vzájemného po
měru Boha a člověka tak jasné, přistupuje i povinnost
péče o vlastní prospěch duše naší. Již v knize Si
rachově praví Hospodin: „Poslouchejte mne, synové
Boží, a pučeti budete jako růže usazené nad potoky
vod, jako strom kadidlový vůni líbeznosti míti budete,
kvésti budete jako lillum a vydávati ratolesti k milosti“
(39, 17. 19.). Jest tedy poslušnost takřka matkou všech
ctností, jimiž duše rozkvétá skutečně jako růže, vydává
libeznou vůní dokonalosti a otevírá nitro vše očištující
milosti Boží. Sv. Bernardin krásně to vyjádřil, když
řekl: „Poslušnost jest koráb, na němž s nejdrahocen
nějším zbožím nejjistěji a nejbezpečněji do přístavu
spásy se dostaneme.“ A kdybychom nechtěli věřiti
tomuto světci, věřme svému Mistru Ježíši Kristu,
který přece mládenci, tázajícímu se, Co Čině Život
věčný obdrží, řekl: „Chceš-li do života vejíti, zacho
vávej přikázání“, to jest: poslouchej Boha. Proto také
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sv. Vincenc Ferejský napsal: „Poslušnost jest „most
s deseti oblouky, který zemi s nebem spojuje.“

2. S Bohem na nebi učme se poslouchati také
zástupce jeho na zemi. A zástupcové tito ve společ
nosti nejužší v rodině jsou rodiče, ve společnosti Širší,

v církvi, vrchnost duchovní.
a) Na místě prvém rodiče. Bůh sám je za zá

stupce své vyvolil, když svazkem manželským rodinu
založil a jí slovy: „Rostež a množtež se a naplňte
zemi“, právo k dítkám přiřknul. Tímto vyvolením pře
nesl na ně právo vymáhatíiposlušnost od dítek a právo
to jest tak jisté, že i pohané, kteří čtvrtého přikázání
nikdy nepoznali, neposlušnost a nepoddajnost dětí
vždy za čin zlý a opovrženíhodný pokládali. Již při
rozený cit nařizuje tuto poslušnost, kterou náboženství
naše přejímajíc, tak zušlechtilo, že ji na zásluhyplnou
ctnost povýšilo, a to příkladem samotného Krista,
který, jak vypravuje Evangelium, byl rodičům svým
poddán. (Luk. 2, 51.) V poddanosti či poslušnosti
plynula nejen jeho léta dětská, ale i jinošská a mužná.
Poslouchal do roku 12. jako dítě, kdy mysl lidská
bývá tak ráda vzdorovitá, poslouchal od roku 12. až
do 20. jako jinoch, kdy srdce lidské bývá tak upiato
k radám, napomínáním a příkazům rodičů, poslouchat
po roce 20. jako muž, kdy duch lidský touží již tak
rád po samostatnosti a jenom s odporem se podro
buje vůli rodičův. A byl poddán On, Syn Boží, lidem:
Marii Panně a sv. Josefu, kteří, byť byli z lidí nej
ctnostnější, přece byli jenom pouhými lidmi a proto
proti němu nesmírně nižší. Není divu, že sv. apošto
lové, uvažujíce o této poslušnosti Ježíšově, volají ke
všem dětem: „Synové a dcery poslouchejte rodičů
svých ve všech věcech, nebo jest to libé Pánu“
(Kol. 3, 20.). I nám to platí, přátelé drazí, bez ohledu,
jsou-li rodiče chudí, prostí, neučení, jsou-li snad i chy
bující. Vždycky zůstanou zástupci Boha, a to je po
vznáší nad veškeren svět! Nemluvím o tom, co slibuje
Bůh dětem poslušným zde na zemi, nám musí stačiti,
že jest to libé Pánu Bohu!
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b) Vedle rodičů máme býti poslušní vrchnosti
světské, neboť i tu Bůh ustanovil za svého zástupce.
„Není mocnosti leč od Boha“, praví sv. Pavel, „a kteréž
jsou, od Boha zřízeny jsou. “ Po vůli Boží starají se
v životě občanském o pořádek, právo a spravedlnost,
o bezpečnost života a majetku. Dle slov sv. Chryso
stoma jsou ochrannou střechou společnosti lidské.
A jako bez střechy i nejsilnější stavba by neodolala
nepohodám a bouřím,taki společnost lidská bez řádně
zřízené vrchnosti by neodolala bouřím a zmatkům věků.
Bylo by ne nemoudrostí, ale hříchem stavěti se proti
tomuto úkolu, hříchem tím větším u nás křesťanů, jimž
Kristus přece přikázal: „Dávejte císaři, co jest císa
řovo“, a jimž životem svým dal příklad této posluš
nosti, když uznal a podrobil se moci vladaře Řím
ského. Bylo by to překročením přímého příkazu
apoštolů: „Poddání buďte všelikému zřízení pro Boha:
buďto králi jako nejvyššímu aneb vladařům jako od
něho poslaným k potrestání zločínců a k pochvale
dobrých“ (I. Kor. 2, 13.). A my, přátelé drazí, katolíci
jsme na to hrdi, že poslušnost tato jest již od prvých
dob naší katolické církve význačným rysem, a že dě
jiny musí nám ji dosvědčiti i tehdy, když se strany
vrchnosti světské šlapána byla naše práva a takřka
ve tvář bita všechna spravedlnost.

C) A konečně chce Bůh, abychom poslušni byli

papež Innocence II. pronesl významná slova o dvou
mocích světské a duchovní: „Jako na nebi září dvě
světla, tak na zemi vládnou dvě moci. Moc světská,
podobná měnivému měsíci, ovládá noc časnosti, moc
duchovní, podobná nezměnitelnému slunci, ovládá den
věčnosti. Obě dostaly vládu svou od Tvůrce světla —
od Boha.“ Od Boha dostala moc svou i vrchnost du
chovní. „Pasiž ovce mé, pasiž beránky mé“, řekl
Kristus sv. Petru. „Cožkoliv svážete na zemi, bude
svázáno i na nebi“, řekl sv. apoštolům. A vládnoucí
tuto moc opřel svou autoritou řka: „Kdo vás sÍyŠÍ,
mne slyší, kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá, a kdo
mnou pohrdá, pohrdá tím, který mne poslal“ (Luk.
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10, 16.). A zostřil příkaz poslušnosti přísnými slovy:
„Kdo církve neuposlechne, budiž jako pohan a pu
blikán.“ A jak byli si vědomi apoštolové této vrchno
poručenské moci, patrno ze slov sv. Pavla: „Na místě
Kristově poselství konáme, jakoby Bůh skrze nás na
pomínal“ (II. Kor. 5, 10.). A co Kristus Pán dal sv.
apoštolům, přecházelo na všecky jejich nástupce, pa
peže, biskupy a kněze. Přátelé drazí, nedomnívejte se,
že mluvím ve prospěch svůj, mluvím ve prospěch váš,
když o této poslušnosti mluvím, poněvadž to, co
vrchnost duchovní od vás žádá, jest jenom k vašemu
dobru, k vašemu zdokonalení, k vašemu Časnému i
věčnému blahu. Řekněte, přátelé drazí, který kněz
s této kazatelny, z oné zpovědnice, od onoho oltáře
žádal, co by vám přinášelo jakoukoliv škodu hmotnou
nebo mravní?

A přece, přátelé drazí, nevystupuje dnes svět
proti ničemu prudčeji jako právě proti této posluš
nošti k vrchnostem duchovním. Co jízlivých urážek
slyšíte a čtete proti knězi, biskupům, papeži, jak tu
pení bývají ti, kteří neohroženě zastávají zásady víry
a mravního života. Každý krok bývá stíhán, každé
slovo překrouceno, každá chybička zveličena a ze
všeho se kuje zbraň, kterou by mohl býti přeťatsvazek
poutající věřícího s duchovním. Nezakrývám chyb
kněžských, neboť i kněz jest člověk, ale chci jen říci,
že svět, který má dnes omluvu pro každý zločin, pro
chybu kněze ne omluvy, ale aspoň milosrdenství najít
nechce. Ovšem, chápu to, kněz jest ustavičným a ne
umdlévajícím hlasatelem poslušnosti k Bohu na nebi,
poslušnosti k zástupcům jeho na zemi a poslušnost
jest slovo, které jest dnes nenáviděno, posmíváno,
tupeno a šlapáno. Heslem doby naší jest: „Škrtnouti
čtvrté přikázání“ v rodině, ve státě, v církvi, škrtnouti
je proti lidem i proti Bohu.

My jako katoličtí křesťané, jako katoličtí Čechové
hajme to čtvrté přikázání, hajme poslušnost křesťanskou!
Předkové naší byli proslulí svou poslušností k Bohu
i jeho zástupcům. Ceské dítky bývaly vzorem posluš
nosti k rodičům, čeští lidé byli příkladem poslušnosti
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ke svým králům a od dob křesťanských i poslušnosti
k Církvi. I tehdy, když na čas od Církve se odtrhli,
zůstalo ještě vždy tolik živých kořínků, že, jakmile
rozlomena byla ledová kůra uměle vyvolaného chladu,
znova ctnost poslušnosti vyrazila a rozpučela. A ne
bylo ani jinak možno. Neboť národ, který s takovou
úctou Ine k Rodičce Boží, k té Panně Bohu tak se

nemohl býti a vy jste mi svědky, že nebude také ani
Bohu ani jeho zástupcům nepoddajným a neposlušným.
A jsem jist, přátelé drazí, že splní se na nás a na
celém milém národu našem, že dlouho bude živ a
dobře se mu povede a. to i zde na zemi i tam na
věčnosti. Amen.

16.

Bl. Zdislava — kajícnost.

Mezi nejstarší rody české patřil znamenitý rod
Hronoviců, z něhož pošli později mocní pánové Ber
kové z Dubé. A jako jiné slavné rodyčeské vtískli
i oni památku svou v dějinách národa Českého vzne
šeným zjevem osobnosti, která příkladným životem
ozdobila hlavu svou gloriolou svatosti. Byla to Zdi
slava, ode dávna v českých klášteřích Dominikánských
jako žena blahoslavená ctěná a vážená.

Rodištěm bl. Zdislavy byl hrad Jablonné v Bo
leslavsku, kde asi kol r. 1200 spatřila světlo světa.
Již v mládí libovala si v modlitbách a zvláště ráda
rozjímala o umučení Páně a o Životě svatých a světic
Božích. Když jí bylo sedm let, ušla tajně z hradu
otcovského bodlajíc poustevničit v blízkých lesích.
Byla ovšem rodiči nalezena a zpět přivedena, ale duch
vroucí zbožnosti tím v ní uhasen nebyl. Píseň z malých
hodinek ke cti bl. Zdislavy praví:

„Poslušnosti přísná vláda
přivedla tě nazpět sice,
úkryt našlas v pusté jizbě
v tuhém žití kajícnice.“
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Nemohouc sloužiti Bohu v samotě lesa, učinila si jizbu
otcovského domu poustevnou a v ní podrobovala se
přísnému odříkání, vycházejíc jenom za skutky kře
sťanské lásky. Tak dospěla v životě plném sebezáporu
a kajícnosti věku panenského, který dle vůle rodičů
proměnila v manželský, provdavši se za českého pána
Havla, syna Děčínského purkrabí Markvarta, na hrad
Lemberk. Manžel její byl povahy drsné a pánovité a
brzy po sňatku počal reptati na zbožnost a dobro
činnost Zdislavinu, avšak tiché a sebezáporu plné srdce
její snášelo to trpělivě, až se povaha manželova do
cela změnila. Nejen že přestaljí vytýkati horlivost
v pobožnosti, nýbrž i svolil, aby obléknouti mohla
roucho řeholnic sv. Dominika z rukou šířitele tohoto
řádu v království Českém, blahoslaveného Česlava,
a státi se sestrou třetího řádu. Na poděkování za tuto
milost obdařila štědře klášter Dominikánský a chrám
sv. Vavřince v Jablonném. Šťastná, že není jí třeba
více skrývati se se svou láskou k věcem Božským,
oddala se s vroucím zápalem křesťanskému milosr
denství a kázní skutky tuhé kajícnosti provázené. Pod
rouchem na těle nosila žíněný pás, denně navštěvovala
chrám Páně a kdykoliv manžel odejel, přísně se postila.
Přitom udílela hojné almužny, navštěvovala nemocné
a předla, tkala a šila pro sirotky. Tak život její plynul
ve svatosti, a ve svatosti i I. ledna 1252uhasl, když
se před tím dojemně rozžehnala s manželem a posílila
svátostmi umírajících. Sotva že pochováno bylo tělo
její v oblíbeném chrámu sv. Vavřince v Jablonném,
pověst svatosti její nesla se celým národem. Nejstarší
kronikář český Dalemil, žijící brzy po smrti bl. Zdislavy,
opěvá ji slovy:

„Pět mrtvých Boží mocí vzkřísila,
mnoho slepých prosviítila,
chromých, malomocných uzdravila
1 nad jinými veliké pomoci činila.“

Proto také na počátku století XVI. arcibiskup Zbyněk
Berka z Dubé počal sbírati nutné zprávy o bl. Zdi
slavě, hodlaje vymoci u Stolice papežské prohlášení
její za světici českého lidu. Nežli však mohl to pro
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vésti, zemřel a nastalé zmatky válečné přivedly to:
v zapomenutí. Byť se jí nedostalo té cti z úst náměstka.
Kristova, z úst ctitelů jejích, zvláště v řádu Domini
kánském, dostává jí v míře přehojné. Apoštolskou Sto
licí povolena v círk. provincii české úcta její jako
blahoslavené výnosem dne 10. listopadu 1910 a svátek
její položen na den 30. května. Jsem jist, že dostávalo
by se jí úcty v míře ještě větší, kdyby hlouběji v srdce
národa pronikla památka jejího života a jejích ctnosti..

A to je účelem naší promluvy. Krátký životopis
jsem vám načrtl, nyní její ctnosti. Bylo jich hojně,
poset byl jimi luh žití jejího jako niva květy; sebe
zápor, trpělivost, tichost, dobročinnost, zbožnost atd.,
ale mezi nimi jako nejvzácnější vyniká tuhá kajícnost.
Tato ctnost to byla, která dle slov kronikáře Dalemila.
mocí zázračnou nadala bl. Zdislavu, tato ctnost to jest,
která účinky takřka zázračné může vyvolati i v nás.

Roucho sv. Dominika, světce, který tolik pro roz
šíření úcty Rodičky Boží pracoval, který světu nej
krásnější a nejmocnější pobožnost Mariánskou — pře
svatý růženec — zanechal, ukazuje, kudy k této ctnosti
bl. Zdislava došla. Půjdeme-li, přátelé drazí, týmž
směrem, dojdďemei my ke pravé křesťanské kajicnosti
i blahodárným účinkům jejím.

* *
*

Když v roce 1148 Český král Vladislav II. se:
vydal na výpravu křížovou do Svaté Země, svěřiv
vládu v Čechách nejmladšímu bratru Děpoltovi, kněžic
Soběslav zakochal se nadějí, že v nepřítomnosti krá
lově bude moci skrze některé své věrné nakloniti sobě
národ a povýšiti se na trůn otcovský. Než pokus ten
draze zaplatil. Děpolt, maje naň pilné oko, zmocnil se
ho ve dvoře jakémsi za Zdicemi a zavřel jej až do
bratrova návratu ve větší a pevnější jedné věži hradu
Pražského. A když se Vladislav vrátil, byl Soběslav
zavezen na hrad Přimdu, kde po nezdařeném útěku.
strádal dlouhá léta v tuhé vazbě pod ukrutným kaste
lánem Kunrátem Šturmem. Konečně r. 1173 zasvitla
mu hvězda svobody. Národ povolal ho na trůn a tehdy
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v radosti slíbil i nevlídnému Žžalářníku Kunrátoví, že
mu nebude zlým vzpomínati, co mu byl učinil. Než,
sotva zasedl na stolec vladařský, zapomněl na vše a
hrozně se pomstil, dav nešťastníkausmrtiti a rozčtvrtiti.

A tehdy biskup Pražský, zhroziv se tohoto činu kru
tého jako věrolomného, vytknul to knížeti. A Soběslav
vzpamatovav se, želel toho upřímně, veřejně se pod
robil obřadu čtyřicetidenního velkého pokání, aby jenom

"vinu napravil a za ni dostiučinil. (Palacký: Kniha IV.)
Kajícnost, přátelé drazí, jest neodvolatelnou pod

mínkou odpuštění. Už pohané byli si toho vědomi a
proto oblékali se v roucha kajícná, přinášeli nesčetné

"oběti zvířat, ano neváhali na oltáře bohů klásti i ží
voty lidské. Nutnou potřebu Kajícnosti chápali i židé
a Písmo sv. Starého Zákona na četných místech k ní
vybízí a volá. „Obrafte se a kajte se ze všech ne
pravostí svých“, volá prorok Ezechiel (18, 30.). „Roz
trhněte srdce svá, ne roucha svá“, káže prorok Joel
(2, 13.). Z přesvědčení o neodolatelné důležitosti ka
jiícnosti konali židé tak zvaný dlouhý den, den to vel
kého postu, v němž po 24 hodiny ničeho do úst vzíti
se neodvažovali. A jestli ona náboženství falešná a
toto náboženství nedokonalé viděla v kajícnosti tak
důležitého činitele pro spolužití člověčenstva s Bož
stvem, čím více teprve náboženství pravé a dokonalé,
náboženství naše, křesťansko-katolické. A skutečně,
„otevřeme-li Písmo sv. Nového Zákona, shledáme, že
kajicnost prohlašuje se za tak nutnou, že život kře
sfana dokonalého má býti vlastně ustavičnou kajícností.
Už slova předchůdce Páně, ozývající se na břehu Jor

-dánském a ohlašující příchod říše Kristovy, počínají
i končí voláním: „Ciňte pokání!“ A když vystoupil
sám Zakladatel této říše, tu opakují se pobídky ke
kajícnosti ještě s větší pádností a silnějším důrazem:
„Nebudete-lh. se káti, všichni podobně zahynete“
(Luk. 13, 3.). Každé „Běda vám!“, znějící v uši tvrdých
a nepoddajných posluchačů, hrozí nejen nutností ka

jícnosti, ale i výstrahou srdcím nekajícím. A po pří
kladě Kristově počínají si i apoštolové. Sv. apoštol

Petr hned při prvém kázání po seslání Ducha sv. na
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otázku: „Co učiníme, mužibratří ?“, odpovídá: „Čiňte:
pokání!“ A podobně mluví všichni sv. apoštolové.
A stejný smysl vyznívá i ze spisů sv. Otců apoštol
ských, církevních spisovatelů, zkrátka všech nástupců
v učitelském úřadě Páně. Sv. Jeroným píše: „Jako
k jádru ořechovému dojdeme rozdrcením slupky, tak
ke spáse dojdeme jenom kajícnosti.“ A sv. Augustin.
napomíná: „Neodvažuj se nikdo, i kdyby snad hříchu
si nebyl vědom, bez kajícnosti se světa odejít.“ Proto,
přátelé drazí, pochopujeme, že všichni velicí světci:
byli i velicí kajícníci. Sv. Alois, anděl v těle lidském,.
jak byl již za Života nazýván, i za nepatrné chybičky
ukládal si těžší tresty, nežli očividní hříšníci za viny
smrtelné. A není třeba choditi pro doklady ke světcům
národů cizích, životopisy našich sv. patronů podávají
nám dokladů dostatečných. Tvrdá lůžka, přísné posty,
dlouhotrvající modlitby, ano 1 zkrvácené biče dosvěd
čují to dokonale. Byli přesvědčení o pravdivosti slov
sv. Pavla: „Nejsem si vědom ničeho, ale proto přece
ještě nejsem ospravedlněn.“ Myslím, přátelé drazí, že
mezi námi není nikoho, kdo by podceňoval nutnost
a důležitost kajícnosti, jedná se jenom o to, kterak jt.
náležitě projeviti.

Pravá křesťanská kajícnost ukazuje se trojím způ
sobem: poznáním svých chyb, zkroušenou lítostí nad
nimi a napravením jich.

I. Především poznáním chyb. Poznávati sebe a
své chyby bylo vždycky považováno za prvý krok
k. dokonalosti. Nad slavnou. věštírnou v Delfách
V Řecku, kam putovalo tisíce pohanů, aby slyšelo vý
roky božstva, bylo psáno zlatým, z dáli viditelným.
písmem: „Poznej sebe!“ A slavný mudřec Pythagoras
ukládal žákům, aby každodenně se sebe tázali: Jak
jsem se provinil? Co jsem učinil? Které povinnosti
jsem nedostál? To prý je cesta nejkratší ku pravé
dokonalosti. A měl pravdu! Znáti sebe, znáti své ne
dokonalosti, jest nezbytnou podmínkou mravního po
kroku. Kdo si není vědom, co jeho duši hyzdí, čeho
se jí nedostává, jak se může státi mravně lepším ?'
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Ovšem, jest to práce obtížná, protože samolibost,
pýcha a domýŠlivost, často i pochlebenství nepravých
přátel pod rouškou lichých omluv, naše chyby zastí
rají, umenŠují, ano i za přednosti vynášejí. Tu, přátelé
drazí, nestačí dívati se do svého nitra jednou za dlouhý
čas, jenom jednou za rok, či snad za několik roků,
tu třeba denního zpytování srdce, při kterém nelze se
obmeziti pouze na to, co se stalo, ale nutno jítii

hnutky spáchaných chyb a také následky jejích. Sv.
Efrém ve spise „O životě náboženském“ píše takto:
„Pilný obchodník věnuje nemalou péčí knize účetní,
snaže se stále míti jasný přehled příjmů i vydání. Spo
zoruje-li, že někde škodu utrpěl, spěchá, aby ztrátu
nějak nahradil. A ty, křesťane, neměl bys následovati
tohoto obchodníka, když obchod žití tvého nekonečně
jest důležitější, neboť při něm se jedná buď o věčný
zisk, buď o věčnou ztrátu.“ Bohužel, my křesťané, jak
tu stojíme, staráme se více o vše jiné nežli o sebe,
O své svědomí, o svůj vnitřní, mravní stav. A přece
pět minut, snad i méně, po modlitbě večerní by stačilo
k tomu, abychom prošli jednodenní list oné knihy,
o níž praví sv. Bernard, že ze všech knih naší biblio

2. Projíti knihu svědomí znamená učiniti prvý
krok ku křesťanské kajícnosti. Po něm musí následo
vati druhý a tím jest zkroušená lítost. Musí následo
vati hned, bez odkladu, poněvadž nemáme jistoty,
budeme-li míti v příštím okamžiku již čas, abychom
vinu svou smyli. Vždyť, přátelé drazí, nevíme dne ani
hodiny, kdy Syn člověka přijde, aby soudil. A kdyby
ani toho nebylo, jest to důstojno křesťana, aby zů
stával v tak bídném mravním stavu? Sv. Vincenc
Ferrerský praví: „V domě hrozícím spadnutím bál bys
se, křesťane, spáti; ale v křehkém těle svém důvěřuješ
st ne hodiny, ale týdny, měsíce, ano roky ve smrtelném
hříchu žíti.“ A tato lítost, kterou vzbudíme hned nad
poznanými vinami, musí býti zkroušená. „Srdcem zkrou

eným Ó Bože, nepohrdneš“, praví žalmista PáněDavid.
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„Každou slzou tvou se vina menší činí,
a proto slzí proud je velké dobrodiní...“

(S. Bouška: Pietas.)

zpívá náš básník. A lítost jest zkroušenou, když vy
chází z lásky k Bohu, fo jest z té představy, že jsme
každou tou spáchanou vinou nejvyšší Velebnost, nej
dobrotivějšího Otce, neskonalé Milosrdenství urazili.
Není k tomu třeba mnohých slov, není k tomu potřebí
dlouhého uvažování. Taková lítost dá se vyjádřiti jednou
větou, jedním z hloubi nitra vycházejícím vzdechem,
jenom když při ní se srdce opravdu zachvěje a žárem
lásky rozpálí. „Bože, buď milostiv mně hříšnému“,
vzdychl publikán, a dle slov Kristových odešel ospra
vediněn do domu svého. „Čím větší plamen lásky hoří
v srdci, tím rychleji mizí rez hříchů“, napsal Sv.
Řehoř.

3. A konečně třetí krok jest: chyby napraviti.
„Nestačí šíp z těla vytáhnouti, třeba i ránu šípem
způsobenou zahojiti“, praví sv. Jan Zlatoústý. [ak to
chce i Kristus Pán. „Dnes spasení stalo se domu
tvému“ (Luk. 19, 8. 9.), pravil k Zacheovi, ate teprve
tehdy, když Zacheus prohlásil: „Polovici jmění svého
dám chudým a ošidil-li jsem koho v čem, navrátím
čtvernásob.“ Nezbývá, přátelé drazí, než poslechnouti
Pána Krista a dokonati takřka skutkem ruky své, co
mysl jako chybu poznala a srdce zkroušeně oželelo.
Při počínání lidském bývá obyčejně prvý krok nej
těžší, při cvičení v pravé křesťanské kajícnosti bývá
však nejtěžší právě tento krok poslední. Nerad a s mno
hým přemáháním přiznává se člověk ke své chybě,
nerad a s mnohým přemáháním odprošuje toho, koho
urazil, a ještě s větším přemáháním vrací, Co nespra
vedlivě nabyl, odvolává, co rozšířil a trhá závazky,
kterými se sepial. Než, byť tento lék duše hříchem ra
něné, lék napravení, byl sebe trpčím a odpornějším,
Vzpomeňme, že právě takové léky jsou nejúčinnější.
A kdyby snad přes to vše ještě se mu srdce naše
vzpíralo, obratme se k té, kterou jako matku milo
srdenství vzýváme my lkající a plačící synové Evy v té
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krásné modlitbě: „Zdrávas Královno“. Když dítěti ne
chutná hořký lék, jenž mu má přinésti zdraví, přichá
zíte vy matky a svou láskou, svým úsměvem mu ho
oslazujete, vaše ruka béře mu všecku odpornost. A tak
i Rodička Boží, která při zjevení svém r. 1858 v je
skyni Lourdské do celého světa volala: „Pokání, po
kání, pokání“, pomocí svou podepře slabou vůli vaši
a dodá jí odhodlanosti k napravení víny a dokonání
díla pravé křesťanské kajícnosti.

A šťasten, kdo opravdově káti se dovede. Jestli
kajícnost bl. Zdislavy dle slov kronikáře dodala jí
moci, že mrtvé křísila, slepce prosvítila, chromé a ma
lomocné uzdravila, i nám dodá moci, abychom ze stavu
duchovní smrti k životu novému povstali, ze stavu
duchovní slepoty ke světlu pravdy prohlédli a ze stavu
duchovního malomocenství ku plnému zdraví duše se
povznesli. Nebudeme již jako chromí kulhati za zá
konem Božím, ale přímo, rovně a statečně vykročíme
k dokonalému plnění všech jeho příkazů.

Když po dobytí Milánu, při němž Čechové tak
se vyznamenali, Sspisoványbyly podmínky míru, ochotni
byli Milánčané všecko v obět přinésti, jenom aby se
nemusili jako kajícníci objeviti před císařem Fridrichem.
Doprošovali se zakročení Českého krále, ale císař ne
povolil. A tak 8. září v den Narození Panny Marie
vykročili přední mužové z města a Dbosi po dvou
v dlouhém processí brali se od bran městských ke
stanu, kde císař seděl na trůnu. Nejprve kněžstvo ve
svých ornátech, potom představení městští, každý nesa
nade hlavou nahý meč, jež skládali u nohou panov
níkových. Konsul Uberto da Piranovo veda slovo,
přiznával se k zavinění města i prosil za odpuštění.
Tu teprv císař ohlásiv svou milost stal se konečně
dobrotivým a přívětivým. (Palacký: Kniha IV.)

I nám, přátelé drazí, neodpustí jinak náš Nej
vyšší Pán, než podrobíme-li se pravé kajícnosti. A není
od toho nikdo vyňat, neprospěje mu ničí přímluva.
Kajícnost jest nezbytná podmínka odpuštění. Neče
kejme však, přátelé drazí, až nad hlavami našimi se
objeví nahý meč spravedlnosti Boží, až Bůh svojí
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přísností, ranami na nás sesílanými nás k ní donutí.
Hned, přátelé drazí, ode dneška již učme se chyby
své poznávati, jich zkroušeně litovati, je napravovati,
abychom v duchu pravé křesťanské kajícnosti tu na
světě se rádi a ochotně ponižujíce jedenkráte povýšeni
býti mohli k neskonalé radosti a slávě. Amen.

17.

Sv. Kosmas a Damian — obětavost.

Ke světcům, od nepaměti národem Českým ctěným
a oslavovaným, patří oni dva mužové, jejichž chrám
ve Staré Boleslavi skropen byl krví prvého mučedníka
našeho, velkého knížete, sv. Václava — sv. patronové
Kosmas a Damian. Nemáme podrobných a jasných
zpráv historických o jejich životě, neboť během doby
původní zápisy životopisné byly na různých místech
rozličně měněny a doplňovány, takže vzniklo mnoho
posvátných pověstí či legend, v nichž určité prvotní
vypravování téměř zmizelo. Než přes to vše tolik jest
jisto, že pocházeli z Arabie a vychováni byvše v Syrii,
usadili se v Cilickém městě Aegeji, kde provozovali
umění lékařské. Byli pak nejen dovednými lékaři těla,
ale i duše. Navštěvujíce nemocné, hleděli v nich pro
buditi neb roznítiti lásku k Evangeliu Kristovu, a pro
tože za lékařské služby své nepřijímali odměny, dařila
se jim tato horlivá činnost apoštolská velmi utěšeně.
Jejich ochota a nezištnost, jejich opravdová obětavost
dodala jim u lidu čestného názvu „anargyroi“, což
znamená: muži nepřijímající peněz. Sláva jména jejich
pronikla i do vyšších vrstev a přicházeli k nim i mnozí
vznešení pohané, aby si od nich ulehčení v bídách
těla a duše vyžádali. Čím více však rostly úspěchy
jejich, tím více rostla také proti nim zášt těch, kteří
se obětavou láskou jejich cítili zkrácení, a to po
hanských kněží, zaklínačů nemocí a prodavačů pově
rečných prostředků. Nemohouce proti světcům ničeho
svésti pomluvou, podali stížnosti úřadům a žádali za
vyšetřování a trest.

9
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Lysiáš, vladař cilicijský, přijav žaloby, kázal oba
bratry zajmouti a postaviti před soud. Bylo to právě
v čas pronásledování křesťanů. Poněvadž proti lékař
skému umění jejich ničeho nebylo lze namítati, dolé
háno na ně, aby se odřekli Krista a obětovali modlám.
Žádost tuto odmrštili však bratří jako zpronevěru na
jediném pravém Bohu, a když vyhrožováno jim bylo
mukami, odpověděli: „Nedbáme muk, neboť S námi
jest Kristus.“ Tehdy rozhněvav se Lysiáš, nařídil, aby
hození byli do moře; než pouta se rozvázala a vlny
vynesly je na břeh bez pohromy. I vržení byli do
ohně, ale ani fen jim neuškodil. Posléze po mnohých
mukách postínáni byli mečem r. 287. Těla jejich pře
nesena byla křesťany do města Cyru v Syrii a tam
pohřbena. Již na prvém církevním sněmu v Nicaei
r. 325 činěna byla chvalná zmínka o mučednické smrti
svatých bratří a úcta k ním šířila se rychle na východ
1 západ, takže během století zbudovány k poctě jejich
četné chrámy, mezi nimiž zvláště proslul velkolepý
chrám postavený císařem Justinianem [. na poděko
vání, že přímluvou jejich vysvobozen byl z velmi
těžké nemoci.

Naše předky s úctou sv. Kosmy a Damiana se
známili sv. bratří Soluňští Cyrill a Methoděj, a oni
také byli původci prvních chrámů jejich ve vlasti
naší. Karel IV, získal sedm částí sv. ostatků Kosmy
a Damiana a s velikou poctou uložil je ve chrámě
sv. Víta, kde dodnes se chovají. V roce 1709 posta
vila lékařská fakulta Pražská sousoší sv. patronů na
kamenném mostě Pražském s nápisem: „Ježíši Kristu,
světa léčiteli, postavili lékaři.“

Již od pradávna tedy vážily si všecky vrstvy
Českého národa památky sv. Kosmy a Damiana a to
netoliko pro mučednickou a hrdinskou jejich smrt, ale
zvláště pro jejich příkladnou obětavou činnost, s jakou
zastávali své povolání životní.

A tato obětavost sv. patronů našich bude před
mětem našeho rozjímání, zasvěceného Panně a Matce
nejobětavější — Rodičce Boží.

* *
o
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Bylo to r. 389 př. Kr., kdy v Italii se objevil
strašlivý nepřítel, Gallové. Byl to lid polodivoký a
ukrutný. Jako mračno pokryl požehnané a úrodné nivy
tehdejší republiky Římské a pochody jeho znamenaly
za dne sloupy dýmu, za noci pak krvavé záplavy.
Hrůza zmocnila se všeho obyvatelstva, neboť kde sta
nula noha Gallova, tam ozýval se pláč a nářek olou
pených, zmučených a zneužitých obětí. Římská vojska,
která do té doby zdála se býti nepřemožitelna, pora
žená nad Allií dala se na tak hanebný útěk, jakého
nebylo před tím ani po té v dějinách římských. Hlavní
město zůstalo nepříteli otevřeno a zaplatilo porážku
strašlivě. V době tak žalostné podařilo se však přece
některým statečným synům republiky vdechnouti novou
odvahu do zoufajících srdcí občanů a povzbuditi je
k odporu. U Sentina postavili se opět nepříteli. Byla
to bitva, jakých málo zaznamenává historie. Již počalo
levé křídlo římské couvati, když tu vojevůdce Publius
Decius Mus, vida kolísající řady rytířů, zasvěcuje se
hlasitou přísahou smrti a Ss voláním: „pro vlast a
národ“ vrhá se v nejhustší a nejlítější seč. S posledním
zbytkem sil, stržení příkladnou odvahou jeho, obrací
se couvající voje, vráží v řady Gallské a vítězí. Hrdinný
vůdce padl, ale vlast byla zachráněna. A národ z vděč
nosti za tuto obět zapsal jméno jeho zlatým písmem
ve své dějiny, aby pro vždy bylo zářícím vzorem po
tomkům. Přátelé drazí, tak dovedli si již pohané vážiti
obětavosti, ač byla to pouze ctnost občanská, posvě
cená jenom citem lásky přirozené. A jest to zcela
správné, neboť co může býti krásnějšího nad to, když
vlastní prospěch svůj podřizujeme prospěchu všeobec
nému, vlastního dobra se zříkáme ve prospěch všech.
Pouhá myšlenka na to už rozehřívá srdce, zachvívá
nitrem a plní nadšením mysl lidskou. Proto také vždycky
horoucími slokami ji velebili básníci, nádhernými obrazy
ji oslavovali malíři, do mramoru, do drahých kovů ji
vrývali sochaři a velebnými tóny ji opěvovali skla
datelé. Proto také před obětavostí se klonila i naše
SV. víra, mezí výkvět svých ctností ji postavila a svato
září nad každou jasnější její hlavu ovinula. Nebof,
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přátelé drazí, obětavost to byla, kterou v největší žár
lásky rozníceno bylo srdce zakladatele naší sv. víry,
Ježíše Krista, takže takřka plamenem jejím ztráveno
bylo. Ovšem, obětavost, jak křesťanství ji pochopilo,
byla daleko vznešenější! Naše sv. víra dala jí podklad
vyšší, neboť neměla růsti z pouhého citu lásky přiro
zené, měla se opírati o lásku nadpřirozenou, měla klí
čiti, růsti, kvésti a ovoce přinášeti z lásky k Bohu.
Kdežto člověk stojící mimo světlo Evangelia obětoval
se, protože to žádal všeobecný prospěch, křesťan sto
jící ve světle Evangelia se obětoval, protože tomu chce
Bůh. A právě tímto základem, z něhož vychází, a tou
pohnutkou, kterou jest vedena, stává se obětavost
křesťanská ctností tak úchvatnou a velebnou. Pravou
obětavostí křesťanskou stává se křesťan skutečným
dítětem nebeského Otce, který právě obětavostí, nad
níž vyšší nemohlo býti, ukázal nám neskonalou dobrotu
svou. „Tak Bůh miloval svět, že Syna svého dal, aby
vykoupen byl svět skrze něho.“ Pravou obětavostí
křesťanskou stává se křesťan nejpodobnějším svému
Mistru, neboť obětavostí bezmeznou jako moře ozla
cena byla cesta Ježíšova od jesliček Betlemských až
k hoře Kalvarii. Pravou obětavostí křesťanskou stává
se křesťan spoludruhem všech těch velikých duší, jichž
řada počíná apoštoly a končí tisíci srdcí, žijícími mezi
námi a S námi, obětujícími z lásky k Bohu a pro Boha
svůj mladý věk, své jmění, svůj rod, své čestné po
stavení ve světě dobru spolubližních, často těch nej
opovrženějších a nejopuštěnějších. Hle, přátelé drazí,
takové vyznamenání přináší nám pravá křesťanská obě
tavost a proto jistě jest ctností vznešenou a velebnou.

A čeho žádá od nás pravá křesťanská obětavost?
Chce, abychom rádi a ochotně z lásky k Bohu zříkali
se svého dobra ve prospěch potřebných spolubližních.
Jsou dvojího druhu dobra, jimiž křesťan vládne. Jsou
to dobra hmotná a dobra duchovní, a obojích hotov
jest obětavý křesťan se zříci ve prospěch potřebných
spolubližních.

I. A která jsou ona dobra hmotná? Jsou to statky
pozemské, které nám Bůh svěřil. Pravím svěřil, neboť
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nejsme neobmezenými pány svého majetku, nýbrž
toliko jeho správci. „Hospodinova jest země a plnost
její“, praví Písmo sv. (Žalm 23, I.) a Kristus to po
tvrzuje, když mluví v podobenství o pokladech a
službě mamonu. „Ne proto jsi více obdržel, abys to
v požitcích prohýřil, ale abys bratřím svým laskavě
přispíval“, dokládá svatý Jan Zlatoústý ke slovům
Kristovým. Přátelé drazí, laskavě přispíval! V tomto
slově jest mnoho skryto, jest v něm klíč k tajemství
pravé křesťanské obětavosti. Jest pravda, že dnes více
než snad ve všech dobách předchozích obětuje se ve
prospěch bídných a potřebných; jsou města, která si
vystavěla nádherné sirotčince a chudobince, jsou
okresy, které si zbudovaly drahé nemocnice, jsou
obce, které si zřídily příkladné ústavy chudých, jest
značné množství spolků, které si vzaly za úkol sbírati
almužny pro ubožáky všeho druhu, jest tisíce a tisíce
srdcí, která se nemohou ubrániti hlubokému dojmu,
vidí-li utrpení, ale jest také pravda, že při všech těchto
tak značných obětech jest přece poměrně tak málo
obětavosti pravé. Přispíváme ze svých přebytků, ale
schází tomu začasté ona laskavost, schází ona radost
a ochota při obdarování, která z obětavosti Činí pravou
obětavost křesťanskou, čili schází tomu teplo lásky
k Bohu. A proto všecky ty oběti nejsou s to zapuditi
onu hořkost, která se zmáhá v řadách tříd chudobných
a nuzných a která proráží divokými výkřiky závisti,
hněvu a nenávisti. Děje se společnosti naší jako oné
paní, která podala žebráku polévku, ale s obličejem
zachmuřeným a slovy nevrlými. Žebrák počal jísti, ale
pomalu a se slzami v očích. A paní zpozorovavší to
pravila: „No, co pak vám nechutná?“ „I chutná“,
odpověděl žebrák, „ale vaše nevůle mně krk zadrhuje
a slzy vyhání.“ Už sv. apoštol Pavel napomíná věřící,
aby, činí-li dobrodiní, činili je s veselím (Řím. 12, 8.)
a láskou. „Kdybych rozdal na pokrmy chudých
veškeren statek svůj a vydal tělo své ke spálení, lásky
pak kdybych neměl, nic mi to neprospívá“ (I. Kor.
13, 3.). Chápete již, přátelé drazí, proč oni slavní
mužové naší minulosti, které nám historie jako vzory
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života vpravdě křesťanského před oči staví, neostý
chali se vlastní rukou přednášeti pokrmy chudým a
obsluhovati je u svých královských, biskupských a
knížecích tabulí, proč ony slavné ženy, jež na vždy zů
stanou zářícím příkladem matkám a dívkám českým,
neváhaly vlastníma rukama zhotovovati oděvy pro si
rotky a chuďasy a osobně navštěvovati nejzapadlejší
čtvrti měst a nejbídnější chaty vesnic. „Láska lásku
plodi“, praví naše přísloví; obětavost z lásky zplodí
opět vděk lásky a překlene onu propast, která se víc

pohltiti všechen řád a všechno blaho společnosti
lidské.

2. Obětavost křesťanská nespokojuje se však
jenom zřeknutím se dober hmotných ve prospěch
potřebných spolubližních, ona z lásky k Bohu ráda a
ochotně se zříká i dober duchovních. A těmi dobry
jsou naše zásluhy u Pána Boha. Nynější svět nachází
se u velikém nebezpečí. Jako hrozná zátopa stoupá
hřích, vzedmuté vlny vášní zachvacují vždy ŠÍř a šíře
společnost lidskou a Špinavé pěny její stříkají vysoko
ke srdcím i těch nejlepších synů a dcer Ježíšových.
A my stojíme na břehu a vidíme snad celé řady spolu
bližních, jak tonou, a my ani prstem hnouti nechceme,
abychom jich zachránili. Spíše rozčilí nás nouze tě
lesná, ale bída duševní ta se nás netkne. Platí tu slova
sv. Bernarda: „Padne oslice a jest, který by ji po
zvedl, hyne duše a není, kdo by ji zachránil.“ Tu,
přátelé drazí, nastává povinnost křesťanské obětavosti.
„Obětuj Pánu obět posvěcení a prvotiny svatých, aby
se dokonalo milování a požehnání tvé“, praví kniha
Ecclesiastikus (7, 35.). A sv. apoštol Pavel vybízí
k témuž, dovolávaje se svého příkladu: „Já sám sebe
vynaložím za duše vaše“ (II. Kor. 12, 15.). Nuže, obě
tujme ve prospěch těchto nešťastných spolubratří své
zásluhy, vždyť není to tak těžké a nesnadné. Jdeš,
příteli milý, ke sv. zpovědi, jdeš ke sv. přijímání,
konáš pout, uděluješ almužnu, postíš se, modlíš se,
a vším tím nabýváš zásluh u Pána Boha. Obětuj to
ve prospěch nešťastníků tonoucích ve tmách nevěry,
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hříchů a vášní. Věz, že tato obětavá křesťanská láska
jest tak mocná, že dovede proměniti duši již již ztra
cenou v duši bohumilou, svatou a příkladnou. Tato
obětavá láska sv. Štěpána zplodila ze Šavla sv. Pavla,
tato obětavá láska sv. Václava změnila Boleslava
Ukrutného v Boleslava kajícího, tato obětavá láska
bl. Anežky ze vzpurného kralevice Přemysla učinila
zbožného krále Přemysla Otakara II. A tak mohli
bychom uvésti příkladů bez počtu. Jenom proto pro
klečeli naši světcové a světice noci na tvrdé dlažbě
chrámové, jen proto odpírali svým tělům i ty nejdo
volenější požitky, jen proto se mnozí z nich až do
krvava bičovali, aby pro tyto zásluhy Bůh národu na
šemu odpustil, žehnal a blahořečil. Nemohu než opa
kovati, nezapomínejte na obětavost křesťanskou v po
třebách duševních, a zvláště vy matky dobré a milující
přinášejte rády a ochotně tuto obět lásky, neboť ona
z vašich i zbloudilých synů a dcer může učiniti více,
než by učinilo všecko vaše napomínání, vaše slzy a
nářky. A budeme-li pamatovati obětí zásluh na živoucí,
nezapomínejme ani na mrtvé. „Smilujte se nade mnou
aspoň vy, přátelé moji“, volají k nám z temna hrobu,
volají úpěnlivě, protože sami pro sebe více ničeho
nemohou. Nenechme je volati bezúspěšně a bez
útěšně!

