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Neděle 1. adventní.

Horší a strašlivější než soud poslední jest soud to
hoto světa.

_)Schnouti budou lidé pro strachu:
Luk. 21, 26.

_ DÍOÚYSÍUSspanovník Syrakusánský, vyryti dal na všecko
sv0je nářadí a nádobí krátkou Sice ale významnou průpověď,
která zněla: »Cokoli činíš, čiň povážlivě a pomni na konec.<<
Průpověď tato, jak se praví, zachránila jej kdysi před úkladnou
smrtí. Spikli se totiž dvořenínové proti němu a uplatili holiče.
aby mu podřezal při holení krk. Holič přišel jako obyčejně a
chystaje se krále holiti, vzal do ruky misku s vodou. Pojednou
ale počal se třásti & chvěti na celém těle. A když král naléhal,
aby mu vysvětlil toho příčinu, odhodlal se konečně vyzraditi vše,
k čemu byl naveden. »Pane,a pravil, »dvořenínové tvoji mne
uplatili, _abych ti při holení podřezal krk; v nerozumu nechal
jsem se jimi svésti. Ale průpověd' na misce vyrytá: Cokoliičiníš,
čiň povážlivě a pomni na konec — hnula mým svědomím, že
jsem se zhrozil tak děsného činu.<<

Moji drazí, i my máme míti účel a konec svých skutků na
zřeteli a chceme-li něco počíti, máme vždycky k tomu přihlížeti,
jaký nám z toho vyplývá prospěch a zisk. (Žiníváme-li to při
věcech světských a marných, čím více činiti to máme při věcech
vážných, týkajících se naší duše. Ano, tu především máme pama
tovati, jaká budoucnost nám kyne. Na světě věčně nezůstaneme.
Přicházíme a odcházíme. Na mysl opět a opět vtírá se myšlenka:
Jaký bude odchod náš? Jaký bude konec náš;> I Církev sv. dneš—
ního dne, dávajíc předčítati evangelium o posledním soudě, pa
matuje nás na konec všech věcí. Jako dobrá matka dává nám

Rádce duchovní. 1



výstražné znamení, hřímajíc hlasem mocným do srdcí našich:
Synu, dcero, pamatuj na poslední soudí Moji drazí, každý soud
má do sebe něco vážného a strašlivého, avšak soud tento strašný
jest pro úkazy, které jej budou předcházeti, aby se tím ukázala
velebnost a sláva vládce všehomíra. Nicméně, jakkoliv ten soud
bude strašný, bude přece nejvýš spravedlivý, kde jedenkaždý
vezme odplatu dle toho, jak si zasloužil. Znám však, drazí poslu
chači, ještě jeden soud, který ne dle spravedlnosti, nýbrž
dle pouhého zdání soudí. jest to soud tohoto světa t. j. lidí
světských.

A tento soud jest mnohem horší a strašlivější
než soud poslední; to budiž obsahem dnešního rozjímání.

Pojednání.
Bývá-li někdo souzen, jest zajisté naplněn vždy jakousi

bázni a napjatosti, at' jest již vinen či nevinen. ]e-li vinen, obává
se, že po vyzrazení a usvědčení svého přečinu dostane se mu
zaslouženého trestu; bývá-li však nevinen, již to jej znepokojuje
a nevolí naplňuje, že se musí dostaviti před soud. Soud tedy má
vždy do sebe cosi vážného a strašného; nejhorší však a nejtrpčí
jest soud tohoto světa a to pro následující příčiny:

1. Soud světa nezná a nemůže znáti pravé spra
vedlnosti a proto soudívá dle zdání. —

Bůh jakožto nejspravedlivější soudce soudí každého tak,
jak toho zasloužil, lidé však pouze dle zdání mohou souditi. Ob
líbil-li sobě někoho svět, tu vidí na něm pouze vlastnosti dobré,
vynáší svého miláčka do nebe, třeba byla duše jeho černá jako
]idášova, třeba zločin jeho byl jako lotra Barabáše. Nezachoval-li
se však někdo světu a nejedná-li, jak svět to míti chce, třeba
byl nevinný jako božský Spasitel, musí býti ničemníkem a podlým
člověkem. Příklad Kristův právě nás o tom poučuje. Kdo více
miloval lid a národ svůj jako Pán 'ježíš? Komu leželo více spa—
sení a zdar toho lidu na srdci než Kristu? A jak soudil svět
Krista? »Ukřižuj, ukřižuj Ho!<< tak volala lůza židovská! Byl
uvězněn i lotr Barabáš, známý to zločinec a hle! »Propust'
Barabáše,— tak volali všickni. O, lide, ó, světe nevděčný! Rci,
není—ližto ten veliký prorok, za kterým jsi se hrnul na pouště,
na břehy mořské za Ním jsi chodil, abys slyšel slova svaté
pravdy? Není-liž to ten veliký dobrodinec lidu. který nemocné,
churavé. slepégmalomocné uzdravoval, ano i mrtvé křísil? A ta
kovou odměnu béře za Svoji laskavost a dobrotuř! Není—ližto
onen divotvůrce, který na poušti slitoval se nad zástupy a něko
lika chleby jej nasytil, a ty na kříž Jej odsouditi se osměluješ?
Tenkráte králem jsi jej chtěl učiniti a nyní, nevděčný světe, smrt
na Něj voláš? Není liž to Onen, který na oslici bral se do tvých
bran, ty Hossana jsi Mu provolával a ratolesti na cestu házel a
nyní »Ukřižuj, ukřižuj Hm, voláš? Avšak darmo na uznání, darmo
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na vděčnost se odvolávám, svět-lid chtěl, aby byl vinen — a
proto nevinný vinným se státi musil.

Tak a ne jinak soudí svět i podnes; jest svými vášněmi
zaslepen, nezná spravedlnosti, podle svých křivých .náhledů a
rozmarů nevinného zatracuje a odsuzuje, jiného však, třeba byl
sebe horší, vynáší a velebí; hodnému záhubu a zkázu chystá,
_darebáka však podporuje a jemu lichotí. Nemluvím-li tedy pravdu,
když pravím, že mnohem horší než soud poslední jest soud to
hoto světa?

2. Než i proto je horší soud tohoto světa, že nemůže
nikdy člověku do svědomí nahlédnouti; soudít' po
nejvíce dle zevnějšku. Připadá mi takto jako neschopný
posuzovatel, který vše, co se blýská, pokládá za zlato. Mnohého
člověka držíme za rozšafného, hodného a správného. ač snad jest
tím nejhorším, jiného pro jedinou chybičku, kterou každý na sobě
máme, pokládáme za nejhoršího, ač snad jest nejspravedlivějším.
Kdož může jinému do svědomí patřiti? Svět, má-li sebe malicher
nější důkaz, již tě odsoudil, třeba jsi byl nevinným. Doklad toho
podává Písmo sv. v příběhu josefa Egyptského. Zena Putií'arova
chtěla jej svésti ku hříchu a vynaložila všecku lest', aby záměru
svého dosáhla. Nevinný josef vytrhna se necudnému objetí chlípné
ženy, nechtěl před tváří Boží tak velikého hříchu se dopustiti
a proto uprchnul, zanechav plášť svůj v její rukou. Opovržená
však a zahanbená žena myslí na mstu a žaluje na nevinného
Josefa svému manželu. jak ospravedlní se josef, jake' podá dů
kazy o své nevinnosti? Na koho se odvolá? Na své svědomí?
To jest ovšem čisté a nepokálené, ale co mu spomůže? Nesvčdčí
plášť v rukou mstivé ženy proti němu? Svědomí tvé, josefe, nevidí
žádný, ale za to plášť v rukou ženy dokazuje světu, co jsi asi
provinil; a tento 'důkaz tebe usvědčuje, otvírá tobě vrata ku žaláři
a klade okovy na tvé ruce a nohy. jinak však soudí Bůh, který
zná nevinnost tvou a ne-li na tomto světě, ——jako se stalo jose
fovi, tedy na posledním soudě okáže nevinnost tvou. Není tedy
soud tohoto světa mnohem strašně-jší?

Č), moji drazí! jste-li od světa křivě posouzení a odsouzeni,
nermuťte se; vaše svědomí, je-li čisté, dojde uznání u Boha; Bůh
vás odsoudí jinak; ujme se vás v den velikého soudu a nevinnost
ukáže světu. '

3. Soud tohoto světa je horší i proto, že nikdy
nepřestává a ustavičně soudí. ——Soud Bohem nad námi
pronesený bude jen jeden, svět však soudí nás neustále; od ko
lébky až ke hrobu v patách za námi kráčí & nás posuzuje. Sami
učenníci Páně pravili ku Kristu, když viděli od narození slepého:
»Pane, zhřešil—liten či rodičové jeho, že slepý na svět přišel?<
jan 9. jakmile vkročíme jako děcka na tento svět, již tisíceré oči
na nás hledí, a jazyky o nás se. brousí, nás posuzují; svět nás
posuzuje jako dítky a školáky, posuzuje nás jako mládence a
panny, posuzuje jako manžely, rodiče & hospodáře, jako kněze,

1*
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vojíny a úřadníky, posuzuje jako starce a stařeny. On nás posu
zuje všude na jakémkoliv místě: doma, na poli, v úřadě,“na cestě,
při radovánkách, tenkráte když pláčeme, ano, i v tomto chrámu
Páně nás svět posuzuje. Toto ustavičné posuzování káral již starý
skladatel bájek podobenstvím o dvou měších, které na sobě nosí
člověk, jeden maje viseti po předu s vadami cizími a druhý na
zádech s vlastn'mi křehkostmi. Že však člověk na zad nevidí,
vždy patří jen a chyby cizí před sebou, svých pak poznati
nechce.

4. Soud světa jest konečně horším proto, po
něvadž nikdy se nezmění, ani tenkráte, kdyby člověk
se polepšila starou chybu odložil.—Věřímevodpuštěni
hříchů, věříme, že nás Bůh opět vezme na milost, činíme—lipo
kání a polepšíme-li se; vždyť lotra kajícího v poslední hodině
spasil, Petrovi a Marii Magdaleně odpustil a tím více si je za
miloval.

]inak však soudí tento svět; i kdybys hříšný život napravil,
na cestu pravou se obrátil a Bohu sloužil, svět ti více neodpustí
a ničehož nepromine, ano, svatouškem tě nazývati bude. Vykonali-li
jsme cos dobrého, to se snadno zapomene, pakli však jsme se
dopustili něčeho zlého, to světu z paměti nevyjde. Nezachovej se
jen dost \něco málo podle přání světa a hned budeš míti na talíři
dávnou a starou chybu, které ze slabosti jsi se dopustil; a nejen
tobě samému, ale i dítkám tvým bude svět vyčítati provinění tvé,
jakoby dítě mohlo za chyby otcovy. Zdaž není to bolestné, když
člověk polepšiv se, takové výčitky poslouchati musí;> Darmo volá
svatý apoštol Pavel: »Nesuďte a nebudete souzenic, — svět ne
přestává, svět našich poklesků nezapomene.

*

Rozmilí'v Kristu! Ačkoliv horší jest soud tohoto světa, ne
chtějme se ho proto přilišně báti a strachovati. Můžeť jen toho
znepokojovati, kdo se naň příliš váže a sám sobě nedůvěřuje.
Nebojme se těch, kteří mohou nám časně snad ze závisti uškoditi,
ale bojme se spíše toho, který může i tělo i duši naši zahubiti.
Neposuzujmež nikdy 'křivě a také nesuďmež nikoho, řídíce se
příslovím: »Co nechceš, aby ti jiní činili, také nečiň jim.< Ostatně
řiďmež se vždy vůlí Boží, ta nám budiž ve všem měřítkem
a buďme jisti, že pak není potřebí se nám báti ani soudu posled
ního, ani soudu světského. Amen.

“j—Fr. Muchka.



Neděle II. adventní. *)
(Homilie.)

Utrpení Janovo a utrpení naše.
»Aj, já posílám anděla svého před tváří
tvou, kterýžto připraví cestu svou
před tebou. < Mat. 11, 10.

ježíš Kristus, jak vite, nejmilejší, jest začátek i konec, alfa
i omeva, pramen i cíl všeho náboženství. On jest sluncem, které
září všem věkůrn dlouhých dějin lidstva. Bossuet (znamenitý spi
sovatel l_rancouzský) dvěma slovy vyjádřil božské jeho po lání:
byl očekáván a přisel, tot“dva veliké, význačné rysyl Me—
siáše. Posvátná doba adventní připomíná dobu očekávání Spasitele,
žádoucího všem národům. On jest, jejž nám Církev zvěstuje po
čtyři tyto neděle, připomínajíc tu dobu čtyř tisíc let, po kterou
stále patriarchové, proroci i všickni svatí a spravedliví Starého
Zákona jej očekávali jeho spásonosný příchod vroucími vzdechy
svými přivolávali. Dnes, abychom jej poznali, ukazuje Církev na
jeho předchůdce, který jako anděl poslán byl, aby připravoval
před Ním cestu jeho. Buďme účinlivějšími nežli židé, mějme
v úctě úřad sv. jana Křtitele a jděme s učenníky jeho hledat
Spasitele. Mějme v úctě úřad Samého Vykupitele, ukazujme účin—
livou poslušnost k jeho slovům a varujme se toho horšení se
nad Ním, jež za našich zaslepených, nevěreckých časů nad jeho
učením u mnohých shledáváme. Pozorujme

I. předchůdce jeho, kterak trpí, a to budiž nám poučením,
že ani spravedlivý nemůže býti bez utrpení, ale skrze utrpení
posvěcení & potěšení jako sv. jan od Boha dochází.

Il. Nevěrec však jako židé ku světlu Božímu slepým zůstává
& necitelným k napomínání Božímu. Slyšte mne pozorně.

Pojednání.

I.

jan jest v okovech. Není tedy spravedlivý ušetřen strasti ve
svém životě. Utrpení, bída, bolest, jak víte, společným jest údělem
všeho lidstva; tíží nás jako nějaký řetěz železný po celý čas
strastiplného života našeho. Od dítěte 11prsu mateřského až ku
starci na lůžku smrtelném v zápase posledním, všickni smrtelníci
slzy musí prolévati. S pláčem rodí se člověk na svět a bolestný
jest ten poslední povzdech umírajícího starce. Clověk, praví job,
který tak mnoho zkusil, člověk narozený z ženy, krátký živ jest
čas, a v té krátké době, která odděluje jeho kolébku od jeho

*) Abbé Ch. Breton, kanovník, missionář.
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hrobu, naplněn bývá mnohými bědami. Ani spravedlivý nebývá
víc než jiný člověk zákona tohoto ušetřen. Kdo lepším byl nad
Abela? A zahynul vražednou rukou krutého Kaina. Kdo věrněj
ším nad Abrahama? A Bůh požádal od něho, aby Mu obětoval,
co měl na světě nejdražšího, milovaného syna Isáka, potěšení
jeho života, korunu jeho stáří. Kdo byl čistotnějším nad josefa?
A přece ctnost jeho pomluvou pokálena; trpěl v okovech. Kdo
milejšim byl Hospodinu nad Mojžíše? A přece naplněn byl bo
lestí, že umříti musí na prahu země zaslíbené. Kdo více bál
se Boha nežli job;> A víte, jaké neštěstí jej stihlo: zvrátil jmění,
ztratil dítky swé a bolestnými vředy pokryt seděl na hnoji. A která
žena byla krásnější, zbožnější a v pravdě ctnostnější, než Maria
Panna? A přece svatý josef v podezření měl manželskou věrnost
svaté své choti. Nebudu mluviti k vám o Spravedlivém, o Nej
světějším, o vrcholu spravedlnosti a svatosti, o Pánu našem
Kristu ježíši: znáte dobře jeho božský život, jeho pokoru, jeho
práce, jeho namáhání, a přece vydán v šanc nenávisti a potupám
Svých nepřátel, kteří zmocnili se jeho velebné osoby a usmrtili
jej mukami nejkrutějšími na potupném kříží s korunou trnovou
na hlavě. Vidíte tedy, nejmilejší, že zbožnost a ctnost nechrání
před utrpením. ale učí nás, abychom je přijímali s pokorou, že
odměna nenechá na sebe dlouho čekati. Slyšme však dále naše
sv. evangelium.