Při kopání ve zříceninách města Pompeje, r. 79
po Kristu popelem při výbuchu sopky Vesuvu zasy
paného, nalezen byl na prahu jednoho domu nápis:
„Salve lucrum“ — Vítej zisku. Na prahu našeho sto
letí XX. zdá se jakoby napořád čístí se mohlo: vítej
zisku! Jest život náš téměřskrz naskrz prospěchářský.
I když se povznese ke skutkům lásky, chce z toho
míti nějaký zisk, nějaký prospěch. Chce míti čest,
slávu, chce si dobýti nějakého vyznamenání, nebo
aspoň si získati pokoj. Té pravé křesťanské obětavosti
svět náš rozuměti nechce, považuje ji často za ne
rozum, za bláznovství. A jsou, bohužel, i křesťané, ka
tolíci, kteří se tím dají másti a nevidouce z obětavosti
aspoň nějakého vděku, ztrácí pro ni zájem, chut i od
vahu. Přátelé drazí, nedejme se tím od obětavosti od
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raziti! Jsme přece synové a dcery Rodičky Boží, té
Matky nejobětavější. Vizte, co ona obětovala ! Co může
míti matka nejdražšího a nejmilejšího, dala v obět pro
nás, dala to S největší ochotou, s nejupřímnější láskou.
A přece byla to oběť, při které se jí zraky slzami za
lévaly, neboť slyšela se rtů Simeonových hned na po
čátku: „A tvou vlastní duši pronikne meč bolesti“,
odplatou bude ti bolest. A přece z lásky k Bohu ve
prospěch nás všech, ve prospěch všeho lidstva dáti
to neváhala. Budiž nám ona vzorem obětavosti kře
sfanské, ať přinášíme ve prospěch svých spolubratří
dobra hmotná, ať duchovní či mravní. A kdyby při
obětech našich časem pro nevděčnost lidskou i zraky
pláčem se zakalily, kdyby pro zneuznání lidské i srdce
krvácelo, nedbejme toho.

Roku 1310 v měsíci srpnu chystala se Praha
k významné události. Jednalo se o rychlou a královskou
výpravu milované kněžny Elišky, která měla vyjíti vstříc
svému královskému ženichu janu z Lucemburka. Tehdy
ukázala se obětavost českého lidu k ochuzené dceři
královské. Jak vypravují dějiny, na Šperky pro ní po
skytli někteří měšťané a kupci přes tisíc hřiven stříbra,
biskup Jan z Dražic půjčil jí krásného mimochodníka
bělouše a několik náčiní zlatých a stříbrných, mnozí
páni a rytíři chystali se k průvodu jejímu osobnímu.
V šesti dnech bylo všecko hotovo a 14. srpna vydala
se Eliška ve skvostném doprovodu novému svému
životu v oustřety. (Palacký: Kniha VIL.)

Přátelé drazí, přijde jednou chvíle, kdy duše naše,
královská dcera nebeského Otce, bude se chystati na
cestu vstříc svému královskému ženichu Ježíši Kristu.
A na cestu tuto nevezme si ničeho z věcí tohoto světa,
jenom jedno ji provázeti bude k novému jejímu životu,
totiž to, čím ji vyzdobila pravá křesťanská obětavost.
To bude jejím nejskvělejším průvodem, jejím nejji
stějším doporučením. Před činy obětavé lásky skloní
se váhy spravedlnosti Boží a otevrou se brány věčné
radosti. Amen.
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18.

Sv. Hroznata — vděčnost.

Teskným dojmem působí na každého upřímného
a zbožného syna národa Českého, dočítá-li se, že to,
co křesťanská láska předků zřídila ve prospěch Čes
kého lidu, ocitlo se během staletí v rukou nám rodem
i smýšlením cízích. A jedním z těchto děl jest založení
kláštera Tepelského českým pánem Hroznatou, ze
snulým papežem Lvem XIII. za světce národa Českého
slavně prohlášeným.

Ač úřední osvědčenísvatosti Hroznatovy pochází
teprve z doby nejnovější, úcta jeho v řádě premon
strátském a v lidu západočeském trvá již od století
XII., kdy světec tento žil a umřel. Sv. Hroznata po
cházel z rodičů šlechtických, otcem jeho byl Sezíma
z Krašova, či jak se také zval z Gutštejnů. Určitý rok
narození jeho není znám, bylo to někdy ke konci
století XII. Jak vypravuje životopisec jeho, přišel na
svět polomrtev, a tu matka Dobroslava v úzkosti se
obrátila k Rodičce Boží a dítko bylo zachráněno. Proto
od nejútlejšího věku vštěpovala synáčkoví úctu k Matce
Páně, a když později ještě jedenkráte ochranou Marie
Panny vyvázl z nebezpečí života, zahořel takovou láskou
ku přesvaté ochránkyni, že jí slíbil z vděčnosti vyko
nati velikou službu. Dospěv odebral se na dvůr kní
žete biskupa Jindřicha Břetislava do Prahy, kde po
výšen byl do sboru kmetů, nejvyšších to zemských
úředníků. Tam také vstoupil v manželství s urozenou
dívkou, která se mu stala milující a obětavou chotí.
Štěstí jeho dostoupilo vrchole, když po letech narodil
se mu syn. Než, právě když prožíval nejkrásnější dny
života, dotkla se ho ruka Páně. V několika dnech zá
keřnou nemocí ztratil choť i syna. Strašlivá rána, ničící
všecky jeho naděje, hluboce sklonila jeho šíji, ale ne
zdrtila ho. Rozpomenuv se na slib kdysi učiněný,
umínil sí, že když v ženě a dítěti mu půl života bylo
vzato, druhou půl Bohu bude obětovati ve službách
Matky Páně.
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Povzbuzen krásnými výsledky řádu premonstrát
ského, který při pobytu v Praze na Strahově poznal,
všecky statky své obětoval ke stavbě kláštera a chrámu
Panny Marie nad říčkou Teplou, sám pak jako prostý
rytíř se vydal na cestu do Svaté Země, ke které vy
zýval vyslanec papeže Celestina III. kardinál Petr, aby
osvobozen byl z moci Saracenů Boží hrob a Jerusalem.
V městě Pavii bylo shromáždiště bojovníků. Než, sotva
stanul v ležení křížáků, dověděl se, že pro mor na
korábech ku přeplutí určených výprava se odkládá.
Zajel tedy do Říma a vyžádav si od papeže vzácné
privileje pro svůj klášter, vrátil se zpět s rozhodnutím,
když nemůže býti rytířem Rodičky Boží, že bude aspoň
jejím sluhou. Oblékl bílé roucho bratří sv. Norberta a
složil řeholní sliby premonstrátské ve svém klášteře,
pominuv všech nabídek, které mu činěny byly na dvoře
knížecím. V klášteře svěřena mu byla správa nad zbo
žím a hospodářstvím, kterou vedl velmi obětavě,
získávaje pro řád nemalých výhod na biskupu i kní
žeti Pražském. Za snahu tu však bylo mu splaceno
v jeden čas takovým nevděkem, že byl nucen z klá
štera odejíti. Snesl to trpělivě a nedomáhal se zadost
učinění ani tehdy, když křivda mu učiněná byla uznána
a on nazpět do kláštera požádán.

Než dny jeho byly již sečteny. Na cestě do klá
šterní vsi Hroznětína přepaden byl lupiči z Chebska,
vedenými jedním z loupežných rytířů onoho kraje,
zajat a zavlečen na hrad Kinksberk do temného a ne
zdravého žaláře, kde hladem a sužováním byl nucen,
aby žádal od kláštera složení výkupného. Ale světec,
nechtěje ochuditi stánek Mariánský, odepřel všecky
žádosti lupičů, kteří z hněvu konečně hladem ho
usmrtili 14. července r. 1217.

Mrtvé tělo vykoupili řeholníci Tepelští a pocho
vali je v kamenné rakvi před hlavním oltářem, kde
dodnes odpočívá. Nad hrobem jeho ozývá se dnes
jazyk cizí, ale to, přátelé drazí, nesmí nám vadit,
abychom ho jako svého národního světce nectili a ne
oslavovali. Byl z naší krve a naším bylo původně 1
dílo jeho. A nezůstalo-lí nám, bohužel, naší vinou ono,
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nechťnašimi zůstanou aspoň ctnosti jeho, zvláště pak
ta, ze kteréž vyšlo, pravá křesťanská vděčnost.

Láska k Rodičce Boží byla jejím základem u sv.
Hroznaty, tatáž láska k Matce Páně budiž i jejím zá
kladem u nás.

* *
*k

Ve třetím století žil v Egyptě muž, který životem
svým se stal otcem mnichů řeholníků křesťanského
světa. Byl to slavný poustevník sv. Antonín. Zřeknuv
se ve prospěch chudých všeho jmění, přes 70 roků
a mezi nimi 20 v úplné samotě ztrávil na poušti
v práci, rozjímání a modlitbě, zjevem a pověstí přita
huje za sebou nesčetné žáky, mezi nimiž byli i filo
sofové pohanští jména proslulého. Sám císař Kon
stantin dověděv se o něm psal mu listy plné upřímného
obdivu. Shromažďuje kol sebe duše vroucí a oddané,
mluvíval k nim sv. Antonín a povzbuzoval je k ná
sledování křesťanských ctností, mezi nimiž výraznými
slovy doporučíval vděčnost. Říkával jim, ukazuje kol
sebe: „Vše, co tu vidíte, volá k vám trojím hlasem;
první zní: Vezmi! Vezmi, volají nebesa — světlo,
vezmi, volá vánek — dýchání, vezmi, volá úpal
slunce — oheň, vezmi, volá voda — občerstvení,
vezmi, volá země -—- potravu. Druhý hlas: Odplaťt!
Odplať tomu, kdo nás stvořil, odplať tomu, kdo nás
zachovává, odplať tomu, kdo nás k dobru vede.
A třetí: Varuj se! Varuj se zapomínati na fo, cos
přijal. Zapomeneš-li ty, my věci mrtvé jednou volati
budeme k odsouzení nevděku tvého.“

Ano, přátelé drazí, ku vděčnosti povzbuzuje člo
věka již sama příroda. Čo vděčnosti nachází se jenom
v jednání některých zvířat. Sami jste se zajisté nejednou
podivovali již onomu pozoruhodnému počínání jejich.
Pověsti lidové zachovaly nám četné příklady jejich
vděčnosti, často takřka neuvěřitelné a přece pravdivé.
Zdá se, jakoby tito tvorové zrovna zahanbiti chtěli nás.
lidi, aneb zburcovati V nás onen korunou tvorstva
často opomíjený cit, o němž tvrdí mnozí, že jest sloučen
se samou přirozeností. Už Písmo sv. na to upozorňuje,.
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"prohlašujíc u proroka Isaiáše: „Slyšte nebesa a ušima
pozoruj země: Syny jsem vychoval a vyvýšil, oni pak
pohrdlí mnou: zná vůl hospodáře svého a osel jesle
pána svého a lid můj neporozuměl.“ Když tedy tvor
"stvo nerozumné vedeno jest citem vděčnosti, jak by
neměl jím býti veden člověk, vládce věcí stvořených,
tvor rozumnou, vyšším poznáním osvícenou duší na
-daný. Krásně praví sv. Ambrož: „Bůh stvořil lidské
tělo z hlíny země, ne ze stříbra, ne ze zlata, z mra
moru, či z drahokamu. Tím, že stvořil je z hlíny země,
chtěl, aby se člověk od matky země učil vděčnosti,
neboť ona každé semeno v ní zaseté stonásobnou vrací
úrodou.“ A má-li člověk vůbec býti vděčen, čím více
teprve křesťan, k ctnostnému jednání zvláště povolaný
a uzpůsobený. To, co u lidí ostatních má býti přiro
zeným citem, to u nás musí býti nadpřirozenou ctností,

vycházející ne z pouhé přirozené nutnosti, ale ze vzne
-Šené láskou k Bohu prodchnuté povinnosti. Za takovou
povinnost prohlásil vděčnost sám Kristus. Bylo to na
poslední cestě Ježíšově do Jerusalema, když se na
hranicích Galilee a Samařska, dle pověsti u městečka

"Ginea, setkal s deseti malomocnými, kteří, spatřivše
ho, pozdvihli hlasu svého a volali: „Ježíši Mistře,
smiluj se nad námi!“ I smiloval se nad nimi a řekl:
„Jděte a ukažte se kněžím.“ A když uznání byli zdra
vými, jak vypravuje Evangelium, toliko jeden z nich

se vrátil a klaněl se Kristu Pánu, děkuje mu. A tehdy
zarmoutil se Ježíš a otázal se: „Zdaliž jich není deset
očištěno a kdež jest jich devět? Není nalezen, jenž
by se byl navrátil a vzdal chválu Bohu, jediné Cizo
zemec tento“ (Luk. 17, 17.). Nedostatek vděčnosti
u vlastních sourodáků, u těch, ke kterým zvláště
přišel, to byl, který Krista Pána zarmoutil a který mu
tato slova výčitky na rty vložil. Proto apoštolové, pří
tomní tomuto výjevu, kladli na vděčnost křesťanů, lidí
srdci Páně nejbližších, vždycky tak velikou váhu, ne
přesťávajíce ji znova a znova připomínati a k ní
vší výmluvností vybízeti. Otevírám jenom epištoly sv.
Pavla: „Ze všeho díky čiňte“, píše k Thesalonickým,
„neboť toť jest vůle Boží v Kristu Ježíši o vás -všech“
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(I. Thes. 5, 18.). „Naplnění buďte Duchem svatým“,.
napomíná Efezské, „díky Činíce vždycky ze všeho ve
jménu Pána našeho Ježíše Krista“ (Efez. 5, 20.).
„Buďte vděčni !“, volá ke Kolosenským (3, 15.). A tak,
kdybychom probírali epištoly kteréhokoliv z učedníků
Páně, všude se setkáváme s novými a novými výroky
o povinné křesťanské vděčnosti. A stejným směrem
nesou se spisy sv. Otců. Sv. Klement Rímský praví, že
duše vděčná jest přítelkyní Boží. Proto také Církev
sv. den ze dne opakuje v praefaci mše sv.: „Gratias.
agamus Domino Deo nostro“ — Díky čiňme Pánu
Bohu našemu. A přisluhující odpovídají jménem vě
řících: „Dignum et justum est“ — Hodno a spraved-
livo jest.

Ano, přátelé drazí, hodná jména křesťana a spra
vedlivá jest ctnost křesťanské vděčnosti, která vychá
zejíc z lásky správně se projevuje ochotnou službou
především onomu dobrodinci, který sídlí na nebi, pak
těm, kteří sídlí na zemi.

I. Pravá křesťanská vděčnost ukazuje se přede
vším ochotnou službou Dobrodinci nebeskému — Pánu
Bohu. Sv. Augustin v hlubokých svých „Soliloguiích“,
v knize, v níž vybízí ke hledání pravé moudrosti,
modlí se takto: „Bože můj, jak musím ti býti vděčen,
že jsi mne člověkem učinil. Tys mohl mně v neko
nečné řadě tvorstva vykázati úlohu mnohem méně
ušlechtilejší, tys mohl mne právě tak dobře učiniti
kamenem, dřevem nebo hadem.“ Ano, přátelé drazí, ony
hmotné součástky, z nichž se skládá naše tělo, mohl
Bůh všemohoucností svou tak složiti, že se mohly
státi vším jiným, nežli nástrojem duše nesmrtelné. Bůh
však veden nevystižnou dobrotou velel, aby se staly
lidskými těly, aby se staly schopnými nésti rozumného,
svobodnou vůlí nadaného ducha. A dobrota tato šla
ještě dále. On stvořiv nás, staral se i o nás, zacho
vával nás a takřka všecku přírodu ve vší velebnosti
a slávě pro toto zachování naše nám k nohám složil.
Pro nás zpívá ptáče, roste strom,. rozvíjí se květ, na
lévá se zrno, rdí se ovoce, svítí slunce a mračí se
obloha. A na tom není ještě dosti. Pro nás otevírá.
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nejen bohatství a krásu světa vnějšího, pro nás roze
"stupují se i tajemné hloubky země, aby poskytly vše,
-co mají nejdražšího, nejvzácnějšího a nejužitečnějšího
pro oblažení a okrášlení života lidského. Před zrakem
naším zvedá ruka Boží i oponu nad skrytými tajem
stvími sil přírodních a pomáhá nám, abychom poznali

jejich zákony, radovali se z jejich účinků a podrobo
vali si je ve své služby. A co teprve učinil a Činí ne
přetržitě pro život náš duchovní. Jaké milosrdenství
Boží a jaká láska k duši lidské zjevuje se jenom ve
vtělení Syna Božího. Bylo to r. 1283, kdy císař Rudolf
Habsburský přinutil hrabivého Branibora Ottu, aby
konečně po dlouhých odkladech poslal do Čech si
rotka po velikém Přemyslu Otokaru II., dvanáctiletého
kralevice Václava. Čechové vděčně vzpomínali této
laskavosti Rudolfovy, ač musili napřed lakotnému cizo
zemci Ottovi vyplatiti 35.000 hřiven stříbra, nežli
v branách Pražských královský syn se ukázal. A Bůh,
ten nejvyšší Král, ne z přinucení, ne za odměnu, ale
z pouhé nejčistší lásky poslal vlastního svého Syna

aby vešel v brány života pozemského a to nikoliv,
aby tam kraloval, ale aby jako bratr nám ve všem po
dobný, vyjma hřích, mezi námi zůstával, slovema pří
kladem nám cestu ku pravdě, dobru a kráse ukazoval
a konečně, aby za nás na kříži se obětoval. Uvážíme-l

jenom tohle, přátelé drazí, již tu nelze si ani dosti
představiti velikost povinné vděčnosti, kterou by mělo
srdce každého křesťana vzplanouti. A přece tímhle se
teprve odpečetil zdroj neskonalé dobroty Boží, jejíž
plný proud stéká v duši naši od té doby nepřetržitě,

mše sv. Ve svátosti křtu pro nevyvážitelné zásluhy
Kristovy povyšuje každého z nás za dítě Boží, za dě

"dice věčného blaha, ve Svátosti Oltářní dává nám za
duchovní pokrm předrahé Tělo a Krev Ježíšovu, ve
svátostech ostatních pak nás posiluje, potěšuje, z bahna
hříchu pozdvihuje a ve všech potřebách duševních
nám přispívá. AŽ hlava se zatočí, pomyslíme-li ná
všecka ta nekonečná dobrodiní tělesná i duševní, která

nejsvětější ruka Boží tak štědře nám rozsívá. Chápu,
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že třásl se David, vzpomínaje dobroty Boží a že spí
naje ruce volal v hlubokém rozechvění: „Čím odplatím
Hospodinu za všecko, co mi učinil ?“ (Žalm 115, 3.).

A co my, přátelé drazí, za to všecko? Připadají
mi slova spisovatele Lactancia: „Lidé tehdy nejvíce
na Boha zapomínají, když jsouce plní jeho darů, mají
mu vzdáti povinný dík.“ Jest nás obrovská řada, kteří
jednáme právě tak. Těšíme se ze života, přijímáme
Boží požehnání, hřejeme se v paprscích milosti Boží,
ale činíme to, jako by se to rozumělo samo sebou.
Pohlédnouti přitom k nebesům, věnovati vděčnou vzpo
mínku Pánu Bohu, aspoň krátkým díkuvzdáním se mu
odsloužiti, na to nepomyslíme. Ano stává se, že v srdci
mnohého z nás tím více upadá cit vděčnosti, čím více
roste dobrodiní nebes. Veliký mudřec a trpitel Job
líčí výstižně toto počínání lidské pravě: „Když Bůh
naplnil domy jejich hojnosti, tu říkali Bohu: Odejdíž
od nás a známostí cest tvých nechceme“ (21, 14.).
Dokud se nám valně nevedlo, byl Bůh naší denní
vzpomínkou, jeho chrám milým útočištěm, bohoslužba
a sv. svátosti životní nutností, jakmile však se na nás
štěstí a blahobyt usmály, přestali jsme o Boha i ná
boženské povinnosti dbáti snad docela.

2. A přece, přátelé drazí, kdo není vděčen Do
brodinci nebeskému, ten nebude vděčen ani dobro
dincům pozemským. Vděčnost k lidem roste jen
z vděčnosti k Bohu. Ke konci roku 1377 odhodlal se
císař a král Karel IV., jak vypravuje Palacký, přes
všecky své tělesné neduhy, ještě jednou ku podnik
nutí cesty do Paříže. A tehdy vjev slavně do města,
kde tolik k němu mluvilo upomínek mládí, na prvém
místě dal se vésti ke hrobům králův Karla a Filipa
a pomodliv se, vzpomínal vděčně a velebil vše, co
dobrého a laskavého prokázali byli jemu za jeho mládí.
Působí dojemně tato črta ze života velikého Otce vlasti,
neboť ona nám ukazuje jeden z těch krásných rysů
jeho povahy, kterými tak proslul, jeho pravou kře
stťanskou vděčnost k lidem, kterou naplněno bylo srdce
jeho proto, že bylo i plno vděčnosti k Bohu, jak nám
to dodnes památníky zbožnosti jeho dosvědčují. Opa
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kuji, přátelé drazí, vděčnost k lidem roste jenom
z vděčnosti k Bohu. Miluji-li Boha jakožto svého nej
většího dobrodince, budu ochoten z této lásky věno
vati srdce své i všem těm, skrze něž Bůh dobrodiní
svá udílí, děkuji-li Bohu za neskonalou jeho péči, ne
zatvrdím srdce svého ani k těm, které za své zástupce
vyvolil, v každé duší dobré, v každé duši šlechetné
viděti budu odlesk dobroty Boží a ke každé ruce,
která se mi otevře ku pomoci, skláněti se budu s timtéž
pocitem hluboké vděčnosti, jakoby to byla ruka sa
mého Boha. Kdyby si tohle, přátelé drazí, uvědomili
všichni rodičové, všichni vychovatelé, chlebodárcové
a nadřízení, myslíte, že by bylo tolik nářku na.Černý
nevděk? Než, kolik je těch, jimž svěřena jest péče
o jiné, aby slovem a příkladem snažili se šířiti vděčnost
k Bohu? Projděte rodiny, ústavy, dílny a úřady a zhro
zíte se, jak se tam na Boha zapomíná. A proto není
divu, že z rodin těch vychází nevděčné děti, z ústavů
nevděční žáci, z dílen nevděční pracovníci, z úřadů
nevděční poddaní. Ze zlého semene vyroste jen jedo
vatý květ, ze špatného příkladu jen nešlechetný čin.

A přece, přátelé drazí, dle slov sv. Jana Zlato
ústého „není Bohu nic milejší jako vděčnost za pro
kázaná dobrodiní“ Sv. Gertruda, ukazujíc na to, praví,
že Bůh o toho, kdo vděčným se projevuje, více pe
čuje a více si ho všímá, poněvadž toho více zasluhuje.
Hle, přátelé drazí, jak snadno jest státi se Bohu milým,
jak snadno rozhojniti sí požehnání Boží. Stačí k tomu
jenom trochu dobré vůle, kterou bychom ochotně se
rozhodli ke službě křesťanské vděčnosti. A aby tato
dobrá vůle se v nás probudila, nezapomínejme na ten
vzor dokonalé vděčnosti lidské, za nímž šel i sv.
Hroznata, na blahoslavenou Rodičku Boží. V nadšený
chvalozpěv plný díkůčinění Bohu propuká nitro její,
když Matkou Páně se stala, vroucím vděkem každý
projev lásky lidské k sobě a Synáčku svému v životě
svém splácí. A vděčnost její nepřestala, ani když
ke trůnu Božímu byla povznesena, neboť její ustavičná
pomoc, ochrana a přímluva ctitelům Mariánským pro
kazovaná jest opět výrazem jejího vděku.
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Rok 1277 v dějinách českých znamenán jest udá
lostí pro národ neblahou, rozvratem a klesnutím moci
velikého krále Přemysla Otokara II. Stižen předcháze
jícím neštěstím válečným ztratil nejen značnou Část
zemí, ale co bolestnějšího, ztratil i důvěru a oddanost
přátel. Z obrovské kdysi řady jejich věrná zbyla jen
takřka hrstka. A tehdy tak těžce zkoušený král, vděčen
těmto upřímným a dobrým duším, pronesl památná
slova: „Chci, pokud živ budu, starati se o vaše dobré
a sdíleti s vámi, cokoliv budu nmíti,třebas bych i sešel
až na jediný penízek.“

Tak, přátelé drazí, i nebeský Král náš Ježíš Kristus
za pravou a upřímnou vděčnost křesťanskou odvděčí
se i nám tím, že starati se bude o naše dobré tu na
zemi a sdíleli bude s námi všecku svou slávu na nebi.
Amen.

19.

Ondřej — vytrvalost.

V roce 1215 sjížděli se do Říma se všech stran
nejznamenitější osoby duchovní téhož věku, aby pří
tomní byli zasedání církevního sněmu, svolaného
jedním z největších papežů středověku, [nnocencem III.
Byl to tak zvaný čtvrtý sněm Lateránský, pro život
církevní až dodnes svými zákonya výroky velmi dů
ležitý. A mezi oněmi slovutnými osobnostmi k Římu
se ubírajícími byl i výborný dvorský kancléř krále
českého Přemysla Otokara I., který spěchal tam, aby
z rukou viditelného náměstka Kristova přijal posvěcení
na biskupa pražského. 25. listopadu uveden byl v úřad
velepastýřský a pod jménem biskupa Ondřeje ujal se
apoštolského prestolu veden dvěma velikými myšlen
kami a to: vrátiti Církev českou původní její slávě a
utvořiti z Čech novou metropoli.

Hned po svém nastolení chopil se také s celou
silou provedení prvé myšlenky. Byla smutná ta doba
tehdejší pro Církev českou. Přílišnou | shovívavostí
předešlého biskupa Daniele II. ochabla v království

10
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Ceském kázeň tak, že nejen páni, ale i sám král ne
ostýchal se zasahovati do záležitostí čistě ducho
venských a proti všem právům a výsadám věků mi
nulých zkracovati svobodu Církve. Ondřej vystoupil
rázně proti těmto přehmatům a s vytrvalostí neoblomnou
trval na tom, aby spravedlnosti učiněno bylo zadost.
A když zvláště pyšné panstvo se zprotivilo, podal ža
lobu k papeži Honoriovi III. a s jeho svolením stihl
největší provinilce klatbou. Byl to trest neočekávaný
a přísný. Sám král, dověděv se o tom, rozhorlil se na
biskupa a chtěje ho k povolnosti přinutiti, zabavil mu
všecky statky, a důchody z nich plynoucí přiřknouti
kázal komoře královské. Ale netušil, že proti němu
stojí muž, který nezná bázně. Po čtyři léta trval tento
zápas mezi králem a biskupem, marně král nadržoval
panstvu, marně chránil výbojné členy šlechty, marně
na potupu duchovenstva zavedl tak zvané pomezné
clo, dle něhož duchovní překročující hranice musil
platiti z hlavy své třicet peněz, mezi tím co žid platil
peníz toliko jeden. Ondřej zůstával vytrvale věren svému
úkolu, až konečně r. 1221 král uznav bezpráví pá
chané na Církvi, sám počal jednati o smír. Na přívrší
Stožci u vsi Šach mezi moravskými městy Dačicemi
a Studenou smluvena a zpečetěna byla dohoda, při
níž Církvi vrácena byla stará svoboda její i ducho
venstva a dána jí práva, jichž před tím užívala. Na
potvrzenou smlouvy zavázal se král i panstvo slavnou
přísahou.

Dokonav skvěle tento první úkol, chopil se hned
Ondřej úkolu druhého. Odebrav se do Italie, počal
jednati se Stolicí papežskou o povýšení biskupství
pražského na arcibiskupství a o zřízení nových biskup
ství v království Českém. Papež přiklonil se k této
myšlence a slíbil, že učiní po vůli Ondřejově, jakmile
vyšetřena bude tato záležitost zvláštním legátem. S nej
lepšími nadějemi vracel se biskup do Čech, když
náhle uslyšel, že někteří lakotní páni čeští, těžce ne
soucí překažené odírání duchovenstva, chystají se
osoby jeho zmocniti a snad i na život mu.sáhnouti
Nechtěje jim dáti příležitost k činu tak ohavnému,
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vrátil se do Říma, kde 30. července r. 1224 zachvácen
byl smrtí. Tělo jeho převezeno bylo na Moravu a
pohřbeno v chrámu Panny Marie na Velehradě, jejž, jsa
horlivým ctitelem Rodičky Boží, po všechen život
štědře zdobil a obohacoval.

Dějepisec český Beneš Krabice z Veitmile, vrstev
ník císaře Karla IV., napsal o něm: „Od mnohých
hodných i starožitných mužů domněn a nazýván byl
Ondřej svatým: a ti sami vypravují, že ho Bůh zvele
boval zázraky.“

Za svatého měli ho předkové naši, a byť svatost
jeho nebyla úředně prohlášena, přece do dnes se čítá
mezi ony osoby, kt-ré zvláštní úcty zasluhují od nás
českých katolíků.

Ucty té dobyl si svou neoblomnou vytrvalostí,
kterou se snažil čest a slávu Církve a tím i také čest
a slávu Boží zastávati, chrániti a hájiti, nedbaje pře
kážek, nedbaje těžkostí i se strany té nejmocnější. Ke
ctnosti této nacházel sílu vedle svého čistého života
i v oddané lásce k Rodičce Boží, a proto doufám,
přátelé drazí, že plným právem můžeme v měsíci
Mariánském slaviti památku jeho spolu s předsevzetím,
následovati ho i v pravé křesťanské vytrvalosti.

* *
*

Po smrti knížete Soběslava I. zvolili si Čechové
za knížete Vladislava, toho jména druhého, na radu,
jak vypravují dějiny národa Českého, předního pána
vladyky Načerata, jenž doporučil jim tohoto muže v té
naději, že bude jím moci po vůli vládnouti. Než skla
mal se; Vladislav nastoupiv trůn ukázal takovou sílu
samostatnosti, Že od nikoho si předpisovati nenechal.
A tu Načerat popuzen smluvil s mnohými pány českými
L moravskými i s olomouckým kněžicem Kunrátem
odboj proti zákonitému knížeti, jímž rozpoutána byla
bratrovražedná válka v celé své prudkosti. Kníže Vla
dislav opuštěn poražen byl u Vysoké a nucen byl
hledati pomoc v Němcích. Vítězní odbojníci přitrhli
ku Praze, hájené bratrem Vladislavovým Děpoltem,
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a oblehli ji se všech stran. Válečné stroje všelikého
způsobu, veliké praky a bořící hady sužovaly obležené
dnem i nocí. Do města metány ohně na kláštery,
chrámy a domy, ohnivými střelami zapálen byl i kostel
sv. Víta a panenský klášter sv. Jiří, takže v městě na
stala hrůza, péče i smutek. Než při všem tom soužení
město se nevzdalo, ano o vzdání se ani mluviti nesmělo.
A pevnou a neoblomnou vytrvalost tuto chválí děje
piscí jako zářící vzor pravé občanské mužnosti. Jestliže,
přátelé drazí, tato občanská ctnost vytrvalosti, kterou
předkové naši osvědčili příkladnou věrností k zákoni
tému knížeti v dobách největšího nebezpečí, jest vší
chvály hodna, čím větší chvály zasluhuje teprve ctnost
vytrvalosti křesťanské, kterou příkladnou věrnost osvěd
čujeme svému Králi nebeskému. A ptáte se, čím a
kterak to osvědčujeme? Tím, že konáním dobra přes
všecky obtíže zákon jeho plníme a že hotovi jsme ra
ději všecko ztrpěti, nežli bychom hříchem příkazům
jeho se zpronevěřili. Zahrnuje v sobě křesťanská vy
trvalost dvě povinnosti; první kladnou: konání dobra
přes všecky obtíže, a druhou zápornou: nedopustiti
se hříchu, byť to spojeno bylo s utrpením jakýmkoliv.
Tak ctnosti této rozuměl i Spasitel náš Ježíš Kristus.
On přes všecky obtíže, které mu kladeny byly farizey
a zákoníky, šel pevně a neochvějně ku vznešenému
cíli, jimž bylo rozsévání dobra a potírání zla, a ač vý
slednicí této činnosti byl kříž, neustoupil a nepovolil.
Tak po příkladě Kristově rozuměli ctnosti této i sv.
apoštolové. Ať jim bylo hrozeno, ať slibováno, jedno
stejně prohlašovali se sv. apoštolem Pavlem: „Čo může
nás odloučiti od lásky Kristovy? Zdali soužení, anebo
úzkost, nebo hlad, zdali nahota, čili nebezpečenství,
zdali protivenství, čili meč ?“ (Řím. 8, 35.). Křesťanská
vytrvalost zplodila, jak vypravují církevní dějepisci,
na 16 millionů hrdin a to z každého věku, z každého
stavu, z každého pohlaví, které nedovedlo nic odstra
šití od dobra a nic přinutiti ke hříchu. Zůstanou vždy
jasnými hvězdami, jež svítiti budou nám na cestu
ku plnění povinností, které předpisuje pravá vytrvalost
křesťanská.
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1. A to především, abychom ochotní byli přes
všecky obtíže konáním dobra zákon Boží plniti. Pravím
konáním dobra, neboť jenom to se srovnává s vůlí
Boží, která vyjádřena jest zákonem Božím a to af
přímo neb nepřímo od Boha pocházejícím. Vůli Boží
obsahuje stejně desatero Božích přikázání ústy Boha
s hory Sinaje prohlášené, jako patero přikázání cír
kevních, daných učitelským úřadem Církve, neboť
tento úřad byl Bohem ustanoven a Bohem mu dána
i zákonodárná moc jeho. Na tohle, přátelé drazí, na
tuhle závaznost přikázání církevních rádo se zapomíná,
a bývají často považována za méně závažná a důle
žitá. Aby však plnění zákona Božího a z toho vychá
zející dobro bylo Pánu Bohu milé a také záslužné,
aby mělo pravou mravní cenu, musí býti konáno pro
Boha. „Pěkná jest látka z jemné vlny“, praví jeden
církevní spisovatel, „ale zbarvena-li je purpurem, stává
se šarlatem, drahocennou látkou, kterou se králové odí
vají.“ A podobně drahocenným stává se plnění zákona
Božího, stávají se dobré skutky, jsou-li zbarveny pur
purem lásky k Bohu. Dnes ovšem značná část spo
lečnosti lidské ovanutá, ne-li duchem nevěry, tedy
aspoň chladností k věcem Božským, těžko chápe
pravou podstatu dobra a podléhajíc zákonu sobectví
považuje za dobré jenom to, co smyslnosti lahodí a
z čeho má časný zisk. Proto také posmívá se našemu
názoru křesťanskému a uštěpačně se táže, jakou pak
to má cenu, že jsi poctivý, že chodíš do kostela, že
se modlíš, že přijímáš svátosti, že se postíš atd., ni
čeho neužiješ, sklízíš nevděk a zápasíš s bídou, me
zitím co ti, kteří setřásli se sebe strašáka zákona Bo
žího, zahrnováni jsou chválou, poctami a úspěchy
hmotnými. V úzkých hranicích tohoto světa zdá se
ovšem, přátelé drazí, plnění zákona Božího a konání
dobra časem málo úspěšným, neboť přiznávám, že
často duše nejspravedlivější bývají jenom slabě ce
něny a nepatrně odměňovány, ano zůstávají někdy 1
bez odměny, mezi tím co nespravedliví všeho dochá
zejí. Opakuji, přátelé drazí, pozorovány v úzkých hra
nicích tohoto světa tyto zdánlivé obtíže, bijí Časem 1
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o pilíře srdcí věrně křesťanských jako kry ledové,
otřásajíce jimi takořka v samých základech, ale roze
hřejí se a rozplynou, jakmile dotkneme se jich hřejí
cími paprsky Evangelia, jakmile postavíme je v zářící
slunce pravdy Kristovy. Uzkými hranicemi světa není
všecko skončeno, po nich následují neobsáhlé obzory
věčnosti, v nichž všecka utrpení, všecky obtíže tohoto
života nebudou rovny té slávě, kterou připravil Bůh
těm, kteří ho milují. Před rozhodčím nejvyšším a také
nejspravedlivějším ukáže se pravá cena a také pravý
úspěch plynoucí z plnění zákona Božího a konání
dobra. Proto, předrazí přátelé, nechť svět se nám vy
smívá, nechť zbožnost naši tupí, nechť dobro nám
nevděkem splácí, nechť pro plnění zákona Božího
hmotnou škodou nás zahrnuje, nechť sebe větší obtíže
nám působí, jen vytrvejme! Není to planá útěcha,
kterou vám podávám. Mám pro to doklad z úst nej
pravdomluvnějších, z úst samého Ježíše Krista. Komu
mohlo se dařiti lépe na světě než onomu rozmařilému
a bezbožnému bohatci, a komu se mohlo dařiti hůře
než onomu v koutek vrat se tlačícímu, všemi opovr
ženému a jenom psi politovanému Lazaru? A hle, an
bohatec smeten byl v peklo, on nesen byl do lůna
Abrahamova, protože přes tak obrovské obtíže v pl
nění zákona Božího v „konání dobra až do konce
vytrval.

2. Býti hotov, přes všecky obtíže konáním dobra
a zákon Boží plniti, jest splněna jenom prvá část po
vinností, předepsaných pravou křesťanskou vytrvalostí;
musí přistoupiti i druhá: býti ochoten všecko strpěti,
nežli dopustiti se hříchem zpronevěry na příkazech
Božích. Jestli při konání dobra se setkává dnes
křesťan s mnohými obtížemi, při konání zla setkává
se s mnohým ulehčením. Nikdy, přátelé drazí, snad
tak lehce se nemohla přikázání Boží přestupovatí jako
dnes. Nejen že mnohé hříchy ozářeny jsou gloriolou
krásy, ale tisíceré ruce pracují i o tom, aby cestu
k nim upravily co nejschůdněji. Otevřte knihy pře
mnohých básníků a spisovatelů doby naší a poznáte,
jak si dávají záležeti, aby hřích se jevil v podobě co
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nejkrásnější a nejsvůdnější. Není dosti květnatých vý
razů, není dosti barev, jimiž by neozdobili hřích. A co
děje se v tomto vybájeném světě osobností básnic
kých a románových, to opakuje se i ve světě skuteč
ném. Celá řada hříchů prohlašována bývá přímo za
ctnost. Okrádání spolubližních jmenuje se chytrostí,
zdařený podvod zručností, nestřídmost a nečistota
užíváním, nevěra volnosti, tupení všeho posvátného
statečností, zrada odpadlíků hrdinstvím. A tak na
ulehčení hříchů pracuje se slovem i příkladem. Roze
střeny jsou sítě svůdnické všude, a co je obětí, které
již zalovily. Jak pevné a neochvějné vytrvalosti potřebí
jest křesťanu, aby nedal se zlákati na tuto tak ulehčo
vanou cestu hříchu a setrval na cestě ctnosti, jaké
pevné a neochvějné vytrvalosti jest mu potřebí, zvláště
když není dosti trpkostí, kterými by ho hlasatelé hříchu
nestíhali. Vždyť znáte to vy všichni, přátelé drazí, čemu
vydán jest ten, kdo odváží se hřích nazvati pravým
jeho jménem. V našich národních pohádkách se vy
pravuje o hrdinných jinoších, kteří pro princezny vchá
zeli v zápasy se strašlivými draky, jimž po stětí jedné
hlavy narůstaly vždy nové. A zápasům takovým podobá
se namnoze dnes křesťanský život. Aby křesťan ctnosti
st dobyl aneb ji zachoval, kolik dračích hlav musí
skláti. Jakému zápasu vydána jest ctnost křesťanské
dívky, když sta rukou jest napřaženo, aby ji o tento
klenot oloupily, jakému zápasu vydána jest věrnost
manželská, když sta svůdných podkopů jest založeno,
aby manželské štěstí pobořily, jakému zápasu vydána
jest poctivost jinocha a muže, když sta žárem rozpá
lených zraků jim srdce chtivostí zapáliti se snaží. Všeho
dovedou hlasatelé, osnovatelé a ulehčovatelé hříchů
využiti, nezkušenosti, nesmělosti, bídy, nedostatku, žalu
i radosti. Běda tomu, kdo nedovedl vytrvale se jim
opříti, vytrvale je odrážeti a porážeti. |

Snad namane se někomu z vás otázka: A proč
to Pán Bůh trpí? Na to odpovídá Písmo sv.: „Krá
lovství nebeské násilí trpí, a jenom ti, kteří zápasí,
dobývají ho“ (Mat. 11, 12.). Bůh chce, abychom si
království Božího vydobyli a to úsilovnou prací, neboť
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jenom to, čeho člověk po mnohém a neumdlévajícím
boji dosáhl, opravdu těší srdce lidské. Jest to již při
rozeností člověka, že nejmenší radost a nejmenší vážnost
má nad tím, co mu samo do klína padlo. Vážili jsme
si my Cechové samostatnosti království Českého, pokud
jsme ji měli? Nikoliv, ale, jak historikové praví, ha
zardní hrou jsme se o ní připravili. A teprve, když
jsme jí pozbyli, teprve pak počali jsme po ní toužiti,
a jaké zápasy vede národ náš, jaké oběti přináší, aby
si aspoň část jejích práv opět vybojoval. A dá-li Bůh,
abychom zvítězili, jsem jist, že bude jásati nad tím
každé srdce české a že nebude, kdo by si toho ne
vážil. A tak je to i s královstvím nebeským. Není
třeba reptati, není třeba naříkati, poněvadž Bůh nás
nenechává bojovati samy, ale jde nám na pomoc svou
milostí, která dodává ochablým nové síly, klesajícím
nové vytrvalosti. „Bůh zajisté chce, aby všichni spa
sení byli“, praví sv. Pavel (I. Tim. 2, 4) „a působí
proto i chtění i dokonání všelikých dobrých skutků.“
(Filip. 2, 13.)