jan uslyšel ve vězení 0 zázracích Kristových. Zpráva tato
ulehčuje mu jeho utrpení, neboť ježíš Kristus jest mu vším: Tent'
jest pánem a on sluhou; Tent jest králem a on poddaným; Tent'
jest velikým Bohem nebes i země a on jen jeho předchůdcem,
hlasem volajícího na poušti; uznává se za nehodna rozvázati ře—
me'nky u obuvi tohoto Boha mocného, jenž se skrývá ve způsobč
člověka. Blaží sv. jana v temném jeho vězení zprávy o zázracích
Kristových; žalář jeho zdá se mu býti od té chvíle méně trapným,
okovy lehčí. Utrpení, jež s pokornou oddaností přijímáme, bratři
m'ilí, nikdy nezůstává bez útěchy. Bůh nás jaksi odškodňuje slad
kostí vnitřní; často, když nedostává se nám žádné podpory lidské,
cítíme se nejsilnějšími. Uprostřed žhavého písku pouště uchovala
Prozřetelnost božská poutníku svěží oasy, kde nalézá ku svému
občerstvení křišťálový pramen a zelené lůžko k odpočinku ze
mdleným údům. A zrovna tak uprostřed strasti tohoto života,
nechť jsou sebe větší, když dovedeme je přijímati s trpělivostí a
s odevzdaností do vůle Boží, nalezneme útěchu, občerstvení a
konečně i tichou radost a čistou rozkoš, které nepozná duše od
daná světu, ale jen duše věrná. Příkladem sv. jana, předchůdce
Páně, řiďte se, vy ubohé duše zkormoucené, vy, k jejichžto rtům
stále jest přidržován trpký & hrozný kalich utrpení, vy holubice
bílé, vypuštěné z archy svaté, nenalézající uprostřed zátopy strasti
nikde zelene ratolesti míru a blahal Slyším, jak mi odpovídáte:
Ale když tak dlouho trpíme! Každý den života mého plyne jen
uprostřed nových strasti, nových bouří; vskutku, dobrý Bůh již
mne opustil! Ne, ne, vyduše malé víry, nejste opuštěny. Zapo—
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mněly jste na přísloví: Koho Bůh miluje, toho křížem navštěvuje.
Nuže, myslíte snad, že jste dosti čisty, dosti svaty před Bohem,
tak že oko Jeho nenajde na vás žádné skvrny k očištění?
A i kdyby utrpení pro vás nebylo očištěním, vždy jest vám
zkouškou, jest vám bolestným vystupováním po řebříku dokona
losti, jest cestou královskou & božskou, která vede k nejvyšší
slávě v nebesích. Ach, nenaříkejte, ale spíše následujte sv. Jana!

_ Předchůdce Páně ve svém vězení slavně svědectví vydává
Ježíši Kristu. To mi připomíná krásný výrok svatého trpitele Joba.
Jeho přátelé mu připomínají jeho zbožnost a ctnost, vytýkajíce,
že Bůh, v něhož tolik doufal, jej opustil; a svatý patriarcha volá
unesen věrou a láskou: »I kdyby zabil mne, v něho doufatibudu.a
—, Ještě jiný podivuhodný výrok budiž uveden. Sv. Teresie volá:
»O, můj Bože, trpěti anebo umříti! Nikoliv umříti, ale radějiještě
trpěti, trpěti stále!< Duše svatéahrdinské sklíčeny jsou utrpením,
zdrceny železnou rukou neštěstí, a ještě blahořečí té ruce, která
je bije. Svatý Ondřej vztahuje ruce své kuikříži, na němž umříti
má, a sotva že jej ze vzdálí spatřil, volá: »O, dobrý kříži! ó kříži
toužebně žádaný! ó, kříži, na němž obětován byl Mistr můj, po
němž tak dlouho toužilo srdce mé!< A svatá Alžběta Uherská,
tento něžný a podivuhodný kvítek, jeden z nejkrásnějších v ko
runě Církve, svatá Alžběta, ovdověvši v dvacátém třetím roce
svého věku, se třemi dítkami vyhnána jest z hradu svého chotě,
byla nucena sama prosebně spínati ty ruce, které dříve tak štědře
otvírala k ulevení bídy. Naříká—li?Reptá? Nikoliv. Jde do chrámu
Páně, jejž sama u paty hradu, druhdy svého, zbudovala, a tam
dává zpívati »Te Deuma slavné na poděkování Bohu, že ji za
hodnou uznal, aby trpěla pro slávu Jeho jména.

Nic nám, nejmilejší, tak důrazně nepřipomíná našich povin
ností, nic nás tak nepřibližuje k Bohu, jako utrpení. Reptáte
proti strastem, které snad stanou se příčinou vaší spásy. Zvyklí
na všecky rozkoše tohoto života, obklopeni tisícerými způsoby
radovánek, běžíte, nepozorujíce toho, cestou květy posetou do
záhuby věčné : život váš plyne v marných rozkošech tohoto světa;
ale nemoc, ztráta jmění, ztráta milované osoby působí, že jdete
do sebe: neštěstí vás přibližuje k Bohu. Hromová rána zavzněla
v ubohém srdci vašem a zkázonosný blesk bouřlivý osvítil vás:
a vy pokořujete se pod mocnou rukou Boží a voláte jako
Antioch: »Jest spravedlivo, aby člověk poddán byl Hospodinuk
A hle, pro vás počíná život nový, život zbožný, čistý. Měli jste
snad dítko, které milovali jste s přemrštěnou něžností; učinili jste
je svou modlou, svým bůžkem. Ale Bůh pravý roztříští modlu
tuto, vezme vám dítko, ubohé srdce Vaše bude snad ještě
dlouho krváceti, a e konečně budete spasení, a byli byste bývali
ztraceni!

II.

Než, vraťme se k našemu sv. evangeliu. Jan posílá učenníky
své, aby se Pána Ježíše jeho jménem tázali. »Ty-li isi ten, který
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přijíti má,: táže se předchůdce, »čili jiného čekati mámeřa Slyšte
odpověď, bratři milí, & vizte, jak Spasitel Sám kreslí před očima
židů obraz Svého božského posláni: »jdětex odpovídá Pán, »a
povězte janovi, čeho jste sami byli svědky: slepí vidí, kulhaví
chodí, mrtví vstávají z mrtvých, malomocní se očišťují a chudým
se zvěstuje evangelium.< Toť rysy, jimiž vylíčili obraz Mesiáše
proroci; obraz tento úplně se hodí na Pána ježíše: On jest tedy
Mesiášem, On jest tedy Bohem; židé nemohouce jasnosti tohoto
důkazu popříti, padnou asi k jeho nohám, budou se Mu klaněti,
uznají jej za Vykupitele, jehož po tolik věků očekávali. ——Ach,
bohužel, nikoliv, nejmilejší; osudná páska zakrývá oči tohoto
národa. Nechce viděti světla, které uprostřed něho tak mocně
září. — Vy se, křesťané milí, divíte podivuhodné zaslepenosti
této, ale ptám se, neděje-li se tak i za našich dnů mezi vámi.>
Kolikrát mluví k vám Bůh tak jasně jako k židům! Mluví k vám
hlasem kazatelů, mluví k vám vnuknutim Své milosti; mluví
k vám událostmi veřejnými, které převracejí celý svět; hroznými
blesky roztrhává mraky před očima vašima, rachotí hromem nad
hlavami vašimi, volá k vám v nitru vašem velikým hlasem vý
čitek svědomí; a vy, vy zůstáváte stále stejnými, vy se vzpíráte
proti těmto výstrahám nebes, vy zúmyslně zavíráte oči před
tímto strašným světlem, vy si hovíte na podušce vlažnosti a
lhostejnosti, uprostřed rozkoší a radovánek; nijak neměníte svého
světského a marného života“.