Jen opříti se, přátelé drazí, o milost Boží, a
pak jistě v konání dobra i přemáhání hříchu pevně
a neoblomně vytrváme. A dosíci milosti Boží, tohoto
základu křesťanské vytrvalosti, není tak nesnadné. Ze
sedmi pramenů se rozlévá do srdcí křesťanských, ze
sedmera sv. katolických svátosti, mezi nimi zvláště ze

vyšší, sám Ježíš Kristus. V této svátosti nacházeli po
třebnou vytrvalost všichni oni hrdinové křesťanských
ctností, kteří ani nejukrutnějšími mukami se nedali od
strašiti od plnění zákona Božího a konání dobra a
nejhroznější smrtí se nedali přinutiti ku přestoupení
těchto příkazů a spáchání hříchu. A po příkladu těchto
mučedníků nacházeli v ní po všecka století potřebnou
vytrvalost křesťanskou všichni oni vynikající synové a
dcery katolické Církve, jichž památku za svatou máme,
a nacházejí ji dosud i všichni ti bratří a sestry s námi
žijící, jichž vzorný křesťanský život obdivujeme. Ptejte
se jich jen, kde uprostřed stoupající zátopy mravní
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zkázy berou pevnost a neoblomnost ctnosti, a ukaží
ám na svatostánek.

Nejbezpečnější pak cesta k nejvyššímu Spomoc
iku a dárci neochvějné vytrvalosti vede skrze tu,
terá všemu světu k němu přístup zjednala a všemu
idstvu jeho srdce otevřela, skrze Rodičku Boží. Bu
dou-li vždy od oltáře Rodičky Boží ku svatostánku za
étati zraky naše a vznášeti se modlitby naše, pak
my, přátelé drazí, přes všecky obtíže vždy hotovi

pudeme konáním dobra plniti zákon Boží a přes všecka
trpení nedáme se pohnouti hříchem k zpronevěře na

příkazech Božích.

Před památným Vlaským dvorem v Kutné Hoře
ýčí se socha slavného bojovníka za práva národa Če
ského, Karla Havlíčka-Borovského. Na podstavci po

níku krátkými slovy vypsán jest celý životní program
ohoto vytrvalého a neoblomného zápasníka: „Přisli
oujte si mně, vyhrožujte si mně, přece zrádcem ne
bDudu.“Přátelé drazí, budiž to ve smyslu křesťanském

programem života našeho. Nechť nám hrozí cokoliv,
echť se nám slibuje cokoliv, zrádci na zákoně Božím

se nestanem! S pomocí milosti Boží věrně a statečně
ři něm vytrvejme, vědomí, že „kdo až do konce vy
rvá, ten spasen bude.“ Amen.

20.

Sv. Hedvika — oddanost do vůle Boží.

Připojením vévodství Slezského r. 1348 Karlem IV.
zemím koruny Svatováclavské v řadu patronů ná

oda Českoslovanského pojata byla 1 patronka lidu
Slezského, kněžna sv. Hedvika.

Narodila se v r. 1172 jako druhorozená dcera
Dertholda, vévody Meránského, z rodiny tak příkladné,
te dům jejich opěvali básníci jako „bránu liliovou“.
7o zvyku tehdejším vychovávána byla v klášteře, až
níže slezský Boleslav požádal ruku její pro svého

byna Jindřicha. Ač Hedvika si zamilovala život kláš
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terní, že by ráda byla zůstala řeholnicí, přece na radu
rodičů svolila ke sňatku se synem knížecím, jenž v r.
1186 uvedl ji do sídla svého Vratislavi. Slezsko bylo
tehdy zhoubnými válkami strašlivě zpustošeno, lid
těžce porobený děsně zanedbán, ano i velmoži plni
hrubosti a nevědomosti. Mladistvá kněžna vidouc
tento bídný stav země, první péči věnovati počala
tomu, aby se poměry ty ve všech vrstvách obyvatel
stva co nejrychleji změnily. Štědrou rukou hojila bídu
lidu, zakládáním klášterů a škol zaplašovala tmu ne
vědomosti a přímluvami u svého manžela snažila se
uleviti porobě národa. Všechno své věno obětovala
skutkům milosrdenství a lásky, a aby nový duch pronikl
všechen život lidu slezského, neváhala ve veřejnémi
soukromém vystupování příkladem předcházeti. Životo
pisci zmiňují se o její vzorné činnosti rodinné, nebof
sama vychovávala své dítky a sama o služebnictvo se
starala, nezapomínajíc na to ani, když o slavnostních
příležitostech dvorského života se zůčastniti musila.
A když dítky její odrostly, aby úplně se mohla věno
vati službám křesťanské lásky, vyprosila si na manželi,
aby žiíti mohla zcela odloučeně od života knížecího,
Po 23letém manželství uchýlila se do kláštera Třeb
nického, žijíc tam jen Bohu, spasení své duše a
bližním.

Dcera Přemysla Otakara I. Anna, kterou pojal
za manželku nejstarší syn sv. Hedviky, Jindřich příjmím
Pobožný, zanechala o ní svědectví, ve kterém dí, že
„mnoho životů svatých a světic přečetla, ale že by
kdy o takovém odříkání a kajícnosti četla, jakou u
tchýně viděla, to že se nepamatuje.“

A všecko toto trápení, které si sv. Hedvika uklá
dala, nevyrovnalo se tomu, které na ni ke konci ži
vota čekalo. Splnilo se, koho Bůh miluje, toho křížem
navštěvuje. A byly to kříže těžké a tak mnohé, že by
pod nimi klesl nejeden. Sestra její Kertruda, provdaná
za Uherského krále Ondřeje II., byla zavražděna bouří
šlechtickou, mladší syn její Konrád spadl nešťastně
s koně a zlomil vaz, manžel její Jindřich zrádně pře
paden ve Hnězdně tak byl zraněn, že za mrtvého již
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byl pokládán, a konečně v krvavé bitvě s Mongoly
zahynula i její chloubá, nejmilejší syn její, Jindřich.
Pobožný.

A přece všecky tyto rány dopadající na její.
sesterské, manželské a mateřské srdce snesla hrdinně.
Po každé té truchlivé zvěsti uchylovala prý se do
chrámu volajíc: „Děkuji Ti, o Bože, že jsi na mne
nezapomněl.“

Byla to hluboká oddanost do vůle Boží, která jí
dodávala odvahy, aby statečně vydržela všecko to, co
by srdce každé snad jiné Ženy v zoufalství uvrhlo,
hluboká oddanost do vůle Boží vdechovala jí na rty
ještě slova díků za všecky ty rány. Pochovavší ko-
nečně i svého manžela, čekala v téže oddanosti již
jen poslední chvíle života. A přiblížily se 15. října 1243..
Zaopatřena svatými svátostmi, líbajíc sošku Panny
Marie ze slonoviny, kterou stále s sebou nosila, zesnula.
tiše, oplakávána veškerým národem.

24 roků po smrti prohlášena byla papežem Kli
mentem IV. za svatou, když před tím již lid slezský
ji vroucně ctíti a vzývati si zvykl. Část ostatků cho
vána jest i ve stoličném chrámu Páně v Praze, a tak
nejen jako patronka vévodství Slezského s korunou.
Svatováclavskou srostlého, ale i jako světice, které
předkové naši si nesmírně vážili, patří k oslavencům
národa našeho.

Život její skvěl se sice mnohými ctnostmi, ale
obzvláštní hloubkou vynikala její oddanost do vůle
Boží. Ustavičná pamět na Matku Páně, stálá úcta.
k jejímu obrazu to byly, které ji učili snášeti všecko
s tichostí na rtech a modlitbou v srdci. A. proto,
přátelé drazí, věnujeme-li jí dnes zbožnou vzpomínku,
vzbuďme i úmysl věnovati síly svéjejí přikladné ctnosti,.
pravé křesťanské do vůle Boží oddanosti.

* *
>

Ve století XIV. žil v Německu muž nevšední
učenosti a vroucí zbožnosti. Byl to jeden z nejslav-
nějších kazatelů toho věku, Dominikán Jan Tauler..
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Zmatky oné doby, ustavičné boje a strašlivé mory pod
jménem „černá smrt“, statisíce lidí zachvacující, půso
bily na jeho ducha tak, že počal úplně opovrhovati
světem a ve dlouhých rozjímáních hledal cestu ku pra
vému blahu lidstva. A tu, když jedenkráte kráčel do
chrámu zabrán ve vážné myšlenky, uzřel u dveří chrá
mových seděti chuďasa, jehož vzezření dojalo ho hlu
bokou útrpností. Chtěje mu nabídnouti případnou
pomoc, pozdravil ho slovy: „Dobré jitro.“ Než, po
divil se, když mu odpověděl: „Neměl jsem ještě jitra
špatného.“ — „Tedy, dej vám Bůh štěstí.“ — „Nebyl
jsem dosud nešťastný.“ Tauler se domníval, že Si
z něho tropí smích, i přistoupil k němu a pravil:
„Jakže, ty pravíš, že jsi dosud nebyl nešťasten, a přece
není člověka, který by mohl říci, že je zcela šťasten.“
„A přece jest tomu tak“, řekl znova chuďas, „všecka
má jitra jsou dobrá a všecky mé dny jsou šťastné,
neznám, co vy nazýváte zlem a neštěstím, a to proto“,
zamlčel se a zahleděl na učence, „že ve všem a všudy
vidím vůli Boží, které se s radostí podrobuji.“ [ poznal
Tauler, že odpovědí touto podává se mu řízením Božím
pravý klíč k rozluštění jej tak mocně zajímající záhady
o bezpečné cestě ke šťastnému, spokojenému a bla
ženému životu lidskému.

Chtiti to, co Bůh chce, podříditi radostně vůli
svou vůli Boží, čili oddanost do vůle Boží toť jedině
správné rozřešení tajemství, kterak může člověk ukojiti
neobsáhlou a zžírající touhu nitra po tom, Co zveme
lidským blahem a štěstím. Byl si toho jist již Sv. apo
štol Pavel, když psal: „Vímeť pak, že milujícím Boha
všecky věci napomáhají k dobrému“ (Řím 8, 28.). A
ptáme-li se, proč oddanost do vůle Boží jest schopna
přivésti člověka k tomuto tak vytouženému cili, tu ví

„díme, že proto, poněvadž ona jediná dává duši nutnou
sílu a srdci přináší vzácný klid.

I. Oddanost do vůle Boží dává duši nutnou sílu.
Dovolávám se, přátelé drazí, svědka nejjistějšího, pro
tože nejsvětějšího, sama Ježíše Krista. Strašlivé úzkosti
zmocnily se ho v předvečer umučení, lidská přiroze

nost jeho zachvácena byla hrůzou před tím,-co viděla
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vševědoucností svou jeho přirozenost Božská chystati.
v Jerusalemě, ale sotva že doznělo potřetí z úst jeho:
„Ne má, ale tvá vůle se staň“, vstává silný a plný
odvahy, vychází první proti svým Katanům a podává
jim ochotně ruce, aby ho svázali a vedli na smrt.
Přátelé drazí, komu z nás nestačil by tento svědek?
Kdo'z nás mohl by ještě pochybovati, že podřízení
vůle vlastní vůli Boží není zdrojem neobsáhlé odhod
lanosti, statečnosti a síly? Oddanost do vůle Boží toť
jako most, po němž přejíti lze bezpečně přes nejne
bezpečnější propasti a přes nejbouřlivější peřeje zloby
a rozvodněné proudy žalu. A čím souhlas vůle lidské
s vůlí Boží jest větší, tím 1 větší silou naplněno jest
lidské nitro. A to bylo, přátelé drazí, co dodávalo oné
silné odvahy millionům mučedníků křesťanských, a
mezi nimi útlým duším dětským. Co je to, co dodává
až dodnes pevné odhodlanosti oněm horlitelům pro
svatou víru, kteří, obětujíce život pohodlný a bezpečný,
ubírají se v daleké končiny zámořské k dílu missio
nářskému, co je to, co tvoří dosud hrdiny křesťanské
statečnosti, jichž podivuhodná rekovnost zůstává ne
povšimnuta, protože jest zjevem příliš častým, takřka
všedním, nežli oddanost do vůle Boží?

Tato ctnost to byla, která Adletu, manželku Pře
mysla Otakara I., naplnila potřebnou silou, aby v zou
falství neklesla, když po l8letém manželství byla od
muže svého vypuzena, koruny královské zbavena a
se čtyřmi dítkami do ciziny vykázána. Tato ctnost to
byla, která ji dodala tak vzácné odhodlanosti, že man
želi odpustila, nové manželce jeho Konstancii neklnula
a jenom Bohu v klášteře sv. Kříže své utrpení žalo
vala. Oddanost do vůle Boží činí i v dobách našich
z tak mnohé křesťanské ženy pravou hrdinku svého
povolání, která přes všecka týrání surového muže,
přes všecka pronásledování osudu zůstává věrnou
manželkou a dbalou matkou, pracující do úpadu a
živící takřka svou krví opuštěnou rodinu. Oddanost
do vůle Boží dodává i dnes srdci tak mnohého kře
stanského muže oné rekovné stálosti, že, byť na všech
stranách klamán, těmi nejbližšími opuštěn a neštěstím.
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za neštěstím stihán, zůstává poctivcem, člověkem
čestným, mravně bezúhonným, který nedává se na
zbabělý útěk, ale vždy znova hotov jest vrhnouti se
v boj života. Pravdou zůstane vždycky, přátelé drazí,
pokud člověk oddanost do vůle Boží neztratí, potud
i sama sebe neztratí. A ptáte se proč? Sv. Augustin
vysvětluje to krásně příkladem vzatým z dějin Starého

„Zákona. Praví: „Ze zaslíbené země nesou na tyči těžké
hrozny Josue a Kaleb. První, kráčející napřed, cítí

-celou tíhu břemene, druhý, beroucí se vzadu, polehčuje
si je, jak mu libo. S obličeje prvého se řine pot,
slunce mu vráží přímo v obličej, druhý jde v příjemném

stínu hroznu. Rty prvého vysýchají žízní, mezi tím Co
druhý svlažuje se občas utrženým zrnem.“ A vysvět
luje to takto: „Tyč, toť kříž, který nésti musíme všichni
bez rozdílu, hrozen, toť milost Boží, jež na kříži se
zrodila. Prvý, kráčející napřed, jsou oni, kteří nesou
kříž na ramenou, ale odvrácení jsou od milosti Boží,
proto je tlačí, proto doléhá na ně všechna jeho tíha,
proto pere do nich plný žár utrpení, vysouší srdce
jejich a naplňuje je mdlou chabostí; druhý, kráčející
vzadu, jsou však ti, kteří nesou sice také kříž, ale
s. obličejem upřeným k milosti Boží, proto jest jim
lehčí, proto je netlačí, utrpení nemá k nim takového
přístupu a když mdloba zmocňuje se nitra a rty sla
bostí prahnou, rosa milosti Boží jim dodá nové síly.“
Kdo nepozbude oddanosti do vůle Boží, ten, přátelé
drazí, nepozbude ani oné posilující pomoci milosti
Boží, a kde jest milost Boží, tam jest i nutná síla

„duševní.
2. A s touto duševní silou přináší oddanost do

vůle Boží i vzácný klid srdci lidskému. Na luzích
Betlemských bylo to již zvěstováno všemu světu. Z úst
andělských ozvalo se tam: „Sláva na výsostech Bohu

„a na zemi pokoj lidem dobré vůle“ (Luk. 2, 14.).
A kde jest dobrá vůle ne-li tam, kde vůle lidská se
shoduje s vůlí Boží, kde vůle lidská se poddává vůli
Boží, či kde vládne pravá oddanost do vůle Boží.
A to, co proneseno bylo anděly, potvrdil i Kristus Pán,
když pravil: „Vezměte jho mé na sebe a naleznete
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odpočinutí duším svým“ (Mat. II, 29.). Nepraví: tělům
svým, ale duším svým, to jest srdcím svým. Divíme
se klidu, který přebýval v srdcích vyvolenců Božích,
divíme se veselosti jejich myslí, spokojenosti jejich
nitra, nezkalené náladě i ve všelikých svízelích a
útrapách a přece rozluštění toho jest tak jednoduché.
Sv. apoštol Pavel píše v listě ke Korintským: „Nad
míru obtížení jsme, nad možnost“ (II. Kor. 1, 8.), ale
hned po několika odstavcích dodává: „Naplněni jsme

otěšením, máme hojnou radost ve všelikém soužení
svém“ (I. Kor. 7, 4.) a to proto, „že usilujeme líbiti
se Pánu.“ Líbiti se Pánu usilujeme, co je to, než sna
žíme se konati to, co chce Bůh, ve vůli dobré, s vůlí
Boží shodné žijeme ? A kde to jest, tam jest jistě pokoj,
mír, klid a radost. Oddanost do vůle Boží naplnila
klidem srdce Jobovo i když tělo v křečovitém pláči
se chvělo a když ruce trhaly roucho na znamení
zármutku při hrozných ranách, jimiž majetek mu zničen,
děti zabity a služebnictvo zhubeno. „Bůh dal, Bůh
vzal, budiž jméno Páně pochváleno“, tato slova jsou
závorou, která nepustí do duše vpravdě oddané ani
stínu nepokoje, neklidu, natož snad zoufalství, i kdyby
celý svět byl pro nás ztracen. To byla slova, jimiž
těšila se i naše světice v těch chvílích, kdy rána za
ranou dopadala naslabá, ženská bedra její, ta slova
vlévají útěchu až dosud všem těm vroucně věřícím
duším, jež všecku naději svou dle slov žalmisty Páně
skládají na Hospodina. Jak často stál jsem, přátelé
drazí, u lůžka otce, který opouštěl rodinu nezaopa
třenou, jak často svátostí umírajících přisluhoval jsem
matce, kol níž stály nedospělé dítky, viděl jsem, že
prsa jejich tlumí těžký vzlykot a přece z očí zářil jim
svatý klid, neboť skláněli se s oddaností pod mocnou
pravicí Boží, šeptajíce vyschlými rty: „Vždyť On vás,
děti mé, Pán Bůh neopustí!“ Ano, přátelé drazí, ne

změrná jest moc pravé křesťanské oddanosti do vůleožÍ!

Duše prodchnutá silou odvahy a srdce zacho
vávající vzácný klid i v nejtěžších chvílích života, ty
nespokojenosti doznati nemohou. Proto řekl jsem, že
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oddanost do vůle Boží jest základem života šťastnéh
a blaženého. To bylo také přesvědčením všech muži
kteří vážnými otázkami lidstva se zabývali. jmenu
krále Aragonského Alfonse Velikého, jenž tázán kdys
koho by na zemi za člověka blaženého považoval, zd
umělce či slavného bojovníka nebo krále a cisaře, od
pověděl: „Dlouho jsem o tom přemýšlel, v čem b
spočívala blaženost života, protože i já po ní toužím
a věřte, že po všelikém uvažování přišel jsem k tomu
že jen ten může býti považován za blaženého, kdo s
odevzdal zcela prozřetelnosti Boží.“ A nestačí-li vá
jméno tohoto muže, tu předvádím vám světce biskup
Augustina, jenž pronesl tutéž myšlenku, byť jiným
slovy: „Blahoslavený člověk, jenž koná vůli Boží
podrobuje se všem jeho řízením; život plný sladkost
a radosti dá jemu Pán.“ Ostatně, přátelé drazí, nen
ani třeba sahati k výrokům těchto mužů dávno ze
snulých, nejhodnověrnějším svědkem jest nám vlastn
zkušenost. Kdy jsme vlastně počali býti nespokojení
rozháraní a nešťastní? Kdybychom chtěli býti upřímm
přiznali bychom se, že právě v tom okamžiku, kd
počali jsme jednati proti vůli Boží. Byl to hřích, vě
domé a dobrovolné přestoupení vůle Boží, který nás
o klidné chvíle oloupil, který nám smutné dny aješti
smutnější noci plné zármutku, výčitek a snad i strachu
způsobil. A kdy, přátelé drazí, naproti tomu cítili jsmt
se skutečně aspoň několik hodin či dnů blaženi, nel
právě tehdy, když svědomí nám říkalo: „Vše, co Bůl
žádá, dobře jsi vykonal.“

Posuďte nyní, přátelé drazí, jak nerozumní jsme
my lidé, a co horšího, my křesťané, když hledáme
blaho života, štěstí a spokojenost v tom, co protiv
se vůli Boží. Posuďte, jak nesmyslné jest ono učení
které hlásá, že člověk bude míti nebe na zemi, až
jenom setřese se sebe jho vůle Boží či přikázání Božích.
Jsou už nesčetné zástupy těch, kteří se osvobodili od
všeho, co Bůh žádá, a přece nikdy svět nebyl tak ne
pokojným a rozervaným, nikdy nebylo tolik zoufalých
nešťastníků jako nyní. Touto cestou k blahu se ně
dojde. Pohleďte, přátelé drazí, na kříž! Jest utvořen

od
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ím, že dvě břevna přes sebe jsou položena. A tak
ytvořují se i všechny ty kříže, útrapy životá. Položte
řevna vedle sebe, položte je pod sebe, kříže nebude.
oložte vůli svou podle vůle Boží, podložte, podrobte

i vůli Boží, křížů míti nebudete, postavte ji však přes
úli Boží a proti vůli Boží, křížů se nezbudete.

A je-li oddanost do vůle Boží základem blaže
ného živofa tu na světě, tím jistějším jest základem
blaženého života na věčnosti. Vždyť byl to Kristus
Pán, který pravil: „Kdo činí vůli Otce mého, ten vejde
do království nebeského.“ Nedivte se, že proto ctnost
tuto tolik doporoučel, že takovým příkladem nám v ko
nání jí předcházel. Všecek život jeho nesl na sobě ráz
výroku: „Nehledám vůle své, ale vůle Otce mého,
kterýž mne poslal“ (Jan 4, 34.). Nuže, přátelé drazí,
jděme po stopách svého Božského Mistra, jděme za
tou, která po něm první odhodlaně se cestou tou vy
dala, za Rodičkou Boží. „Staniž se mi podle slova
tvého“, bylo úvodem k této cestě, bylo jejím pokra
čováním i koncem a cesta ta vedla ji, byť i přes ka
menitou, slzami zkropenou a vzdechy posetou Kalvarii,
k blaženému žití tu na světě a věčnou radostí oplý
vajícímu životu na věčnosti.

Vypravuje se v dějinách našich, že český král
Ferdinand If. měl ve zvyku modlívati se každodenně
takto: „Pane, žádá-li toho oslavení Tvé a spasení mé,
abych byl větší a mocnější, nežli jsem, vyslyš mne a
já Tě budu oslavovati. Žádá-li toho oslavení Tvé a
spasení mé, abych zůstal v tom stavu, ve kterém jsem,
prosím Tebe, zachovej mne v něm a já Tě budu osla
vovati. Pakli by ale ponížení mé prospívalo k oslavení
Tvému a spasení mému, poniž mne; i tu Tě budu
oslavovati.“ A této oddanosti do vůle Boži přičítal
záchranu svého života, své říše i své koruny. Bude-li,
přátelé drazí, modlitba tato modlitbou naší, pak i nám
oddanost do vůle Boží zachová štěstí života, zabez

očí říší věčného blaha s korunou nehynoucí slávy.men.

11
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21.

Bl. Anežka— pokora.

| Jsou stromy, jež blížíce se skonu vypučí ještě
v nádherný květ a když uvadá, zmírají s ním. Něco
podobného stalo se před smutným zánikem prvého
královského rodu českého Přemyslovců. Nádherný pak
květ, který vydal umírající kmen Přemyslův, byla bl.
Anežka, dcera krále Přemysla Otakara I. Narozená
v Praze 20. ledna 1205 vychovávána byla u proslulých
řeholnic řádů cisterciáckého v Třebnici ve Slezsku a
v Doksanech v Čechách k postavení královny a cí
sařovny, neboť již od útlého mládí tří roků nabízeni
byli rodičům jejím přední členové panovnických rodů,
ucházející se o její ruku. Než Anežka dospěvši věnovala
srdce své Pánu daleko vyššímu, Králi trním korunova
nému. A na tuto cestu přivedl ji onen veliký světec,
v němž jakoby ožil duch sv. apoštolů, sv. František
z Assisi, jenž k obrození prohnilé společnosti tehdejší
založil znamenitý řád Menších bratří pro muže a se
sv. Klárou řád Klarisek pro ženy. Anežka stala se
nadšenou ctitelkou myšlenky sv. Františka a sv. Kláry
a vymohla na královském bratru Václavu svolení i
podporu ku stavbě dvou klášterů v Praze pro syny
a dcery nové řehole. A když dostaven byl zbožný
útulek Klarisek oblekla sama se sedmi dívkami ze
vzácných rodin českých roucho řeholní a 11. listopadu
1234 složila u přítomnosti biskupů, královského dvora
a mnohých pánů slavné sliby do rukou kardinála Ka
jetána, v Čechách právě meškajícího. Papež Řehoř IX.
jmenoval ji z vděčnosti prvou abatyší, ona však již
po třech letech se zřekla tohoto názvu, nechtějíc býti
a slouti, leč starší sestrou.

Byla to hluboká pokora, která vedla bl. Anežku
k tomuto kroku, a ctnost tato provázela ji v celém ži
votě. Životopisec její vypravuje, že konala v klášteře ty
nejhrubší práce, takže nebyla správkyní, nýbrž služeb
nicí sester. Pokorné srdce její vedlo ji k těm nejniž
ším, k ubohé chudině, které se stala dobroditelkou
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takřka nevyčerpatelnou a pro niž založila i zvláštní
bratrstvo sv. Františka, z kterého se vyvinul pak řád
Křížovníků s červenou hvězdou. Učila se této ctnosti
pokory před křížem a obrazem bolestné Rodičky Boží,
před nimiž vydržela dlouhé hodiny s rukama rozpja
týma klečeti. Nejkrásnější svědectví o ctnostiplném ži
votě -této královské dcery podávají nám zachované
čtyři listy samé sv. Kláry, když neuvedeme ani chvalo
řeči papežů Řehoře IX. a Innocence IV.

Ačkoliv žila Anežka za tichými zdmi kláštera,
vznešená osobnost její nezůstávala bez vlivu i na ve
řejné zaležitosti jak rodiny královské, tak všeho ná
roda a vlasti. V rodině královské byla moudrou rád
kyní a blahovolnou prostřednicí, zvláště bratru svému
Václavu I. Jí měl co děkovati, že ujala se přání jeho
u Stolice papežské, jí měl co býti vděčen, že zaže
hnala občanskou válku, která ze sporu jeho s Krále
vicem Přemyslem Otokarem II. hrozila naplniti naši
vlast ohněm, krveprolitím a spoustou. Národu pak
byla vždy laskavou těšitelkou a oddanou ochránkyní
v těch dobách, kdy žal a utrpení dotkly se jeho Čel.
A byla jich nemalá řada. Vždyť viděla káceti se do
hrobu tolik českých panovníků, svého otce, svého
bratra a Co nejsmutnějšího i svého synovce, onoho
slavného železného a zlatého krále, Přemysla Otakara II.
a S jeho pádem viděla i pád Českého národa, vyda
ného na pospas hrabivého Otty z Brandeburka. Jako
stařenka 73letá dožila se tohoto nezměrného utrpení
vlasti, která vyloupená, hladem a morem navštívená,
s lidem zoufalým ve smrtelných křečích takřka se sví
jela. Tehdy srdce její usedalo hroznou bolestí, protože
tak málo mohla pomáhati, jsouc sama bídě a nouzi
vydána. Svaté ruce její zvedaly se k nebesům, aby
ukrácení byli dnové navštívení, aby sirotek královský
Václav II. z dalné ciziny se vrátil a nový Život zemi
České přinesl. Nedočkala se sice splnění své prosby,
zemřevší 2. března 1282 ve stáří 77 roků, ale jakoby
Bůh přijal v obět její smrt, hned potom počaly šťast
nější doby národa.
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Tělo její pochováno bylo v klášterní kapli Panny
Marie před hlavním oltářem. Tam odpočívalo až do
r. 1420, kdy husité klášter její přepadli a hrozně zpu
stošili. Ležel v rozvalinách až do r. 1556, kdy byl ob
noven Dominikány, ale jen na krátko. R. 1611 přepadli ho
protestanté, vybili mnichy a pobořili opět všecky budovy.
Za 16 roků zvedly ho ze zřícenin Klarisky, za 62 roků
však založili v něm oheň francouzští paličové, po celé
Evropě se potloukající a opět ho zničili. Pak již ob
noven byl nuzně a r. 1782 úplně zrušen. V budovách,
kde modlila se za národ svůj bl. Anežka, vládla ohav
nost zpuštění a teprve před několika lety založena
byla zvláštní jednota, která si vzala za úkol klášter
bl. Anežky k bývalé slávě povznésti.

Za těchto smutných dob zmizel hrob naší svě
tice a marně bylo po něm do této doby pátráno.
Staré proroctví praví, že České zemi nastane blahá
doba pokoje a požehnání, až tělo sv. patronky bude
nalezeno.

Pokud však, předrazí přátelé, nalezeno nebude,
nechť aspoň duch bl. Anežky mezi námi a v nás žije,
neboť i tak můžeme se dočkati dob pokoje, blaha a
požehnání. A duch ten zračí se v té ctnosti, kterou
především provanut byl život její, ve svaté pokoře
křesťanské, před křížem a obrazem Matky Páně čer
paně. Věnujmejí krátkou pozornost.

> *
*

V předmuvě ke svému životopisu napsal náš
Karel IV. tato významná slova, jež ovšem nástupcům
jeho měla býti zlatým pravidlem života: „Až budete
po mně vládnouti, ozdobení jsouce diadémem krá
lovským, pomněte, že i já jsem vládl před vámi a
obrátil jsem se v prach a bláto červů; podobně
padnete i vy, pomíjejíce jako stín a jako květ polní.
Co platí urozený rod nebo nadbytek statků? ....
Neceňte život svůj jako bezbožní, neprávě smyšlejíce,
poněvadž jste nepatrní; vždyť od Boha jsouce stvo
ření, z ničeho jste se narodili, potom v nivec se
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obrátite, jakobyste nebývali.“ A co to bylo přátelé
drazí, co diktovalo Karlu IV. tyto vzácné myšlenky?
Byla to jeho hluboká pokora,.ona ctnost, která zvláště
ukazovala jeho veliký křesťanský charakter. Pravím:
zvláště ukazovala, a to proto, že pokora jest ctností
výlučně křesťanskou. Pohané, přátelé drazí, této ctnosti
neznali, oní pro ní vůbec ani jména neměli, ji zrodilo
teprvé křesťanství. Přišla na svět s Kristem Pánem,
když On, Syn Boží, dle slov sv. Pavla (Filip. 2, 7)
sám sebe zmařil, vzav na sebe podobu služebníka,
ano ještě více, když se až k dřevu kříže ponížil. On
ji učil znáti lidstvo, když volal: „Učte se ode mne,
neboť já jsem tichý a pokorný srdcem“ (Mat. 11, 29),
když přikazoval: „Kdo z vás větším jest, buď vaším
služebníkem“ (Mat. 23, 11),a když napomínal: „Když
jste učinili všecko, co vám přikázáno jest, rcete: slu
žebníci neužiteční jsme.“ (Ibid.) A Kristem v srdce
lidská vsazena, apoštoly slovem i skutkem dále byla
pěstována. Sv. apoštol Pavel učí jí Korintské, domlou
vaje jim: „Čo máš, čeho bys nepřijal, a přijal-lí jsi,
proč se chlubíš, jakobys byl nepřijal?“ ([. 4, 7). Sv.
Otcové ukazují na ni, jako na význačný rys, kterým
rozeznává se povaha i prostého křesťana od nejzna
menitějšího mudrce věku starého.

Je-li pokora ctností výlučně křesťanskou, jest i
křesťanům zvláště potřebnou. Sv. Augustin ukazuje
na to, pravě: „Když tázán byl Demosthenes, nejslav
nější řečník Athenský, nač třeba především míti zřetel
pří umění řečnickém, řekl: „Na výslovnost!“ — a
podruhé? — „Na výslovnost!“ — a potřetí? — „Na
výslovnost!“ — Podobně kdyby se mne někdo tázal,
která jest prvá cesta ku pravdě Boží, odpovím: „Po
kora“ — a druhá? „Pokora“ — a třetí? — „Pokora.
Zkrátka a vždy pokora!“ A mohl to říci tento slavný
učitel církevní plným právem, poněvadž již Písmo Sv.
praví: „Kde jest pokora, tam jest i moudrost“ (Přísl.
H, 2). A sv. Apoštol Jakub ještě zřetelněji to potvrzuje,
když píše: „Bůh zajisté se pyšným protiví, ale po
korným dává milost svou“ (4, 6). Základem života
křesťanského byla jmenována pokora a počátkem všech
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ctnosti bez pokory shromážditi chce, nese prach
proti větru.“

Ovšem, přátelé drazí, musí to býti pokora pravá,
neboť jako mezi drahokamy setkáváme se s řadou pa
dělků, které mají sice tutéž barvu, týž lesk, ale nemají
tutéž podstatu, tak i mezi křesťany setkáváme se často
s osobami, které mají tvářnost pokorných, ale pravé
pokory v nich není. Šv. František daleský praví o nich,
že jsou pokorní jazykem, ale ne srdcem! Dle čeho se
tedy pozná křesťan v pravdě pokorný?

I. Předně po tom, že miluje pozadí. Dle slov
sv. Pavla: „Nebývejme marné chvály žádostivi“ (Gal.
5, 206),snaží se vystříhati všeho, co by naň zraky lidí
obracelo. V chůzi, v řeči, v oděvu i denním zaměst
nání, ano i v modlitbě vyhýbá se všemu nápadnému.
Nevystavuje přednosti své, i když si je jich vědom,
jako zboží, které se nabízí. Podoben stromu ovocnému,
který, čím více jest ovocem obtížen, tím hlouběji větve
své sklání, hledí skrýti všecko, co by o přednostech
jeho svědčilo, pamětliv slov sv. Augustina: „Odkrývá-lt
člověk, přikrývá Bůh, ukrývá-li člověk, odkrývá Bůh!“
Nebylo apoštola, který by vedle sv. Petra byl více vy
znamenáván od Krista Pána nad sv. Jana. A otevřete-lt
jeho evangelium, nikde se nedočtete, že by při vypra
vování skutků Páně sebe jmenoval. Má-li o sobě mlu
viti, vždycky mluví v osobě třetí, a to proto, jak dí
sv. Cyrill Alexandrinský, abyi nejmenší zdání odstranil,
že snad pro lásku, kterou ho Kristus miloval, byl
apoštolem lepším a. význačnějším. A jako nevynáší
V pravdě pokorný křesťan své přednosti na trh veřej
nosti, tak ani se nermoutí, nejsou-li dosti ceněny od
jiných, ano i když jsou snad přehlíženy a snižovány,
poněvadž to jemu před Bohem uškoditi nemůže. Krásně
vyslovil to sv. apoštol Pavel: „Mně pak to za nej
menší jest, abych od vás byl souzen, aneb od lid
ského soudu .. . kdo mne soudí, Pán jest!l“ Svět,
přátelé drazí, ten zřídka kdy ocení, buď přecení, neb
podcení. Bylo to v říjnu r. 1368, kdy Karel IV. stanul
podruhé v hodnosti císařské před branami Říma, aby
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tu papežem Urbanem dal korunovati manželku svou
korunou císařskou. Když papež 31. října přibyl z Ave
nionu k hradbám věčného města, tehdy Karel vyšed
v oustřety se vším duchovenstvem a hojným lidem,
ssednul u brány vedle kastellu u sv. Anděla s koně
a pojav bílého mimochodníka, na němž Urban jel, za
uzdu, pěšky vedl ho až ke stupňům kostela Svato
petrského. [ našli se mnozí, kteří na to se hněvem a
S posměchy patřili, než Karel toho nedbal, neboť ti,
kteří tomu porozuměli, jak praví Palacký, „nad tímto
zjevem křesťanské pokory stanuli radostí jako u vy

tržení.“ Neplatilať pocta tato osobě, ale úřadu náměstkaKristova. (Kniha IX.)

2. Druhá známka, po níž poznati lze pravou po
koru křesťanskou, jest, že ničeho sobě, ale všecko
Bohu přičítá. Slova sv. Pavla: „Milostí Boží jsem, co
jsem“ (I. Kor. 15, 10.), křesťanu vpravdě pokornému
jsou stálou upomínkou, že všecky dobré úmysly, které
pojal, všecky dobré skutky, které vykonal, všechny
zásluhy, kterých si získal, zkrátka veškerý jeho spra
vedlivý a bohumilý život není jeho dílem, ale Boha
nejvýš dobrotivého a milosrdného. Sv. František Se
rafinský, onen. světec, v jehož zahrádce zkvetl líbezný
květ naší bl. Anežky, tázán byl jednou bratrem Mas
seem: „Kterak to, že k tobě lidé v takovém množství
se hrnou, když nejsi přece ani vznešeného rodu, ani
učený, ani krásný, ani chytrý?“ A pokorný František
klesnuv na kolena a zvednuv ruce odpověděl u svatém
vytržení: „Ten, který všecka srdce zná, ví, že k vůli
mně se to neděje, neboť dobro není dílem člověka,
ale Boha. Jemu jedinému budiž za to Čest a chvála.“
(Fioretti.) Ano, přátelé drazí, kdo na své síly spoléhá,
na třtinu spoléhá. Na sílu svou spoléhal Petr při po
slední večeři a za několik hodin zlomila se jako stéblo.
A co my jsme teprve proti tomuto muži? Proto píše
sv. Augustin: „Naše přednosti a zásluhy, Ó Bože, jsou
tvé dary. Kdyby lahodná a silná ruka tvá mne ne
držela, snad by pro pohoršení nade mnou ztrnult i ti,
kteří mne nyní chválami zahrnují.“
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3. A třetí známkou křesťana vpravdě pokorného
jest, že jiných neodsuzuje. Maje na pamětí svou vlastní
slabost a nedostatečnost, snaží se pochopiti slabost
a nedostatečnost svých spolubližních a přikrýti pláštěm
křesťanské lásky jejich chyby a poklesky. V paměti
mu tkví stále ono množství mužů a žen, kteří z pro
středí světem odsuzovaného a opovrhovaného stali se
obratem světci a světicemi, mezi tím co ti, jež svět
pro dokonalost jejich obdivoval, zemřeliv nekajícnosti,
propadnuvše věčné záhubě. Sv. František Sáleský,
slavný biskup Ženevský, uslyšev mluviti pohrdavě
o hříšnících, pravil: „Bratří, kdyby byl Pán těmto
lidem polovici těch milostí prokázal, které mně uděliti
ráčil, jistě by ho více milovali a věrněji mu- sloužili,
nežli já, neužitečný a ničemný hříšník.“ A bl. Tomáš
Kempenský píše: „Kdybys snad i viděl jiného, an
zjevně hřeší, nebo hrubých zločinů se dopouští, nesměl
bys přece se za lepšího pokládati, poněvadž nevíš,
jak dlouho v dobrém setrváš. Všichni jsme křehcí, ale
ty nikoho za křehčího nepokládej, než sebe sama“
(Následování Krista I, 2.).

To jsou, přátelé drazí, tří známky, podle nichž
lze poznati pravou křesťanskou pokoru. Jsou jako tři
stupně, po nichž přicházíme k této ctnosti, kterou ně
kteří spisovatelé nazývají ctností andělskou, jelikož
andělé se ustavičně Bohu koří. Než, mnohému z vás
tane na rtech otázka, jak se dostati k těmto stupňům?
Je to snadné, stačí k tomu Častější úvaha o dvou
otázkách. První zní: Kdo jsem já? Druhá: Kdo jest
Bůh?

Kdo jsem já? Jsem člověk, snad zámožný, učený,
oslavovaný, zdravý člověk. A přece při: tom všem
nejsem nic. 1500 millionů lidí Žije na světě, a já mezi
nimi jsem jenom jako to zrnéčko písku, po kterém teď
šlape moje noha. A zdraví, síla? Jedna jediná nepa
trná choroba, a kam se poděje mé zdraví a síla?
A sláva? Dnes se ti lidé koří a zítra tě budou kame
novati. A učenost? Znáš něco málo z těch knih, které
se octly ve tvé ruce, a počítej, co millionů je svazků,
které vůbec ani nikdy neuvidíš. A zámožnost? Za
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jednu hodinu můžeš všecko jmění ztratiti, a kdybys
je sto let držel, jedna vteřina tí je vezme — vteřina
smrti. Nuže, co jsí, než ubohý, politování hodný tvor
jako my všichni, stín zemi přecházející.

A kdo jest Bůh? Divíš se světu, závraťtě pojímá
nad nekonečností vesmíru, a přece všecko to, co jest
proti Bohu? Když tak velikolepé jest dílo, jak velko
lepý a velebný musí býti On — Stvořitel. Není divu,
přátelé drazí, že veliký fysík a hvězdář Newton shlí
žeje obrovské prostory nebes padal na kolena, volaje:
„Jsem si jako dítě, které si hraje na břehu moře a tu
neb onde nachází hladký oblázek neb krásnou mušli,
mezi tím, co obrovský oceán prostírá se přede mnou
nezbádaný.“ Slovem: „Kdo jako Bůh“, jako bleskem
zasažen zvrátil se pyšný Satan v propasti pekla a tak
úvahou o tom klesá až dosud každá domýšlivost
ze srdce člověka.

Přátelé drazí, uvažujme i my o tom často, denně.
Jest toho třeba právě nyní, kdy tato domýŠlivost stoupá
měrou úžasnou, kdy všichni tlačí se do popředí,
všechno sobě přičítajíce a každým druhým opovrhu
jice. Uvažujme o tom tím hlouběji, čím výše se nese.
Do vysokých věží blesky bijí. A věže domýŠlivosti
lidské jsou již tak vysoké, že snaží se £ Boha s jeho
trůnu vytlačiti a obmezenému rozumu člověka kadidlo
zapalovati. Nebude-li v srdcích našich toho, co by
děsným účinkům blesků zabránilo, nebude-li v srdcích
našich pravé křesťanské pokory, pak pyšná stavba
nynějších společenských řádů může se zhroutiti jedním
rázem.

Vizte, přátelé drazí, Rodičku Boží. Ke slávě, nad
niž větší ve světě nebylo, ke slávě Matky Boží byla
povolána a přece nebylo u ní aní stínu domýšŠlivosti.
V ústraní nazaretském žije, plná skromnosti anděla
přijímá, dívkou, služebnicí Páně se nazývá, a přece
za Královnu světa byla zvolena. A když Alžběta ji
„požehnanou mezi ženami“ nazvala, ve velebném
chvalozpěvu tuto přednost nepřičítá sobě, ale tomu,
kterýž mocný jest a který shlédl na ponížení sluhy
své. A jak pokorně žila, tak pokorně umírá. Pokora
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byla základem jejího života a proto život její koru
nován byl všemi hvězdami ctností.