Ach, křesťané, jděme přece, jděme všickni do sebe, učiňme
aspoň něco pro život zbožný, ctnostný, pro nebe! Amen. Staniž

se tak! Vojtěch Kameš, farář v Bohdančí u Ledče.

--Svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie.
0 znamenitosti čistoty srdce a o prostředcích čistotu

srdce si zachovati.

»Zdrávas milosti plná.<<
Lukáš 1, 28.

Drazí křesťané! Slavíme dnes onen na věky požehnaný den,
kdy Maria zázračným řízením milosti Boží od hříchu dědičného
ochránčna a milosti posvěcující u vysoké 'míře naplněna byla.
jest tedy dnešní slavnost skutečně dnem radosti; dnem radosti
pro blahoslavenou Pannu, dnem radosti i pro nás, její dítky. Než,
jak lze nám tuto radost nejlépe dáti najevo? Nejinak, než když
si pevně předsevezmeme, že chceme Pannu Marii v ctnostech,
i v celém její životě následovati. Rád bych ovšem láskám vašim
dnes na všecky její ctnosti poukázal; ale to by mne příliš daleko
vedlo; ze všech ctností jednu toliko chci vybrati a vám k následo
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vání doporučiti — — jest to čistota srdce, která jest Bohu tak
milou a příjemnou.

Tou příčinou pojednám v dnešní své řeči:
I. 0 znamenitosti čistoty srdce a
II. 0 prostředcích čistotu srdce si zachovati nebo zase si

zjednati.
Pojednání.

I.

Cistota srdce zjednává zalíbení u Boha i u lidí.
Písmo sv. praví: »O, jak krásné jest čistotné plémě v stkvě

losti: nesmrtelná jest zajisté památka jeho, neboť i u Boha známé
jest i u lidí. <<Moudr.

A v pravdě, drazí křesťané, čistóta srdce zjed
nává zalíbení u Boha. Vždyťjest to nebeská ctnost, která
člověka činí podobným andělům. Cistota srdce působí, že všecky
nečisté myšlenky a žádosti potlačujeme a vůbec všeho, co jest
proti čistotě se chráníme více, než smrti; čistota srdce působí,
že již nyní žijeme tak, jako bychom své tělo již odložili a byli
pouzí duchové. Zajisté tedy, dr. křesťané, zjednává taková krásná
ctnost zalíbení Boží u vysoké míře.

Zřejmý důkaz tohoto božského zalíbení dává sv. jan. Víme
všichni, že sv. Jan byl miláčkem Páně. Ježíš miloval ho více, než
ostatní apoštoly a učenníky. A odkud se vzala tato neobyčejná
láska ježíšova k sv. ]anu? Poněvadž tento svou čistotu po celý
život neposkvměnu zachoval. Než, jak velice Bohu milá čistota
jest, vidíme nejlepe na té, jejíž svátek Neposkvrněného početí
dnes slavíme, na Panně Mar.ii Neboť Ježíš Kristus, Syn Boží,
který se stal člověkem, aby nás od hříchů vysvobodil, nechtěl,
aby jeho Matkou byla královna nebo kněžna nějaká, nikoliv,
Marii Pannu vyvolil z tisíců žen, aby byla jeho Matkou, Matkou
Syna Božího. A proč právě Marii dostalo se této vysoké cti?
Sv. Chrysostom odpovídá: »Poněvadž byla nejčistší panna.<<

Z toho, co jsem doposud řekl, lze seznati, že čistota srdce
zjednává zalíbení u Boha; avšak také i zalíbení u lidí zjednávámc
si touto ctností. Neboť zajisté, dr. křesťané, nemáme krásnější
ozdoby ani drahocennějšího stkvostu nad nevinnost &čistotu srdce.
Největší chvála, která člověku, obzvláště však jinochu neb panně
se vzdáti může, jest, když se o nich může říci, že svou čistotu
srdce neporušenu zachovali. Před takovým jinochem, před
takovou dívkou má každý úctu a vážnost. Ano, i nejzpustlejší
člověk cítí mimovolně úctu před neporušenou nevinnosti.

Než ach, kde jsou za našich časů duše, které si čistotu
srdce neporušenu zachovaly? Kde jsou? Ovšem naleznou se
inyní takové duše a Bůh je zná, avšak jest jich málo, velice
málo. Neboť veliká jest spousta, která se stala za našich časů;
všude roztahuje se veřejné a bez trestu neřest s_milstva. Ano,
s mnohými to již tak daleko došlo, že neřest tuto nepokládají



ani za hřích, nýbrž za něco nepatrného, za slabost přirozenosti
lidské. O, nešťastná zaslepenosti! Něčemu zcela jinému učí nábo—
ženství ]ežíše Krista!

Učí, že smilnik zneuctívá Boha Otce, svého svrchovaného
Pána, poněvadž ohyzdné náruživosti obětuje klid, zdraví, Čest,
jmění, milost Boží a věčnou spásu duše. Smilný člověk nemyslí
na Boha a nechce na něho mysliti, neboť myšlénka na Boha
upomíná ho na přísný soud, který jednou čeká na něho. Za to
myslí však neustále na to, jak by svou zvířecí žádostivost ukojil.

Než nedosti na tom. Smilný člověk zneuctívá i ]ežíše Krista,
naši hlavu & našeho Spasitele. »Nevíte-li, že vaše těla jsou údové
Kristovi? Což tehdy vezma údy Kristovy, nčinim je údy ne—
věstkyřa I. Kor. 6, 15. tak píše sv. apoštol Pavel v listě ke
Korintským. Ano, dr. křesťané, křtem stali jsme se dítkami Božími,
bratry ježíše Krista a údy těla jeho. Není to tedy šeredné, tyto
živoucí údy Kristovy smilstvem zneuctiti a do věčné záhuby uvrci,
které drahocennou krví Páně vykoupeny jsou.>

Smilstveinzneuctívá se i Duch Sv. Neboť dle výroku sv.
Pavla jsme chrámy Ducha Sv Duch Boží přebývá v nás.“ Než, jak
může bydliti Duch Sv. v člověku smilném.> Smilník vypuzuje
Ducha Sv. ze svého srdce a přenechává je duchu neč stému,
ďáblu.

Než. dr. křesťané, jak velikým hříchem nečistotu jest, po
známe ještě lépe z trestů, které Bůh na tuto neřest uvalil. Otevřme
Písmo sv.: Zde čteme, že Bůh veškero pokolení lidské potopou
vyhladil, mimo Noe a jeho rodinu. A proč dopustil Bůh tak
přísný trest na lidstvo? Pro žádnou jinou příčinu, než že tenkráte
smilstvo po celé zemi rozšířeno bylo. Později spadl oheň a síra
s nebe a zničil celá dvě města: Sodomu a Gomorrhu. A proč?
Pro žádnou jinou příčinu, než že obyíatelé těchto měst smilstvu
se oddali. Za času Mojžíšova bylo 40.000 lsraelitů na poušti

_z rozkazu Božího pobito. A proč? Pro žádnou jinou příčinu, než
že dopustili se smilstva. Vidíte tedy, dr. křesťané, tak přísně trestá
Bůh nečistotu začasité již v tomto životě; jak bude ji asi trestati
na onom světě? (), strašný jest soud, který člověka smilného
očekává po smrti!

Pročež, smilniku, nejásej a nedomnívej se, že ujdeš trestu,
když tě Bůh zde na zemi netrestá. Neboť jest ještě jiný svět, a
tam očekává tě hrozný soud Boží, tam očekává tě strašný a
věčný oheň pekelný. Pak budeš sebe sama proklínati, budeš
plakati a zuby skřípěti, budeš své zaslepenosti litovati, avšak čas
milosrdenství uplynul, z pekla není vysvobození.

Vizte, dr. křesťané, toť konec'smilníkův! Chraňte se tedy
této neřesti, chraňte se jí více než smrti. Chraňte se však nejenom
nečistých skutkův, nýbrž i nečistých myšlének a řeči. jediná ne—
čistá myšlénka, když dobrovolně sejí obíráme a v ní zalíbení máme,
jest hříchem, těžkým hříchem, který nás do záhuby věčné
uvrhnouti může. Kdo má zalíbení v nečistých myšlénkách a
řečech, ten jistě svou nevinnost dlouho neuchrání. Neboť milost
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Boží opustí ho, a kde není milosti, tam vzmáhá se hřích, a kdo
jednou klesl, ten se tak snadno nepolcpší.

Než, nechci tím nikterak říci, že by takoví lidé se vůbec
polepšiti nemohli. Nikoli. Milost Boží jest tak mocná; jen když
má člověk pevný úmysl od cesty hříšné se odvrátiti, nebude se
mu této milosti nedostávati. Pročež nedmítejte této milosti od
sebe vy všichni, kteří jste proti čistotě srdce se prohřešili. Učiňte
dnes pevné předsevzetí, že chcete svých hříchů litovati a pravé
pokání činiti. Nedopustte, aby tato má slova byla nadarmo k vám
mluvena. Vy však, kteří jste si tuto ctnost jestě neporušenou
zachovali, dejte pozor, abyste ji neztratili. Vždyt' jest vašim nej—
drahocennějším statkem. Užívejte prostředků, které vám tento
váš klenot zabezpečiti může. A o těchto prostředcích promlu
vime si v díle

II.

1. První prostředek, čistotu srdce si zachovati nebo ji zase
ZÍSkatÍ,jest: Ostříhej svých smyslův, obzvláště však
očí; neboť očima vchází hřích a zkáza duše. Pročež, křest. jinochu,
křest.“panno, ostříhej svých očí, bud' Stydlivá a opatrná ve svých po
hledech. Vezmi si za příklad krále Davida. Viz, David, muž dle srdce
Božího, byl jen jedenkráte neopatrým ve svém pohledu a stal se
cizoložníkem. Rozvaž si to dobře! Tak hluboko klesl David, že
svých zraků nedosti opatrně ostříhal; jsi ty snad světější nad
něho? Proto pravím ti ještě jednou: Ostříhej zraků svých, sice
ztratíš brzy, že se toho ani nenaděješ, svou nevinnost.

2. Druhý prostředekjest: Chraň se špatných společ
ností, chraň se lehkomyslnévho obcování s druhým
pohlavím. V Písmě sv. čteme: »Spatné společnosti kazí dobré
mravyvařesťanský jinochu, křest. panno, zamatuj si dobře tento
Výrok: Spatne společnosti kazí dobré mravy. Můžeš tedy doufati,
že tvá nevinnost neporušena zůstane, když sám takových společ
ností vyhledáváš, když se v noci mimo dům touláš, když celé
noci v tančil-nách trávíš? První krok k tanci jest obyčejně také
prvním krokem k pádu.

Dále jsem pravil: Chraň se přílišné důvěrnosti S osobami
druhého pohlaví. chraň se známostí. Kdo se jednou do známostí
pustil, s tím to došlo již daleko, ten je blízek záhuby. Pročež,
křesťanský jinochu, křest. panno, poslechni hlasu, kterým Bůh
dnes skrze mne k tobě mluvi: Chraň se přílišné důvěrnosti
s osobami druhého pohlaví, chraň se jí více nežli smrti, záleží-li
ii ještě něco na spáse duše Vy však, kteříjste se již do známosti
zapletli, zrušte je; roztrhnčte pouta d'áblova, která vás víží.

lkvám chci nyní několik slov promluviti, křesťanští rodičové,
hospodáři a hospodyně! Bděte nad čistotou svých dětí a služeb
ných. Nedopouštějte, by šli na místa, kde jejich nevinnosti ne
bezpečí hrozí, zakažte jim noční toulky, zakažte jim známosti!
Pomněte, že musíte před Bohem jednou z toho přísný počet
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vydati, a běda, třikrát běda vám, ztratí-li vaši svěřenci svou ne
vinnost vaší vinou. „

3. Třetíprostředekjest: Casté příjímánísv.svátostí.
Casté přijímání sv. svátostí jest sice všem lidem potřebno, a
horlivý křesťan nespokojí se tím, že jednou za rok ku stolu Páně
přistupuje; obzvláště však jest časté příjímání sv. svátostí nutno
mladým lidem, kteří se všech stran nástrahami obklopeni jsou,
které je o nevinnost připraviti chtějí. Pročež, křesťanský jínochu,
křest. panno, neopomeň prostředku tohoto používati. Přístup
často ke stolu Páně a přijímej vždy hodně nejsvět. Svátost oltářní.
Neboť pod spůsobou hostie přichází k tobě Ježíš Sám, a kde
Ježíš jest„ tu nemá hřích místa.

4. Ctvrtý prostředek jest: modlitba. Kdo se nerad modlí,
ten nezachová svou nevinnost dlouho neporušenu. Pročež, kře
sťanský jínochu, křesť.panno, modlí se, modlí se často! Vzpomeň
si často na ]ežíše ukřižovaného. Viz; tam na kříži visí tvůj Spa
sitel, rozepjat, na rukou i nohou proboden, aby ti otevřel nebe.
A tohoto svého Spasitele chtěl bys uraziti hříchem smilstva, chtěl
bys Ho znova křižovatí? Utíkej se také často k nejčistší Panně,
která jest obzvláštní ochránkyní čistoty. Máš—lik ní důvěru a
ctíš-li ji řádně, zajisté že nedopustí, abys klesl. Klesl—lijsi však již,
tož věz, že jest útočiště hříšníkův. Vzývej ji, a ona vyprosí tí od
Boha milosti pravého pokání a pomůže ti z bídy, do které tě
hřích uvrhl.

5. Konečně poslední prostředek jest: Měj Boha vše
vědoucího vždy před očima. Zajisté, dr. křesťané,kdyby
nám myšlenka: Bůh mne vidí, i když mne žádný člověk viděti
nemůže, vždy před očima tanula, nikdy bychom se snad těžkého
hříchu nedopustilí. Když však člověk na Boha zapomene, není
se čemu díviti, když do hříchu upadne, a obzvláště, když čistotu
srdce ztratí. Pročež, křesťanský jínochu, křest. panno, chceš lí
čistotu neporušenou si zachovati, neztrácej Boha nikdy z očí.

* * *

A nyní, dr. křesťané, ke konci volám vám všem ještě jednou:
Ostříhejte svých zraků, neboť tudy vchází hřích do duše. Chraňte
se špatných společností, neboť špatné společnosti kazí dobré
mravy. Chraňte se důvěrnosti obcování s osobami druhého pohlaví,
neboť nevinnost při tom zahyne. Přijímejte často sv. svátosti,
neboť tím zjednáváte si milost ke ctnostnómu životu. Milujte
modlitbu, neboť modlitbou stahujete na sebe požehnání s nebe,
obzvláště ctěte Pannu Marii, neboť Maria neopouští svých ctitelů
v žádné nouzi, v žádném nebezpečí, a konečně mějte Boha vše—
vědoucího vždy před očima. Amen.

Fr. Židlícký, duchovní správce v Sušanech.



Neděle llI. adventní.