-V roce 1074 vracel se z Říma do Čech kněžic
Jaromír ozdobený biskupským důstojenstvím a staří
věrní druhové jeho vyšli mu vstříc až na hranice
zemské, vítajíce ho s radostí velikou. On pak přijav
je, obrátil se k nejmilejšímu z nich a pravil: „Podívej
se, Bělku, jakou bradu přináším“ a pohladiv ji, domýš
livě doložil: „věru, byla by císaře hodna.“ Upřímný
Bělek mu však odpověděl: „Totě, pane, arci krásné,
ale ještě krásnější bude, přinášíš-li též mysl biskupa
hodnou.“ (Palacký. Kniha III.) Až jednou, přátelé drazí,
staneme na hranicích života a přijde nám vstříc náš
nejmilejší přítel, anděl strážný, aby nás provodil
ke trůnu Božímu, po ničem se nebude ptáti než po
tom, přinášíme-li mysl křesťana hodnou. A štěstí pro
nás, bude-li to mysl pravou křesťanskou pokorou ozdo
bena, neboť pak splní se na nás slovo Páně: „Po
korného duchem přijme sláva.“ (Přísl. 29, 23.) Amen.

22.

Arnošt z Pardubic — útrpnost.

Ve století XIV. vzešly na obloze národa Českého
dvě. hvězdy, jichž jasná záře nebyla utlumena ani nej

jejich i v zoufalých temnotách vlasti naší a hřálo láskou
a. zapalovalo nadšením i srdce vší naděje se takřka
vzdávající. Znáte je dobře tyto slavné hvězdy, byli to:
Otec vlasti Karel IV. a jeho rádce a pomocník, prvý
arcibiskup Pražský, Arnošt z Pardubic.

Arnošt pocházel ze starožitného rodu rytířů Ma
lovců a narodil se na hradě Hostinném u Ouval blíže
Prahy 25. března 1297. Dětství ztrávil v Kladsku na
farní škole Panny Marie při klášteře Johanitů. Tam
také již oddal se v ochranu Rodičky Boží slibuje býti
jejim ctitelem po všechen život. Ze školy farní přešel
do: vyšší benediktinské školy v Broumově, odkud
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r dosažení úplného vzdělání přestoupil na školu bi-.
kupskou v Praze. K nabytí zkušeností a k prohlou-
není vědomostí vydal se na cesty do Italie a ztrávil
4 roků v Bononii a Padově, poslouchaje nejzname
nitějšíprofessory té doby. Nabyv vysokých hodností
miveršitních odebral se k papežskému dvoru do Avig
nonu ve Francii, kde přijal posvěcení na kněze a
menován byl kanovníkem při biskupském chrámu
, Praze a hned potom kapitulním děkanem. V r. 1343.
zvolili ho kanovníci jednomyslně svým biskupem, kte
rážto volba radostně potvrzena byla papežem Kli
mentem VÍ. Na stolci biskupském rozvinuly se všecky
skvělé dary ducha a srdce Arnoštova v plný květ..
Prvá péče jeho platila kázni duchovenstva i lidu a
jeho přičiněním se stalo, že české kněžstvo brzy vy
nikalo nad všechno ostatní. Podporován Karlem do
sáhl v r. 1344 toho, oč usilovala již řada panovníků
z rodu Přemyslova, vymanění biskupství Pražského
z nadvlády arcibiskupů Mohučských a založení zvláštní
české ' metropole, v níž oživnouti měla myšlenka
sv. Cyrilla a Methoda. Na poděkování za to položen
byl základní kámen k slavnému velechrámu. sv. Vít
skému a brzy po té r. 1347 k slovanskému klášteru
Emauzskému. A když r. 1348 Karel IV. zřídil v Praze
universitu, odvděčil se mu Arnošt, že vyzval ducho-.
venstvo k hojnému skládání nadací, z nichž první a
nejznačnější nesla jmeno Arnoštovo. Právem lze říci,
že Čírkev stala se matkoua živitelkou pražské vysoké
školy. Pánové světští neučinili pro ni ničeho. Štědrou
lásku arcibiskupovu uznal i Karel IV. uděliv za to:
jemu 1 nástupcům jeho kancléřství university. A jako
při těchto podnicích národních, tak i při ostatních
srostla činnost Arnoštova s Karlovou, že nebylo. takřka
jedné záležitosti říšské, v níž by se měrou nejlepší
neukazovala. Stál Arnošt při budování Karlštejna, No-
vého města Pražského, slavného kamenného mostu,
byl průvodčím a rádcem císaři na dalekých cestách a
to s takovým úspěchem, že v r. 1362 pomýšleli kar
dinálové, přesvědčení o věhlasu Arnoštově, vsaditi mu.
ná hlavu korunu papežskou.
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A při této slávě zůstával Arnošt mužem napro
sto skrovným. Ač nucen byl držeti skvělý dvůr, ži
pro svou osobu chudičce. Spával na holé zemí pod
hrubou přikrývkou, důchody své věnuje ve prospěct
strádajících. Vystavěl špitály v Českém Brodě, Příbrami
a Libáni, každého dne živil u svého stolu dvanáct:
chudých, podporuje je nad to penězi, na Velký pátek
pak rozdával nejméně 70 postavů sukna. A to čini
nejen v Praze, ale všude na panstvích arcibiskupských,
i kde právě cesty konal. Zvláště pak otevřena byl
štědrá ruka jeho za morové rány, která dvakráte ato
v letech 1358 a 1359 Čechy navštívila, a za hrozného
hladu v r. 1362. A co při tomto prokazování milosr
denství jest zvláště význačné, nepřičítal dobra tohoto
sobě za zásluhu, nýbrž milosti Boží.

Touto štědrou, útrpnou a milosrdnou láskou uka
zoval se býti pravým synem té, která se nazývá Matkou
milosrdenství. Synovství slíbil jí jako dítě a synovskou
lásku zachoval jí až do své smrti. Svědčí o tom tolik
příkladů, že může býti nazýván arcibiskupem Marián
ským. Den ze dne modlíval se hodinky ke cti Panny
Marie, nařídil každodenně sloužiti mši sv. ranní tak
zv. Maturu k poctě Bohorodičky, vystavěl mnoho Ma
riánských chrámů, na jejichž stěnách 1 oknech dával
se malovati, an klečí před Matkou Páně a klade jí od.
znaky své hodnosti k nohoum; a Co nade vše hlásá
jeho přítulnost a oddanost k Rodičce Boží, jest zá
zračná soška Panny Marie na Svaté Hoře u Příbram.

Právem napsal o něm kronikář Bedřich z Veitmile,
že „památka jeho v požehnání zůstávati bude na věky“,
neboť, ač ode dne smrti jeho, od 30. června 1364 uply
nula staletí, aspoň ty tisíce Čechů katoliků, kteří sta
nou na prahu ambitů svatohorských, jménu jeho žehnat
nepřestanou. Pochován byl po svém přání ve farním
Chrámu Páně v Kladsku tam před tím oltářem, před nímž
za syna Matky Boží se prohlásil, jak praví dějiny, zá
velikého pláče všeho lidu i duchovenstva a hned při
tom nazýván blahoslavencem a světcem Českého národa.

Dnes, přátelé drazí, odtrženo jest Kladsko od
Koruny Svatováclavské, hrabivost velikého Bedřicha
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ruského nás připravila o tento kraj as ními o klenot
pstatků Arnoštových. Než, byť tělo jeho odpočívalo
; cizině, duch jeho jistě žije s námi. Nuže nechf žijí
5 námi i ty ctnosti, jimiž se duše jeho vyznamenávala,.
vyláště pak pravá Štědrá křesťanská uútrpnost!

> >
*

| Není, přátelé drazí, jména dojemnějšího nad jméno:
„útrpnost“; vždyť o něm praví básník, že je „andělé
na křídlech s nebe snesli, by láska s bolem v objetí
si klesly.“ Ano dojemná jest útrpnost, ale musí to býti:
útrpnost křesťanská, musí to býti soucit s bídou, ne
dostatkem a bolestí bližního, vycházející z oné po
svátné pohnutky, která má pronikati všechen život
křesťanský, z lásky k našemu Spasiteli Ježíši Kristu..
Pohnutku tuto žádá On sám a to neodvolatelně. Vy
hledejte si kterékoliv místo sv. Evangelia, kde mluví o
kterémkoliv skutku, jímž projevuje se soucit s bližním,
vždy naleznete tam slova: „Propter me“ — Pro mne!
Pochopujeme proto slova sv. Jana Zlatoústého, když
píše: „Útrpnost jest ne pouze pomáhati, ale pomáhati:
s láskou.“ Láska ke Kristu Pánu, s kterou skláníme
se k ubožákům, ta dodává teprve této ctnosti pravé:
svatozáře, ta ji činí skutkem bohumilým a pro duši
lidskou záslužným. Vypravuje se o triumfálních vjez
dech císařů římských, že plýtvali penězi mezi lid há
zenými, a přece nikdo se to útrpností nazvati neodváží,.
protože pohnutkou toho byla pýchaa domýŠlivost; vy
pravuje se o korunovacích králů Ceských, že strojeny
byly skvostné hody, podávány drahé nápoje pro vše
chen pražský, zvláště chudý lid, a přece ani to ne
bylo útrpností, protože pohnutkou toho byl starodávný
zvyk a ohledy lidské. Vždy památným zůstanou slova.
sv. Pavla: „A kdybych rozdal na pokrmy chudých
veškeren statek svůj a vydal tělo své k spálení, lásky
pak kdybych neměl, nic mi to neprospivá.“ (I. Kor.
13, 3). Útrpnost bez lásky jest jako květina bez ko
řene, snad chvilku se ještě zelená, ale aby vykvetla a.
ovoce vydala, toho se nedočkáme.
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Za to však ta pravá útrpnost, která kořeny svými
tkví v lásce ke Kristu, rozvíjí se nejen v nádherné
„květydokonalého života, ale přináší i požehnané ovoce
zásluh, jevící se v tomto životě pozemském 1 V Život

-onom na. věčnosti.
1. Nuže jak, přátelé drazí, asi jeví se požehnané

plody útrpnosti již v životě časném? Sv. Jan Zlato.
ústý píše: „Nic nás tak neoblažuje, nic nás tak ne.
povyšuje, nic nás tak neobohacuje a Bohu podobným
nečiní, jako dobrodiní a hojné uštědřování.“ V těchto
"slovech vyjádřeno jest všecko to, čím srdce útrpné
Bůh již zde na světě odměňuje.

a) Především blahem, to jest oním vnitřním uspo
kojením, které jest výsledkem bohumile vykonaného

činu. A blaho to je tím vyšší, čím ochotněji a radost
něji jsme dobro vykonali. Nebudu vám to, přátelí
drazí, dokládati výroky Písma sv. nebo sv. Otců, nebol
možno se každému z vás o tom osobně přesvědčit
Ve vzpomínkách jednoho z českých kněží lidumili
četl jsem, jak k němu přišel nejbohatší muž osady a
pravil: „Velebný pane, vaše kázání o blaženosti ne
beské bylo velmi krásné, ale jedno jste nám při něm
neřekl, kde vlastně to nebe jest.“ A kněz mu odpo
věděl: „To vám, pane, mohu na místě odpověděti
Podívejte se, tamhle v tom malém domku bydlí ubo
žáci plní bídy a nemoci. Dávám vám návrh: Nakupte
zásob, donesté to tam se slovy: „To vám nesu “

jménu Pána a Spasitele našeho“, promluvte s nim
několik okamžiků laskavě a upřímně a až půjdete zpět
pomodlete se vroucně za všecky. A pak si sáhněte n
srdce, a jest-li potom nebudete ještě vědět, kde jt
nebe a jaká jest jeho blaženost, přijďte ke mněa ji
za vás celou tu výlohu zaplatím.“ A nebylo prý toho
potřebí, neboť boháč přiznal, že po vykonání všeho
byl opravdu dobré půl hodiny v nebi.

b) Oblažujíc srdce lidské povznáší spolu pravá
útrpnost křesťanská člověka nade všecku všední spo
lečnost. „Nic tak nevyznačuje křesťana jako dobro
činnost“, dí sv. Chrysostom. Zlomyslnost světa jesi
„dnes taková, že na každou ctnost dovede vrhnout
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nějakou skvrnu. Jenom na útrpnost se neodvažuje,
před dobrým skutkem musí umlknouti ústa největšího
posměvače a zlolajce. Známo vám, přátelé drazí, jaký
boj se rozpoutává proti všemu, co jest katolické.
Slovem 1 tiskem hlásána jest přímá nenávist proti na
šemu náboženství, proti naší Církvi. „Pryč s ní ze škol!
Pryč z veřejného života! Pryč z každého veřejného
působení !“ Než, přátelé drazí, z těch míst, které Církev
almužnami vydržuje, ve kterých z lásky ke Kristu ruce
řeholnic mrzáčky všeho druhu -ošetřují, ve kterých
k nezhojitelně nemocným a nákazou nebezpečnou po
stiženým se ochotně sklání, odtamtud Církev vyhnati
se neodvažují. Před branami těchto ústavů, útrpné
lásce posvěcených, zášť nejsilnějších křiklounů umlká.
A to je, přátelé drazí, triumf našeho náboženství.

c) Další odměnou křesťanské útrpnosti jest, že
člověku přináší požehnání. „Kdo náchylný jest k mi
losrdenství, požehnán bude“, praví již starozákonní
kniha Přísloví (22, 9.). A sv. Pavel to potvrzuje řka:
„Kdo v požehnání rozsívá, v požehnání žíti bude“
(II. Kor. 9, 6.). Přátelé drazí, zdá se, že čím chudší
křesťan, tím lépe to ví. Pohleďte kol sebe a uvidíte,
že spíše žebrák se žebrákem se o poslední sousto
rozdělí, než by bohatec hnul přebytky svými. Pěknou

„vzpomínku vypravuje zvěčnělý spisovatel Kosmák o své
matce. Napomínala prý ho: „Dítě, dá-li ti Bůh štěstí,
nebuď nikdy tvrdý k chudým“, a dokládala: „Vidíš,
jednoho roku urodilo se velmi málo bramborů; báli
jsme se, že s nimi do jara nevystačíme. Otec zaka
zoval přísně nešetřit, nebo snad rozdávat. Přišla zima
a mnozí lidé neměli, co do úst vzít. A tu přišel ke mně
chuďas a prosil: „Kameny bych hladem hryzal, kdybych
mohl.“ A já přes zákaz otcův mu dala almužny a dala
jsem druhému, třetímu, rozdala jsem té zimy víc než
kdy jindy. A z jara? Měli jsme k sázení dosti a ještě
nám zbylo. Já říkám, že Pán Bůh sám nám je v tom
sklepě množil. Co dáš chudým, dítě, Bůh ti stokrát
nahradí.“ Prostičká to, přátelé drazí, ale láskou pro
hřátá vzpomínka, která ukazuje, jak zbožným soucitem
a vroucím přesvědčením náboženským prodchnuto
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bylo srdce matičky Kosmákovy. A chvála Bohu, ta
kových srdcí jest ještě dosti mezi námi, a třebas bila
jenom pod šatem chudým a prostým, bijí tím ochot
něji a radostněji. Vy duše útrpné, nebojte se, dobro
činěním svým neochudnete. Hle, vody oceánu stále
se vypařují, aby deštěm zemi svlažily, ale stále opět
tisícerými proudy zpět se vrací. „Jako na úrok půjčuje
Hospodinu, kdož se smilovává nad chudým.“ (Přísl.
19, 17.)

d) A konečně již zde na světě činí útrpnost kře
sťanská člověka Bohu podobným. A ptáte se čím? Tím,
že duši od poskvrn očišťuje a svatou činí. „Voda hasí
planoucí oheň a almužna odpírá hříchům“, praví kniha
Kazatel (3, 33.). Když král Nabukadnezar v domýšii
vosti a pýše jako bůh chtěl býti ctěn, vystoupil proti
němu prorok Daniel a předpověděl mu blízký pád,
neučiní-li, co mu Hospodin nařizuje. A to bylo?
„Hříchy své almužnami vykupuj a nepravosti své mi
losrdenstvím nad chudými“ (Dan. 4, 24.). O této moci
útrpné lásky přesvědčení byli všichni oni mužové a
ženy, kteří pobloudivše, na usmířenou Bohu stavěli
chrámy a kláštery, ústavy dobročinné s bohatými na
dacemi, v nichž sytili žebráky a podchycovali zoufalce.
Jmenuji jenom Přemysla Otokara II., jenž času post
ního až do 500 chudých lidí ztravovati dával každo
denně a o letnicích ošatiti je na své útraty. A tak
očištujíc duši pravá křesťanská útrpnost vede člověka
na jedinou správnou cestu, kterou dojíti může i po
žehnaného ovoce jejího v životě věčném.

2. A ovocem tímto jest věčná spása. Sv. Jeroným
uvažuje o útrpné lásce praví: „Nepamatuji se, aby zlý
konec měl, kdo rád milosrdné skutky konal, nebo ta
kový má mnoho přímluvčích a není možno, aby mod
litba tak mnohých byla oslyšena.“ A mohl to tvrditi
plným právem, poněvadž zaručil to sám Spasitel náš
Ježíš Kristus, promlouvaje na hoře Olivetské ve chvíli
nejvážnější, před samým umučením, o konci pokolení
lidského a posledním soudu. Výslovně prohlásil jako
podmínku dojití věčného blaha činy útrpnosti, doklá
daje: „Cožkoliv jste učinili jednomu z bratří svých
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nejmenších mně jste učinili.“ Brána nebes, přátelé drazí,
otvírá se jistojistě jedním klíčem a ten sluje pravá
křesťanská útrpnost.

Co mohl bych, přátelé drazí, řící více, nežli to, co
Kristus řekl, když dokončil podobenství o milosrdném
Samaritánu: „Jdi i ty a čiň podobně.“ Neohlížejme se
na to, jestli snad dobročinnost naše setká se někde
s neporozuměním, setká-li se snad i s nevděkem.
Mějme před očima vždycky ten vzor, za nímž kráčel
náš veliký arcibiskup a blahoslavenec Arnošt — Matku
milosrdenství nejvyššího — | Rodičku Boží. Znáte
s jakou ochotou se věnovala každému nedostatku
spolubližních od toho pozdravení andělského, kde
útrpné srdce její přijímá na sebe obrovskou úlohu
býti Matkou Spasitele lidstva, až k hoře Kalvarii, kde
úloha ta dokonána. A nehledíme-li na tento nesmírný
důkaz její útrpnosti, co důkazů drobných podává nám
její život. Vždyť prvý zázrak Kristův, pomoc chudým
snoubencům, vykonán byl jenom na žádost její. A jako
zázračným způsobem ochráněno bylo srdce její i se
vším tělem, aby neporušené vzneslo se ke trůnu Je
žíšovu, tak i neporušena vznesla se ke trůnu Ježíšovu
tato útrpná láska, aby vždycky otevřena byla každé
bídě lidské. „Jako vykonán byl prvý zázrak na prosbu
její, tak vykonány byly všecky a budou i poslední“,
praví sv. Efrém. Jest možno, přátelé drazí, abychom
za takovým vzorem srdce své zatvrdili a uzavřeli?

V almanachu „Chudým dětem“ vypravuje záhy
zemřelý spisovatel K. Křen tuto legendu: „Když Pán
Bůh stvořil svět, díval se na dílo rukou svých. Vše
bylo krásné a plno souladu, země i nebe se skvěly
dobrotou a láskou Boží, skřivánek se od země k nebi
pěkně kolečkem točil a zpíval o té milostivosti Boží,
až se andělé v nebi velebným hymnem „Svatý, svatý,
svatý“ rozepěli. A lidé na zemi slyšíce to, sklonili ko
lena, sepjali ruce a po namáhavé práci šeptali V po
koře: „Otče náš!“ A tu prý vida to Bůh, uronil slzu
radosti, jež dopadajíc k zemi, proměnila se v krásnou
perlu. A šli lidé, našli tu perlu, ale nevěděli ani, co to
je a odkud to je... Donesli ji lidem učeným, ti jí

12
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však povrhli, protože byla od lidí obyčejných, donesli
ji boháčům, tí však ji vrátili, že není broušená a ne
leskne se, a tak perla ta zůstala mezi těmi chudými,
kteří si jí počali vážiti jako drahého pokladu Božího.
A perla ta — toť útrpnost.“

Když se na vás, přátelé drazí, dívám, nevidím
ani nejučenějších ani nejbohatších, těm z tohoto po
svátného místa perlu útrpnosti křesťanské doporučiti
nemohu. Tím více však doporoučím ji vám, kteří znáte
její cenu. i její účinky a kteří jako věrní ctitelé Mari
ánští ji také zachovati dovedete. Nechť vás oblažuje,
povznese, obohatí, duši vám očistí a nebe otevře. Amen.

23.

Sv. Jan Nepomucký — mlčenlivost.

Dnes povedu vás, drazí přátelé, před památník
nad jiné drahocenný, postavený na význačném místě
chrámu sv. Víta na královském hradě Pražském, před
stříbrný náhrobek sv. Jana Nepomuckého. Nejmenuji
jej drahocenným pro tu hmotu, z které jest zhotoven,
ale pro tu lásku, která ho zřídila. Od roku 1739 od
počívá v něm tělo světcovo, ostatky patrona země

eské, jenž jméno národa našeho zanesl až v nejzažší
kouty světa. Není světa dílu, kde by život jeho nebyl
znám, kde by se mu úcta nevzdávala a kde by pa
mátka jeho obrazy a sochami nebyla oslavována.

Nebudu se podrobně zmiňovati o životě tohoto
světce našeho, nebof jsem jist, že není katolíka Čecha,
jenž by ho neznal. Vyprošen rodiči před oltářemPanny
Marie, narodil se kol r. 1340 v městečku Nepomuku,
jež dalo mu i jméno. Určen ke stavu kněžskému stu
doval na universitě Pražské a byv vysvěcen na kněze
postupoval rychle v církevních hodnostech pro svou
učenost, horlivost a mravní bezúhonnost. Arcibiskupem
Očkem z Vlašimi jmenován byl r. 1374 prvním no
tářem, majícím na starosti zhotovovati zřizovací listiny
kostelů, far, Špitálů a nadací, a nástupcem Očkovým
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Janem z jenštýna ustanoven byl r. 1381 farářem u sv.
Havla a když složil zkoušky doktora církevního práva,
členem kapituly u sv. Jiljí na Starém Městě. Odtud
odešel za kanovníka Vyšehradského konaje spolu úřad
českého kazatele ve hlavním chrámu Matky Boží před
Týnem, proslaveném nejznamenitějšími kazateli sto
letí XIV. Rok 1389 povznesl ho k úřadu generálního
vikáře, úřadu to nejčestnějšímu, ale i nejzodpovědněj
šímu a s úřádem tím k hodnosti zpovědníkaa al
mužníka královny Žofie, tak málo šťastné choti prud
kého a rozmařilého krále Václava IV. Vyznamenání
tato nepřinesla mu pozemského blaha a štěstí, nýbrž
nenávist, utrpení. a smrt. Král Václav, povahou lehko- ©
myslný, nebral vážně věrnost manželskou. Jest ději
nami dokázáno, že v tomto ohledu byl velmi volných
názorů. Bývá pak téměř napořád, že manžel nevěrník
tím žárlivější bývá na ctnost své choti a že k uklid
nění výčitek svědomí neb výčitek věrné manželky si
nepřává nic toužebněji, než aby i ji mohl ze hříchu
usvědčit. A tak Václav IV., žárlivou podezřívavostí
veden, naléhal na Jana, aby mu řekl, z čeho se tak
často královna zpovídá, a když Jan, dovolávaje se ta
jemství svátostného, odepřel, čekal Václav jen na pří
ležitost, aby tuto, jak se mu zdálo, kněžskou své
hlavost a vzpurnost zkrotil. Kdo hledá příležitost,
nalezne ji a nalezl ji i král, když Jan z moci svého
úřadu na rozkaz arcibiskupův potvrdil volbu nového
opata kláštera Kladrubského, z jehož statků chtěl
Václav utvořiti nové biskupství pro západní Čechy a
darovati je svému milci Pílugu z Rabštejna. Král, po
puzován svým podkomořím Sigmundem Hullerem, jenž
pro pohoršlivý život, nekřesťanské názory a zabití
některých duchovních z Církve byl vyobcován, vybuchl
ve hněv strašlivý a 20. března r. 1393 kázal zatknouti
nejvyšší úředníky arcibiskupovy, mezi nimi i Jana. Pod
vojenským dohledem přivedení byli na radnici staro
městskou a tam krutě zmučeni. Jana mučil Václav
vlastní rukou, vyhnav před tím kata i s jeho chasou,
a to tak strašlivě, že tělo bylo všecko rozdrásáno a
ohněm propáleno. Domníval se král, že temné zdi
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mučírny skryjí tajemství výslechu, ale zmýlifse. Roubík
do úst Janových vražený a svržení jeho do Vltavy za
temné noci pověděly zřetelně, co mělo zůstati neznámo,
že neporušená křesťanská a svátostná mlčenlivost byla
příčinou smrti mučedníkovy.

Netrvalo to ani měsíc a celá Praha to věděla a
když 18. dubna vyloveno bylo zmučené tělo Janovo,
slavným pohřbem to dokázala. Veřejně o tom mluviti
bál se sice lid český, ale přesvědčení o tom nesl
v-sobě a to tak silné, že ani později nastalé roztržky
náboženské je nezničily. 40 roků po smrti Janově za
znamenává to vyslanec sněmu Basilejského Tomáš
Ebendorfer z Haselbachu jako událost obecně známou
a. 78 roků po smrti Janově připomíná to znova kro
nikář Pavel Žídek ve spise věnovaném králi Jiřímu
z Poděbrad. Ano za mučedníka mlčenlivosti považoval
lid český Jana z Nepomuka a hrob- jeho ve chrámě
sv. Víta měl v úctě veliké sta let před tím, než r. 1721
byl prohlášen za blahoslaveného a r. 1729 za sva
tého. Útoky pak, jimž vydána jest památka Janova,
jenom silněji přesvědčení to potvrzují, neboť jen proto
se proti němu dějí, že jest světcem nejnenáviděnější
věci katolické víry — sv. zpovědi. Já, přátelé drazí,
kdyby nebylo ani zpráv dějepisných, ani hrobu sv.
Jana, ani toho zázračně dodnes zachovaného a nepo
rušeného jazyka, jenž očividně pro mlčenlivost jeho
mluví, přesvědčen bych byl o této pravé příčině jeho
mučednictví právě pro tyto zběsilé útoky. Vy nepřátelé
katolické víry a katolické zpovědi byste proti němu
jistě nevystupovali, kdyby vás pravá příčina smrti sv.
Jana v hloubi srdce neděsila.

A jak nesmyslné jsou ty útoky! Sv. Jan prý nežil.
Jak nežil, když máme listiny jeho rukou podepsané!
Zaměněn prý byl s Janem Husem. Nuže řekněte, kdy
a kde a jak byl zaměněn? Kolikráte již jásali, že ta
neb ona socha sv. Jana byla sochou Husovou a dosud
vždy se to ukázalo naprosto nepravdivým. Prý za sva
tého prohlášen byl papežem muž, o němž dějiny ničeho
nevědí, neboť v papežském listě se mluví o jeho smrti
V r. 1383, a on zatím zemřel r. 1393. Ano, jest tam
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uvedena. smrť sv. Jana o 10 let dříve, ale tento omyl
v letopočtu jest věcí vedlejší, poněvadž za svatého se
tam prohlašuje ten muž, jehož hrob se nachází v chrámě
sv. Víta, jehož jazyk nalezen byl. neporušený.u pří
tomnosti zástupců university a úřadů světských i Cír
kevních. Omyl v letopočtu zaviněn byl neznalostí
mnohých pramenů, které teprve později.byly nalezeny.
Kdybychom měli upírati život všech mužů, o nichž
nemáme jistých a nepochybných letopočtů, pak. musil
bychom tři čtvrtiny dějin lidských vyškrtnouti. A což
teprve. řící útokům, jimž jeho svatý život byl vydán,
co řící hnusné pomluvě, kterou potupen byl neporu
šený jeho jazyk. Spisovatel, jenž románemchtěl ztupit
život světcův, jest již na pravdě Boží a před smrtí
vše odvolal jako výmysl a kajícně toho želelati dosud
žijící jak skončí, kdož to ví...

Památka sv. Jana přetrvala věky, potrvá i dále.
Smutné a žalostné jest, že mezitím, co cizina památku
jeho slaví, synové jeho národa ji podlomiti a zničiti
se snaží. On jest a zůstane velikým světcem křesťanské
mlčenlivosti, které věren zůstal i v okamžiku smrti,
protože sílu k ní čerpal před oltářem Matky Boží.
Lidová pověst mluví o něm jako o poutníku k Matičce
Staroboleslavské, a kdyby ani té pověsti nebylo, už
kazatelství v chrámě Matky Boží a jeho svátek v máji,
měsíci Marie Panny, hlásají jeho vroucí spojení s Boho
rodičkou. Před oltář Matky Páně pojďme se za ním
cvičití v křesťanské mlčenlivosti i my.

* *
*

Významná slova dává čítati Církev na den sv.
Jana Nepomuckého v epištole mešní. „Rtové neopatr
ných bláznivé věcí rozprávěti budo: slova pak opatr
ných na váze vážena budou. V ústech bláznů jest
srdce jejich: a v srdcích moudrých jsou ústa jejich“
(Sir. 20, 28.), Slovy těmi nabádá nás přímo k oné
ctnosti, kterou projevuje se opatrnost a moudrost,
k mlčenlivosti křesťanské. Jest to ctnost, která učí šŠé
třiti při mluvení příslušných mezí, to jest těch mezí,
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které vytknuty jsou zákonem Božím. „Kdo jest mnohý
v mluvení, mnohý jest i v bloudění“, říkali latináři,
přisvědčujíce nevědomky slovům Písma: „Mnoho mlu
vení nebývá bez hříchů“ (Přísl. 10, 19.). A to, o čem
přesvědčení byli již svatí mužové v Zákoně Starém,
potvrzují i svatí mužové v Zákoně Novém. Jest to
zvláště sv. apoštol Jakub, který takřka celou třetí ka
pitolu svého listu věnuje mlčenlivosti, varuje před zne
užíváním jazyka, jejž přirovnává k ohni, který celý les
může zapáliti. „Jazyk jest oheň“, praví, „veškerost ne
pravosti. Jest postaven mezí údy našimi, kterýž zne
čišťuje celé tělo a rozpaluje kolo narození našeho, to
jest celý běh života proměňuje v trápení a muka.
Všeliká zajisté přirozenost hovad a ptactva a země
plazů 1 jiných bývá zkrocena a jest zkrocena od při
rozenosti lidské; ale jazyka žádný z lidí zkrotiti ne
může: onf jestnepokojné-zlo a plnjedu smrtedlného.
Jím dobrořečíme Bohu Otci a jím zlořečíme lidem,
jenž k podobenství Božímu učinění jsou. Z jedněch
úst pochází dobrořečení i zlořečení. Nemá to tak býti,
bratří moji!“

Nemá to tak býti, bratří moji. Třeba vložiti uzdu
jazyku svému, šetřití příslušných mezí při mluvení,
učiti se pravé křesťanské mlčenlivosti. To chce sv.
apoštol Jakub a chce to zajisté z poučení Ježíše Krista.

„Vždyť i On si vážil mlčenlivosti. Ony tři apoštoly, kteří
přítomní byli jeho proměnění na hoře Tábor, napomíná,
aby toho žádnému nepravili, a že míičí, vyznamenává
je nade všecky ostatní, vyvoliv je, aby přítomní byli i
posledníma nejtěžším okamžikům jeho v zahradě
Getsemanské, aby byli svědky jeho' modlitby, jeho

„úzkosti a jeho krvavého potu. Ano sv. Jana vyzna
„menal i tím, že mu při poslední večeři nastávající
zradu Jidášovu oznámil. Právem usuzují z toho Sv.
Otcové, když apoštolové při seslání. Ducha sv. mezi
oněmi mnohými dary obdrželi i dar jazykův, že byla
to nejen schopnost rozličnými jazyky mluviti, ale i ja
zyka svého náležitě užívati, že byla to schopnost
pravé křesťanské mlčenlivosti.
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Jest tedy, přátelé drazí, mlčenlivost důležitá a
bohumilá. Ovšem musí to býti mičenlivost pravá,
nikoliv nepravá. |

Mlčenlivost pravá zdržuje se každého sdělení,
které by bylo zbytečné, bezůčelné nebo i škodlivé.
Tof ona ctnost, kterou vynikal jeden z nejstarších
ctitelů Rodičky Boží, sv. Efrém, který stoje na prahu
smrti mohl prohlásiti: „Nikdy nepřešlo rty mé ani
jediného slova zbytečného, tím méně zlého. Po vše
cek život svůj neřekl jsem nikomu nic Špatného, ni
jedinému křesťanu jsem slovem neublížil.“ Této pravé
mlčenlivosti nás Pán Bůh už. naší přirozeností učí,
neboť on skryl jazyk náš v ústech, sevřel ho dvojná
sobnou hradbou, hradbou zubů a hradbou rtů. Jestli
tedy člověk již přirozeností svou nabádán má býti
ku pravé mlčenlivosti, čím více teprve křesťan, který
ještě tuto ohradu rtů znamená sv. křížem, touto pe
četí nejvyšší lásky. Kdybychom si byli, přátelé drazí,
vědomi tohoto významu kříže na svých rtech, není
ani možno, aby s nich slétala slova zbytečná, ne
laskavá, Boha i lidi urážející. Láskou bylo by pro
dchnuto každé otevření úst našich ať k modlitbě, af
k povzdechu, ať k napomenutí, radě neb výstraze.
Láskou provanuty by byly řeči, kterými mluvíte vy
manželé mezi sebou, vy rodiče k dítkám, dítky k ro
dičům, sousedé k sousedům, křesťané ke křesťanům.
Oč méně bylo by mezi námi všemi nespokojenosti,
nesvárů, sporů a hádek, zkrátka všeho, co působí
neopatrné a nemoudré užívání jazyka. Měl pravdu
ten mudřec starozákonní, když psal: „Kdo ostříhá úst
svých a jazyka svého, ostříhá od úzkosti duše své.“
(Přísl. 21, 23). Slovo ptákem z úst vyletí, ale párem
koní zpět ho nevtábneš. Přesvědčili jsme se o tom
mnohokráte již, Škodou jsme se přesvědčili, ale mlčen
livosti pravé a křesťanské nás to nenaučilo.

Než, vedle této pravé mlčenlivosti jest i mlčen
livost nepravá, to jest taková, která zdržuje se nále
žitého mluvení i tehdy, když jest poviností mluviti.
A povinnost tato nastává, jedná-li se o naši čest, o
naši víru a O naši spásu.
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I. Předně, jedná-li se o naši čest. Lidská Čest
jest vzácný statek. Písmo sv. praví: „Lepší jméno
dobré než bohatství veliké“. (Přísl. 22, 1). Žádá-li
křesťanská spravedlnost postaviti se na obranu statků
hmotných, tím více žádá, zastati se statků mravních,
jimiž jsou čest a dobré jméno, a to af se jedná o
nás neb bližního. Mlčeti, jedná-li se o vlastní Čest,
bylo by tolik jako přiznávati se, mlčeti, jedná-li se o
čest bližního, bylo by tolik jako přitakovati a tím stá
vati se spoluvinníkem nactiutrhače. Hájil čest svou
proti útokům farizeů i Kristus, hájil i čest apoštolů,
když zákoníci je nařkli, že ruší den sváteční. A ob
hajovací řeči sv. Petra, Jana, Pavla zaznamenává po
drobně sv. Lukáš. Ovšem třeba jest, aby obrana dála
se způsobem křesťanským, prostým mstivosti a násilí.
Přátelská byť rázná domluva, urážena-li vlastní čest,
přerušení hovoru, zastání se, urážena-li čest bližního.
Často stačí pouhý posuněk, aby bližnímu přestalo býti

na dobrém jménu ubližováno. „Vítr půlnoční rozhání
dešť a tvář smutná jazyk utrhače“, praví kniha Pří
sloví (25, 23).

2. Odvrhnouti mlčenlivost nepravou jest dále po
vinností naší, jedná-li se o naši víru. Katolický křesťan
jest závázán víru nejen duchem uznávati, ale také
slovem a skutkem projevovati. „Srdcem se věřík spra
vedlnosti, ale ústy se děje vyznání ke spáse“, píše
sv. Pavel Římanům (10, 10). A žádá toho na základě
výroku Kristova: „Kdo mne vyzná před lidmi, toho
vyznám i já před Otcem svým, jenž jest v nebesích.“
(Mat. 10, 32). Mlčeti tedy, když o víru se jedná, bylo
by jednáním naprosto se rozkazu Páně a apoštolů
příčícím. A přece, žel Bohu, jest i v našich řadách,
přiznejme si to poctivě, nejeden, kdo na tenhle rozkaz
Páně zapomínal, k pošlebkům, k potupám, k hanám
na katolickou víru šířeným af již z pohodlnosti či ne
pravé bázně mlčel. Když, přátelé drazí, se jedná o
majetek, o hospodářství, řemeslo a povolání, tu do
vedeme vystoupiti vší silou své výmluvnosti, jedná-li
se však o víru, jakobychom řeč ztratili. Jest to snad
drsné a prudké, co praví sv. Jeroným, ale je to prav
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divé: „Psové štěkají pro pána svého, ale ty jsi němý,
kde se máš Boha a náboženství svého ujmouti.“ Jak
jinak počínali si katoličtí předkové naši. Bylo to na
počátku července 1609, když protestantšti stavové
čeští předložili císaři Rudolfovi II. tak zvaný majestát,
jímž protestanté, šlechta a města královská měla míti
svobodu náboženství tak, aby je vláda proto stíhat
nemohla. Císař stísněn. podepsal majestát, ač upřímní
rádcové ho varovali, neboť ve znění svém otvíral
bránu zmatkům náboženským a katolíkům ubližoval.
S císařem měl ho podepsati, aby měl zákonité zá
vaznosti, i nejvyšší kancléř Zděnek Popel z Lobkovic.
Než, on podpis odepřel, prohlásiv císaři otevřeně:
„Uradil jsem se o to s učenými duchovními lidmi a
nacházím ve svědomí svém, že toho majestátu proti
víře své bez ubližení svědomí svému nijakž podepsati
nemohu. Majestát ten bude na velikou škodu nábo
ženství katolického 1 na neštěstí Vaší Milosti císařské.“
A budoucnost dala mu za právdu. Hle, přátelé drazí,
to jsou slova rozhodná, důstojná opravdového kato
lika. A my, přátelé drazí, bojíme se zastati své víry
často před člověkem, který hluboko stojí pod námi.
Nemůže býti časovějšího hesla nad to, které vložil na
srdce biskupům rakouským sv.:Otec Pius X., když mu
r. 1908 přišli blahopřáti. „Nemlčte!“, volal k nim,
jedná-li se o zásady katolické víry. A slovo toto:
„Nemlčte!“ platí katolíkům všem, platí tedy i nám.

3. A konečně musíme odložit nepravou mlčenli
vost, jedná-li se o naši spásu. A kdy to jest? Ne snad
teprve na lůžku smrtelném, ale vždy, kdykoliv ke zpo
vědnici přiklekáme. Tam, přátelé drazí, se zdržovati
náležitého mluvení, byl by těžký hřích, Činící svátost
pokání neplatnou, svatokrádežnou. To není náležitá
zpověď, kde vyznání děje se slovy všeobecnými, Širo
kými, kde kajícník se nepřiznává, ale omlouvá, kde
řadu hříchů vynechává a počet jich i okolnosti za
mlčuje. Pryč s falešným studem, pryč s nepravou bázní!
Nebál-li jsme se, nestyděl-li jsem se hříchem Boha
urazit, proč se mám bát či stydět ze hříchu se vyznat?
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Svatou pečetí spoutána jsou ústa kněžská, nebude ti
vyčítat, špatně se na tebe dívat, neprozradí tě. Co jsi
ve zpovědnici svěřil, jakobys do hrobu hodil. Jest to,
přátelé drazí, vždycky pro spásu naši zlým znamením,
když při zpovědi se nám počnou ústa zavírati. Sv.
Augustin vyjadřuje se, že jest to působením nepřítele
spásy lidské, řka: „Vik vrhaje se na ovci, stiskuje ji
krk, aby hlasem svým pastýře neupozornila a podobně
satan stiskuje rty mnohého hříšníka, aby upřímnou
zpovědí pastýře duší Ježíše Krista přivolati nemohl.“

Nuže, přátelé drazí, pryč se závorou rtů, když
jedná se o naši spásu, o naši víru, o naši Čest. Závora
tato na rty patří jenom při věcech zbytečných, bez
účelných a škodlivých. Abychom se této pravé mlčen
livosti naučili, jděme za sv. Janem Nepomuckým, který
ukazuje nám cestu ke vzoru mičenlivosti — Rodičce Boží.
„jen čtyřikrát“ praví sv. Bernard, „předvádí nám sv.
Evangelium Rodičku Boží mluvící: a to při pozdravení
andělském, při návštěvě Alžběty, při shledání se s Ježí
šem v chrámě a při svatbě v Káni Galilejské.“ A
jestliže uvažujeme o těchto událostech, vidíme, že mlu
vila Rodička Boží, když jednalo se o spásu lidstva,
o čest její jako Matky Boží a čest spolubližních a
o Krista Pána. Tehdy se rozvázala mičenlivá ústa její,
tehdy mluvila, protože to za svatou povinnost poklá
dala. Dějepisec Nicephorus praví: „Byla tichá a mlčen
livá, mluvila málo a jen to nejnutnější, poslouchala
však slova jiných s přátelskou pozorností.“

Staří Římané ctili bohyni mlčenlivosti, která slula
Angenora a stavěli její obraz v chrámě Volupie, bo
hyně radostí a veselí. Chtěli tím naznačit, že mlčenli
vost jest průvodkyní a družkou radosti. Přátelé drazí,
naučíme-li se po příkladě sv. Jana a Rodičky Boží
pravé křesťanské mlčenlivosti, dovede i nás nejen k ra
dostným a šťastným dnům v tomto životě, ale zvláště
k nevyslovné radosti a nepřekonatelnému blahu života
věčného. Amen.
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2A.

Jan Lohel — snášenlivost.