O důležitosti poznání sebe sama.
>Za onoho času poslali židé z jerusa
léma k Janovi, aby se ho tázali: Ty
kdo jsi?—< jan 1, 19.

jaký byl účinek janova kázání na poušti? — -—
Svatý evangelista Marek na to odpovídá: »A vycházeli

k němu ze vší krajiny judské i jerusalemští všichni a křtěni byli
od něho v řece jordáně, vyznávajíce se z hříchů svých.<< Mar.
1, 5. A pro jeho dokonalý, přísný život a pro jeho ohnivé kázání
pokládali jej mnozí i za Mesiáše, jiní za Eliáše aneb za některého
Z proroků. Pověst o janovi byla v celé zemi tak rozšířena, že
fariseové k němu poslali, aby. se veřejně prohlásil, je-li on Kristus
anebo prorok.

Moji drazí, jako k janovi na poušť hrnuli se zástupové,
tak i vy v posvátném adventním čase přicházíte hojněji do
chrámu Páně, přicházíte každého dne na úsvitě u větším počtu,
abyste zpěvem a modlitbou oslavovali Pána, jenž se za nás při
mši svaté obětuje na oltáři, abyste slyšeli hlas Církve svaté, na
pomínající nás v tomto čase slovy jana Křtitele: »Připravujte
cesty Páně, čiňte ovoce hodné pokání.a A jako mnozí z oněch
zástupů křtěni byli od jana v jordáně vyznávajícc se z hříchů
svých, tak i nejedni z vás vyznali se upřímně z hříchů svých a
obmytj byli milostí Boží ve svátosti pokání.

Zidé, jak dnešní evangelium dále nás poučuje, poslali z jerusa
léma k janovi se tázat: »Ty kdo jsi?&

Mojidrazí, tuto otázku učiňme sobě i my, ptejme se každý sám
sebe: »Ty kdo jsi? »jet' dojista obzvláště nynější čas kající k tomu
_příhodný, abyste šli do sebe. a rozjímali o té otázce: »Ty kdo
jsiPa Kdojsi podle stvoření Božího t. j. čím tě Bůh míti chce — —
a kdo jsi podle svých skutků t. j. čím ty se sám činíš. jsou na
světě mnozí lidé, kteří se mnoho učili, mnoho vědí, o mnoho se
starají, ale sebe neznají, o sebe nejméně pečují. A přece sebe
dobře znáti jest, jak dí sv. jan Zlatoústý, největší mudrctví.

Poznání sebe samého jest velmi potřebno!
jak mnohý člověk by se mohl uhnouti chybám a hříchům,

_kdybylépe znal a častěji pamatoval na to, kdo jest ak čemu
Jest. jak mnohý by byl snad už dávno z hříchů svých povstal,
kdyby si byl dal práci, poznati sebe, svůj mravní stav, své chyby.
své nedostatky. jak mnohý by se sám nezahazoval pod nerozumná
zvířata, ó, jak mnohý by se nevynášel nad ostatní, kdyby každý
sám sebe dobře znal. O tomto tak důležitém, tak potřebném
poznání sebe samého učiním s vámi v této svaté době rozjímání.
Na jednoho každého z vás činím tedy tu otázku:

T y k (1o j 5 i?
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A jednomu každému z vás odpovídám:
jsi 1. člověk. jsi 2. křesťan.
jen dvě malá slova jsou to: člověk... křesťan. .. ale

velmi mnoho váží a obsahují. Slyšte mne pozorně.

P oj e d n á n í.
1. Ty kdo jsi?
Na to odpoví každý z vás: jsem člověk.
Ale dobře rozvažte, co to slovo všecko v sobě obsahuje.

Královský pěvěc David rozjímal jednou otom, jak Bůh učinil
člověka vznešeného, jak duši i tělo mnohými dary obohatil a pln
nadšení takto zvolal: »I—Iospodine,Pane náš! Co jest člověk, že
jsi naň pamětliv, aneb syn člověka, že navstěvuješ jej? UčiniFs
ho málo menšího andělů, slávou a ctí korunoval jsi ho, ustanovil
jsi jej nad dílem rukou svých. Všecko jsi poddal pod nohy jeho,
ovce i voly idobytek polní. Ptactvo nebeské i ryby mořské.
Hospodine Bože náš, jak předivné jest jméno tvé po vši zemi !<<Z. 8.

Tak velikou důstojnost člověka, tu přednost ieho přede
všemi tvory, kterou tuto žalmista radostně velebí, poznáváme již
při stvoření člověka. Ostatní tvory učinil Bůh pouhým slovem:
Rekl a stalo se . . . Jenom o člověku dí Písmo, že Bůh utvořil
rukama Svýma tělo lidské a vdechl mu pak duši.

A co ještě více: Bůh při tom Sám takto k Sobě pravil:
»Učiňme člověka k obrazu a podobenství svému.c
Těmito slovy vyřknuto jest naše největší důstojenství. Učiněni
jsme k obrazu Božímu, my jsme podle duše podobni Pánu Bohu.
jaká to čest, jaká hodnost! jako Bůh jest duch, tak i duše lidská
jest duch, mající rozum a vůli. Rozumem svým poznává člověk
sám sebe i celý svět, rozumem svým poznává i Boha i jeho vůli.
Clověk jest dále svoboden, on svou vůlí si může vyvoliti, co
chce, jak Písmo sv. se vyjadřuje: »Před člověkem jest život
ismrt, dobré i zlé, co se mu bude líbiti, dáno bude jemu.<
Sir. 15, 18.

Rozumem, vůlí, řečí stojí člověk vysoko nad zvířetem.
Duše lidská jest také nesmrtelná.
Nebe a země pominou, ale ona zůstane na věky a proto

jest také duše lidská před Pánem Bohem dražší než celý svět,
tak zácná a drahá, že pro ni dal, co měl nejmilejšího, Svého
jednorozeněho Syna. Považte konečně, jak otcovsky Bůh se
o naši duši stará: On nám každému dal za ochránce a strážce
jednoho" ze svých andělů, z těch svatých blažených duchů
nebeských, kteří vždycky vidí tvář Otce nebeského a z této
vznešené ochrany poznávejte, moji drazí, jak drahá jest Bohu
duše lidská.

Ano, důstojnost duše lidské jest opravdu tak veliká, že každý,
kdo o tom uvažuje, musí se žalmistou Páně zvolati: »Co jest
člověk, že jsi naň pamětliv . . .a

Ale, moji drazí, dovolte mi nyní otázku: Byli jste vždy
te'to důstojnosti své pamětlivií> Nečinili snad jste nie, čím byste
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zapírali tuto důstojnost svou, čím byste se zahazovali pod ne
rozumná zvířata? Qěsím a lekám se, že o mnohém křest'anu platí
Výl'OkPísma sv. : »Clověk, když ve cti byl, přirovnán jest hovadům
nemoudrým & podobným učiněn jest jim.“ Z. 48, 13. Zvířatům,
ale podobným se činí, ano i pod ně se snižuje člověk nestřídmý,
oddávající se obžerství a opilství. Důstojnosti své také nepoznal
člověk, který rozumu svého, svých vědomostí a zkušeností a všech
těCh darů, kterými jej obdařil Bůh, užívá jen k svému časnému
zisku- a pohodlí. Vznešené určení své zapírá ten člověk, kdo za—
pomínaje, že není pro tento svět a duše že není pro tělo — jen
o tělo, o tento svět se stará, ale pro duši, pro věčnost nečiní
ničeho; kdo na světě mnoho by rád užil, kdo tomu panství,
které dal Pán Bůh člověku nad přírodou, tak rozumí, aby celý
svět jen jeho choutkám, jeho hříšným, tělesným žádostem sloužil,
ten neporozumněl té cti, do které ho Bůh postavil, ale přirovnal
se, jak Písmo dí, hovadům nemoudrým, která také po nič-3m se
neshánějí, než co si přeje jejich tělo.