Ač národ Český v tak obrovské většině jest ka
olickým, život opravdu význačných mužů a žen věrně
atolických zná poměrně velmi spoře. jména jejich za
adají, neb již úplně zapadla v zapomenutí, ač nosily

e osoby ne méně o vlast a národ zasloužilé, nežli ti,
ichž památka se rtů tisíců jest vyvolávána a oslavo
ána. A co jest příčinou tohoto neutěšeného zjevu?
ředevším duch našich dějin, které psány jsou téměř
apořád předpojatě, strannicky proti Církvi katolické,
le také naše vlastní netečnost; nesnažíme se po pravdě,
když jest nám i předkládána, přistupujeme k ní ne
radostí, ale s nechutí. Jest to, přátelé drazí, nedů

tojno nás i jako Čechů i Jako katolíků.
Jedním z oněch mužů, na nichž se duch našich

dějin i my prohřešujeme, jest arcibiskup Pražský sto
letí XVII. Jan Lohel, současníky za blahoslavence a
osobu domněním svatou pokládaný. Ovšem pochopíme,
proč do stínu jest staven, uvážíme-li, že Činnost jeho
zasahuje v onu událost, která se stala protestantským
stavům českým vděčnou záminkou, aby s dávno při
pravovaným odbojem veřejně mohli vystoupiti.

R. 1609 dostalo se protestantům českým tak zva
ného majestátu Rudolfa II., jímž dovoleno bylo svo
bodné vyznávání víry a volná stavba chrámů prote
stahtských na statcích evangelických a královských.
Protestanté počali stavěti chrám i na statku arcibisku
pově v Hrobech, předstirajíce, že statky duchovních
jsou zboží královské. Ovšem v Německu, kde kníže
byl duchovní hlavou evangelického lidu, tomu tak bylo,
v Čechách však platily zákony jiné. I vystoupil proti
stavbě arcibiskup Jan Lohel a.Hrobští byli přinucení
kostel zavříti a zbořiti. A toto zcela o zákonitá práva
se opírající jednání popudilo tak protestantské stavy
proti arcibiskupovi, že v tak zv. Apologii větší ho za
hrnuli hanou jako nesnášenlivce a náboženského ty
rana. Už tehdy obhájil se proti tomu arcibiskup ve
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zvláštní obraně, obhájil ho i prokurator Samuel Kolin
než jednou počaté zneuznávání Lohela táhne se bohužy
až do doby naší, ač přece to byl muž tak mírný
-snášenlivý, že jsme mu povinní přímo za tyto vlast
nosti vzpomínkou nejvřelejší.

Z postavení chudičkého vyšinul se Jan Loha
k důstojnosti tak vysoké. Otec jeho byl čeledínen
v .selském statku u Chebu a Lohel v 15 letech hleda
tutéž. službu v.. konírně kláštera ©premonstratského
v Teplé. R. 1564 ji obdržel k veliké své radosti, ne
tuše, že tím ocítá se před stupni, jež povedou ho a
na stolec primasa Českého království. Opat Murregius
poznav hudební nadání Lohelovo, dal ho vzdělati ve
hře na varhany a brzy potom přijal ho do řádua
poslal ho na studie do Prahy, kde vynikl nade všecky
-spolužáky nejen neobyčejnou pílí, ale i příkladným ži
votem. Posvěcen na kněze vrátil se r. 1578 do kláštera
Fepelského, odkud po pěti letech poslán byl na Strahov
do. Prahy. Klášter Strahovský byl té doby hrozně
zpuštěn. S pomocí císaře Rudolfa II. a štědrých pánů
českých obnovil Lohel chrám 1 klášter a položil základ
ke slavné knihovně, do níž dnes putují tisíce cizinců
Pro tyto zásluhy jmenován byl generálním vikářem
Premonstrátů v Čechách, Polsku a Uhrách a nedlouho
potom světícím biskupem a pomocníkem churavého
arcibiskupa Zbyňka Berky z Dubé i jeho nástupce
Karla Lamberka. A když r. 1612 Lamberk zemřel, po
výšen byl Jan Lohel na stolec metropolity Českého.
Stal se velepastýřem lidu v dobách velmí smutných,
plných skrytého nebezpečí pro Čírkev katolickou.
Znaje dokonale stav národa, volal katolíky v pevný
šik, utvrzoval je u víře a stavěl se jim chrabře v čelo,
zůstávaje jejich věrným a odhodlaným vůdcem i v tč
chvíli, kdy odboj slavil své vítězství nastolením „zim
ního krále“ Fridricha Falckého a vypověděním všech
rozhodných katolíků. A když 1 jeho, starce 80letého,
stihnul vypovídací dekret, tehdy s pláčem odcházel do
vyhnanství, ne však proto, že osobě jeho bylo ublí
ženo, ale, jak piše, „že chrámy a oltáře jsou svato
krádežně przněny, katolíci vyhánění, faráři a řeholníci
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lupováni a vyhazováni, svaté náboženství v posměch
iváděno, města, která pravou víru vyznávají, dranco-
ána a utiskována a lidu žádných svatých svátostí ne-
opouštěno.“ Nekinul však odpůrcům, nýbrž snášel

o oddaně, těše se, „že všecky ty křivdy můžeme po-
ládati za zisk v Kristu.“ Když 8. listopadu 1620

skončila vláda Fridrichova, vrátil se Lohel do Prahy,
ale se zdravím sešlým a zmořeným tak, že po roce
padl do hrobu. Bylo to 2. listopadu na den všech
věrných Dušiček 1622; hned po smrti přičítán k zá
stupu blahoslavenců ctěn jest až dosud v řádu pre
monstrátském požehnanou památkou a jméno jeho
dáváno jest řeholníkům.

Již od dob studií byv členem Mariánské družiny,
zůstal věrným ctitelem Rodičky Boží po celý život, ve
všech nesnázích a protivenstvích se její přímluvě do
poručuje. Bosýma nohama v průvodu duchovenstva

době, aby vyprosil katolické věci ochrany a vítězství.
Proto obnovujíce památku jeho, činíme fo ve

dnech Rodičce Boží zasvěcených, jisti, že jako stejně
s ním Rodičku Boží ctíme, tak u ní stejně s ním jeho
význačné ctnosti — pravě křesťanské snášenlivosti se:
naučíme.

> *
>

Na třetí apoštolské cestě to bylo, kdy sv..Pavel.
vyslal do Korinta dva milé učedníky své, Tita a Timo
thea, aby mu přinesli zprávy, jak si korintští křesťané
védou u věcech víry a mravů. Byloť Korint město
velmi bohaté a tím i velmi rozmařilé a proto pro
křesťany nesčetnými lákadly i velmi nebezpečné. Již
před tím tam poslal sv. Pavel list, ve kterém je napo
mínal a zapřísahal, aby věrní zůstali tomu, čemu z úst
jeho uvěřili, a nedali se svésti k životu bývalému, zlo
zvyky pohanskými poskvrněnému. Dlouho se však ne
mohl dočkati poslů, tak že se srdcem úzkostí napl
něným opustiv Efez, odkud je vyslal, spěchal jim
naproti přes moře do Macedonie, kde se s nimi ko
nečně setkal. A tu se ukázalo, že obavy jeho nebyly
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zbytečny; přinesliť mu Titus a Timotheus zprávu, že
v samém středu křesťanské obce povstali někteří Iži
proroci, tupící sv. Pavla jako falešného apoštola, a po
čali se vydávati za pravé od prvoapoštolů vyslané
učitele. Zármutkem dojat napsal sv. Pavel druhý list
ke Korintským a v tom v kapitole jedenácté píše:
„Bratři, rádi snášíte nemoudré sami jsouce moudří.
Nebo snášíte, jestliže kdo vás ve službu podrobuje,
jestliže kdo zžírá, jestliže kdo obírá, jestliže kdo po
zdvihuje, jestliže vás kdo ve tvář bije. K vašemu za
hanbení to pravím, jakobychom my v té částce slabí
byli“ (11, 19.). Chce tím říci sv. Pavel: „Tito lžipro
roci se před vámi vychloubají, do nebe se vynášejí,
což jest nemoudré, a vy myslíte, kdo ví jakou moudrost
na jevo dáváte, když jim přisvědčujete, před nimi se
krčíte a vše sí od nich líbiti dáváte. Jest to hanba,
trpěti cos takového, neboť může-li se kdo chlubiti
pravou moudrostí a pravdou, jsme to my. V tom
slabí nejsme!“

Chápete, přátelé drazí, před čím asi chtěl sv.
Pavel křesťany Korintské varovati. Před onou snášen
livostí, která mlčí při všech útocích proti víře, proti
bohoslužbě, proti zásadám pravé křesťanskémravnosti,
před snášenlivostí nepravou, která v podstatě své jest
vlastně buď tupá lhostejnost nebo očividná chabost
a zbabělost.

Pravá křesťanská snášenlivost počíná si zcela
jinak! Ona činíc rozdil mezi útokem a útočníkem,
mezi nepřátelstvím a nepřítelem, mezi bludem a blu
dařem, staví se rozhodně a pevně proti útokům, ne
přátelství, bludům, hanám a potupám, potírajíc je
všemi dovolenými prostředky, šetříc však osob. Svatí
Otcové krátce a jasně -tuto pravou snášenlivost kře
sfanskou vysvětlují slovy: „Amor personae, odium
rei“ — „láska osoby, nenávist věci.“ Tak to chce i
Kristus Pán. Na hoře blahoslavenství pravil: „Milujte
nepřátele své, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí,
modlete se za ty, kteří vám protivenství činí a utrhají
vám; abyste byli synové Otce nebeského, jenž slunci
svému velí vycházeti na dobré i zlé: a dešť dává na
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spravedlivé i na nespravedlivé.“ (Mat. 5, 45. 46.). Mi
lujte nepřátele, ne nepřátelství, utrhače, ne utrhání, tak
jak Bůh miluje osoby, ale zlo a nespravedlivost ne
návidí. A co takto hlásal, i skutkem ukazoval. Nebylo
zarputilejších protivníků, zavilejších posměvačů a utr
hačů nad farizee a zákoníky, a přece Kristus, vytýkaje
jim jejich chyby a nepravosti, nejen že ponechával
osoby jejich stranou, ale kde mohl, dobře jim Činil.
A v tomto duchu Kristově kráčeli i apoštolové. Slova
jejich: „Přijímejte se véspolek, jakož i Kristus přijal
vás ke cti Boží“ (Řím 15, 7), což znamenají jiného
než: buďte snášenliví, ale nechť není tím zmenšena neb
opuštěna čest Boží. A to nelze jinak, než věc nená
viděti, osobu však milovati.

I. Věc nenáviděti. Snad zdá se to slovo někte
rému z vás příliš silné. Jest však, přátelé drazí, zcela
správné. Katolík nemůže a nesmí strpěti ničeho proti
svému náboženství, protože jenom ono jest pravdivé,
pocházejíc od samotného Syna Božího, Ježíše Krista.
Jen jeho považuje Církev katolická za svého zakla
datele, jen o něho se ve všem a vždycky opírá, a proto
plným právem vztahuje na sebe slova sv. Pavla, že
jest „domem Božím, sloupem a utvrzením pravdy.“
(I. Tim. 3, 15). Což přirozenost lidská žádá, aby ten,
kdo jest si jist, že má pravdu, ničeho proti ní nedo
voloval, a vše, co proti ní jest, stíhal a potíral. Ne
dovolí matematik, počtář, aby kdo popíral, že dvakrát
dvě jsou čtyři, nedovolí přírodozpytec, aby se kdo
stavěl proti jeho výzkumům sta důkazy podepřeným,
nedovolí právník, aby se mluvilo proti pravdě zákona,
nedovolí lékař zavrhovati vyzkoušených léků a katolík
měl by dovoliti popírati pravdy, kterou od Boha ob
držel? Měl by toho dovolovati jenom proto, že se to
někomu zlíbí, buď ze zlomyslnosti nebo z nevědomosti
prohlašovati je za smýšlenky a bájky? Měl by mičeti
k posměchům, úštěpkům a hanám dědictví Syna Bo
žího? Přátelé drazí, to by nebyla snášenlivost, to by
byla zbabělost, ano zrada na pravdě Boží. A je-li zrada
na králi a vlasti zločinem nejhanebnějším, takže vypa
lováno bylo zrádcům, když nebyli utraceni, cejchem
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znamení na čelech, aby se jim všichni lidé vyhýbali,
jakým zločinem byla by teprve zrada na Králi všech
králů — na Bohu! K takové snášenlivosti, přátelé
drazí, která by cejchovala čela naše znamením hanby,
my katolíci se svésti nedáme ani vábením ani hrozbami.
Af nazývají katolíky, kteří mlčí k urážkám svého ná
boženství, pokrokovými a svobodomyslnými, ať lichotí
jim jako lidem osvíceným, ať chválí je řečníci, či listy
denní, to nás nepřivábí! — Af nám katolíkům, zastá
vajícím se pravdy Kristovy, spílají nesnášelivců, ná
boženských fanatiků, středověkých zatemělců, ať štvou
proti nám třebas i davy a užívají násilí, to nás neza
straší. Jen cesta s Ježíšem jest cesta ku pravdě, cesta
k Bohu. „Nikdo nepřichází k Otci, leč skrze mne“
(Jan 14, 6.).

2. Ač proti zásadám protivníků katolického ná
boženství se všÍ rozhodností se stavíme, přece osobám
jich lásky neodpíráme. Amor personae — láska osoby,
toť pravá křesťanská snášenlivost. My katolíci, jako
vyznavači pravého náboženství Ježíše Krista, jsme si
vědomi pravého významu a plné závaznosti jeho pří
kazu vzájemné lásky a proto vidouce v každém člo
věku syna nebeského Otce a svého bratra, neptáme
se, jaký jest, stačí, že jest člověk. Sv. Jeroným vystihl
to krásně, když napsal: „Obraz krále, ať jest ražen
v olově nebo ve zlatě, vždycky zůstává obrazem cti
hodným, tak i obraz Boží v člověku kterémkoliv hoden
jest úcty a lásky naší.“ To bylo vždy pravidlem vě
řících již od dob apoštolských. „Snášejte jeden dru
hého“ (Kolos. 3, 13.), „jeden druhého břemena neste“
(Gal. 6, 2.), píše sv. Pavel, a sv. Petr vysvětluje proč:
„aby v tom, v čem vám utrhají, zahanbení byli ti, kteří
hanějí vaše dobré v Kristu obcování“ (I. 3, 16.). Pravá
křesťanská snášenlivost to byla, která při všech těch
utrpeních, pomluvách a lžích udržovala v nich žár
křesťanské lásky ku pronásledovatelům a katanům. Co
zkusil jen na př. sv. Pavel, ale za to vše nemá než
nová a nová slova lásky k židům i pohanům. A přece
tito mužové k osobám beránci, k nepravdám jsou lvi,
A tak se to táhne celými dějinami Církve katolické.
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Slavní obranci víry katolické potírají přísně učení pře
vrácená, ale k osobám zbloudilců chovají se s láskou,

blud Donatistů, Ariánů a Pelagiánů, ale za osoby jejich
se přimlouvá u císaře. Sv. František Sáleský neústupně
stíhá učení Kalvínovo, ale k osobnostem sklání se
s láskou vpravdě andělskou. A není třeba choditi da
leko do století minulých, stačí pohlédnouti kol sebe.
Vizte četné ústavy dobročinné lásky křesťanské a ka
tolické, projděte jejich síněmi a najdete v nemocnicích,
sirotčincích, v ústavech pro mládež opuštěnou a za
nedbanou, pro mrzáky a neduživce skláněti se kato
lickou řeholnici se stejnou láskou ke katolíkům jako
protestantům, k židům jako neznabohům.

Přátelé drazí, tato pravá snášenlivost křesťanská
vyrostla na úpatí kříže Kristova a prvním vtělením
jejím byla ta, která u kříže nejblíže stála, Rodička Boží.
Jak těžce se musilo dotýkati mateřského srdce jejího
všecko to, co tam viděla, jakou hořkostí naplňovatí
musilo její nitro, když mezi těmi posměvači, tupiči a
vrahy viděla i ty, kterým Syn Boží tolik dobrého pro
kázal, a přece nedočtete se, že by proti těmto osobám
nějak vystoupila. Která matka by se zdržela, aby se
na osobu vraha svého dítěte nevrhla neb aspoň slovem
st neulehčila, ale Rodička Boží mlčí, ano sepiaté ruce
její ukazují, že se za ně ještě modlí. Pod křížem Kri
stovým ve společnosti Rodičky Boží naučíme se, přátelé
drazí, pravé křesťanské snášenlivosti i my, kdykoliv
by snad se ozvala pří obhajování pravdy Kristovy
jakákoliv hořkost proti osobám odpůrců naší sv. víry.

Než, přátelé drazí, mohl by říci někdo, proč tedy
katolická Církev trestala na hrdle bludaře? To se přece
příčí křesťanské lásce. Především Církev sama odpůrců
jakýchkoliv na hrdle netrestala. Nebyl to zákon Cir
kevní, který trest smrti na bludaře vyřkl, ale zákon
státní. Císař Theodosius II. byl první, který přikázal
odštěpení od Církve považovati za zločin politický,
a po něm německý císař Bedřich II., jeden z největších
pronásledovatelů Církve, muž božství Kristovu se po

13
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smívající, to byl, jenž na bludaře stanovil smrt upá
lením. A stát trestal je ve svém zájmu, protože pů
sobili veřejné zmatky, vydávali v šanc pokoj národů
a mnozí z nich hlásali učení společnosti lidské ne
bezpečné, podvratné. Činil stát totéž, co činí až dosud,
když směry spolužití občanů ohrožující stíhá a trestá.
Snad tedy měla Církev tomu brániti! Ona také to
činila; už ve století IV. hlásá sv. Augustin, že „blu
daři nemají býti utracováni, ale polepšováni“. A může
se, přátelé drazí, stavěti někdo proti zákonu, který
stíhá zatvrzelého a urputného rušitele pořádku? Bylo
by to prospěšné, bylo by to rozumné a vůbec dovo
lené? Ten, kdo sice pobloudil, ale chyby své uznal,
ten v Církvi vždy zastankyni nalezl. Církev trpí po
hany, protože z nevědomosti bloudí, trpí židy, kteří
jsou svědky její pravdy, ale trpěti zatvrzelců, to by
bylo zrazování odkazu Kristova. Ostatně, přátelé drazí,
ti, kteří Církvi katolické vytýkají v tomhle nesnášen
livost, zapomínají, co musila vytrpěti nesnášenlivosti
pohanů, židů, bludařů a co musí trpěti nesnášenlivosti
odpůrců doby naší, kteří nemohou pomalu snésti již
ani pohledu na katolíka uvědomělého a horlivého.

My katolíci se nemusíme báti mluvití o snášen
livosti, protože se držíme pravé cesty. Ciníme rozdíl
mezi škodlivými zásadami a mezi osobami, zásad
špatných netrpíme, ale ochotní jsme vždy a všude
prokazovati křesťanskou lásku i nepřátelům nejurput
nějším. A byť jsme za to musili, přátelé drazí, strpěti
cokoliv, byť nás i dnešní společnost za tento názor
kaceřovala jakkoliv, ta společnost, se kterou se v tomto
názoru setkáváme u kříže Kristova, vynahradí nám
utrpení to tisíckráte. Nechť tedy jen nám zlořečí, my
dle slov sv. Pavla (I. Kor. 4, 12.) dobrořečme, nechf
nám protivenství činí, my láskou odpovězme, nebof
láska, která všecko snáší, i všeho se naděje zvláště
v životě věčném. Amen.
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25.

Sv. Norbert — smířlivost.

Květem z luhů cizích jest světec, jehož památku
si dnes připomínati budeme. Na břehu Rýna zkvetl,
ve vévodství Klevském v městě Santenu, ale předkům
našim se tak zalíbil, že plní oddanosti ho přesadili
k břehům Vltavy a plní lásky si ho jako vzácného po
kladu vážili. Jest to sv. Norbert, zakladatel řádu Pre
monstratského, 30. dubna r. 1027 za patrona království
Ceského kardinálem arcibiskupem Pražským Harrachem
slavnostně prohlášený.

Narodiv se kol r. 1082 z rodu hrabat Genepských,
spřízněných s rodem císařským, určen byl již v mládí
ke stavu duchovnímu a rodiče po zvyku tehdejší doby
postarali se mu takřka ještě v kolébce o bohaté obročí.
Oplývaje jměním žil Norbert za studií životem mladých
rozmařilců, až náhle vyburcován byl příhodou, ne ne
podobnou obrácení sv. Pavla. Roku 1115 vyjel si totiž
do Vredenu, kde se měla sejíti veselá společnost šlech
tických světáků, avšak na cestě přepaden byl bouří a
bleskem sražen s koně, takže teprve asi za hodinu
byl přiveden k vědomí. Jas blesku otevřel mu oči,
Norbert změnil se úplně. Vstoupiv do benediktinského
kláštera v Siegburku u Kolína nad Rýnem, po dvě leta
trávil tam v přísném odříkání, načež přijal dlouho od
kládané svěcení na kněžství a věnoval se úřadu mis
stonářskému. Jako kdysi apoštolové v rouchu chudém,
bos, často hladov procházel Francií, volaje národ Kži
votu vpravdě křesťanskému a rovnaje jménem Ježíšovým
rozepře mezi obcemi, městy, šlechtici i lidem. o obrá
tilo naň zraky papeže Kalixta II., jenž svolil, aby k po
vznesení církevního ducha směl založiti zvláštní, nový
řád. I vybral si pro něj Norbert místo v divokém a
bahnitém údolí Vois, dvě hodiny od města Laonu,
Rodičkou Boží mu ve snách ukázané, latinsky prae
monstratum, jež dalo i jméno celému řádu: premon
stráti. Brzy hrnuli se tam Četní záci, jichž společnou
prací vznesl se za nedlouho nad údolím klášter a
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chrám, zasvěcený Marii Panně, vyvolené ochránkyní
řeholní této družiny. "Tou dobou řádil v Antverpách
v Nizozemsku bludař Tanchelm z Brabantu, jenž broje
proti katolické bohoslužbě a zvláště Nejsvětější Svátostt
Oltářní, hlásal, že je roven Kristu, že v něm přebývá
plnost Ducha sv. a že se Co nejdříve zasnoubí
s Pannou Marií. Výmluvností svou zmámil tak lid, že
v zástupech se hrnul za ním a dary ho takřka zasy
pával. Obklopiv se 3000 ozbrojenců ohrožoval nemálo
pravověrné katolíky. Marně přicházeli kněží, aby lidu
otvírali oči, hanebné učení se rozmáhalo vždy šíře. Tu
vstoupil proti Tanchelmu sv. Norbert a neunavným
kázáním donutil bludaře, že musil s hanbou utéci. Po
věst o tomto vítězství roznesla se záhy po vší střední
Evropě a četná knížata prosila sv. Norberta, aby u nich
zařídil své kláštery. "Tak octl se světec v Německu,
kde císař Lothar II., poznav v něm muže nevšedních
darů Božích, udělil mu arcibiskupství Magdeburské,
strašlivě zanedbané. R. 1127 stanul sv. Norbert v Mag
deburku před branou arcibiskupského paláce v oděvu
jako vždy chudičkém, takže vrátný, pokládaje ho za
žebráka, ani dovnitř ho pustiti nechtěl. Usednuv na
stolci pastýřském, ujal se úřadu se zápalem přímo
ohnivým. Než, to popudilo proti němu četné odpůrce,
kteří v zaslepenosti odvážili se najmouti i ukladné
vrahy proti příkladnému biskupu. Třikráte se opakoval
útok na život jeho, vždy zachráněn byl pomocí Boží
od smrti. Konečně nenávistníci, vidouce marnost svých
pokusů a přemožení Norbertovou smířlivostí, podro
bili se kázni a stali se jeho ctiteli. Maje v diecési
úplný pořádek, mohl sv. Norbert rozvinouti síly i za
hranice její. Obrátil zřetel k slovanským Luticům a
Bodrcům a získav mnohé pro křesťanství, založil mezi
nimi četné kláštery, aby byly ohnisky křesťanské vzdě
lanosti a mravnosti. Tak v apoštolské činnosti plynuly
mu dny života, až navštíven těžkou nemocí zemřel 6.
června r. 1134. Tělo jeho pochováno bylo v chrámu
Panny Marie v Magdeburku a když ho uchvátili pro
testanté, převezeno bylo r. 1626 do kláštera Doxan
ského, odkud 1. května 1627 s nevídanou slávou pře
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neseno do Prahy a uloženo v opatském kostele ná
Strahově, v jednom z oněch četných kostelů, jež řád
premonstrátský v zemi České založil a Rodičce Boží
zasvětil. | | |

Předkové naši zvolřli si sv. Norberta za patrona
království Českého při uložení svatých ostatků jeho na
Strahově. Bylo to právě v době, kdy vlast naše po
dlouhých zmatcích náboženských a leta trvajících bou
řích válečných zvláště pocítila potřebu oné ctnosti,
které skvělým příkladem byl náš světec — křesťanské
smiřlivosti. Láska k Rodičce Boží, kterou rodnou matkou
svého řádu nazýval, byla kmenem, z něhož vzešel
v srdci Norbertově vznešený květ této křesťanské
ctnosti, a láska k Rodičce Boží bude, jak doufám,
i nám kmenem, z něhož v našem nitru vykvete pravá
křesťanská smířlivost.

* *
*

Roku 1676 zemřela jedna z oněch vzácných a
příkladných paní a matek českých, jichž Činnost skryta
jest většinou sice jen ve čtyřech stěnách příbytku, ale
přece zasahuje hluboko do života národa, poněvadž
vzorným konáním povinností a řádnou výchovou dítek
klade základ ku pravému charakteru národa. Byla to
hraběnka Františka Slavatová. Zůstaly nám po ní zá
pisky, v nichž zračí se šlechetné smýšlení této ženy,
osvícené nejen rodem, ale i duchem. Na jednom místě
píše v nich: „O můj Ježíši! mezi znamenitými dary,
jež jsi mně uděliti ráčil, jest mi též ta milost vele
vzácná, že nejsem mstiva. By kdo některé z mých
dítek zabil, já pak se zpamatovati a sobě pomysliti
dovedla: „Vždyť on to bez Božího dopuštění spáchati
nemohl!“ — tuším, že bych mu klečmo mile odpu
stila, třebas bychom já nebo dítě moje k tomu činu
nějaké příčiny jemu byly nezavdaly.“ — (Votka: Drahé
kameny II.). Jak krásná a dojemná to myšlenka; ona
nám ukazuje, jak srdce této ušlechtilé paní bylo plno
vznešené smířlivosti, neboť nepřátele omluviti, jim od
pustiti, úctu a lásku jim osvědčiti, toť pravá smířlivost.
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Nazval jsem ji ctností vznešenou a zasloužísi toho.
Vždyť pohané již byli téhož názoru, ano oni ji za ctnost
až božskou pokládali. Bylo to v dlouhotrvajících bojích
v římské republice, kdy Julius Caesar, poraziv všecka
vojska odpůrcův, sám vlády se ujal a proti všemu
dávnému zvyku nepřátel nejen nestíhal, ale všem od
pustil, ano některé i k vysokým důstojenstvím povýšil.
A tehdy vystoupil kníže všech řečníků římských, slavný
státník Cicero, na řečniště a zahrnuje Julia Caesara
chválou neobyčejnou, pronesl tato památná slova:
„Dobývati měst uměli a umějí mnozí, ale toho, jenž
mysl svou zbouřenou utišiti, zlost zkrotiti a protivníka
padlého nejen pozdvihnouti, ale nad to v důstojenství
zvýšiti umí,toho bohům za nejpodobnějšího vyhlašuji.“
A přece, přátelé drazí, smířlivost světa pohanského,
činí-li se kdy o ní zmínka, byla spíše ješitnosti, vypo
čítavostí neb shonem po lidské chvále, nežli jistým
pravidlem mravního života. Oni odpouštěli, odpůrce
vyznamenávali,' poněvadž msta jim připadala nízkou
náruživostí nebo potupnou slabostí, nehodnou mužů
rozvážlivých. A tak více nepřítelem pohrdali než od
pouštěli. Teprve Evangelium ukázalo pravou vznešenost

smiřlivosti, když pohnutkou Její učinilo zákon křesfanské lásky. „Pro Krista“, z lásky ke Kristu měl
křesťan odpouštěti, z lásky ke Kristu měl se k nepříteli
skloniti a služby přátelské mu prokazovati, Čili, měl
býti ochoten ke smiřlivosti proto, že tomu chtěl Spa
sitel, že nám to slovem i příkladem přikázal.

Bylo to na hoře blahoslavenství, kde Ježíš Kristus
vykládal apoštolům a nesčetným zástupům základy
křesťanské mravouky. A mezi jným mluvil i o rozdílu
mezi dosud platným zákonem u židů a pohanů a
novým, jím přinášeným zákonem mravním. A tehdy
řekl: „Přinášíš-li dar svůj na oltář a rozpomeneš se,
že bratr tvůj má něco proti tobě, nechej daru svého
před oltářem, a jdi prvé smířiti „se s bratrem svým, a
potom přijda, obětuj dar svůj.“ Přátelé drazí, 'to není
pouhá vybídka, to je přímý rozkaz Ježíše Krista ke smíř
hvosti. A příkaz tento opakoval znova, když pravil:
„Milujte nepřátele své, dobrořečte těm, kteří vám zlo
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řečí, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí a modlete se
za ty, kteří vám utrhají a vás pronásledují, abyste byli
dítkami Otce svého, který jest v nebesích. Neboť mi
lujete-li jen ty, kteří vás milují, jaké odměny čekáte,
zdaliž i publikání toho nečiní, a budete-li pozdravo
vati toliko bratří svých, co činíte velkého, nečiní-liž
toho i pohané ?“ (Mat. 5).

A slova příkazů těchto podepřel Kristus Pán
vlastním příkladem. Otevřete Písmo sv. Nového Zá
kona na kterémkoliv místě, všude shledáte, že kroky
Ježíšovy provázeny jsou skutky smířlivosti. Když apo
štolové, nemohouce snésti nevděku, jímž za vše dobro
Mistr jest zahrnut, volají, aby ztrestal lidi ty, odpovídá
jim Kristus uzdravením nevděčníků. A svrchovanost
smířlivého ducha ukázal na kříži, kdy modlil se za
ty, kteří mu tolik ublížili a kteří i v posledních chvílích
života ho posměchem a potupou zahrnuli. Ona slova,
tehdy promluvená: „Otče, odpusť jim, neb nevědí, co
činí“, naplnila sv. Bernarda, uvažujícího o smrti Páně,
takovým údivem, že zvolal: „O jak ochotný k odpu
štění, jak láskou překypující jsi, Ježíši můj! Jak vzdá
leny jsou myšlenky tvé myšlenek našich! Bezbožníci
volají: „Ukřižuj ho!“, a ty voláš: „Odpusť jim!“,
oni křičí: „Nechť zemře!“, ty však toužíš: „Nechf
žijí věčně!l“ Příklad větší smířlivosti svět neviděl.

Smířlivost, přátelé drazí, jest však ctnost nejen
vznešená a křesťana, učedníka Kristova, důstojná, ale
i nejvýš potřebná, ano nutná. A to proto, že nemů
žeme čekati smíření s Bohem, nejsme-li prvé smířliví
sami. Přátelé drazí, kdyby pro tohle nebylo důkazů
jiného, modlitba, kterou den ze dne opakujeme, mo
dlitba: Otče náš, přesvědčuje o tom nade všechnu
pochybnost. „Odpusť nám naše viny, jakož i my od
pouštíme našim vinníkům.“ Jakož i my odpouštíme,
toť neodvolatelná podmínka, a tu podmínku klademe
si my sami. Opakuji, přátelé drazí, kdyby nebylo ji
ného důkazu, tento by stačil. Ale důkazů takových
jest ve sv. Evangeliu celá řada. Jsou to výroky Páně,
jsou to podobenství jeho, jimiž připomínal a na srdce
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kladl nutnost smířlivosti naší Ss bližním, abychom
mohli doufati smíření s Bohem. Připomínám jenom
výrok: „Neodpustíte-li, neodpustí ani vám Otec ne
beský hříchy vaše“ (Mat. 6, 14) a uvádím vám na
mysl jenom ono podobenství o služebníku nemilo
srdném, jemuž pán odpustil dluh obrovský, on však
svému spoluslužebníku neodpustil ani nepatrného.
Víte, že pro tuto nesmířlivost vržen byl spoutaný na
rukou i na nohou do žaláře, pokud by pánu dluhu
celého nezaplatil. A slovy jako rány dopadajícími na
každé nesmířlivé srdce zakončil Kristus Pán toto po
dobenství: „Takť i Otec můj nebeský učiní vám, je
stliže neodpustíte jedenkaždý bratru svému ze srdcí
svých.“ Tak o nutnosti smířlivosti soudil Kristus Pán
a nejinak soudili i apoštolové. Se sv. Pavlem do
svědčují: „Zlořečí nám a my dobrořečíme, protiven
ství trpíme a mile je snášíme.“ (I. Kor. 4, 12) a vo
lají ke křesťanům: „Odpouštějte sobě vespolek, jakož
i Bůh skrze Krista odpustil nám.“ (Kol. 3, 12). A jak
křesťané chápali vroucně tato slova, toho důkazem
jsou nám dějiny mučedníků, kteří stoupajíce na lešení
popravčí, modlí se za své katany, ano někteří z nich
přímluvou svou u Boha vyprošují odvrácení těžkých
strasti, jež rodiny soudců jejich zastihlo. A není divu,
že přešlo vědomí o neodvolatelné potřebě smířlivosti
v tělo a krev křesťanů, neboť byla jim připomínána
při každé oběti mše sv. Dosvědčuje nám zachovaný
obřad ze stol. III., dle něhož před sv. přijímáním vy
stupoval jáhen na stupně oltáře a volal k věřícím:
„Nikdo neměj ničeho proti druhému v srdci svém,
žádného záští!“

Víme, přátelé drazí, že, kdybychom i chápali
vznešenost, důstojnost a nutnost smířlivosti sebe lépe,
nepřestane nám býti ctností těžkou. Aspoň v jedné
své části těžkou! Z lásky ke Kristu rád a ochotně
nepříteli odpustit, to by nebylo tak nesnadné, ale
přátelské služby mu opět prokazovat, to se zdá tak
velmi často obtížné. A přece jedno bez druhého ne
bylo by smířlivostí pravou. „Ráně nepomůže žádná
masťf, pokud jest v ní žíhadlo,“ praví sv. Augustin,
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mluvě o těch, kteří sice odpouští, ale k přátelské
službě se odhodlati nemohou.

Neplatí to snad i o nás? Nevypadá tak i většina
našich smíření? Ruku na srdce, přátelé drazí, neozvalo
se i často z úst naších: „Co jsi mi učinil, to ti od
pouštím, ale teď se cesty naše rozcházejí a nějakému
přátelství mezi námi je konec!“ Tímhle, přátelé drazí,
rána nepřátelství se nezacelila, ona zůstává otevřena,
protože v ní zůstalo žíhadlo nelásky. Či je v tom
křesťanská láska, že se S ním více nechcete setkati,
že ho více nechcete viděti, že s ním nechcete více co
míti? Což kdyby, přátelé drazí, takhle Pán Bůh s námi
jednal ? Kdyby tak po odpuštění hříchů nám řekl, že
S námi nechce již ničeho míti, že se s námi nechce
setkati, že nás více nechce ani viděti? A přece jakou
měrou měříme,takovou i nám bude měřeno. Křesťanská
smířlivost, ta pravá smiřlivost musí býti hotova vždy
k novým skutkům přátelské lásky, jinak jest to ctnost
pohanská, farizejská a ne křesťanská. Ruce se tisknou,
ale srdce se zavírají, ústa mluví krásná slova, ale
V nitru to hořkne, nepřítel přestává nám býti odpůrcem,
ale nestává se bratrem.

Opakuji, přátelé drazí, jest to těžké, ale není to
nemožné. Vždyť před námi i kolem nás dokázalo to
tolik srdcí křesťanských, proč bychom toho nedokázali
i my? Jen jíti cestou, kterou kráčeli oni, jen říditi se
tím, čím se řídili oni. A právě sv. patron náš ukazuje
nám směr i vodítko k tomu svou příkladnou láskou
k- Rodičce Boží. Ve světle zařícího jejího vzoru, pod
ochraným pláštěm její pomoci dospějeme k pravému
duchu křesťanské smířlivosti i my. Rekljsem zářícího
vzoru a to ne bez důvodů. Otevřete, přátelé drazí,
kterékoliv Evangelium, projděte jeho stránky, kde se
činí zmínka o Marii Panně, a najděte jedno jediné
místo, které by mluvilo o jejím hněvu proti komukoliv,
o její zatvrzelosti proti nepřátelům jakýmkoliv. Najdete
tam útisky, způsobené jí lidmi tvrdého srdce v takové
míře, že vámi do duše otřesou, najdete tam bolesti,
nad nimiž vás slzy polejí, ale že na ně tvrdostí odpoví
dala, že by na ubližovatelé trest Boží volala, toho ne
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najdete. Všecka bytost její od počátku až do Konce
obestřena jest nejněžnější láskou, která nepřestává ani
tam, kde radost života jí vraždí, pod křížem. Přátelé
drazí, pod vedením a pod ochranou tak vynikajícího
vzoru křesťanské smířlivosti musí se rozehřáti k ctnosti
této srdce nejchladnější, natož teprve srdce naše, srdce
dítka Mariánského. Vždyťjeden z kazatelů Mariánských
napsal: „Pravý ctitel Rodičky Boží nezná ani slova:
nesmířiti sel“ 

Na slavný hod sv. Víta 15. července 1080, vy
pravují dějiny Palackého, pomazání a korunováni jsou
ve hlavním chrámě Pražském u přítomnosti mnohých
knížat, biskupů, pánů a nesčíslného lidu arcibiskupem
Treverským Egilbertem první Český král Vratislav II.
a choť jeho Svatava. Slavnost tato do té doby ne
vídaná zaujala mocně vlastenecká srdce Cechů a Mo
ravanů a dodala milovanému knížeti ještě větší váž
nosti.Než, právěv tom okamžiku,kdy lid volal: „po
žehnání, vítězství a sláva“, vstávala již proti Vratisla
vovi škaredá závist, jež otrávila hněvem a nepřátelstvím
i srdce nejbližších příbuzných králových. Ukázalo se
hned v letech následujících, kdy stanuli proti němu
bratří Kunrát a Jaromir a strhli po sobě i vlastního
syna Vratislava Břetislava. Země octla se v plameni
občanské války a národ platil to těžkými strastmi. A
tehdy Vilburka, manželka Kunrátova, paní moudrá a
srdnatá, vidouc účinky bratrovraždného boje, bez vě
domí manželova vydala se do ležení Vratislavova,
vrhla se k nohoum královým, plačíc a prosíc, aby
ušetřil již země těžce zkoušené i bratří provinilých, a
dodala: „Tvé vítězství nedodá tobě slávy, tvá kořist
nebude ti k zisku; potrestej pána a manžela mého,

zavinil-li proti tobě, ale nezapomínej, že bratr tvůj aslouha jest“ Výmluvná řeč a potom slzy pohnuly
srdcem královým, pozdvihl ji, posadil vedle sebe a
když prosila, aby ještě i synu odpustil, kázal, aby
přivedla všecky, že jim chce zapomenouti na vše co
se stalo a přijmouti je v pokoji.

Podobně jako kněžna Vilburka obrací se ke kaž
dému z nás Rodička Boží, napomínajíc nás ke smí
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ření se všemi závistníky, odpůrci i nepřáteli,poněvadž
nesmířlivost, případně msta nepřinesly by nám ani
slávy ani zisku. Zvítězili bychom snad, ale bylo by
to vítězství těžce zaplacené: ztrátou vznešené důstoj
nosti jména křesťanského a ztrátou lásky a milosti
Boží na věčnosti. Nezapomínejme, přátelé drazí, že i
ti, kteří nám ublížili, naši bratři jsou! A tak, až z to
hoto chrámu vycházeti budeme, nechť najdou se v bra
trském stisknutí ruce těch, kteří dosud chovali hořkost
v duši své, nechť v opravdové, upřímné a přátelské
lásce spojí se srdce těch, kleří dosud proti sobě po
puzení byli, abychom všickní jako jedna rodina ve
svatém pokoji a míru žili a skrze něj i ke smíření
s Bohem došli. Amen.

20.

Adam Kravařský — upřímnost.

Řekl jsem již, že v dějinách našeho katolického
národa setkáváme se s přemnohými muži, jimž nezna
lostí nebo i zlomyslností těžce bylo ubližováno, ač byli
horlivými a věrnými milovníky naší vlasti a našeho ja
zyka. A to vše jenom proto, že v bouřlivých dobách
minulosti zůstávali upřímnými, oddanými katolíky.

A mezi těmito muži, na nichž literatura se pro
viňovala a bohužel až do dnes časem proviňuje, jsou
1 četní členové onoho. řádu, který nepřáteli katolické
víry takřka fanaticky jest nenáviděn, řádu Tovaryšstva
Ježíšova, obecně zvaného Jesuity. Proti žádnému z ka
tolických řádů nebylo vybájeno tolik smýšlenek, roze
seto tolik lží a vyvoláno uměle tolik nepřátelství jako
proti Jesuitům. Byliť svou učeností, zbožnosti a vy
trvalostí vždy nejstatečnějšími a také nejobávanějšími
obhájci katolické víry proti protestantům a všem ne
věreckým přemoudřelcům.

Zvláště národu našemu snažili se a snaží se
přemnozí spisovatelé a řečníci zprotiviti jméno Tova
ryšstva Ježíšova, ač právě členové jeho v českých
klášteřích svých sebrali a zachovali nám největší počet
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důležitých starých rukopisů a knih, ač v dobách nej
tužší germanisace šířili Český tisk, budovali slavné
střední Školy, a co nejvíce důležito, vedle jazykai
naši starou katolickou víru nám zachovali a tím V moři
cizáctva nám utonouti nedali. Byli pilnými sběrateli
památek, obětavými spisovateli, výbornými vychovatel
A nadšenými kazateli. Mnozí z nich pak u našich
katolických předků v pověsti svatosti žili a zemřeli.

A jedním z těchto kněží Jesuitů pověsti svatosti
se těšících byl i Pater Adam Kravařský, od vrstevníků
„apoštol země České“ nazývaný. Pocházel z chudých

rodičů ze slezského města Bavorova u Ratiboře, kde
se narodil r. 1585. Studoval na školách jesuitských
v Olomouci a Chomutově a dokončív je, vstoupil do
noviciátu v Brně. Trpěl však stálým bolením hlavy, až
pamět ztrácel, takže měl býti proto z řádu propuštěn.
Po velikých prosbách ponechán byl toliko za řádového
bratra. Teprve ve 29 letech, když neduh ustal, při
puštěn byl k dalším studiím, po nichž vysvěcen
r. 1618 na kněze. Bylo to v roce, kdy v Praze pro
pukla vzpoura protestantských stavů a kdy jJesuité
byli z Čech násilně vyhnání. S ostatními spolubratry
-odešel na Moravu, pak na Slovensko, a když i tam
vzpoura zasáhla, do rodiště Bavorova a odtud do Ko
rutan. Teprve po porážce zimního krále otevřela se mu
cesta do Prahy, odkud počal blahodárnou Činnost
missionářskou mezi lidem. Působil většinou v Kraji
Chrudimském a Královéhradeckém a to tak utěšeně,
že desetitisíce protestantů převedl do Církve katolické.
Měl od Boha onen vzácný dar, že uměl pohnouti
srdci lidskými a získati je úplně pravdě. Vystoupiv na
kazatelnu poklekl a prohlašoval: „Boha a jeho svatých
se dovolávám, že k vám mluviti budu toliko o tom,
čehož vám ke spasení věděti a konati jest. Na mne
přijdiž před soudnou stolicí Boží krev vašich duší
i trest věčný, kdybych vás ve příčině náboženství
oklamal.“ A tato upřímnost, s jakou Klidu se obracel,
splácena mu byla nemenší upřímnosti posluchačů. Kde
on kázal, tam vrchnost nemusila nutití poddaných
ke staré víře, tam podrobovali se ochotně, přesvědčení
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jeho prostou, ale jadrnou, ohnivou řečí, protkanou
hojnými doklady z Písma sv. a sv. Otců. Protestanté,
aby působení jeho znemožnili, šířili o něm, že je člověk
nevzdělaný a ukrutný, jenž posluchače násilím ke zpo-
vědi nutí. Pomluvy ty však jim nepomohly. Byl muž
z lidu, miloval lid, a lid mu láskou splácel. Soudobý
spisovatel píše o něm, že lidé ptávali se po důstojném.
otci Kravařském, rádi vzpomínajíce na něho, že je na.
katolickou víru obrátil.

Přes 30 roků pracoval jako missionář, Často
v největším nebezpečí života. Zvláště mnoho trpěl za
vpádů Sasů a Švédů, kdy od surových vojáků byl
několikráte přepaden a ztýrán, i ztrátou na hrdle mu
bylo pohrozeno, bude-li dopaden. To však ho nedo
vedlo zastrašiti. Nezastrašilo ho ani, když na cestách
missionářských bylo naň úkladně střeleno. A vedle
missionářské práce staral se i o obnovení starých
kollejí řádových a založení nových, z nichž zvláště
slavnou se stala královéhradecká svými latinskými
školami. Ač získal si působením svým takových zásluh,
že se o něm i na dvoře císařském hovořívalo a císař
Ferdinand III. mu pozdravy vzkazoval, zůstával vždy
skromným a pokorným. Zdar prací přičítal Bohu a
Rodičce Boží, jejíž byl vroucím ctitelem, již od mládí
se modlívaje denně růženec a k její cti a oslavě za
kládaje četné družiny Mariánské. A horlivost tuto ne
zlomilo ani stáří. Nemoha konati více cest missio
nářských mezi lidem, sedával ve zpovědnici, a čím více
bylo kajícníků, tím byl raději. Když pak pro nedoslý
chavost měl býti zproštěn i tohoto působení, rozplakal
se řka: „Život mi béře, kdo mi duše béře.“

Ve stáří 75 roků ochuravěl těžce a přijav SV.
svátosti zemřel 30. srpna 1660, provázen ke hrobu ne
sčetnými zástupy lidu a nejpřednějšími a nejvzácněj
šími muži v království Českém.

Přátelé drazí, toť život muže, kterému lid dal nej
lepší vysvědčení, nazývaje ho knězem svatého života,
toť život muže, kterým právem my katolíci se chlubiti
můžeme a k němuž úctu přes všecky útoky odpůrců
veřejně osvědčovati máme. A to stane se nejlépe
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konáním jeho příkladné ctnosti — pravé Křesťanské
upřímnosti.

k *
sk

Mezi prvními učedníky, které Kristus Pán po
volal, byl Filip z Betsaidy. Radost jeho nad tímto vy
znamenáním byla tak veliká, že neváhal ji sděliti příteli
svému Nathanačlovi, pobízeje ho, aby pospišil s ním
poznati toho, o němž psal Mojžíš a proroci. Natha
naěl poslechl, opustil svou celnici a vydal se s Filipem
za Ježíšem.,A když je Kristus spatřil, tu, jak vypravuje
evangelista sv. Jan, ukazuje na Nathanačla zvolal:
„Aj, právě Israelský, v němž není lsti“ (Jan I, 47.).
Překvapen ptá se tento: „Odkud mne znáš ?“ A Ježíš
odpovídá: „Prvé nežli Filip tě zavolal, když jsi byl
pod fikem, viděl jsem tebe.“ A Nathanačl padá na
kolena volaje: „Mistře, ty jsi syn Boží, ty jsi král
Israelský!“ Událost tato, kterou mnohý z vás tolikrát
snad již slyšel, jest pro nás velmi poučná. Ona nám
ukazuje, jak Kristus vševědoucím zrakem svým pro
hlédá srdce lidská a jak si váží, byť i v taji skryté,
bezelstnosti povahy, jak oceňuje lidskou upřímnost.
Jest mu, přátelé drazí, význačným rysem pravé mužné
dokonalosti, jest mu jistou známkou pravého vyvolence
Božího. Kdyby nebylo jiného důkazu, tento by stačil,
aby nám dokázal, jak nutno a nevyhnutelno jest,
abychom upřímnost si zamilovali a dle ní vždy se
řídili. Pravím, kdyby nebylo jiného důkazu, ale on jest
a to nejeden. Sledujeme-li život Ježíšův, poznáme, že
nic tak nestíhal, jako neupřímnost. On, který měl slova
lásky a odpuštění pro hříšníky největší, On, který na
milost přijal i osobu tak lehkých mravů, jako byla Máří
Magdalena, pro farizee a zákoníky nemá než slova
nejprudšího hněvu, a to pro jejich neupřímnost, pro
tu vlastnost, která právě po nich dostala jméno fari
zejství. A nemohl Kristus Pán, zakladatel mravouky
nejčistší a nejvznešenější, jednati jinak. Vždyťupřímnost
ceněna byla již samými pohany. Dějiny starověké
s chválou zaznamenávaly jména lidí upřímných, beze
Jstných, stíhajíce potupou lidi Istivé a neupřímné. Jak
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pochvalně se zmiňují na př. dějiny řecké o Thebánu
Epaminondovi, který prý nikoho po všechen život ne
oklamal, a dějiny římské o Titu Pomponiovi, který
požíval pro svoji upřímnost takové důvěry, že mu
svěřovány byly záležitosti nejchoulostivější. Od mu
drců starověkých považována byla upřímnost za jednu
z ctností, které člověka činí bohům podobným. Aspoň
Pythagoras tázán, čím se člověk stává podobným
božstvu, řekl: „Koná-li pravdu“; a Demostenes na
tutéž otázku odpověděl: „Mluví-li pravdu“. A přece
tato jejich upřímnost byla nedokonalá, poněvadž jedna
a to důležitá složka jí scházela, ona složka, která
teprve v upřímnosti křesťanské došla svého výrazu,
to jest: také smýšleti pravdu. Jest totiž pravá upřímnost
křesťanská ona ctnost, kterou snažíme se s každým
pravdivě smýšleti, pravdivě mluviti a pravdivě jednati.

I. Jeví se tedy především upřímnost křesťanská
smýšlením. A kdo smýšlí upřímně? Jenom ten, přátelé
drazí, kdo bližnímu opravdu přeje a žádá toho, po čem
sám touží a O Co Se snaží. A po čem toužíme a 0 co
se snažíme všichni více, nežli o dobro, o blaho a
štěstí, celé srdce naše chví se takřka touto touhou a
vadne a zmírá, když snahy jeho cíle dojíti nemohou.
Kdo tedy i bližnímu, každému bez rozdílu přeje
dobrého, kdo hotov jest mu k tomu pomáhati, o tom
právem můžeme říci, že jeho smýšlení jest upřímné.
Nejskvělejším vzorem tohoto smýšlení byl Spasitel náš
Ježíš Kristus, neboť nebylo jeho horoucnějšího přání,
než aby všecek svět dobra došel, blaha požíval a ze
štěstí se radoval a to nejen tu na zemi, ale i na věč
nosti I když povznášel varovného hlasu, když káral
a trestal, bylo to vždycky proto, aby dobro, štěstí a
blaho rozsíval. Jím vedeni apoštolové prohlašují jako
neodvolatelné pravidlo upřímného života křesťanského:
„Láska nemyslí nic zlého“ (I. Kor. 13, 5.). Křesťané
pak vědomi si této povinnosti chovají se tak, že jim ani
největší odpůrce nemůže vytknouti smýšlení Istivé,
obojaké, neupřímné. Bylo to chloubou jejich, že mohli
zvolati ve tvář všemu světu: „My jsme jedna mysl,
jedno srdce, jedna duše!“ Jestli dnes, přátelé drazí,
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i v řadách nás jedině pravých učedníků Kristových,
v řadách nás katolických křesťanů je tolik obojetnosti,
nepřejičnosti, zkrátka tolik neupřímného smýšlení, jest
to jen důkazem, jak vzdálili jsme se od ideálů Kri
stových a vzorů našich otců a jak nutno jest, abychom
co nejdříve a nejrychleji obrátili, nemá-li nás stihnouti
kletba farizejství. |

2. Upřímnost křesťanská jeví se dále opravdovostí
v mluvení. Řeč, přátelé drazí, jest jeden z nejvzác
nějších a nejvznešenějších darů, které nám Bůh dal a
kterým nás nade všecko tvorstvo povýšil. A dal nám
ho proto, abychom si mohli vespolek sdíleti své těž
kosti a žaly, své radosti a útěchy a nade vše abychom
si mohli sdíleti pravdu. „Řeč vaše budiž ano, ano, ne,
ne, což nad to jest, od zlého jest“ (Mat. 5, 37.), praví
Kristus. Mluviti pravdu jest křesťanu svatou povinností,
mluviti ji vždy a všude, nahoru i dolu, přátelům 1 ne
přátelům. Dnes svět sice pravdu nerad slyší, poněvadž
pravdě odvykl. Řeč pravdivou, dle přísloví, hněvem
splácí, nevěda ani, jak hrozně tím sobě škodí. Pravda
ovšem páli. Ale neužívá i lékař, aby ránu zhojil, pal
čivého kaménku, a my, ač bolestí se až v nejhlubším
nitru chvějeme, přece jen ruce jeho žehnáme, protože
tím nebezpečným následkům zabraňuje? | palčivá
bolest pravdy nezasluhuje hněvu, ale požehnání, po
něvadž zastavuje šířící se nákazu nitra a jistou otravu
duše. Všichni vpravdě moudří a zbožní křesťané ote
vřeně řečené pravdy si vážili a těm, kdo se jim ji
řící nebáli, byli plni vděčnosti. Arcibiskup Jan z Jen
štýna prohlašuje svému zpovědníku prostému knězi
Pavlovi: „Velebný otče, račtež mne před lidmi bez
ostychu vykrákati hned, jak řečí nebo skutkem za
viním.“ A věděl proč. Ten, přátelé drazí, kdo míčí,
zatajuje, zakrývá a snad i omlouvá naše chyby, ten
nikdy s námi nesmýšlí tak dobře a přátelsky jako ten,
kdo nám je pravdivě a otevřeně řekne. Naříká se
v dobách našich téměř všeobecně na rostoucí špatnost.
Ale řekněte mi, přátelé drazí, kdo z těchto žalobníků
se odváží říci to světu otevřeně a pravdivě? Snad
1 tu mezi námi jsou přemnozí, kteří správně. vidí, že
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to, co na příklad dnes se nazývá osvíceností rozumu,
jest nevěrou, Cojmenuje se svobodou, jest nevázaností,
co staví se pokrokem národa, jest jeho úpadkem, po
straně, tajně těžce toho želí,ale upřímně to prohlásiti
se ostýchají. Zdá se, jakoby dnes zavládla ve všech
vrstvách ona zásada, kterou za své pravidlo přijal
veliký státník německý: „Řeč máme proto, abychom
ukrývali svoje myšlenky.“ Jest potřebí, přátelé drazí,
shoditi se sebe tuto škrabošku av životě soukromém
1 veřejném otevřeně, pravdivě, upřímně mínění své
projeviti.

3. Konečně upřímnost křesťanská ukazovati se
má i jednáním. O čem jsme jako o pravdě jisté a
bezpečné přesvědčeni, to musí odrážeti se i ve skutcích
našich, jako se odráží jasně a zřejměv zrcadle podoba
toho, kdo do něho nahlíží. Skutky jsou obrazem,
fotografií duše. Jsem-li přesvědčen, přátelé drazí, že
něco jest dobro, že shoduje se to se zákonem Božím,
pak to konám, ať se to komu líbí nebo nelíbí. Jsem-li
přesvědčen, že něco jest zlo, že to odporuje vůli
Boží, pak nechám toho, byť mne tisíce rukou drželo
a sta sladkých hlasů vábilo. Jsem-li přesvědčen, a
jako katolický křesťan musím býti přesvědčen, že má
katolická víra je pravá, pak ať celý svět se proti mně
bouří, já si ji vzíti nedám, příkazů jejích konati ne
přestanu, bohoslužby a svátostí jejich dotknouti se
urážlivě nedovolím a k obraně její hotov budu proti
komukoliv. Jsem-li. přesvědčen, že není krásnějších a
blahodárnějších zásad nad zásady naší katolické mra
vouky, pak jako katolík upřímně jednající pracovati
budu, aby se zásady ty projevovaly nejen v mém ži
votě soukromém, ale i veřejném, aby pronikly v mé
rodině, společnosti a národě. Kdybychom, přátelé drazí,
naplnění byli vědomím toho, čeho od nás křesťanská
upřímnost v jednání žádá, a kdybychom se tím také
řídili, myslíte, že by ony neblahé poměry, v nichž se
nyní nacházíme, rázem nepominuly? Ale povahy naše
zachvátila většinou ona kletá chabost, která trpí, aby
hrstka ovládala množstvím. Vždyť za opovážlivost
prohlašováno bývá, odváží-li se kdo pracovati pro

14
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řád a spravedlnost. A následek toho ? Ztráta odvahy
k upřímnému jednání rozežírá jako jed život lidský.
Rozežrány jsou rodiny, protože rodiče ztratili odvahu
jednati upřímně mezi sebou a s dětmi, rozežrána je
společnost, protože nadřízení ztratili odvahu jednati
upřímně s podřízenými, rozežrán jest národ, protože
ti, kteří mu svítiti mají, také odvahu upřímnosti ztratili.
Neupřímnost v jednání jde z ulic do rodin, z domovů
do kruhů přátel a tak život jest pln trpkosti a tihy.
Snad, předrazí přátelé, příliš černě se na to dívám,
ale těžko jest líčiti barvou růžovou šedivé, temné
mraky.

Nebude lépe, přátelé drazí, pokud nestane se
povinností těch, kdož jméno křesťanské nesou, upřímně
s bližními smýŠleti, upřímně mluviti a upřímně jednati,
jak to žádá pravá křesťanská upřímnost na základě
lásky, vyjádřené jasně slovy sv. Pavla: „Milování
vaše budiž bez pokrytectví, nenávidíce, což zlého jest,
přidržujíce se, co dobrého jest“ (Řím 12, 9.). Ovšem,
přátelé drazí, není to snadná povinnost. Když všichni
jedním větrem se klátí, udržeti se rovně, k tomu třeba
síly. Než není o tuto posilu nouze tomu, kdo ji hledá
a opravdu nalézti se snaží. Kde brali posilu k pravé
upřímnosti křesťanské všichni ti, o nichž právem pla
tilo, co v srdci, to na rtech a v každém projevu žití?
Tam, kde bral posilu tu i ten, jemuž dnešní rozjímání
jsme věnovali, u Boha a u trůnu Matky Boží. Ta,
která s lidstvem tak upřímně smýšlela, že mu i s vlast
ním utrpením jenom dobro chtěla, která tak upřímně
mluvila, že slova její se shodovala vždy s vůlí Boží,
a která tak upřímně jednala, že skutky její došly nej
vyšší chvály a nejslavnější odměny, ta z upřímné a
tolika důkazy osvědčené lásky posílí i k pravé upřím
nosti srdce, rty i ruce naše.

Bylo to r. 1305, když mladistvý, nadaný, ale
lehkomyslný král Václav III. přijel do Zbraslavi
v úmrtní den svého slavného otce, aby se na hrobě
jeho pomodlil. A tu, když poklekl u rakve otcovy,
předstoupil před něj velebný opat Konrád a s tváří
vážnou a hlasem truchlivým takto naň promluvil:
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„Synu rozmilý, byl jsem dobrým a milým rádcem
tvého nebožtíka otce, jeuž tuto v hrobě odpočívá, a
byl jsem mu po všecek čas věrným sluhou a přítelem.
"Tento nebožtík otec a král tě, synu milý, před samou
smrtí napomínal, abys se bál Boha i zachoval jeho
přikázání, abys miloval ctnost a nikomu nekřivdil. A
ty jsi to všecko přísahou slíbil a potvrdil. Ale žel
Bohu, jak daleko jsi se spustil příkladů a slov svého
otce i svých předků! V jakou hanbu jsi uvedl svou
nynější pověst i budoucí památku svého jména! Ještě
nejsi dlouho králem, a přece kolik již ubylo tvé říši
moci a jak jest za hranicemi zlehčena její vážnost.
Však ani tvoji vlastní národové nebudou míti pořád
tolik ochotné shovívavosti, aby tvé prostopášnosti vy
mlouvali a sváděli na tvou mladost a nezkušenost.“
Tato vážná domluva zaryla se hluboko v srdce Vá
clavovo. Zaplakal, děkuje mu za upřímná slova, slíbil,
že se napravía také to učinil. Přátelé drazí, buďme
i my takovými upřímnými rádci svému okolí a dá Bůh,
že i ono se vzpamatuje, vrátí se k cestě, kterou mu
ukazuje nejdobrotivější Otec a Král náš Ježíš Kristus,
a nalezne opět štěstí života. Buďme upřímní ke všem
spolubližním, neboť pravou křesťanskou upřímnosti
prospějeme i sobě. Splní se na nás, co pronesl žal
mista Páně: „Kdo mluví pravdu v srdci svém, kdo
nečiní lest jazykem svým, přebývati bude v stánku
Hospodinově.“ (Žalm 14.) Amen.

27.

Sv. Josef — pracovitost.

Po jménech Ježíše Krista a blahoslavené Rodičky
Boží jest ještě jedno jméno v dějinách lidského vy
koupení nejslavnější, a to jméno pěstouna Páně
sv. Josefa. Jako Maria Panna nazvána byla andělem
požehnanou mezi ženami, tak sv. Josef nazýván byl
vždy křesťany požehnaným mezi muži. Jemu dostalo
se cti mezi všemi muži největší: býti strážcem,
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ochráncem a živitelem samého Syna Božího. On, muž
práce, povolán byl na místo tak vznešené, jako bylo
místo hlavy sv. Rodiny.

Přátelé drazí, znám jest vám všem život sv. Jo
sefa. Slýchali jste hned v dětském věku, že pocházel
v přímém pokolení z královského rodu Davidova,
který však běhěm věků za hrozných převratů, jež vy
trpěla země a národ Israelský, schudl a sešel tak, že
potomci králů odkázáni byli živiti se prací rukou
svých. Řemeslu tesařskému byl vyučen sv. Josef a ře
meslem tím také poctivě a svědomitě se živil. A hle,
k tomuto muži s rukama mozolnýma sklonil se Bůh,
aby ho vyvolil k povinnosti, již by mu mohli záviděti
císařové a králové. Dle úsudků Prozřetelnosti Boží

před tím, nežli počala z Ducha sv., aby pro požehnaný
stav svůj, jehož tajemství lidu známo nebylo, nevešla
ve zlou pověst. Bůh sám mu to oznámil andělem:
„Josefe, synu Davidův, neboj se vzíti k sobě Marii,
neboť což v ní zrozeno jest, z Ducha sv. jest. Po
rodíť syna a nazveš jméno jeho Ježíš, onf zajisté vy
svobodí lidi od hříchů jejich.“ (Mat. I, 21). 5 po
svátnou úctou se choval sv. Josef k Matce Páně,
slouže jí ochotně, a když se v Betlemě konečně Kristus
narodil, zdvojnásobila se jeho péče, a hotov byl vše
podstoupiti pro tyto dvě osoby tak drahé srdci jeho
a tak vzácné všemu světu. Aby je ochránil před
zlobou krále Herodesa, prchá S nimi za noci do da
leké země Egyptské a snaží se jim učiniti tu Cízinu
trpkou a nehostinnou domovem nejpříjemnějším. A
když po dvou letech ukrutník královský umírá, vrací
se zpět s nimi do Nazareta, aby tam jen pro ně žil,
pro ně pracoval a pro ně případně i trpěl. Byl ten
domek Nazaretský chudý a prostičký, byla ta dílna
Josefova skrovná a nepatrná, ale práce pro Marii a
pro Ježíše ozlatila stěny její a svolala do nich radost,
spokojenost a štěstí nevýslovné.

Tak uplynul jeho život, až Bůh ho povolal
k sobě, aby zaplatil mu mzdou věčné slávy. Kdy se
stalo, určitě nevíme, víme však, že stalo se to před
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veřejným vystoupením Páně, poněvadž na svatbě
v Káni Galilejské mezi pozvanýmihosty už nebyl a
v evangeliích se po třicátém roce Páně o něm nemluví.

Toť krátký a vám všem známý životopis tohoto
svatého muže práce, která v něm a skrze něho Sa
mým Bohem povznesena byla ke cti, o jaké ve světě
slýcháno nebylo. A hle, přece se našli a nacházejí
lidé, kteří památku sv. Josefa snižují neb snížiti se
snaží. Nedbajíce oné posvátné a nedotknutelné úcty,
s jakou sv. Josef se choval k čisté a neposkvrněné
Matce Páně, hlásají, že Ježíš Kristus byl synem tesa
řovým, ano že sv. Rodina se skládala ještě z více synů
a dcer. Ve čtvrtém století vyšlo poprvé toto snižování
sv. Josefa z úst bludaře Helvidia, jenž tím snížiti chtěl
i Rodičku Boží a Krista Pána, ale již tehdy vyvrácena
byla hanebná pohana ta sv. Jeronýmem tak skvěle, že
Helvidius s hanbou byl nucen ustoupiti. Než opakuje
se dnes po staletích opět, a co zvláštního, že se vnáší
právě do řad pracujícího lidu, ač lidé práce více než
kdokoliv by si měli památky sv. Josefa vážiti, poně
vadž na něm Bůh ukázal, jak si práce váží, jak práci
ctí a k jaké velebnosti muže práce povolal. Nechápou,
že snižováním sv. Josefa snižuje se i sama práce a
s ní i ti, kteří jsou k ní povoláni.

Jak jinak jedná Církev katolická. Ona velebí sv.
Josefa, ona úctu k němu šíří a hájí, ona 19. březen
památce jeho posvětlila a až do té doby, kdy v srdcích
národů vládla, jako svátek zasvěcený ho slaviti velela.
Ve sv. Josefu posvěcuje i práci, v úctě jeho hájí Čest
a vážnost její. Proto také zbožní předkového naši, jichž
význačnou vlastností již od pradávna nebyla jako u
národů jiných barbarská loupežiívost,nýbrž tichá praco
vitost, sv. Josefa za patrona království Českého a ná
roda Českého přijali a do počtu světců národních vřa
dili. Budiž také nám, potomkům jejich, vzpomínka na
sv. Josefa pobídkou ku pravé křesťanské pracovitosti.

* *
sk

V prvém listě k Soluňským píše apoštol Pavel:
„Prosím vás, bratří, abyste práci svou konali a rukama
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pracovali, jakož jsme přikázali vám.“ (I, 4, 11.) Slovy
těmi apoštol národů předpisuje věřícím jako nutnou
a důstojnou povinnost, povinnost práce. A nečiní tak
bez důležité příčiny. Chce totiž, aby křesťané Solunští
pochopili, jak křesťanství smýšlí o práci a to i o té
nejnižší, hmotné práci. Svět pohanský považoval práci
za hanbu a mluvil o ní jenom s pohrdáním. Římský
spisovatel Lucian napsal na př.: „Lze se obdivovati
výtvorům Feidiovým a Praxitelovým, ale žádný roz
umný nebude si přáti býti podoben tvůrcům.“ A přece
Feidias a Praxiteles byli výteční umělci sochaři. Dí
val-li se svět pohanský takto na práci uměleckou, což
teprve na práci hmotnou, mozolnou. Slavný a jinak
vážený řečník a spisovatel Cicero nazývá všecka ře
mesla, která se za mzdu provozují, neslušnými a be
zectnými. A názor tento nepanoval jenom u Římanů,
byl i u Řeků, Germánů, Gallů a jiných národů staro
věkých. Nelze se tomu diviti, uvážíme-li, že slavní
zákonodárcové doby předkřesťanské zakazovali na
prosto občanům konati práce výdělkové a přikazo
vali je toliko otrokům. Přišel však Kristus a opovrho
vaná práce počíná nabývati neznámého lesku, praco
vitost stává se význačnou ctností a přičinlivost nutnou
křesťanskou povinností. Způsobuje to vše vznešený
jeho příklad. Třicetiletý skrytý život Spasitelův nese
na sobě pečeť práce, neboť, jak vypravuje nám staré
podání, ztrávil tato léta v dílně svého pěstouna, kde
pracoval těžce, do úpadu, až přesvaté ruce jeho po
kryty byly tvrdými krvavými mozoly. A když pak
tuto hmotnou práci zaměnil za duševní,i v ní nedbal
odpočinku, nehledal úlevy, pokud svatá hlava jeho
nesklonila se na dřevě kříže k zápasu smrtelnému. A
vybíraje si apoštoly, nevešel do škol, nevešel do
chrámu Jeruzalemského, aby sáhl do řad vzdělanců
oné doby, z řad pracujícího lidu zvolil si hlasatele
Evangelia, od břehu jezera Genezaretského mezi při
činlivými rybáři našel si své učedníky a nástupce.
Dodnes, přátelé drazí, považuje hlava křesťanstva,
Římský papež, za čest, že jest nástupcem rybáře z Ka
farnaum. A povýšený tento názor, k němuž povznesl.
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práci Kristus, nezhynul s jeho odchodem s tohoto
světa, ale žije dále ve svaté víře jeho, v náboženství
křesťanském až do dnů našich. Otevřeme-li spisy sv.
Otců, všude setkáváme se s chválou práce a mnozí
z nich nemají ani dosti slov, aby ji velebili a doporu
čovali. A nahlédneme-li v dějiny Církve, tu nezřídka
setkáváme se s osobnostmi ve světě nejvznešenějšími,
které vedeny tímto ušlechtilým názorem křesťanským
nestydí se za hmotnou prácí i na stupních trůnů krá
lovských a knížecích. Bylo jim ctí, mohly-li pracovati,
ne pro sebe, ale pro jiné. Uvádím jenom z dějin Církve
české vznešenou postavu sv. knížete Václava, andělské
postavy královských dcer bl. Anežky a Milady, vý
tečnou matku Karla IV. ušlechtilou Elišku, a příkladů
takových nalezli byste celou řadu. Z této myšlenky
o čestnosti a velebě práce zrodila se velkolepá řehole
sv. Benedikta, která vedena heslem „Ora et labora“,
Modli se a pracuj!, přetvořila Evropu barbarskou a
divokou v Evropu s národy pevných sídel, blahodár
ného pokoje a veleplodné vzdělanosti. Křesťanstvíváží
si práce a pracovitosti, protože ona jest základem
všeho hmotného i mravního prospěchu lidstva.

I. Jest základem prospěchu hmotného. Byl to
slavný apologeta německý Fr. Hettinger, který napsal:
„Práce jest pramenem národního blahobytu, podmínkou
neodvislosti a svobody všeho národa.“ Ano praco
vitost jest pramenem hmotného blahobytu. Všechny vy
moženosti naší doby vzešly jenom z krůpějí potu,
kterými se zrosila čela mudrců a zvlhly páže dělníků
v namáhavé, vytrvalé a nepřetržité práci. Každý ten
nepatrný kamének, který klademe na budovu našeho
hmotného blaha, musí býti vyhledán prsty přičinlivými
a umístěn dlaněmi pracovitými. Plní se tu stále a budou
se věčně plniti slova, jimiž Bůh promluvil k člověku
hned na počátku věků: „V potu tváře jísti budeš chléb
svůj.“ Ano v potu tváře, pot ten však v dílně práce
mění se ve zlato, kterým člověk krášlí stezky svého
života. Pracovitost jako kouzelným proutkem otvírá
člověku hlubiny země, propasti moře, tajuplné kouty
světa a vynáší odtud vše, co mu k zlepšení života
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přispívá. Pracovitostí stává se člověk pánem přírody,
ovládá její skryté síly a spoutává jimi kraje nejvzdá
lenější. A tak pracovitost stává se základem, na němž
roste a zkvétá hmotný prospěch lidstva.

2. Ale ona jest i základem prospěchu mravního.
Nechte, přátelé drazí, ležeti půdu i sebe úrodnější ladem,
nezajeďte do ní ostřím plubu, co vám zplodí, než býli
a bodláčí? Nechte ležeti kov sebe lesklejší a neoprašte
ho, co na něm vzdejde, nežli rez? Nepohněte vodou
sebe čistší, a CO Se V ní rozmnoží, nežli hnusný sliz?
A tak je to i se srdcem lidským. „Srdce lidské“, praví
jeden myslitel, „jest jako mlýnský kámen. Dáš-li pod
něj pšenici, rozemele pšenici na bělostnou mouku,
nedáš-li pšenice, mele přece, ale pak omílá sebe.“ A
právě pracovitost to jest, která obrací půdu srdce
lidského, aby se v ní býlí nerozplemenilo, ona čistí
jeho lesk, aby se na něm rez neusazoval, ona hýbá
jeho hlubinami, aby se v něm nerozmnožily hnusné
vášně, ona zkrátka podává mu potřebná zrna, aby
sebe neumílalo, ale aby z něho vycházel bělostný pel
ctností. Pokud, přátelé drazí, David pracoval na upev
nění své říše, potud byl poctivý, pokud Samson byl
zaměstnán s Filistiny, potud byl silný, pokud Šalamoun
stavěl chrám, potud byl bohabojný. Pracovitost chrá
nila srdce jejich přede vším, co s duše člověkastrhu je
roucho mravní neporušenosti. A není třeba, přátelé
drazí, obraceti listy Písma sv., není třeba se utíkati
do dějin, obratme se jenom každý k sobě a vlastní
zkušenost podá nám dosti příkladů, kdy počaly se
zmáhati v našem nitru touhy převrácené, žádosti ne
pravé, myšlenky nečestné. Jistě to nebylo, když k práci
skloněno bylo naše tělo, když k činnosti připoután
byl náš duch, ale bylo to tehdy, když oddali jsme se
zahálce a nečinnosti. Vypravuje-li krásná pověst, že
z první kapky potu lidského, který země vypila, vzešla
růže, královna květů, pravím, přátelé drazí, že z při
činlivosti, pracovitosti vychází královna všech dober,
vznešená ctnost.

Pracovitost klade základ ke hmotnému i mrav
nímu prospěchu lidstva. Ale aby tento plod pracovitosti.
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byl trvalý, -aby byl také požehnaný, pak musí prová
zena býti tím, kdo jest dárcem všeho zdaru a po
žehnání trvalého, Pánem Bohem. Už naše přísloví praví:
„S Bohem poční v každé době, podaří se dílo tobě.“
A ten ušlechtilý křesťanský zvyk, jímž pozdravujeme
pracující: „Pomáhej Pán Bůh“, není něčím ledabylým,
má svůj hluboký a oprávněný význam. Bez Boha všecka
práce není ničím. Jest to jako řada nul, kterou bychom
na tabuli napsali. Neplatí ničeho, byť jich bylo sebe
více. Jakmile však před ně napíšeme jednotku, stávají
se sumou obrovskou. A tak, přátelé drazí, postavíme-li
před svou práci Boha, pak práce jakákoliv má svou
cenu, platí, protože ji provází Boží požehnání.

A nyní ptám se vás, přátelé drazí, které učení
má krásnější názor o práci a pracovitosti, než naše
sv. katolické náboženství?

Dnes s tolika stran ozývá se: „Práci čest!“ a
přece přitom práce se proklíná. A proč? Náš český
básník praví:

„Ale kletbou práce tato
ujařmena, ponížena,
znesvěcena, znevážena,
kterou rámě poutem spiato
koná v důtek svištění...“

(Sv. Čech: Písně otroka.)

Ano kletou jest práce, protože jest ponížena, znesvě
cena, znevážena, poněvadž s prchajícím křesťanstvím
prchá i křesťanský názor na práci, a to ze srdcí za
městnavatelův i zaměstnaných. Počíná se ve světě
zmáhati pohanství a S ním zjevuje se i pohanský názor
na práci, při němž zaměstnavatel vidí v dělníku jen
otroka a dělník v zaměstnavateli tyrana. A proto po
číná se mnohým zdáti práce ne ctí a slávou, ale po
nížením a hanbou, přestává jim býti pracovitost milou
povinností a stává se jim těžkou a protivnou dřinou.
Z dílen, továren, z domů i polí vypuzován jest Bůh,
a proto, ač se dnes tolik pracuje jako nikdy před tím,
mizí trvalý a požehnaný plod pracovitosti, hmotný i
mravný prospěch. Cimá trvalosti a požehnání? Sami
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můžeme to slyšeti každou chvíli: Co z toho mám, že
se až do úpadu dřu, co z toho mám, že celou rodinu
jsem zapřáhl do jha nepřetržité námahy, že jsem tím
své i jejich síly až do dna vyčerpal? Zbývá mi jenom
mošna žebráka, ač-li mne dříve moloch práce svou
patou nezdrtí. Ano nemáš, ubohý příteli, z toho ničeho,
protože na pracovitosti tvé nespočinulo požehnání Boží,
a že nespočinulo, sám jsí vinen. Pracovitost bez Boha
stala se příčinou i společenského sesurovění. Dnes
z práce vycházejí lidé rozervaní, nespokojení, kleslí a
zbloudilí. Společnost se jich děsí, ale nechce uznati,
že Sama jest toho příčinou, protože jim vzala vše,
nebo nebránila vzíti, co mohlo je udržeti nad propastí
mravní bídy, ušlechtilý křesťanský názor na prácí a
zdroj všeho duchovního pokroku — Boha. |

I my, přátelé drazí, pracujeme, a byť ne všichni
hmotně, tvrdou mozolnou dlaní, nýbrž někteří z nás
duševně, myšlením obtíženou hlavou, i to je práce
a často síly člověka více stravující námaha, než každá
jiná. A tak není mezi námi, kdo by nebyl připoután
ke kolesům práce. Má-li však přičinlivost a pracovitost
naše míti trvalého zdaru a blahodárného požehnání,
pak nesmí nám při ní býti vůdkyní Široká, jedem
nevěry a moderního pohanství otrávená společnost
doby naší, ale tichá, úzká, horoucí vírou prodchnutá
společnost chaloupky Nazaretské. Tak pracovati, přátelé
drazí, jako sv. Josef s pohledem upřeným na Rodičku
Boží a Ježíše, z lásky k Bohu svému, z lásky k Je
žíši. [o jest jisto a vy sami se o tom přesvědčíte, že
kde se práce koná s myslí k Rodičce Boží a Kristu
Pánu obrácenou, kde se koná pro čest a slávu Boží,
tam za práci jde i zdar a požehnání.

1. září r. 1310 požehnán byl v biskupském chrámě
ve Špíru arcibiskupem Mohučským sňatek krále Jana
Lucemburského s Českou kněžnou Eliškou Přemys
lovnou. Potom následovala v síních na druhé straně
kostela postavených a bohatě ozdobených veliká ho
stina v počest novomanželům se slavnými turnaji, při
nichž čeští rytíři nad jiné se vyznamenali. Než jak
koliv tam hojně bylo spatřiti lesku a bohatství, nade
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všecko vynikalo svatební roucho mladé královny, neboť,
jak praví Palácký, převyšovalo vše, co kdy v tom
způsobu i opodál vídati bylo. A toto roucho krásné,
podivuhodné a nádherné připravila si Eliška vlastní
rukou, vlastní prací.

Až jedenkráte, přátelé drazí, povolá duši naši
Král nebeský, aby jako nevěsta Kristova zasedla dle:
slov Evangelia k hostině svatební, nejkrásnějším, vše
chen lesk světa, všechno bohatství převyšujícím rou
chem bude nám to, jímž nás přičinlivost a pracovitost
naše přizdobila. Jím odění po tomto životě plném.
požehnané práce vejdeme v radosti sladkého odpo-
činku a věčné slávy. Amen.

28.

Jan Bedřich — šetrnost.

Velké doby rodí velké muže! Tato slova slavného
politika lze plným právem přenésti i v naše české dě
jiny ať světské, aťcírkevní. Století XII.,doba Vladislava II.,
zrodila velikou postavu biskupa Zdíka, století XIII.,
doba Přemysla Otakara I., biskupa Daniele, století XIV.,
doba Karlova, slavného arcibiskupa Arnošta z Par
dubic, století XVL.,doba války třicetileté, šlechetného
Jana Lohela, a století XVII, doba hrozných následků
vojny třicetileté, Jana Bedřicha hraběte z Valdštejnů,
svaté paměti arcibiskupa Pražského.

Z rodiny velmi slavné pocházel Jan Bedřich; otec
jeho byl nejvyšším dvorním komořím císaře a krále
Ferdinanda III.; ale sláva rodu, mocné příbuzenstvo,.
přízeň samé koruny nedovedly oslniti mysl jeho, aby
upustila od úmyslu již záhy pojatého, státi se knězem,
věnovati život Bohu. Narozen ve Vídni r. 1044 stu
doval v Praze, odkud na bohosloví a církevní právo
odešel do Říma, kde přijal také svěcení a obdržel
titul domácího preláta papeže Alexandra VII. Navrátiv
se zpět zvolen byl kanovníkem Olomouckým, z kte
réhožto úřadu pro vynikající vlastnosti povolán byl za.
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"velmistra Křížovníků a hned potom na biskupský stolec
Královéhradecký. Když pak r. 1675 zemřel arcibiskup
„Sobek z Bílenberka, jmenován byl na metropolitní
prestol Pražský, mlád sice lety, v 32. roce věku svého,
ale bohat zkušeností, ctností a rozhledem.

Nastoupil v dobách nesmírně smutných. Země
Česká krvácela ještě ze strašlivých ran minulosti a
nová a nová soužení hrnula se na ni. Lid, již před
válkou třicetiletou v hrozné poddanství přivedený a po
válce ještě více na mnohých mistech | utiskovaný,
se bouřil, děsným morem k nám přineseným v tisících
zmíral a CO z něho příšerný host ušetřil, to neůroda

a z ní plynoucí drahota a bída hubily. A aby mira
utrpení až do vrchu byla naplněna, počali říši ohro
žovati Turci útokem na samu Vídeň a hned po nich
francouzští paliči, najmutí králem Ludvíkem XIV., kteří
řadu českých měst i Prahu vypálili a zpustošili. Arci
biskup Jan Bedřich ukázal však, že dovede rozuměti
těžké a smutné době této. Věren heslu, kleré si vytkl,
když vstupoval na stolec sv. Vojtěcha: „Pán Ježíš tě
povolal k tomu, ne abys hodováním, zahálkou a ve
selými zábavami s přáteli mařil vzácný čas, nýbrž abys
pásl ovce jeho a snažil se býti pastýřem moudrým,
Šlechetným a milosrdným“, hleděl všude ulehčiti, při
spěti a pomoci. Na panstvích svých zrušil těžká bře
mena poddanství a zkoupiv draze obilí, zámožnějším
za nepatrný peníz je prodával, chuďasům pak zdarma
rozdával a kde třeba bylo, k nápravě škod ochotně
penězi přispíval. Přes 8000 zlatých, suma tehdy veliká,
plynulo jenom ročně z pokladny jeho žebrákům.

Aby mohl štědře otevírati dlaně své, žil sám Co
nejchuději a nejprostěji. Ač pocházel ze slavné rodiny
a zpřízněn byl s předními rody, měl služebnictvo co
nejmenší, nábytek skrovný a stravu časem až bídnou.
Často zkoušel pro tuto šetrnost, ale snášel to trpělivě,
poněvadž to bylo pro chudé a pro čest a slávu Boží.
Kolik setřel slz, kolik utišil vzdechů a zmírnil bolestí,
to viděl toliko Bůh! A co pro Čest a slávu Boží vy
konal, to až dodnes hlásají nám chrámy jím vystavěné,
"odkazy hojně jím založené a bohoslužebné potřeby
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jím pořízené. Ještě v poslední noci svého života učinil
odkaz 15.000 zl. vdovám a sirotkům.

Přísný život zbičoval tělo jeho tak, že když
roku 1094 na Duchcově zachvácen byl neštovicemi,
nemoci podlehl. Žije, jakoby každodenně měl zemřiíti,
nezalekl se smrti, ale přijav sv. svátosti se slovy:
„Děj se vůle Boží“, zesnul klidně. Pochován byl ve
hrobce Valdštejnské před oltářem sv. Maří Magdaleny
ve chrámě sv. Víta na hradě Pražském, po souhlase
všech vrstevníků a zvláště lidu v pověsti muže hlaho
slaveného, ano svatého.

Jest to, přátelé drazí, jenom skutek spravedl
nosti, když se památka jeho v srdcích lidu českého
obnoví, neboť to byl muž náš, muž český. O jeho
lásce k národu našemu svědčí i to, že v době, kdy
dál se takový útisk jazyku českému na místech vy
sokých, na knihy české nesl náklad a je Ššířitidával.
Dal na př. r. 1077 vytisknouti český nový zákon a
nařídil, aby byl vydáván mezi lid a hodlal přidati
k němu co nejdříve český starý zákon. Jeho ochraně
těšil se i hlouček upřímných a věrných českých kněží,
kteří se snažili zadržeti národ náš od úplné zkázy.
Je-li to skutek spravedlnosti nás Čechů, vyvolati pa
mátku jeho z dob zapomenutí, jest skutek povinnosti
nás katolíků, protože to byl vzorný náš pastýř, a jest
to skutek nutnosti nás ctitelů Mariánských, protože
to byl příkladný její syn, jak slavně to dokazuje Ma
riánský poutní chrám Klatovský, jím nadaný a zvele
bený. A myslím, že nelze lépe učiniti zadost této spra
vedlnosti, povinnosti a nutnosti, jako když s jménem
jeho spojíme i oživení jeho ctností, zvláště pak pravé
křesťanské šetrnosti

> *
>

Nejpověstnějším obchodním domem v Evropě,
ano snad na celém světě, jest známá vám firma Rot
Šildova, která od r. 1812 neunavnou námahou a ener
gickou přičinlivostí se dodělala obrovských výsledků,
kralujíc dnes všem státům. Zakladatelem jejím byl Mayer
Anselm Rotšild, syn židovského obchodníka. Byl určen.
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původně otcem ke stavu rabínskému a proto vyslán
na studie do Brodu, ale studia tato se mu znelíbila
a zanechav knih vědeckých chopil se knih obchodních.
Vrátil se domů a vedl otci účty, všímaje si při tom
horlivě otázek peněžnických. Domníivaje se v nich
býti dostatečně obeznámen, usadil se ve Frankobrodě
s kapitálem téměř směšným, jaký si mohl za krátkou
dobu s odepřením všech vedlejších, méně nutných
potřeb doma zahospodařiti. Že ale jednal svědomitě,
získal si důvěru a ta přinesla mu značné zakázky,
mezi nimi také knížecího domu Hessenského. A to
bylo počátkem povznesení jeho firmy. Když volenec
Hessenský musil prchnouti před vojskem francouz
ským, odevzdal soukromý majetek svůj ve správu
Rotšildovu, který s nebezpečím býti zastřelenu od ví
tězů jej zachránil, jím těžil a když po porážce Fran
couzů r. 1813 se majitel jeho vrátil, mu jej i s úroky
odvedl. Kníže unesen tímto činem, doporučil na kon
gresu Vídeňském obchodní dům Rotšildův přítomným
vládám tak vřele, že synům starého Mayera nabídnuty
byly téměř všemi vládami záležitosti peněžní a císař
Rakouský povýšil je r. 1815 do stavu šlechtického a
r. 1832 do stavu baronského.