Moji drazí, buďte pamětlivi této své důstojnosti, nečiňte
NC, čím byste ji pozbyli, anebo umenšili. Vynasnažte se býti
Bohu vždy podobnějšími a k tomu cíli potlačujte všecky nečisté
myšlenky, žádosti a skutky. Pamatujte vždy, že vaše nesmrtelná
duše jest Bohu dražší než celý svět; važte si jí více tedy než
všeho na světě. Duše vaše jest Samému Bohu podobna. důstoj
nosti svou rovná se andělům, má anděla za ochrance, ano Syn _Boží
Sám za ni krev Svou vycedil a Pán Bůh při soudě bude li od
nás žádati tak čistou, jako byla, když vyšla z jeho rukou.

2. Ty kdo jsi;>
Na otázku tu odpovídám za druhé ve jménu vás: Ty jsi

křes ťIan t. j. krví jednorozeného Syna Božího vykoupený člověk.
0, moji drazí, uvažte, jak mnoho a velikých dobrodiní

Božích vyslovuje se tím jedním slovem: křest“ an!
» lověk, když ve cti byl, dí Písmo, nesrozuměl, ale při

rovnal se hovadůmc ——důstojnosti své nedbal, obraz Boží hříchy
pokálel, svévolně se o milost Boží připravil a Bůh nenaložil
s ním, jak toho zasloužil. V nekonečné lásce smiloval se nad
tímto marnotratným synem a Svého jediného Syna poslal na
SVět, aby člověka opět poučil o jeho hodnosti, z bláta hříchů
pozdvihl a učinil jej opět knížetem a pánem nade vším, co jest
na zemi. A jako Syn Boží, pokud byl na zemi, lidem dobře
činil, iim hříchy odpouštěl, rovněž tak, když odešel opět do
nebeské slávy, zanechal zde na zemi Svou Církev, aby v Jeho
Jméně to samé činila pro všecky časy všem lidem.

Moji drazí, uvažte přece, co vám všecko ježíš Kristus skrze
Církev svatou udílí. On se při. mši sv. za vás a za vaše hříchy
Otci nebeskému obětuje, On při této oběti všem, kdož jsou při
tomni nábožnou myslí, udílí hojných milostí. On vás již jako
novorozené dítko do svého chrámu uvedl, aby se nad vámi ří—
kaly modlitby a aby vodou a Duchem Svatým na křtu obmyta
byla duše dítka od hříchu dědičného. Když jste povyrostli, tu



——16—

ústy Svého kněze naučil vás znáti Pán ježíš svaté náboženství.
On vás milostí Ducha Svatého posilnil, když, poslal kvám Svého
biskupa, aby sv. křížmem a vzkládáním rukou svých udělil vám
svaté biřmování. A když jste to bílé roucho nevinnosti, které
jste na křtu obdrželi a které jste měli dochovati až do smrti,
hříchem těžkým poskvrnili a potrhali, tu On ve svátosti pokání
chce vám zase odpustiti, když jen s lítostí a dobrým předse
vzetím vyzpovídáte se ze svých hříchů. Pán ježíš často volá vás
k Svým hodům v nejsvětější Svátosti, kdež Sám Sebe dává duši
za pokrm. O tomto pokrmu řekl: »Kdo jí tento chléb, neumře
na věky.x Pán ježíš dává vám také Svou milost a Své pože—
hnání, když chcete svůj stav proměniti, ano, neopouští vás ani
v hodinu smrti. V té době, kdy vše mizí před člověkem »—kdy
prchají síly tělesné ——a se zdá, že jsme opuštění ode všech, po
sílá Své služebníky, kteří útěchou a sladkou nadějí na šťastný
konec posilují ubohého trpitele. Pán ježíš i o mrtvé ještě pe
čuje; těla zemřelých dává s modlitbami ukládati v posvěcenou
zem a na duše zemřelých pamatují jeho kněží při každé mši
svaté. — '

Tato a mnoho jiných dobrodiní podává Pán ježíš všem,
kdož jsou údy jeho Církve.

jak veliké jest tedy štěstí býti křesťanem!
A kdo zde na zemi všech milostí hledí se učiniti účastným,

ten i jednou po smrti přijde do slávy nebeské k svému Spa
siteli, který přislíbil řka: »Kde jsem já, chci, aby byl i služeb
ník můj.<

Ale nenína tom dosti křesťanem toliko slouti,
musíte se vynasnažiti také, abyste svými skutky, svým životem
dokázali se jako křesťané. Nebo »ne každý,kdo mi
říká pane, vejde do království nebeskéhoa Ano, kdo sice jest
křesťanem, ale nejedná podle učení a zákona křesťanského, nedbá
toho, co Kristus ukládá, čeho od něho Církev žádá, tomu to
bude právě k neštěstí, k většímu trestu sloužiti, že jest křesťa—
nem, poněvadž znal dobře vůli Boží a měl k tomu pomoc mi—
losti jeho. jako kdysi pohrozil Spasitel fariseům, řka: »Běda
vám, farieseové a zákonníci, poněvadž kdyby v Sidonu a Tyru
činěna byla znamení, která já činil před vámi, již dávno by v po—
pelu a smutku činili pokáníc ——tak jednou mnohému křesťanu
řekne na soudě: »Běda tobě, křestane; viz, mnozí pohané, kteří
neznali pravdy Božíjako ty, kterým neudělil Bůh tolik milostíjako
tobě, ti lepší život vedli nežli ty, tolika hříchů nedopustili se jako
ty, a proto jim mnohem lépe bude při soudě nežli tobě. Muži
Ninivetšti uvěřili jonášovi a činili pokání ——— pohané ———
a ty křesťan nechtěl jsi slyšeti moje časté napomínání v chrámu
Páně skrze ústa kněze, nechtěl jsi přikleknouti se skroušeným
srdcem do zpovědnice, nechtěl jsi s čistou duší přisednouti mezi
ostatní pozvané k stolu mému a proto odejdi od tváře mě do
muk nejtrapnějších; neboť kdo zná vůli Pána svého a nečiní jí,
ten trestán bude mnoho.<<

* *
*



Moji drazí křesťané! Kéž by nikoho z nás nezastihla taková
Výčitka od Krista Pána při soudě! Kéž by nikdo z nás před
Bohem nebyl nalezen na _váze dobrých skutků lehčí než pohané!
K tomu cíli čiňte sobě často tuto Otázku: Ty, kdo jsi . .
Jsoem člověk ——dílo rukou Božích! jak veliká to
dustojnost! K Obrazu & podobenství Svému nás stvořil Bůh, dal
nám duši nesmrtelnou, dal nám rozum a svobodnou vůli.

Ty, kdo jsi? . . .. Jsem křesťan, t. j. jsem, krví
Jedn orozeného Syna Božího vykoupenýčlověk.() kolik
dobrodiní, kolik lásky Boží zahrnuje v sobě to jediné slovíčko:
křesťan !

Mojí drazí, dnes mnozí lidé nechtějí býti nejen křesťany,
ale ani lidmi Zákon Kristův svévolně odhazují, kříže Kristova
51 neváží, náboženství křesťanské a náboženství vůbec za věc sou—
kl'omou ———'ba za věc zbytečnou považují. ,A tak daleko to při
vedli, že z člověka chtějí udělati zvíře, jež se neváže na žádný
řád, na žádný zákon. Tak hluboko poklesne člověk Boha spu
štěný! »Clověk, když ve cti byl, nesrozuměl, přirovnán jest ho
vadům nemoudrým a podobným učiněn jest jim.<<Z. 48, 13.

Moji drazí, modlete se za tyto ubohé pobloudilce, aby je
_Bůhmilosti svou přivedl zpět na dráhu, jež vytčena jest člověku
Jako tvoru Božímu. Vy pak važte si své důstojnosti lidské a kře
sťanské. jsem člověk! jsem křesťan! ——to budiž vaší chloubou,
vaší cti!
„ Buďte pamětlivi také vždycky této důstojnosti své, abyste
žili jako lidé a jako křesťané. Za to nehynoucí odměna vás čeká
jednou v nebesích. Amen. Dr.losefBurian. '

Neděle lV. adventní..

() podmínkách návratu k Pánu Ježíši.
»A uzří všeliké tělo spasení Božix

Luk. 3, 6.