Přátelé drazí, mnohý z vás se asi zarazil nad
mým vypravováním a leckomu zatanula snad přitom
1 otázka: Co s tím na tomto místě? Pochopuji, že zdá
se vám to nezvyklé, ale není to nepatřičné. Už Kristus
Pán nás upozornil, abychom se učili od synů světa,
ano i od nepřátel tomu, co i nám prospívati může.
A tu, přátelé drazí, takřka očividně poznati můžeme,
jaké moci základem může se státi ona ctnost, na níž
bohužel v našich dobách zvláště mezi křesťany a ka
tolíky velmi často se zapomíná, odhodlaná a přísná
šetrnost. Ze šetrnosti jednoho muže vzrostla obrovská
moc rodiny, jaká moc vzrostla by teprve národu ze
Šetrnosti všech jeho členů.

Proto náboženství naše, jež, byť přihlíželo v prvé
řadě k věčnosti, stejně horlivě si všímá i časných
zájmů lidstva, přijalo šetrnost ve svou mravouku a
ozdobivší ji svou vnitřní krásou a cenou, povýšilo ji
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na nutnou ctnost křesťanskou. Jest pak šetrnost kře
sťanská ona ctnost, která nás učí jmění spravedlivou
přičinlivostí nabývati, nabytého náležitě opatrovati a
bohumile užívati. Tak rozumí šetrnosti Kristus Pán,
který v podobenství o hřivnách svěřených péči slu
žebníků, chválí a vyznamenává toho, který dobře
s nimi nakládal, s nimi spravedlivě těžil a je i s užitky
pánu svému na konci vladaření odevzdal. K takové
šetrnosti vedl i apoštoly, když u jezera Genezaretského
po nasycení zástupu 5000 mužů mimo ženy a děti při
kázal: „Sebeřte drobty, které pozůstaly, ať nezhynou“
(Jan 6, 12.). A po jeho příkladě činila tak i Církev,
stavíc věřícím na oči vzor Josefa Egyptského, jenž še
trností zachránil nejen zemi Egyptskou, ale i bratry
své před smrtí hladem nastřádaným obilím v letech
úrodných pro leta neúrody a bídy. Zásadou její byla
slova moudrého Siracha: „Pamatuj na chudobu v čas
hojnosti i na potřebnosti chudoby v den bohatství“
(18, 25.).

Byla tedy vždy považována křesťanská šetrnost
za ctnost nutnou a to pro svou důležitost jak v ohledu
hmotném, tak zvláště mravním.

I. Především v ohledu hmotném. Evangelium
Kristovo nezbavuje nikde křesťany majetku, a volá-li
Kristus: „Neskládejte sobě pokladů na zemi“ (Mat.
6, 19.), neprohlašuje tím majetek za hříšný a nedo
volený, nýbrž chce ukázati toliko na obtíže bohatství,
které bývá často překážkou spásy, protože poskytuje
prostředky na ukojení žádostí tělesných a dusí tím
žádost věcí nebeských. Neboť to jest jisto, že zlato
bývá dobrým služebníkem, ale špatným pánem. Kdo
majetku svého správně nabývá a dle zásad křesťan
ských užívá, ten jedná v duchu Kristově, neboť činí
si přátele z mamony nepravosti a hotoví si měšce,
které nevetšejí (Luk. 16, 9) a nabývá tím zásluh u
Boha. A k tomu právě směřuje křesťanská šetrnost.
Ona učí nás znáti pravou cenu toho, čeho jsme Si
S pomocí Boží prací rukou svých dobyli, ona vede
nás, abychom toho také po vůli Boží užívali. Ne na
věci zbytečné, malicherné a hříšné, ale na potřeby
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nutné tělu i duši. Křesťanská šetrnost otevírá cestu
k zajištění si života klidného, spokojeného a šťastného.
Byla to šetrnost křesťanských rodičů, která nám po
mohla, abychom se stali zdatnými členy společnosti
lidské. Jejich šŠetrnosti máme děkovati za svůj život,
za své povolání, za své umění, za svou vzdělanost,
za své společenské postavení. A jenom touto ctností
křesťanskou můžeme totéž pojistiti těm, kteří nám jsou
tak drazí a o něž péči nám Bůh na bedra složil. A
má-li šetrnost tak dalekosáhlý význam pro časný ži
vot jednotlivce, tím větší význam má pro život národa.
Jisto jest, že jenom ten národ se těší vážnosti, který
vedle výborných vlastností svých jest i národem zá
možným. Proč dnes na př., kdy převládají ve světě
přece obrovské říše, slyšán jest hlas i tak maličkých
národů, jako jsou Dánové, Belgičané, Hollanďané, No
rové? Protože jsou to národové bohatí. A bohatství
národa zakládá se v šetrnosti jednotlivců. Obrovský
veletok Labský povstává z toků řek, řeky z potůčků,
potůčky z pramenů, prameny zkapek dešťových. A tak
jest to i v životě národa. My Cechové bychom si toho
měli býti dvojnásob vědomi, protože na vážnosti ná
roda našeho spočívá i jeho budoucnost. S národem
žebráků nikdo jednati nebude, S národem žebráků
nikdo ani mluviti nebude. Kdyby, přátelé drazí, ne
bylo již ani té křesťanské povinnosti, velící nám še
trnost, už S tohoto. vlasteneckého stanoviska měli
bychom si jí vážiti, jí se učiti a ji se držeti.

Z. Ale ještě větší jest důležitost její v ohledu
mravním. Sv. apoštol Pavel praví v listě k Timotheovi,
že šetrností skládáme sobě základ pro časy budoucí
(I. Tim. 6, 19.). Křesťanská šetrnost může se nám
státi prostředkem spásy. A ptáte se, jak? Život osla
vence našeho vám odpovídá. (CČtností touto můžeme
z nabytého jmění přínášeti oběti ke cti a slávě Boží
a k podpoře chudých spolubratří. Křesťanská šetrnost
jest matkou štědrosti a milosrdenství, a kde duší tyto
dvě ctnosti provázejí, tam cesta k nebi bezpečnáa jistá.
Byl to již zbožný Tobiáš, který, louče se synem svým,
napomínal ho: „Máš-li mnoho, dávej mnoho, máš-li.
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málo 1 z mála rád udílej, neboť mnoho dobrého miti
budeme, budeme-li dobré činiti“ A co může býti
lepším činem než přispívati k oslavě Boží a podpoře
nuzných. Stačí jenom přečísti životopis krále Da
vida, abychom poznali, jakou chválu mu vzdává sv.
Spisovatel, že z ušetřených pokladů věnoval vše na
zjednání potřeb ke stavbě chrámu jerusalemského. A
není třeba choditi do historie národa Israelského,
stačí otevříti dějiny národa našeho, abychom pocho
pili, za jakou čest si to pokládali nejpřednější knížata
a králové naši pečovati o slávu Boží. Štědrostí jejich
vyzdviženy byly ony přečetné chrámy, kaple a kláštery,
kterými národ náš jako nejskvělejšími pomníky mi
nulosti vždycky se bude chlubiti. A za vládci našimi
týmiž stopami braly se přední rody šlechtické ať pan
ské ať rytířské a nezůstávali pozadu ani měšťané a
lid. Bylo to předkům našim takřka svatou povinností,
aby z přebytku jmění ustřádaného pamatovali na čest
a slávu Boží. Nenajdeme takřka stoleti, ano desitiletí,
aby v něm nebyla zaznamenána celá řada jmen těchto
velikých a ušlechtilých dárců. A obětovali mnozí tolik,
že nám, dívajícím se po staletích na tyto památníky
šetrnosti křesťanské, zdá se takřka nepochopitelným,
jak mohli taková díla vykonati. Proslula touto ctností
země Česká tak, že na př. Prahu pro množství a
krásu jejích chrámů cizinci druhým Římem nazývali.

A jako otevírá šetrnost křesťanská dlaně štědrosti
k oslavě Boha, tak pomáhá je otevírati milosrdenství
k podpoře nuzných. A podporovati chudé, plašiti
bídu od jejich prahu, jest zjednávati si nejvýmluvnější
obhájce a přímluvčí před soudnou stolici Boží. Za
hrob, dle slov Písma sv., nevezmeme si ničeho z těch
věcí, kterými zde vládnem. Na smrtelném lůžku opustí
nás krása, důstojenství a moc, u hřbitovních vrať 0
pustí nás přátelé i ti nejmilejší, u hrobu opustí nás
dítky, ale co nás neopustí ani za hrobem, to budou
naše dobré skutky, naše almužny, podpory chudým,
nešťastným a opuštěným. A nejen, přátelé drazí, že
nás neopustí, ony nás předejdou, před stolicí Boží
již na nás čekati budou a tam za nás budou orodo

15
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vati Rekněte mně nyní, přátelé drazí, není-li šetrnost
ctností nesmírně důležitou a potřebnou? Bez šetrnosti
zhynula by štědrost a milosrdenství, bez ní nebylo
by lze si získati tak nutných zásluh pro život věčný.

A pro tohle, přátelé drazí, my křesťané katoličtí
máme se zvláště cvičiti v křesťanské šetrnosti, neboť
to jest křesťanská šetrnost pravá. Oslavou Boží a
podporou chudých tkví kořen její v lásce a ta do
dává jí pravosti. Cvičiti se V ní jenom z pouhého
hmotného ohledu zavádí často k šetrnosti přehnané,
zavádí k jejímu padělku, k lakotě, vášní hnusné a
nejvýš nebezpečné, hotové po vzoru Jidášově iKrista
zraditi.

Vím, přátelé drazí, že doporučuji vám ctnost,
která v době naší stíhána bývá posměchem,ano i
pošklebkem. Než, která ctnost bývá dnes přivítána
potleskem? Doba naše jest dle slov básníkových na
ctnosti příliš chudá, poněvadž váží si jenom toho, co
zpříjemňuje tento pozemský, smyslný, po požitcích se
ženoucí život. A ctnost každá žádá odříkání, žádá ho
i pravá křesťanská šetrnost, žádá ho nejen ve svých
počátcích, žádá ho vždy a ustavičně. A proto nelze
se diviti, že rozhýčkanému a rozmařilému lidstvu jest
protivnou, a že ji stíhá. Nevědí, čí snad spíše věděti
nechtějí, že za krátkou dobu vrátí se ony posměchy
a pošklebky na ně samé v potupné ozvěně. | studně
nejhlubší se vyčerpá, a co zbývá po životě nešetrném
a marnotratném, než ony stanice, kterými prochází již
tolik obětí: černé prkno dlužníka, žebrácká mošna a
hůl, není-li to snad i nečestný Život a nečestná smrt.
Nechť směje se svět křesťanské šetrnosti naší, jest to
smích jeho úpadku a smrti.

My, přátelé drazí, jako katoličtí křesťané a jako
katoličtí Čechové jednati budeme vždy dle zásad kře
sfanské šetrnosti, povedeme k tomu své rodiny, své
svěřence, tak aby rostl a zmáhal se nejen hmotný, ale
zvláště mravní stav národa našeho, abychom si poji
stili šťastný a spokojený život časný a získali mocnou
oporu v životě věčném.
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Půjdeme jako clitelé Rodičky Boží za slavným
arcibiskupem Janem Bedřichem, majíce před očima
skvělý vzor v Matce Páně. V chaloupce Nazaretské,
v tom chudičkém obydlí prostého řemeslníka, žijícího
z práce rukou svých, potřebí bylo jistě veliké šetr
nosti. Neboť kde pracovaly jenom jedny ruce, tam
třeba bylo, aby ty druhé ruce odhodlaně a přísně
šetřily. Chaloupka Nazaretská budiž tedy příkladem
našim domovům, rodina Nazaretská našim rodinám,
šetrné ruce Matky Páně všem našim rukám a Bůh,
který žehná pilnému a Šetrnému přičinění, požehná
i nám tu i na věčnosti. Aměn.

29.

Jan Nep. Neumann — střídmost.

Ceský básník Boleslav Jablonský těší se ve své
básni „Tři doby země České“, že byly doby, kdy
české jméno po celé Evropě bylo ctěno. A zvláštní
jest, že byli to Janové, kteří slávu jména českého roz
šířili daleko do Evropy. Však jedni z těchto Janů se
slávou touto budili i bázeň a nepřátelství, druzí pak
lásku a přízeň. A byli to Janové, katolíci, s nimiž
úcta, láska a přízeň k národu našemu prošla hrani
cemi Evropy, ano zaletěla z nich i v širé končiny
ostatních dílů světa. Jana Nepomuckého a Jana Sar
kandra znají dnes všude, kde stojí katolický chrám,
kde se modlí katolický kněz a žije katolický lid. A
brzy, bohdá, přibude k nim nový Jan, rodák Pracha
tický a bývalý biskup Filadelfijský ze Států severo
amerických, Jan Nepomucký Neumann, jehož prohlá
šení za blahoslaveného počato bylo v r. 1886 a snad
záhy bude skončeno.

V r. 1811 právě na Velký pátek narodil se tento
slavný krajan náš z rodičů zbožných a pečlivých.
Zbožnost provázela ho proto již od mládí a byla mu
družkou věrnou na studiích v Budějovicích i rádkyní
upřímnou při volbě stavu. Otec přál si ho míti léka
řem, matka však knězem. Jan přiklonil se k matce a
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přijat byv r. 1831 do semináře, pojal úmysl zasvětiti
svůj život dílu missionářskému v Americe. Aby se
k tomu -mohl náležitě připraviti, prosil biskupa o do
volení studovati bohosloveckou fakultu v Praze, nebof
doufal se tam naučiti potřebnému jazyku anglickému.
Svolení dostal, ale angličině se v Praze učiti tehdy pro
nedostatek učitelů nemohl. Chopil se tedy studia sou
kromě a mimo jazyk anglický přiučil se-1i jazyku
francouzskému a vlašskému. V těchto letech plných
neúmornépíle nucen byl probojovati i prudký zápas
vnitřní a jenom horlivé a vroucí modlitbě k Rodičce
Boží děkoval, že ho zakončil vítězně.

Před samým koncem studií v r. 1831 dostal list,
aby se ihned vydal do Strassburku, chce-li se oddati
úřadu missionářskému v Americe, neboť odtamtud
měl býti vypraven do Filadelfie. Neumann prosil, aby
byla cesta odložena, až bude posvěcen a udělí ro
dičům novokněžské své požehnání. Prosbě jeho však
vyhověno nebylo Ss poukazem, že bude vysvěcen
v Americe. Vydal se tedy na cestu a přibyv do Ame
riky, byl ve Filadelfii posvěcen na kněze a hned
poslán do Williamsville, farnosti to na 80 kilometrů
rozlehlé v divoké krajině u vodopádu Niagarského
položené. Nalezl tam toliko základy chrámu s částí
zdi a ještě na tom vázl značný dluh. Po sedmiměsíční,
vysilující práci, přes všecky překážky nevěrci v cestu
stavěné podařilo se mu však dokončiti chrám, zbu
dovati školu a zavésti pořádek. Sotva však byl hotov,
přeložen byl do Nordbuchu, kde teprve v lesní sa
motě měl se stavěti kostel. Krajina byla nad to ne
zdravá a obyvatelé hrubí a suroví. Než Neumann se
tím nedal zastrašiti. Když ho po roce navštívil biskup,
podívil se, co vše bylo vykonáno. Osada utěšeně
rostla a dobrý řád se šířil. V nejlepším rozkvětu však
zjevil se zhoubný koukol. Jeden z přistěhovalců zřídil
blízko chrámu hospodu, v níž, zvláště v neděli a ve
svátek, páchány hnusné neřesti. Jan vystoupil proti
sani nestřídmosti a pohrozil, neuposlechnou-li, že
odejde. Posměch byl mu odpovědí. | počal se chy
stati na cestu a tu moudřejší vidouce to, postavili se
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na jeho stranu a vynutili zavření krčmy a přetržení
života znemravnělého. Stejně rázně opřel se šíření
bludného učení Novokřtěnců, vyzvav kazatele jejich
k veřejné hádce a. poraziv ho důvody katolické víry.

V této době uzrál v něm úmysl státi se řehol
níkem. Přihlásil se do kongregace Redemptoristů a byl
radostně přijat. Přísným životem, poslušností a zbož
ností získal si tam brzy tolik lásky, že byl po čtyřech
letech zvolen představeným kláštera v Pittsburku, který
ve správě jeho stal se matkou nových domů řeholních
v Orleansu, Cumberlandu a Buffalu. Tímto zdarem
upozorněn byl naň sv. Otec Pius IX., jenž jmenoval
ho r. 1852 biskupem Filadelfijským. Octnuv se na stolci
biskupském, první návštěvu v sídelním městě věnoval
nejnešťastnějším, věznům v žaláři, kde pohnul mnohé
k sv. zpovědi a sv. přijímání. Po krátké době získal
si tolik důvěry, že pří jeho kázáních byl chrám do
posledního místa naplněn a Čírkev katolická takřka
obrovskými kroky se šířila. Přes 50 chrámů přibylo
za 5 let jeho biskupování, mezi nimi nová kathedrála,
největší to chrám v severní Americe, katolický seminář
a přes 100 škol katolických. Byv v r. 1854 pozván
k slavnosti Neposkvrněného Početí do Říma, stavěl
se v Čechách, navštívil Prahu, zbožně uctil hrob svého
patrona v chrámu sv. Vítském. Ač vystupoval všude
tiše a skromně, přece jméno jeho bylo tak rozhlášeno,
že pozván byl císařem Ferdinandem Dobrotivým na
hrad a značně obdarován na missie. Podobně slavně
přijal ho Budějovický biskup blahé paměti Jan Va
lerián Jirsík a ještě slavněji rodné město. Pomodliv se
na hrobě matčině a rozžehnav Se s otcem, vrátil se
do Ameriky, kde brzy po té zemřel před svátkem Zje
vení Páně r. 1860.

S. velikými poctami, provázen pověstí světce,
pohřben byl ve Filadelfii tento krajan náš, slavný
obrovskou prací, kterou vykonal a ještě slavnější zá
řícími ctnostmi, kterými vynikal. A všecek tento zdar
přičítal přímluvě Rodičky Boží, jak vystihli to v rodném
městě: věrní přátelé jeho, kteří postavívše mu na počest
sochu Neposkvrněného Početí, opatřili ii nápisem:
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„Pravému služebníku Božímu, zbožnému ctiteli Ma
riánskému.“

A s úctou Rodičky Boží pak ke zdaru díla jeho
přispěl i jeho střídmý život. Střídmost křesťanskou
miloval, pro ni bojoval a jí nám příklad dal. Nechí
tedy platí naše úvaha pravé křesťanské střídmosti.

>k *k*

Vypravuje se o řeckém mudrci Sokratovi, že
jednoho dne si pozval některé ze přátel na oběd.
Manželka jeho Xantippa, dověděvší se o tom před
samým příchodem jejich, rozhněvala se a vyčitala,
jak mohi cos takového učiniti, když přece ví, že při
pravuje jídlo praobyčejné a že mají i nedostatek pří
borů. Sokrates však, vyslechnuv klidně všecky ty nářky
a výčitky, odpověděl: „Milá ženo, není naprosto třeba
se zlobití a rozčilovati. Jsou-li hosté moji lidé rozumní,
jsou také lidé střídmí a proto se nad naší prostotou
nepozastaví, jsou-li ale žráči a hlupci, pak za lepší
pohostění nestojí.“

Považoval-li již tento pohanský mudřec střídmost
za Ctnost rozumnou, my křesťané považujeme ji nad to
1 za ctnost bohumilou a blahodárnou, zvláště když
jest to pravá střídmost křesťanská, která umí věcí ve
zdejších, k zachování života potřebných, tak užívati,
aby člověk na duši Škody netrpěl. A to děje se tím
způsobem, že z toho, co Bůh užívati nedovoluje, ne
odvažujeme se bráti ničeho, z toho pak, co dovoluje,
béřeme jenom tolik, aby se tím rozum neotupil a vůle
ke zlu nesklonila. Tak to žádal a přikazoval Kristus
Pán. V řeči na hoře blahoslavenství praví výslovně:
„Nepečujte říkajíce: co budeme jísti, co budeme píti,
aneb čím se budeme odívati? Neboť toho všeho po
hané hledají. Víť zajisté Otec váš, že toho všeho po
třebujete“ (Mat. 6, 31. a 32.). A před. posledními
svátky velikonočními napomíná posluchače: „Hleďte,
aby snad nebyla obtížena srdce vaše obžerstvím a
opilstvím a pečováním tohoto života, aby na vás náhle
nepřišel den ten, to jest den smrti a soudu“ (Luk.
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21, 34.). A známo vám, jakými barvami vylíčil onoho
bohatce, který hodoval na každý den skvostně, a o
jakém hrozném konci jeho vypravoval (Luk. 16, 19.).
A jako slovem, tak i příkladem učil pravé střídmosti.
Vzpomeňme jenom, jak prosté a nepatrné byly potřeby
jeho života od pravého úsvitu dětství až k poslednímu
zákmitu žití. Když apoštolové u města Samaří při
cházejí s nakoupenými pokrmy a žádají, aby pojedl,
praví: „Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, kterýž
mne poslal“ (Jan 4, 34.). A jestli při svatbě v Káni
Galilejské vodu ve víno proměnil, neučinil toho, aby
tím příkaz střídmosti kácel, ale aby zázračnou moc
svojí projevil a dal nám příklad ochotné pomoci v úz
kosti postaveným spolubližním. A zůčastnil-lí se hodů,
dával-li se zváti ke stolu, činil to, ne aby rozmařilost
podporoval, ale aby při těchto příležitostech své přátele
i nepřátele poučil, povzbudil a upevnil. Vždyť když
Marta mu chystá lepší pohostění z vděčnosti za lásku
prokázanou bratru Lazarovi, Kristus Pán přísně ji kárá
pravě: „Marto, Marto, příliš pečliva jsi a rmoutíš se
při mnohých věcech, jednohoť jest potřebí“ (Luk. 10,
41). Po vzoru Kristově vybízí slovem i příkladem sv.
apoštolové. V listě k Římanům volá sv. Pavel: „Jako
ve dne poctivě choďme, ne v hodování a opilství“
(13, 13), „oblecte se v Pána Ježíše a nemějte péči o
tělo podle žádosti, neboť není království Boží pokrm
a nápoj.“ (Ibid 14, 17.) A jak střídmě byli živi, po
znáváme z toho, že spokojovali se tím, co při kázání
v prázdných chvílích si vydělati mohli. Vychovali také
křesťany prvých dob tak, že touto ctností střídmosti
se ostře odlišovali od tehdejšího požitkářského, roz
mařilého a labužnického světa. Víme, že byla to chlouba
prvotní Církve, že jednoduchým, prostým a skromným
životem mohla se postaviti vysoko nad celé okolí. A
zůstalo to povinnou mravní zásádou její i vevšech
věcích minulých až. do doby naší, neboť nepřestávala
střídmost nařizovati, doporoučeti a chváliti a pro
středky k životu křestansky střídmému poskytovati,
vědouc, že účinky její jsou nesmírně blahodárné. A
chcete věděti, čím se jeví tyto účinky?
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Vypravuje se v Písmě sv. Starého Zákona, kterak
Daniel a tři přátelé jeho, přivedení byvše za rukojmí
na dvůr krále Nabukadnezara, svěření byli Asfenezovi,
správci komorníků s rozkazem, aby cvičení byli v ja
zyku chaldejském a stravování při tom se stolu králova.
Daniel obávaje se, aby nebyli nucení porušiti zákon
Boží, prosil, aby nemusili požívati vybraných krmí
z dvorní kuchyně, ale aby dávány jim byly zeleniny
a voda. Jen po velkých prosbách bylo to dovoleno
na zkoušku desetidenní; a hle, po těchto dnech, jak
praví Písmo, ukázali se obličejové jejich lepší a tlustší
než všech ostatních a Bůh dal jim umění a rozumnost
ve všeliké moudrosti, takže král nalezl v nich deset
krát více nade všecky hadače a mudrce své. Jeví se
tedy, přátelé drazí, blahodárné účinky střídmosti zdravím
těla a zdravím duše.

1. Střídmost udržuje a sílí zdraví těla. Už naše
české přísloví praví: „Jez do polosyta, pij do polopita,
na dlouho ti vyjdou leta.“ Jest to táž moudrost, která
mluví slovy Sirachovými: „Kdo střídmý jest, přiloží
sobě života“ (57, 34). Byli si toho vědomi již pohané.
Hippokrates, který nazýván jesl knížetem lékařů, žijící
již čtyři sta let před Kristem a dosáhnuvší stáří 140 roků,
na otázku, čím tak vysokého věku dosáhl, odpověděl:
„Způsobem nejjednodušším. Nevstával jsem nikdy od
stolu úplně nasycen.“ A netřeba zacházeti ani k po
hanům, stačí otevříti životopisy svatých, zvláště oněch
slavných poustevníků prvých. století křesťanských,
abychom se přesvědčili, jak střídmost zdraví udržuje
a sílí. Sv. Jakub živ jest 104 roky, Šimon Stylités 109,
sv. Pavel 115, Romuald 120 let. Pod 90 roků téměř
žádný z nich neumíral. Přátelé drazí, jak moudře jedná
Církev katolická, když střídmost žádá a postními před
pisy ji podporuje. Jeden ze slavných lékařů a to ne
katolík napsal otevřeně: „Posty a dny ujmy církve
katolické jsou předpisem velmi zdravotním. Myslím,
že by množství moderních chorob nebylo tak rozší
řeno, kdyby lidé zachovávali tyto náboženské před
pisy.“ (Dr. Barwinkel: O chorobách srdečních.) A kdyby
nebylo ani výslovného svědectví tohoto muže vědy,
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prakse každého lékaře to hlásá, neboť první věc, kterou
nařizují, jest: „dieta“, půst, střídmost. Správně dí ve
liký učitel církevní sv. Jeroným: „Střídmost jest matkou
zdraví.“ A sv. František Saleský, mistr podobenství
z přírody vzatých, dí: „Orel střeží a chrání své vejce
co nejpečlivěji, ne pro vejce samo, ale pro mladého
orla, který v něm dřímá. A podobně křesťan střežiti
a Chrániti má zdraví těla, ne pro tělo samo, ale pro
duši, která v něm podobná orlu k slunci vzlétajícímu
dřímá.“ A tu právě jeví se účinky střídmosti způsobem
zvlášť blahodárným, neboť:

2. Ona udržuje a sílí zdraví duše, to jest onen
stav, v němž duše vírou a ctnostmi kvete. Sv. Au
gustin mluví o těchto účincích, když píše: „Ona jest
ochranou mysli, ochranou čistoty a stydlivosti, služkou
přátelství a míru, společnicí počestnosti a všech ne
pravosti stihatelkou.“ A mohl to napsati právem, pro
tože psal z vlastní zkušenosti. Zachovávalí tak přísně
střídmost, že z bázně, aby jí neporušil, nikdy mimo
domov nejedl. A se jménem jeho mohl bych uvésti
dlouhou řadu jiných mužů 1 žen, jichž Život založený
na střídmosti udržel se ve příkladných ctnostech a
učinil z nich vzory svatosti a dokonalosti. Než, dovo
lávám se toliko vlastního vašeho poznání, neboť ono
mi stačí, abyste se přesvědčili o blahodárných účincích
křesťanské střídmosti pro duchovní život. Ve kterém
národě, ve které společnosti, ve které rodině a u kte
rého jednotlivce je ve vážnosti víra, je v úcté mravnost,
drží se předpisy zákona? U toho, kde je domovem
střídmost, či nestřídmost? Kde padla střídmost a zmohla
se nestřídmost a zhýralost, tam nepravostí a hnusné
zločiny jsou na denním pořádku. Byla to neblahá vášeň
nestřídmosti, která z Václava III. učinila prostopášníka
a marnotratníka, z Václava pak IV., panovníka jinak
srdce dobrého, ukrutníka, divocha a zpupníka. Pravdu
dí jeden ze sociologů, spisovatelů všímajících SÍ po
měrů společenskýeh: „Kde střídmost vládne, tam jevi
se všude větší chut ku práci, chrámy jsou plnější,
život domácí tišší a spokojenější, výstupky a nepra
vosti řidší. Kde však vládu ztratila, vše jde naopak.“
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(Dr. Reyl). A v tom právě, v těchto blahodárných
účincích, které má střídmost na duševní stav člověka,
ukazuje se jako ctnost mravně nevyhnutelná. Škrtněte
ji a co máte z lidí, nežli společnost zvířat, ba méně
než zvířat.

Stará kronika vypravuje, že bylo zvykem v Bur
gundsku, odkud přivezl náš Karel IV. pověstnou révu,
podávati vznešeným cestovatelům v branách města
stříbrné Číše s vínem a nápisem: víno opičí, víno IVÍ,
víno ovčí, ano víno se jménem zvířete, jež je obrazem
nečistoty. Naznačovalo se tím, kam nestřídmé požívání
vína můžepijáka přivésti. A tam přivádí člověka ne
střídmost vůbec. Nedivme se, čteme-li, že sv. Ambrož
se modlíval: „Prosím Tebe, Ó nejdobrotivější Bože,
abych v požívání pokrmu a nápoje nikdy přikázání
Tvého nepřestoupil, ale abych jich požíval vždycky
tak, jako nemocný léku, ne z rozkoše, ne zbytečně,
ale jen pro potřebu.“

Žijeme, přátelé drazí, v době, kdy nestřídmost
slaví v lidstvu takřka triumfy. Ve vrstvách vyšších ne
střídmost v jídle, nestřídmost v šatě i v zábavách,
ve vrstvách pak nižších nestřídmost v pití. Morem
nazvána byla tato vášeň a to správně, neboť zabijí
více lidí, nežli nejstrašnější mory. „Běda těm“, volá již
kniha Přísloví, „kdož snažní jsou u. vypíjení čiší“
(23, 29.) Běda národu, v němž smysl pro střídmost
zhyňul. Zapomíná na svou minulost, na svá práva,
na svou přítomnost i budoucnost. Stává se hříčkou
v rukou těch, kdož mu život otrávili. A dívám-li se
do života našeho národa, vidím-li tolika směry dráti
se do něho nestřídmost, pak děsím se o jeho Svo
bodu, o jeho otcovskou víru, ožjeho mravnost, o jeho
veškeré bytí.. |

Má-li nastati obrat k lepšímu, pak musí v řadách
našich zavládnouti láska ke křesťanské | střídmosti.
Udržuje-li a silí-li tělesné i duševní zdraví jednotlivce,
udrží 1 posílí tělesné a duševní zdraví národa. Nebylo
bídnějšího a nešťastnějšího národa nad katolický národ
Irský. O všechna práva byl připraven protestantským
Anglickem, o všecku půdu oloupen a ještě strašnou
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nestřídmostí zotročen. A tu v r. 1838 povstal prostý
bratr řeholník kapucín Theobald Mathew (Metjú), za
ložil nepatrný spolek střídmosti, a hle, národ se pro
bouzí, počínají v srdci jeho klíčiti lepší city, roste
smysl pro svobodu a po 300letém spánku kráčí v nový
život, ku prahům bývalé samostatnosti a slávy. Osud
tohoto národa jest v minulosti podoben v tak mnohém
národu našemu, kéž přítomnost a budoucnost naše
byla by podobna jeho. A my ctitelé Rodičky Boží jsme
především povolání šířiti v národě našem základ jeho
trvalosti asíly, křesťanskou střídmost, poněvadž cesta
Matky Páně k ní vede a nutí. Všecek život její byl
tak jednoduchý, prostičký a střídmý. Jen jednou se
zúčastnila hodů a to ještě proto, aby tam za jiné oro
dovati mohla. Za ní, přátelé drazí, především my, pak
naše rodiny, naši přátelé, náš celý národ, aby se ne
naplnila snad ona hrozná slova sv. Jakoba: „Hodo
vali jste na zemi a v bujnosti vykrmili jste srdce své
ke dni zabiti“ (5, 5.) Amen.

30.

Sv. Klement Maria — mírnost.

20. května 1909 prohlášen byl sv. Otcem Piem X..
u přítomnosti četných poutníků a biskupů Morav
ských světcem národa Ceškoslovanského Klement
Maria Hofbauer-Dvořák, narozený 21. prosince 1751
v moravské obci Tasovicích u Znojma. Otec jeho Petr,
zaměstnáním řezník, slul původně Dvořák, ale Taso
vičtí Němci zvykli sí jmenovati ho Hofbauer a jméno
to rodině zůstalo. Matka Klementova Marie byla žena
velice zbožná, jež dítky od nejútlejšího mládí vedla
už k modlitbě a životu spořádanému. Když bylo Kle
mentu půl sedma roků, zemřel mu otec, a tu matka
přivedla synáčka ke kříži a pravila: „Hle, dítě mé,
nyní tento jest tvým otcem, přičiň se, abys chodil vždy
po té cestě, která se jemu líbí.“ Nevědouc, vytkla tím
synu cestu příštího života, neboť od té doby počal
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toužiti po tom, aby se mohl státi knězem. Než pro
vdovu, které zůstaly ještě čtyři malé dítky, nebylo
možno pomysliti na nákladné studie a Klementu ne
zbylo než chopiti se řemesla. Vyučiv se ve Znojmě pe
kařství, přijal místo pomocníka v pekárně kláštera
premonstrátského v Louce, kde v době tehdy panu

jícího hladu pečen a rozdáván byl chudině chléb.
Zbožným smýšlením upozornil na sebe opata Řehoře
Lambeka, který, poznav jeho touhu po. kněžství,
umožnil mu návštěvu nižšího gymnasia. klášterního.
Právě však po dokončení čtvrté třídy zemřel tento
příznivec Klementův a jemu nezbylo než studií zane
chati. I odhodlal se sloužiti Bohu jako poustevník, ale
po roce zavřeny a zrušeny byly poustevny výnosem

„císaře Josefa II., a tak vržen byl opět do všedního
života. | odešel do Vídně a nalezl si opět místo v dílné
pekařské, avšak tužbu svou ze srdce nevypudil; ne
přestávalť prositi Boha, aby mu vzbudil dobrodince,
ano na úmysl ten i dvě pouti do Říma vykonal. Vroucí
a vytrvalé prosby jeho byly konečně vyslyšány. Byv

jednou přítomen ve velechrámu sv. Štěpána zpozo
roval, že tři vznešené dámy po mši sv. jsou velmi ne
pokojny, poněvadž pro prudký dešť nemohou domů.
Klement rozběhl se jim pro povoz a ochota tato získala
mu jejich přízeň tak, že dověděvše se o jeho posta
vení a jeho touze, slíbili mu nejen podporu, ale vy
zvaly ho, aby ihned ve studiích pokračoval. Téměr
30letý vstoupil do vyššího gymnasia, chopil se horlivě
učení a šťastně je dokončil, podporuje přitom radou
i pomocí ještě podobného sobě chuďasa Tadeáše
Hýbla z Čermné, který měl s ním stejnou touhu Dýti
knězem. Po studiích gymnasiálních měli vstoupiti do
bohosloví. Než, poměry na tehdejších bohosloveckých
učelištích v Rakousku byly velmi smutné. Jako do

"všech škol, ! do těchto kněžských ústavů vedrala se
nevěra a pochybovačství, a zbožný Klement, obávaje
se © svou víru, smluvil se proto se spolužákem, že
půjdou studovat bohosloví do Říma. Tam řídil Bůh
kroky jejich do chrámu sv. Juliána, kde setkali se

voeve
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zv. Redemptoristů, založené sv. Alfonsem z Liguori..
I rozhodli se vstoupiti k nim a byli ochotně přijati.
Vystudovavše, posvěcení byli na kněze a s požehnáním
sv. Alfonse poslání byli jako Slované po žádosti krále
polského Stanislava Poniatowského do Varšavy, kde
dostali do správy chrám sv. Benona, zpuštěný, polo
rozpadlý. Za nedlouho podařilo se jim však získati
tolik přízně, že mohli všecko obnoviti, nové členy
přijmouti, ano i celé řady sirotků se ujímati. Byla
ovšem práce jejich skoro nadlidská. V neděli a ve
svátek mívali patero kázání, od rána do tmy zpoví
dávali a ročně až 100.000 kajícníků Nejsvětější Svátost
podávali. Zdárné dílo to přetrženo bylo náhle pádem
království Polského, které r. 1807 bylo roztrháno, při
čemž Varšava dostala se z rozkazu všemocného tehdy
Napoleona pod správu saského Bedřicha Augusta.
V těchto těžkých dobách zemřel Klementovívěrný druh
Hýbl a brzy po této ráně následovala druhá, těžší.
Stoupenci Napoleonovi, jimiž osazen byl dvůr Bed
řichův, vynutili vypuzení Benonitů, jak družina Kle
mentova byla nazývána. Klement chud a nemocen
ocitl se na hranicích Rakouských. S mladým klerikem
Starkem pustil se do Vídně, kde přijat byl s nedů
věrou a postaven pod policejní dozor. Teprve po
čtyřech letech získal si trochu přízně a ustanoven byl
arcibiskupem zpovědníkem v klášteře Voršilek. Tím
zjednán mu přístup na kazatelnu a brzy objevily se
blahodárné účinky toho. Náboženský život ve Vídni
byl v době tě na mizině. Ve vyšších stavech vládla
nevěra a požitkářství, v nižších lehkomyslnost a zpu
štěnost. Kazatelé neodvažovali se proti tomu mluvili,
aby si nepoštvali jak mocné a vlivné osoby, tak lid.
Ale Klement toho nedbal a brzo kázání jeho strhovala
k sobě zástupy posluchačů. Ač na kazatelně planul
ohněm pravdy přísné a palčivé, ve zpovědnici a VSou
kromém jednání hřál teplem mírnosti a lásky. Jméno
jeho počalo se ozývati ve všech čtvrtích veleměsta
v palácích i v chýších chuďasů, jimž byl štědrým al
mužníkem, ošetřovatelem a pomocníkem. Avšak činnost
jeho počala buditi již mocné odpůrce. V r. 1819 za-
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vedeno s ním vyšetřování, byt mu prohledán a měl
býti z Vídně vypověděn. Tu ujal se ho sám Císař
František [. a se slovy: „Nechte mi mého Klementa“
zrušil všecko stíhání, ano dovolil, aby dosud neuzná
vaná kongregace Redemptoristů mohla se v Rakousku
usaditi. Klement, uslyšev o tomto velkomyslném a
láskyplném činu, pravil: „Dosud zakoušel jsem samý
odpor a samá příkoří, nyní mne však očekává sláva,
a proto přeji si umříti.“ A Bůh to splnil. 15. března
1820 zesnul, oplakáván zvláště chudinou a pochován
za takové účasti, jaké do té doby Vídeň neviděla.
V Maria Enzendorf u Vídně uloženo bylo tělo: jeho,
odkudž přeneseno pak do kostela Panny Marie na
Nábřeží, kde odpočívá na evangelní straně pod mra
morovým pomníkem.

Přátelé drazí, strom katolické Církve nepřestává
vydávati plody svatosti v každé době, v každé spo
lečnosti a v každém povolání. Jest to důkazem její
živoucí síly a její nepopíratelné pravosti. A zvláště my
Čechoslované můžeme býti hrdi, že z našich řad po
vstávají takoví světcové, jako byl apoštol Vídně sv.
Klement. Ano hrdi, ale také Pánu Bohu vděční, a vděk
ten ukážeme, budeme-li následovati svého sv. patrona
v jeho ctnostech, zvláště pak v té, která spojena s hor
Jivostí vykonala dílo tak veliké, v pravé Křesťanské
mírnosti. :

Klement Maria! Platilo-li u koho, že jméno uka
zuje povahu, pak platilo to u našeho světce zvláště.
Už to slovo Klement, od latinského clemens, mírný,
značí mírnost, a přistupuje-li ještě jméno Maria, uka
zující jeho velikou úctu k Bohorodičce, pak musila to
býti mírnost příkladná. Věnujme jí své rozjímání.

* >k
*

Bylo to za pobytu sv. Klementa veVaršavě, když
sešel se v dostavníku se šlechticem, jenž prostopášným
životem přišel na mizinu a podkopal si zdraví, že jen
s bídou mohl se pohybovati. Sotva spatřil kněze ře
holníka, počal tupiti duchovenstvo a přešed na ná
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boženství, hanebně mluviti o Bohu i svatých věcech.
Doufal, že Klementa strhne do hádky a připraví mu
nemilé chvíle. Než, zmýlil se; světec, ač těžce za
rmoucen, mlčel. Když pak vůz dojel na stanici a
zmrzačený šlechtic nemohl se s vozu dostati, Klement
přistoupiv vzal ho do náručí, donesl ho dovnitř a po
sloužil mu pokrmem a nápojem. Jednání toto překva
pilo utrhače tak, že se div hanbou nedal do pláče a
prosil snažně za odpuštění. Ano, přátelé drazí, takovou
silu, takovou moc a krásu má v sobě ona ctnost,
která každé hnutí hněvu dovede krotiti, | nižádné
myšlence pomsty nebo odvety nedovolí vzniknouti
a k nejurputnějším odpůrcům zdvořile a ochotně se
umí zachovati. A ctnosti této říkáme svatá mírnost.

Už Písmo sv. Starého Zákona velebí mírnost jako
ctnost božské síly, moci a krásy. Vypravuje se ve třetí
knize Královské, že vida prorok Eliáš strašlivý úpadek
svého národa a nepoddajnou zatvrzelost jeho k zá
konu Božímu, odešel na Horeb a stěžoval si Hospo
dinu: „Horlivostí horlil jsem pro Hospodina, Boha
zástupů, nebo opustili úmluvu tvou synové [Israelští,
oltáře tvé zbořili, proroky tvé pobili mečem; zůstal
jsem sám a hledají života mého, aby mi jej odjali.“
A tehdy řekl jemu Bůh: „Vyjdiž a stůj na hořel“
I šel Eliáš. A vítr veliký a silný podvracující hory a
rozrážející skály šel přes horu a po větru pohnutí
země a po pohnutí země oheň. | domníval se Eliáš,
že nyní bude mluviti Hospodin, ale nebylo Ho ani
ve větru, ani v pohnutí země, ani v ohni. Teprve když
počal váti větřík tichý a klidný, teprve tehdy zjevil se
Hospodin Eliášovi a potěšil ho. (Ii. Kr. 19.) Měl-li
již Zákon Starý takový názor o mírnosti, čím veleb
nější jest ctnost tato v Zákoně Novém, který všemu
přinesl přece pravou dokonalost. O mírnosti křesťanské
platí teprve slova básníkova, že „rys božskosti se
v její tváři jeví.“ Neboť z lásky k Bohu hněv a pomsty
chtivost již v jejich prvních hnutích krotiti, z lásky
k Bohu i k ubližujícím nám zdvořile a přátelsky se
chovati, toť zajisté povznáší duši lidskou vysoko nad
úroveň tohoto světa, to dodává jí schopnosti, aby za
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sednouti mohla u nohou Vtělené Mírnosti, u Syna Bo
žího, Ježíše Krista. Proto také Kristus: Pán slovem
i příkladem vybízel k této ctnosti. „Buďte mírní jako
holubice“, volá k apoštolům a k nám všem a mírností
prozařuje všecko své jednání tříletého působení, ano
i okamžiky těžkého, bolestiplného utrpení svého. Vzpo
meňte si, přátelé drazí, jenom na tu chvíli, kdy stál
před veleknězem Kaifášem. Hrubý žoldák bije Ho
v přesvatou tvář a On táže se. mírně: „Příteli, proč
mne tepeš ?“ A hle, touto mírností, která nebeským
jasem svítila i ze smrtelným zápasem strhaného obli
čeje jeho, přemohl veškeren svět. A apoštolům krá
čejícím v šlepějích Kristových neodolávají zaryté sy
nagogy, mocné školy filosofické, hrdá města a bo
hatstvím a slávou pyšné říše. Taková jest síla a moc
křesťanské mírnosti, že mučedníci vítězí jí nad nej
mocnějšími a nejukrutnějšími mučiteli. A se silou a
mocí skryta jest v ní i nekonečná krása. Sv. apoštol
Pavel praví: „Oblecte se jako vyvolení Boží v srdečné
milosrdenství, dobrotivost a mírnost“ (Kol. 3, 10.).
Vřaďuje tedy křesťana tato ctnost mezi vyvolence nad
hvězdné krásy, mezi vyvolence Boží. Všecko to však
ustupuje takřka do pozadí, uvážíme-li, že křesťanská
mírnost přináší srdci lidskému to, po čem nejvýše
touží, a to svatý, blahoplodný pokoj.

Onajest dárkyní pokoje vnějšího, pokoje vnitř
ního i pokoje věčného.

1. Křesťanskou mírností nabýváme pokoje vněj
šího. Čo tím rozumíme? Rozumímetím klidné spolu
žití s bližním, společenský mír. Padne-li křemen na
křemen, vylítne jiskra, ale padne-li na trávu, ani rány
není slyšeti. Srazí-li se prchlivá mysl s prudkou myslí,
co může šlehnouti než jiskra hněvu, srazí-li se však
s myslí mírnou, ani rány není slyšeti. Přátelé drazí,
kdybychom si jenom uvědomili pravdivost slov staro
zákonního filosofa: „Slovo sladké rozmnožuje přátele
a ukrocuje nepřátelea jazyk milostivý v dobrém člo
věku způsobuje mnoho dobrého“, oč pokojnější byl
by život náš? Oč klidnější byl by tak život rodinný,
kdybys to měl na paměti ty muži křesťanský a ty:
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křesťanská ženo, oč klidnější byl by ten život spole
čenský, kdyby aspoň polovice nás na to pamatovala.
Z čeho se rodí vlastně všechen ten nepokoj mezi námi,
čím boří se hradby rodinného blaha a čím podkopá
vají se základy vzájemné spokojenosti ? Jenom tím, že
muž či žena, rodiče či děti, sousedé čí známí zapo
mínají, že mírnost má býti ctností jejich. „Mírnost vaše
buď známa všechněm lidem'!“, volá ke křesťanům sv.
Pavel. (Filip. 4, 5.) Na kapku medu více se chytne

much, než na plný sud octa. Přesvědčte se o tom
jenom! Vyjděte vstříc s křesťanskou mírností rozváš
něným spolubližním a poznáte, že bude na ně účin
kovati jako voda na žhavé železo. Snad ještě zasyčí,
ale bude to jen poslední vzdech umírajícího hněvu.
Byl to sv. Petr Damiánský, který názorně ukázal po
sluchačům účinek křesťanské mírnosti na pocestném
kráčejícím v divokém vichru a v úpalu slunce. Pokud
v divokém vichru kráčel, jen silněji klobouk ke hlavě
přitahoval, jakmile však slunce počalo hřáti, klobouk
takřka sám s hlavy sletěl. A tak i před hřejícím teplem
mírnosti křesťanské nejupiatější nepřítel musí s klo
boukem dolů!

2. Mírností křesťanskou nabýváme však i pokoje
vnitřního. A co to jest? Jest to klidné, spokojené svě
domí. Už Kristus to řekl. Po slovech: „učte se ode
mne, neboť jsem mírný a pokorný srdcem“ dodal:
„a naleznete pokoje duším svým.“ Nebylo světce, který
by byl klidnější, nad sv. Františka Saleského. A přece
tento muž býval v mládí člověkem prchlivým a prud
kým. Byl to veliký boj, který podstoupil se svou po
vahou, ale zvítězil v něm. Sv. Františka de Chantal
praví o něm, že nikdy nebylo srdce milejšího, něžněj
šího a přívětivějšího, v každé chvíli života klidnějšího
nad srdce slavného biskupa Ženevského. Byl to vý
sledek 20letého zápasu, jenž mu však dobyl jména:
přemožitel vůle. Přátelé drazí, klid a pokoj vnitřní
jest jenom ovocem mírnosti. Kolikrát slyšel jsem již
z úst muže, ženy, syna, dcery: „do smrti si to budu
vyčítati“. Hrozná slova a chápu dobře, jak těžko musí
býti tomu srdci, které s takovou věčně bolavou ranou

16
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kráčí životem. A stačilo k tomu jedno jediné slovo,
aby jiskra hněvu sežehla všechen ten poklid života,
aby připravila zoufalé dny a ještě zoufalejší nocimysli
nemírné, srdci vášnivému a prudkému. Jaký naproti
tomu pocit vnitřního štěstí, když člověk vzpomíná: já
mohl ublížiti a neublížil, já mohl zarmoutiti a neza
rmoutil, já se mohl mstítí a já jsem mstu Bohu po
nechal!

3. A konečně mírností křesťanskou nabýváme
i pokoje věčného. V kázání na hoře mezi blahosla
venci uváděl Kristusi pokojné, mírné. Srdce mírné
přístupno jest milosti Ducha sv., který proto se zjevil
v podobě holubice, aby ukázal, že bytuje tam, kde
mírnost panuje. A kde jest Duch sv. se svou milostí,
tam brána věčného pokoje jistě uzavřena nezůstane.
„Vidím nebesa otevřená a Syna Božího sedícího na
pravici Boží“, volá sv. Štěpán, prodchnut duchem kře
sťanské mírnosti. A nemusíme, přátelé drazí, státi ani
u smrtelného lůžka světců a světic Božích, abychom
poznali, že duše křesťanskou mírností naplněná vchází
do sídel věčného pokoje, stačí postaviti se u smrtel
ného lůžka každého pravého křesťana a jeho obličej
nám řekne, že ze stydnoucího těla vzlétá duše přímo
do místa božského klidu a míru.

Nuže, přátelé drazí, není mírnost křesťanská
ctností nesmírně cennou a důležitou? A přece svět
nynější na ni tolik zapomíná. Heslo jeho jest: „Buď
tvrdý, buď neustupný, nedej si ničeho líbiti a pak ti
patří život.“ Kdyby to, přátelé drazí, byl život věčný
a kdyby se jednalo o příkazy Boží, pak tvrdost, ne
ustupnost a odmítnutí všeho, co čelí proti zákonu Bo
žímu a věčnému životu, byly by na svém místě, neboť
žádný boj proti hříchu není dosti silný a rázný. Ale
jedná-li se o tento život, pak děsím se onoho volání.
Neboť život, který založen jest na tvrdosti a neustup
nosti, ten musí přinésti samý zápas, samou nenávist,
samou zášt a samé násilí. A přece už vlévá se tato
strašlivá nauka, která z lidstva učiniti může divoké
šelmy, i v útlá srdce dětská. „Nedej si ničeholíbiti !“
Vy rodiče, kteří vštěpujete tuto hroznou zásadu, vy
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snad ani netušíte, že brzy to dítě ani od vás si ničeho
nedá líbiti a že 1 k vám bude tvrdé jako skála. Na
tvrdém stromě tvrdé ovoce života, a já se bojím té
doby, až vyroste pokolení s tím heslem: „nedati si
ničeho líbiti.“

Jestli v čem, pak v tomhle my křesťané kato
Ííci se musíme lišiti od synů světa. Volá-li svět: buď

štvrdý a neustupný, pravíme: buďme mírni jako Kristus;
Hvolá-li: nedejte si ničeho líbiti, pravím já: z lásky

7k Bohu a pro dobro bližního snesme všecko, vytrpme
šyšecko a odplafme láskou všecko. Nechf posmívají se
shaší mírnosti, nechť ji nazývají i slabostí, my jsme
ilnější, protože mírností křesťanskou jsme i Bohu

modobnější.

Svět jde na nás kamenem nepřátelství, my mu
odpovězme chlebem lásky. A kdyby snad srdce naše
"še časem vzpíralo této povinnosti křesťanské mírnosti,
Ýizte vzor svůj, Rodičku Boží. Lidská tvrdost a neu
stupnost přivedla ji až na horu Kalvarii a přece z této
hory nekonečné bolesti po slovech Kristových: „Hle
matka tvá“ sestupuje jako Matka milující, se přimlou
vající a obětující k veškerému lidstvu i k těm nejtvrd
ším a nejneustupnějším srdcím lidským. Přátelé drazí,
tento příklad Královny křesťanské mírnosti musí býti
nám ctitelům Mariánským mocnou pobídkou, abychom,
1 když se lidská přirozenost tomu vzpouzí, otevřeli
svou náruč, když se srdce vzpírá, otevřeli své dlaně
a když se hrdlo svírá, otevřeli svá ústa — ke slovům
i skutkům pravé křesťanské mírnosti.

Ve stol. XVI. žila v Praze v klášteře karmeli
tánském, založeném králem Ferdinandem Ill. na podě
kování za vítězství nad Švédy, představená zvaná vůbec
Maria Elekta od Ježíše. Byla to žena svaté pověsti.
Čo zvláště chválí životopisec její, byla její veliká mír
nost. Platilo prý o ní, co druhdy o sv. Terezii: „Chceš-li,
aby tě milovala mnoho, ubliž jí.“

Kéž, přátelé drazí, platiti by to mohlo i o nás,
neboť s čím větší mírností a láskou se budeme cho

|
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vati k těm, kteří nám ublížili, s tím větší mírností a
láskou bude se k nám chovati jedenkráte Bůh na věč
nosti. Amen.

JI.

Bl. Jan Sarkander — věrnost.

Dnes, přátelé drazí, povedu vás na. sesterskou
Moravu do velechrámu sv. Václava v Olomouci před
hrob muže, jenž svým životem, svou Činnosti a svou
smrtí nejprvé hlasem lidu, pak i slavným, výrokem
papeže Pia IX. 6. května r. 1860 prohlášen byl za
blahoslavence národa Českého. Jest to hrob faráře
Holešovského Jana Sarkandra. Ceský lid, byv od věků
vzorně katolický, převeden byl nesvědomitými vůdci
přes Viklefismus století patnáctého do německého pro
testantismu ve století šestnáctém a stržen byl tím do
hrozných zmatků náboženských, které se projevily
válkou třicet let trvající. A právě do této doby, v níž
země naše vlákána byla do odporu proti Církvi kato
lické a řádně nastolené dynastii, padá působení bl. Jana
Sarkandra. Narodiv se r. 1576 ve Skočově ve Slezsku,
odstěhoval se po smrti otcově třináctiletý s matkou
do Příboru na Moravě, odkud po krátké přípravě
vstoupil do latinských škol Jesuitských v Olomouci.
Dokončiv je odešel na akademii Pražskou, kde stal
se svědkem příprav počínajícího zápasu mezi protes
tanty a katolíky. Jsa rozhodným katolíkem vstoupil
do hloučku oněch mužů, kteří pod jménem „Družiny
Mariánské“ se spojili k obrané katolické víry slovem
1 skutkem. V roce 1603 dosáhl hodnosti doktora filo
sofie a rok po té se rozhodl věnovati se stavu du
chovnímu, neboť těžce nesl, že tak málo pastýřů měl
lid v těch chvílích, kdy se na ovčinec Páně strojily
útoky vlků. Po čtyřletém studiu ve Štyrském Hradci
vysvěcen byl na kněze a ustanoven postupně kap
lanem v Opavě, Charvatech, Mničově a r. 1610 farářem
ve Zdounkách. Všude získával si svou horlivostí a
svatým životem lásky osadníků, takže na žádost hejt
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mana markrabství Moravského Ladislava z Lobkovic
jmenován byl do Holešova, místa nad jiné protestant
stvím ohroženého. Sarkander přijav úřad, získal již
prvého roku na 250 duší pro víru katolickou. To
ovšem popuzovalo jinověrce a „Jeden z nich, Václav
Bítovský z Blitovan, proti němuž Jan nucen byl do
volávati se soudu, veřejně pohrozil mu pomstou, jak
se k tomu naskytne příležitost. A ta přišla, když po
příkladu stavů českých i moravští protestanští pánové
povstali proti zákonitému králi Ferdinandu Il. a vypu
divše úředníky zvolili vládu 24 direktorů. Komisařem
této nové vlády stal se Bítovský, který hledal ihned
ukojiti svou mstu. Sarkander v této pohnuté době
meškal na pouti u Matky Boží v Čenstochově, nevěda,
že cestou touto podává přímo svému nepříteli zbraň
do rukou. Sotva se totiž vrátil, vpadl do Moravy
polský král Sigmund III., jehož pomoc si Ferdinand
vyprosil, a tu obvinil Bítovský Sarkandra, jakoby z ná
vodu svého příznivce Ladislava z Lobkovic byl pro
toto vojsko polské šel a jim cestu na Moravu ukázal.
©. února r. 1620 byl jat, na skřipec natažen a za u
stavičného spílání zrádců a vyzvědačů celou hodinu
mučen. Když však stále odpovídal: „Vyznávám před
Bohem,že jsem nevinen“, byl sňat a do žaláře odve
den. 17. února však počal nový, výslech, opět použito
bylo skřipce a boky páleny mu ohněm. Vyčítána mu
byla horlivost v šíření katolické víry, k čemuž odvětil:
„Děkuji Bohu za to, že toto soužení na mne poslal.“
Třetímu a nejhroznějšímu mučení podroben byl 18. ú
nora. Tehdy žádáno na něm, aby vyzradil, co od Lob
kovice ve zpovědi slyšel, při čemž jeden ze soudců,
Beneš Pražma, doložil: „sice toho z tebe plamenem
vyženeme.“ Jan však řekl: „Akdybych věděl, že mne
na tisíc kusů rozsekáte, že mne železem, ohněm a
všemi mukami zahubíte, přece bych volil raději to
s milostí Boží snášeti, nežli dosti málo se prohřešiti
proti pečeti zpovědní.“ | natažen byl na skřipec až
svaly se mu přetrhaly a Kosti praskaly, a když stále
mlčel, smíchána byla smůla, pryskyřice, síra, lůj a olej
a v té směsici namáčeno peří, jež pak naházeno na
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zmučené tělo a zapáleno, takže až kosti se ukazovaly.
Více mrtev než živ odnesen byl do žaláře. Zuřiví
soudcové nařizovali, aby mu ještě smolný věnec byl
na hlavě zapálen, ale tomu se již sám kat opřel. Celý
měsíc se trápil Sarkander v nesnesitelných bolestech,
modle se k Ježíši Kristu a Rodičce Boží a teprve 17.
března 1620 zemřel ve stáří 43 roků.

Tiše pochováno bylo tělo jeho v chrámu Panny
Marie v Olomouci, a když byl zrušen, v chrámu
sv. Václava.

Jest to zvláštní řízení Prozřetelnosti Boží, že my
Čechové se můžeme chlubiti dvěma Jany, dvěma slav
nými mučedníky, kteří osvědčili věrnost až k smrtt
pro pečeť tajemství zpovědního. Prvý Jan zemřel v této
věrnosti, když chystalo se k bouřím náboženským,
druhý Jan, když rozpoutaly se již „silou strašlivou.
I dnes vystupují, přátelé drazí, těžké mraky nad námi,
už slyšeti hukot nových zápasů, na mnohých místech
viděti již krvavé blesky. Není to pro nás takřka oči
vidná pobídka, abychom: se věrností křesťanskou
obrnili? Vizte, přátelé drazí, oba ti patronové naši byli
ctiteli Rodičky Boží; Jan Sarkander již od let jinoš
ských byl členem zbožného katolického spolku „Dru
žiny Mariánské“, která ho vychovala býti věrným ka
tolikem a věrným Krista Ježíše služebníkem. Jsem proto
přesvědčen, že Rodička Boží povede i nás, abychom
se touto promluvou nadchnuli i my ke pravé křesťanské
věrnosti.

* *
*

Mezi nešťastnými obětmi poslední války rusko
japonské byl i slavný malíř ruský Veresčagin. U zá
toky Portarturské nalezl ve vlnách mořských hrob muž,
jehož obrazy budily své doby vzrušení po vší Evropě.
I u nás v Praze byla jejich výstava, a tu zvláštní po
zornost poutaly obrazy z války ruskoturecké, v níž
bojováno bylo za svobodu Turky ujařmených bratří
Jihoslovanů. Jeden z těchto obrazů podepsán byl:
„Stráž na Šipce“. Ve vysoko položeném průsmyku
horském uprostřed sněhu stojí ruský vojín, tiskna
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k prsoum ručnici. Divoká vichřice snáší celé mraky
sněhu, jest zavát až po prsa, ale stojí pevně na místě,
kam ho rozkaz velitelův postavil. Tušíme, že se již
z tohoto místa nedostane leč odnesen jako chladná,
mrazem ztuhlá mrtvola. Obraz tento neprobouzel, ale
hlasitě vyvolával představu o chvalné věrnosti ruského
vojska, bojujícího za kříž a svobodu slovanskou.

A takovými vojíny postavenými v průsmyku ži
vota jsme i my, přátelé drazí. Heslo starokřesťanské:
„Miles christianus sum“ — Jsem vojínem Kristovým,
má býti i naším heslem. Byli jsme ke praporu Kri
stovu přivtělení křtem sv., za bojovníky Kristovy byli
jsme povolání sv. biřmováním. Jest tedy i naší po
vinností ke Kristu se hlásit, prapor jeho držet a ne
opouštět. A to, přátelé drazí, žádá právě věrnost kře
sťanská. Nařizuje to sám Kristus slovy krátkými, ale
rozhodnými: „Kdo není se mnou, proti mně jest“
(Luk. 11, 23.), a velebí řádné plnění této povinnosti,
slibuje spolu i odplatu, když praví: „To dobře, slu
žebníče dobrý a věrný, že jsi nad málem byl věrný,
nad mnohým tebe ustanovím; vejdiž v radost Pána
svého“ (Mat. 25, 23.). Sv. apoštolové, pamětlivi těchto
výroků Páně, stáli tak věrně při Kristu, že ani sliby
ani hrozby nemohly jich od něho odloučiti. A sami
věrni, k věrnosti křesťanské pobádají i věřící, hlása
jice: „Jako jste přijali Ježíše Krista, tak s ním a v něm
choďte!“ (I. Kol. 2, 6.). Byla pak věrnost křesťanů
v prvých stoletích tak příkladná, že jen hrůzyplnou
výjimkou byl mezi nimi zrádce. Přesvědčením jejich
bylo, co prohlásil slavný biskup Polykarp, když ho
sváděl soudce k odpadu: „Osmdesát let již sloužím
Pánu Kristu a nikdy mi nejen neublížil, nýbrž velikých
milostí mi udělil. Jak bych mohl tak nevděčným býti
k Pánu tak dobrotivému a jemu se zpronevěřiti?“

„Nikdy mi neublížil, velikých. milostí mi udělil!“
Slova tato ukazují na pohnutku, pro kterou máme býti
Kristu věrní. Nebudu vypočítávati ona dobrodiní, pro
něž. má právo na naši věrnost, jest jich nesmírně
mnoho, upozorňuji toliko na dvě: On nás vykoupil,
On nás povznesl.
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On nás vykoupil. Pro nás podrobil se všem
mukám, zakusil všech bolestí až k těm nejděsnějším
na dřevu kříže. Jestli král, který za svobodu své země
krev prolévá, má právo, aby žádal věrnost od osvo
bozeného národa, má zajisté i Král našich duší, Ježíš
Kristus právo žádati totéž od nás.

On nás povznesl. A k čemu nás povznesl?
K hodnosti, nad niž vyšší býti nemůže, k hodnosti
synů Božích. A z čeho nás povznesl? Z otroctví,
v němž před ním celý svět si zoufal, z otroctví hříchů
a to nejhnusnějších. Z temnoty k světlu nás uvedí.
Ujme-li se šlechetný muž dítěte opuštěného, opovrže
ného, bídě, nedostatku a nevědomosti propadlého,
a nejen že mu otevře útulný krb rodinný, nejen že je
očistí, že je nakrmí a vyučiti dá, ale za vlastního syna
adoptuje, přijme, myslíte, že nemá práva na jeho
věrnost? A to ho učiní toliko synem člověka, což
teprve Kristus, jenž učinil nás syny Boha! Zdá se,
přátelé drazí, že není ani možno, aby křesťan, který
si připomene dobrodiní Ježíšova, nebyl mu věren.
Ano zdá se to, ale ve skutečnosti není tomu tak!

Jest mnoho křesťanů, a zvláště dnes, kteří sice
jméno Kristovo nesou, ale kteří přes to vše jdou proti
Kristu, neb vedle Krista.

1. Jdou proti Kristu. Když sv. apoštol Pavel
počal konati úřad hlasatele nauky Kristovy, tu po
krátkém působení poznával, že jméno Kristovo jest
židům pohoršením, pohanům pak bláznovstvím. Viděl,
jak židé jsou vždycky vzhůru, jakmile jim o sluch
jméno to zavadí, pohané pak dělají si z jména toho
pošklebky a posměchy. Kdyby dnes sv. apoštol přišel
mezi nás, setkal by se jistě k velikému údivu i s kře
sťany, kteří jdou po stopách oněch židů a pohanů,
Jsou křesťané, a s bolestí to pravím, jimž také jméno
Kristovo jest pohoršením a bláznovstvím. Čož nevidíte.
jak jední jsou hned vzhůru, jak k nim zmínka o Kristu
doletí, mezitím co druzí tropí si ze všeho křesťanského
posměch a pošklebek? Co jiného znamená to volání
jedné části naší společnosti: Víra patří jen do kostela,
co znamenají ty potupné články, vyobrazení a pusté
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rouhání proti našim náboženským úkonům? Víra patří
jen do kostela! Do zdí kostela, za ty těžké dubové,
snad i železem pobité dveře ji chtějí uzavříti, protože
je pohoršuje, že jim bouří krev. A myslite, že by byli
spokojeni, kdyby se jenom tam ukryla? Věřte, že brzy
i z těchto prostor by ji vypudili, poněvadž i ten ko
vový hlas zvonů, zvuk varhan, nadšený zpěv, ano
i tichý šepot modlitby je rozčiluje. Myslíte, že líčím
černě? Těžko mluviti jinak, když skutečnost nás pře
svědčuje, když ideálem řady lidí u nás stává se země,
v níž víra katolická, ač v prostory chrámu uzavřená,
přece ještě překáží, přece jest ještě pronásledována.
Vždyť s těchže rtů, s nichž slétá volání: Víra patři
jen do kostela, ozývá se i: Pryč od Církve, pryč od
Krista! A jsou mezi nimi, se zármutkem to musím
doznati, i ti, kteří zvlášť Kristu věrnost přísahali, jsou
mezi nimi 1 bývalí kněží katoličtí.

2. A druzí jdou vedle Krista. Jest tu zástup
oněch lhostejných srdcí křesťanských, v nichž křesťan
ská akatolická víra uhasíná, zaváta popelem jiných
starostí. A kol čeho točí se tyto starosti? Kolem
zemské hroudy. V životě praktickém jsou to lidé vý
borní, ale v životě náboženském nully. Dovedou se
dobře postarati o svůj obchod, o své hospodářství,
ano i o veřejné záležitosti, ale o svou vlastní duši
starati se nedovedou, protože starati se zapomněli. Ne
vystupují proti Kristu, ale také se nehlásí ke Kristu.
A jsou-li nucení svým úřadem, veřejným postavením,
společenským povoláním přece občas pod prapor
kříže se postavit, činí to jenom ze slušnosti, nikoliv
z vnitřní potřeby. Náboženství jest jim snad i časem
důležité, ale jen k tomu, aby udržovalo pořádek mezi
lidem, ovšem tím lidem, který stojí pod nimi a před
nímž Časem se chvějí jejich pokladny. Ale tu ještě
může: to býti náboženství jakékoliv, neboť víra jest
jim jako víra, jen když drží lid na uzdě. Zůstávají
sice křesťany a katolíky, protože byli tak vychováni,
a neodpadají proto, že by to způsobilo rozruch, po
horšení neb přineslo časnou škodu. Opakuji, jsou
mezi nimi 1 jisté povahy čestné, jimž bychom mohli
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pohanské město Troja, či jinak zvané lium. V městě
tom chován byl vzácný obraz bohyně Pallady Atheny,
o němž bájili obyvatelé, že poslán byl na svět přímo
s nebe nejvyšším bohem jejich Zevem. A byla věštba,
pokud drahocenný obraz bude v rukou měšťanů Tro-
jánských, dotud že bude město státi slavné a vítězné..
Není divu, že si ho Trojáné vážili nade všecko, že ho
opatrovali nadmíru, trestajíce přísně každého, kdo by
se ho nectně dotekl. Stalo se pak po nějaké době, že
vypukla válka mezi Řeky a Trojány deset let trvající,
v níž se podařilo Řekům Odysseovi a Diodemovi u
loupiti obraz Pallady Atheny. A tehdy město, ač se
statečně hájilo, ač obětovalo nejlepší své syny, po
strašlivém krveprolití padlo a bylo ztroskotáno. A
od té doby všecky vzácné památky měst a národů,
o nichž se majitelé domnívají, že S nimi Žijí a padají,
zvány jsou palladiemi.

My katoličtí Čechové stojíme také na břehu ši
rého oceánu národů nám rodem, citem, jazykem, sna
hami i vírou cízích, ano i nepřátelských. [ nám dostalo
se, a sice již před dávnými věky, vzácného a draho
cenného daru nebes, svaté katolické víry. A víra tato
soustřeďuje a takřka se ztělesňuje ve vznešené myšlence
úcty Mariánské. Velebná postava Královny nadhvězdné.
to jest, která dodává naší svaté víře onoho kouzla,
jemuž nedovede odolati žádné, jenom poněkud citlivé
srdce lidské, ona jest to, která strhuje k sobě vždy
znova a znova ty, kteří zachvácení temnotou hledají
světlo a zmítání bouřemi nitra hledají klid a mír, ona
jest to, jež duším shonem života uštvaným poskytuje
jistého bezpečí. A jest to přirozené, neboť kdo Matku
nalezne, nalézá také Syna, onoho nejsvětějšího dárce
pravdy, dobra a krásy. S úctou Mariánskou stojí a
klesá katolická víra. Proto, přátelé drazí, my katoličtí
Cechové v úctě Mariánské vidíme palladium své svaté.
víry, a protože katolická víra to byla, která dle svě
dectví historie zabezpečila jedině bytí národa našeho,
vidíme v ní i palladium svého národního Života,
své vlasti.
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A že tomu tak, přesvědčíme se, uvážíme-li, Jaké
ochraně a jakému požehnání těšil se národ náš, pokud
se Rodičky Boží držel, v jakou však bídu a ponížení
klesal, jakmile o úctu Mariánskou byl oloupen.

* *
sk

V Římě při klášteře Karmelitů jest krásný Mari
ánský chrám, zvaný Santa Maria della Vittoria, to jest
Panna Maria Vítězná. Na klenutém stropě nad hlavním
oltářem namalován jest -obraz znázorňující“ událost
z dějin českých, hluboko zasahující v Život národa
našeho, příchod vítězného vojska katolického z Bílé
Hory do Prahy. A pod obrazem jest zlatý nápis: „Dex
tera Tua, o Maria, magnificata est“ — „Pravice Tvá,
© Maria, zvelebena jest.“

I. Ano zvelebena byla pravice Rodičky Boží
v katolickém národě našem, zvelebena byla ochranou
A požehnáním, jichž se vlasti naší dostávalo vždy,
pokud srdce česká naplněna byla láskou k Matce Páně.

Především ochranou. Nebylo nebezpečnějších chvil
pro národ náš nad počátek století XIII Tehdy vyhrnul
se z pouští vysoké Asie sveřepý národ Mongolský pod
vůdcem Čingischánem, aby si dobyl panství nad ce
lým světem. Porážkou vojska ruského nad řekou Kal
kou padly jim do rukou širé kraje říše Ruské, ne
šťastnou bitvou u Lehnice klesla jim v područí říše:
Polská a již jako stáda kobylek pokryli i Moravu.
Strašlivý zmatek zmocnil se lidu českého a hrozný
nářek ozýval se se všech stran nad neslýchanými a
zběsilými ukrutnostmi nemilosrdného nepřítele. Zdálo
se, že nic nezadrží příval divokého živlu. A hle!
V těch chvílích, kdy počal se chvěti i všechen západ
Evropy, jako bleskem sražena byla moc Mongolská!
Vrch Hostýnský a rovina Olomoucká staly se její hřbi
tovem. A na obou místech byla to Rodička Boží, která
ochránila lid český a zvelebenou pravicí svou zlomila
sílu nepřítele. |

Toť, přátelé drazí, jeden obraz mocné ochrany
Rodičky Boží. A chcete jiný? Pak předvádím vás před
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památný sloup Mariánský na náměstí Staroměstském
a dávám vám čísti nápis na podstavci jeho: „Panně
Rodičce bez poskvrny prvotní počaté z vděčnosti za
obhájení a osvobození města zbožný a spravedlivý
císař sochu tuto postavil.“ A nestačí-li vám to, tu
pojďte se mnou k mostecké věži, kterou se prochází
ze Starého Města na Malou Stranu, a tam zlatým
písmem se dočtete, že tato věž jest svědkyní vítězství
dobytého pod jménem Panny Marie nad strašlivými
oblehateli Prahy a pleniteli království Českého, do té
doby nepřemožitelnými Švédy. Může-li kdo podati
svědectví o ochraně Matky Boží, pak jest to národ
náš, který se nejednou přesvědčil, že pravdivá jsou
slova Písma sv., že Rodička Boží jest nepřátelům
svých ctitelů „strašlivá, jako šik dobře spořádaný“.

A jako poskytovala katolickému národu našemu
ochranu, tak z rukou jejích rozlévalo se naň i hojné
požehnání, pokud úcta její kvetla a mohutněla.

doby vroucí úcty Mariánské. Jména Přemyslovců:
Boleslava Pobožného, Břetislava, Otokarů a Václava II.,
nejmenuji-li ani sv. Václava a jméno Lucemburka
Karla IV., znamenána jsou nesčetnými důkazy vážnosti
a lásky k Rodičce Boží. Nejslavnější chrámy Mariánské
zvědají se tehdy k nebesům, v prostorách opravdu
královsky obdarovaných klášterů ozývají se chvály
Mariánské, štětce Bohem nadaných mistrů pracují na
skvostných obrazech Bohorodičky a dláta sochařů
a řezbářů snaží se oživiti kámen a dřevo velebnými
rysy Matky Páně, mezitím co ze srdcí básníků tryskají
hluboce procítěné písně k poctě Královny nebeské.
Všude jeví se ušlechtilý zápal přinésti Marii Panně co
jest nejkrásnějšího, nejdražšího a nejmilejšího. Od trůnu
rozlévá se tato láska ke komnatám šlechty a k cha
loupkám lidu. A výsledek? Nezměrné požehnání pro
niká všechen život národa a to v ohledu mravním
1 hmotném. Otevřte jenom dějiny a přesvědčíte se,
že v těchto dobách jsou u nás domovem všecky
křesťanské ctnosti. Jest tu vroucí víra, pevná důvěra,
něžná láska, dojemná pokora i příkladná věrnost
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k Bohu i lidem. V těchto dobách může se národ náš
chlubiti tolika světci, jako žádný z národů okolních.
Právem poznamenávají dějepisci, že tehdy byla vlast
naše kolébkou nejryzejších charakterů. „Vojín český“,
praví na př. Palacký, „ve válce jatý, propuštěn-li kdy
na svou čest a víru, byloť se spoléhati na to, že
v určitý Čas se zase postaví do vězení třebas sebe
krutějšího. Nejeden držíván takto na závazcích po celá
léta, že stavě se řádně, propuštěn vždy znova až do
konečného vykoupení aneb narovnání.“ (Kniha IV, |).
A se stoupajícím životem mravním zkvétal i blahobyt
hmotný. A jest to přirozené, neboť který národ pro
vanut jest duchem dokonalé mravnosti, u toho jsou
1 domovem všecky ony ctnostfi, které jsou základem
spořádaného, šťastného, spokojeného života občan
ského a nezbytnými podmínkami k dosažení blahobytu
hmotného. Země Česká pokládána bývala tehdy za
jednu z nejbohatších zemí evropských, králové Čeští
nazývání v cizině králi zlatými a nejpřednější panov
nické rody za šťastné se pokládaly, mohly-li dcery
jejich státi se královnami českými. Jakému blahobytu
se těšil lid český, patrno z toho, že tolik panovníků
cizích usilovalo zmocniti se koruny Svatováclavské.

2. Než, jak bolestný pohled naskytuje Se nám
v těch chvílích, kdy národ náš oloupen byl o bez
pečné palladium své, o úctu Rodičky Boží. Dvě ta
kové doby připomíná nám historie naše a jedna smut
nější než druhá. „Učiněna jest jako vdovou paní
národů“, mohli bychom volati s prorokem Jeremiášem,
„plačíc pláče v noci a slzy na lících jejích:. není,
kdo by ji potěšil ze všech milých jejích: všichni
přátelé její pohrdli jí a obrátili se jí v nepřátele.
A odešla od dcery sionské všecka okrasa její.. .“
(Jer. 1.).

Doba první byla doba Wiklefismu, přineseného
k nám z Anglie a do krajnosti prováděného divokou
sektou Táboritů. Učení toto zavrhovalo úctu svatých
vůbec a důsledně i úctu Rodičky Boží. A svedený lid
český, odtržen od Matky Páně, vstal proti sobě a ne
tuše, že přesekává tepny vlastního života, v zaslepe
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nosti počal hubiti a ničiti všecko, čím dosaváde rostl
a mohutněl. Bolestí zachvívá se srdce, vzpomeneme-li,
co slavných chrámů bylo spáleno, co památných klá
šterů rozvaleno a co v budovách těchto vzácných pa
mátek uměleckých ztroskotáno. Snažili se sice vyhá
nění katoličtí kněží ochrániti drahocenné památky na
místech bezpečných, ale to byl jenom zlomek toho, co
bývalo. A na tento zbytek vrhl Se po necelých dvou
stoletích z Němec k nám proniknuvší protestantismus,
jenž ještě prudčeji vystupoval proti úctě Mariánské.
Navždy strašlivým památníkem vpravdě zuřivé nesná
šenlivosti této druhé smutné doby dějin českých zů
stane zhanobení chrámu sv. Víta na hradě Pražském
v pátek předčtvrtou nedělí adventní r. 1619. Pod se
kerami protestantů, vedených dvorním kazatelem Frid
richa Falckého Skultetem, padaly oltáře, kříže, obrazy
a sochy tak, že sami mírnější luteráné a staří husitě
hrůzou trnuli. A důsledky snah obou těchto dob vy
trhnouti úctu Mariánskou ze srdce národa našeho? Lid
upadá v nejhorší nectnosti a vášně, mravy zdivočilé
a zpustlé, a s tímto úpadkem mravním kráčí děsný
úpadek hmotný. Pole nezorána, živnosti přerušené,
obchod ztrnulý, bída dívá se ze všech koutů nedávno
ještě tak krásné a šťastné vlasti naši. (Hlavinká. Kro
nika.) Teprve tehdy, když opět s katolickou vírou se
počala zmáhatii úcta Mariánská, probírá se národ
k novému životu mravnému i hmotněmu.

Přátelé drazí, je-li, jako že jest, pravdivé heslo:
Z minulosti učiti se pro přítomnost a budoucnost, pak
právě v tomto případě mnohému se můžeme naučiti.
Chceme-li, aby národ náš byl chráněn a ochráněn,
chceme-li, aby rostl, mohutněl a vzkvétal, chcéme-li
aby požehnání nebes na něm spočívalo, pak horlivě
rozšiřujme a statečně hajme úctu k Rodičce Boží.

Jest toto zvláště potřebí v dobách našich. Jeden
z básníků našich (Vrchlický) líčí, kterak v jistěm.
městě, ležícím v Širé poušti, vyschl jediný pramen
z dálné oasy svedený. Hrozná žízeň zachvátila město
a V nářku hynuli ženy, kmeti + děti. Tu mužové již
zoufalí vydali se ke zdroji a po dlouhém pátrání na-.
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lezli.na samém zřídle seděti velkou. ropuchu, která
pila všechnu tu. živou vodu a čím více pila, tím více
údy její rostly, tak že už tělem netvorným celý zdroj
zakrývala. Zděšení zmocnilo se všech a nebylo mezi
nimi, kdo by se osmělil v nadýmající se chřtán nestvůry
vraziti oštěp. [ hledali ve kraji, kdo by je zprostil
zhouby, a tu poustevník, jeden jim poradil, že jenom
ten to dokáže, kdo má srdce čisté. Než rada ta jim
nepomohla, neboť srdce čistého tam neměl. nikdo,

Divám-li se, přátelé drazí, v život národa našeho,
zdá se mi také jako to město v poušti žízní hynoucí.
Strašlivý netvor s. nadýmajícím se chřtánem zasedá
na ten. zdroj, z něhož dosud duše našeho národa pila,
na svatou katolickou víru a hnusným. tělem snaží se.
zakrýti ten pramen, kterým živná její voda, milost Boží,
k nám stékala, úctu Rodičky Boží. A ohavná ta ne
stvůra, ta ropucha, jak ji básník nazývá, toťhanebná
nevěra, která čím více náboženského života ubývá,
tím šířeji vzrůstá a hrozivěji mohutní. A Jako tam
v onom městě- umírajícím i tu pomoci může: jenom
srdce čisté. Jen srdce čistá mohou sraziti příšeru ne
věry, jen srdce čistá mohou zastaviti záhubu, jen srdce
čistá mohou vrátiti národu našemu opět jeho šťastný,
spokojený a blažený život. Žel, přátelé drazí, -těch
čistých srdcí čím dál tím méně a proto čím dál tím.
méně. potřebné. mužné odvahy.

A přece není to tak těžké! Vizte, co bývalo ta
kových srdcí dříve v národě našem! Otevřeljjsem vám,
přátelé drazí, jenom, několik. stránek z dějin našeho
národa, vybral jsem vám v pobožnosti májové jen ty
nejrázovitější postavy; a jaká .v nich síla, jaká mužná
odvaha. Ze všech národů, ze všech prostředí, z nej
různějších stavů vycházejí, ani na pohlaví ani na věk.
se neomezují. Utlá postava dívčí. střídá se s velebnou
postavou. stařenky, něžný duch. jinocha se zoceleným
duchem muže, prostý šat řeholníka s nádherným pur
purem kardinála, arcibiskupa. A co vzácných příkladů
velikých a neposkvrněných srdcí zůstává ještě v listech
historie naší utajeno, nemluvě ani o těch, kteří tiše a
prostě žili a ještě tišeji a prostěji z tohoto světa odešli!



— 259 —

A bývalo-li, přátelé drazí, tak dříve, proč by ne
mohlo býti i nyní iv budoucnu? Vždyť jsme, přátelé
drazí, téže krve, téhož jazyka a téže víry. A jsou-li
snad poměry naše smutné a těžké, nebyly poměry,
v kterých oni žili, stejně obtížné a zarmucující? | oni
přemáhati musili nesčetné překážky vnitřní a vnější,
stavěti hráze proti nesčetným pokušením a odrážeti
nesčetné útoky tajné i veřejné. Ale nitro jejich zapá
leno bylo ohněm lásky k Rodičce Boží a žár jeho
srdce jejich očistil, jasem skvělých ctností osvítil, ne
zlomnou silou naplnil a plamenem nadšené odvahy
roznítil. A tak vyrostli v ony vítězné hrdiny křesťan
ského života. Nuže, za nimi, my 'rodáci jejich a cesta
jejich k slavnému vítězství přivede i nás.

Bylo to po smrti císaře Karla VÍ. r. 1740, kdy
na mladou panovnici rakouskou Márii Terezii shrnula
se těžká bouře, neboť se všech stran vyrojili se ne
přátelé, aby roztrhali mocnářství Rakouské a rozdělili
se o ně. A ve chvílích tak velkého nebezpečí svolala:
Maria Terezia věrné stavy a vzavši na ruce synáčka
svého, vstoupila před ně, aby je o přispění prosila.
Sotva spatřili stateční mužové zarmoucenou královnu
a matku, padají na kolena a vytrhnuvše meče, volají
S- přísahou: „Moriamur pro rege nostra '“ —.Zemřeme
za královnu svoji!

Strašlivá bouře zvedá se v dobách našich Světem,
se všech stran ženou se nepřátelé, aby: ztroskotali říši
Mariinu, a tu před námi stojí: ona vznešená Královna
a Matka s milostným Dítkem na rukou.:Zraky její spo
čívají na nás, rty bolestí. se chvějící dovolávají se
věrnosti naší. Bude zklamána?

Nikdy, přátelé drazí! My, kteří jsme hotovi
z lásky k Rodičce Boží čistě. a ctnostně žít, my pro
Královnu svou hotovi budem i statečně se bít a bude-li
třeba i hrdinně mřít! Amen.
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