Tři týdny adventní uplynuly; již ke konci se kloní celý čas
adventní, v němžto nás tak snažně Církev sv. napomínala, aby'
Chom bděli a se vroucně modlili, abychom postem & pokánim
Připravovali se k slavnému svátku narození Páně. Blaze všem,
Pro které toto volání Církve sv. nebylo nadarmo, kteří dle slov
Jana Křtitele připravili Pánu ježíši do srdcí svých cestu přímou,
Festu rovnou, s nížto odstranili všeliké překážky hříchů. Ale dříve
Ještě, než za kratinkou dobu slaviti budeme památku největšího
dobrodiní, jakého se nám dostalo od BohaIOtce ——_ '— _
před samými již vánocemi vede nás v duchu Církev sv. ještě dnes
na poušť jordánskou a opakuje nám slova přísného kazatele na
POUŠti,jenž chudým í bohatým, učeným i neučeným vytýkal beze

„. _ .hl.rhe duchonn. 2
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strachu jejich chyby, jenž se nebál ani králi pravdu pověděti do
očí, řka: »Nesluší se tobě míti ženy bratra svého.<<

»Uzří všeliké tělo spasení Božía — tak na konci
své řeči těšil Jan shromážděné zástupy, věda, že co nejdříve vidi—
telně ukáže se Spasitelveřejně mezi lidem, aby učil a dobře
činil. ——

Moji drazí, i my můžeme dnes zvolati: »A uzří všeliké
tělo Spasení Boží.<< Ještě pět dní a budeme slyšeti přeřa
dostnou andělskou zvěst: »Zvěstuji vám radost velikou, jež stala
se všemu lidu, neboť narodil se vám Spasitel.<<

Bohužel mnozí lidé, ačkoliv také dočkají se vánoc, přece
neuzří Spasitele světa, přece nemohou říci: »Narodil se nám Spa
sitel<<; — nemohou se těšiti: »Uzříme i my spasení Boží.a A kdo
je vyloučil z těchto posvátných radostí? Kdo zmařil u nich spa
sení Boží? Vyloučili se sami — nebot“opustili Ježíše a nejen
opustili,mnozí se přímo proti Ježíši postavili. Jsou to
nevěrci, jichž snaha jest víru křesťanskou potlačiti, kříž ze srdcí
lidských odstraniti a na rozvalinách této víry zbudovati novou
společnost lidskou bez náboženství bez Boha . . . bez ctnosti . . .

Jsou to dále hříšníci, jimž milejší jest píti z poháru nepra
vosti než bráti účastenství na hodech Kristových. Jedni i druzí
hledají blaženost na zemi ve svém těle a v světských marnostech,
ale čím hlouběji zapadají v propast svých nezřízených chtíčů, tím
jsou nepokojnější a nešťastnější. Bez Ježíše není pokoje,
není štěstí. Co tedy zbývá jim činiti,>. . . Nic jiného, leč vrá—
titi se k Pánu Ježíši. A hle! cestu, po níž vrátiti se musí
k Pánu Ježíši, popisuje Jan Křtitel v dnešním evangeliu: »Připra
vujte cesty Páně; každé údolí budiž vyplněno, každá hora a pa
hrbek budiž ponížen a místa křivá bud'tež zpřímena; a uzří vše
likéitělo spasení Božíw

Tot“jsou podmínky návratu ke Kristu Ježíši: 1. Jest třeba
připraviti cestu Páně; 2. každé údolí vyplniti;
3. každou horu a každý pahrbek ponížiti; 4. co křivo
jest narovnatL

O těchto podmínkách, které již kazatel Jordánský jmenuje,
učiníme v této svaté době rozjímání. Poslyšte mne pozorně.

Pojednání.
1. První podmínka návratu k Pánu Ježíši jest,

připraviti cestu Páně.
Moji drazí, jsou dvě hlavní cesty, po nichž kráčívají lidé

na tomto světě. Jest cesta Boží, po které kráčejí spravedliví
a jest cesta tóhoto světa, to jest cesta lidí bezbožných. První
cesta jest cesta Božích přikázání; ona nevede bohatstvím, rozko—
šemi tělesným pohodlím, naopak, kdo po ní jde, musí mnohou
hořkost zakusiti, tělo své a jeho žádosti na uzdě držeti, mnohý
kříž na sebe vzíti, jak ovšem na světě ani jinak býti nemůže. Za
to ale vede tato cesta do slávy nebeské. A táži se vás, nejmilejší,
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který poctivý křesťan chtěl by obdržeti tuto blaženost, kterou
Pán Bůh spravedlivým připravil v nebesích, beze vší práce? Beze
vší zásluhy? Kdo by se ale také chtěl rozmýšleti, za tak malou
cenu získati si takový poklad, který mol a rez nekazí, zloději
nevykopávají a nekradou. který trvá na věky? — ——— Pán ježíš
první před námi po té cestě kráčel, On nás po té cestě Svou
milostí doprovází a každou obtíž nám pomáhá snášeti.

Druhá cesta, po které kráčejí lidé tohoto světa, jest sice na
pohled krásná, slibuje člověku mnoho tělesných rozkoší, časného
pohodlí, ale konec cesty té jest hrozný. Písmo svaté dí: »Jest
cesta, která se zdá člověku Spravedlivá, ale poslední věci její vedou
k smrtU Přísl. 14, 12. Abych to v porovnání řekl, cesta Boží
vede na veliký příkrý vrch, kde se nám dostane odměny, cesta
tohoto světa vede—svrchu dolů, až se octne v hlubinách pekelných.

Ostatně, moji drazí, ani ta cesta tohoto světa "není beze
všech bolesti a hořkostí, jak se zdá. Ani ta smyslná radost, kterou
podává, nebývá bez hořkosti, ano, často člověk více zkusí, více
se musí namáhat, větší překářky snášet, než kdyby šel k nebesům.
l ten hřích, ta bezbožnost není bez útrap! Co se mnohý napachtí,
než se dodělá toho, po čem touží jeho hříšná žádost! Pro hřích
obětuje vše: zdraví, poctivost, pokoj svého svědomí a konečně
i věčnou blaženost! jest vskutku pravda, co jeden sv. Otec pravil,
že mnozí lidě,po celý svůj život mnoho se pachtí, práci i život
vynakládají na to, čím by si zasloužili peklo, kdežto polovice práce
a námahy by dostačilo, aby si získali nebe. '

Moji drazí, lidstvo jest dnes na rozcestí, nevědouc, kterou
cestou by bezpečněji a jistěji kráčelo k svému blahu. Začínají
se cesty děliti Na jedné straně jako bych slyšel hlas před
chůdce Páně jana Křtitele:Připravujte cestu Páně!
Vraťte se k Bohu, vraťte se k Pánu ježíši! Bez Boha, bez nábo
ženství nemůže obstáti ani jednotlivec, ani rodina,'ani obec, ani
stát. Náboženství jest základem a tmelem společnosti lidské Na
straně druhé — na straně tohoto světa se zase volá: Nechceme
připravovati cestu Páně. Pryč s Bohem ! Pryč s náboženstvím! ————

Kterou cestu budeš připravovati ty, milý katolíku? .....
Cestu Páně -—anebo cestu světa? Podržíš kříž, anebo jej odhodíš?
Povedeš dítky svě ke Kristu anebo k antikřistu? Půjdeš raději do
chrámu Páně posvětit svou duši anebo do shromáždění lidí, kteří
se Bohu a počestným mravům vysmívají? ——-— ——-——

Ach! máš—líjen trochu lásky k sobě, půjdeš jistě tam, kde
se připravuje “cesta Páně, vrátíš se k Pánu ]ežíši

2. Druhá podmínka návratu k Pánu ježíši jest,
každé údolí vyplniti.

Moji drazí, co znamenají, co nám ukládají ona slova.> Máme
každé údolí vyplniti; ovšem, nejsou to údolí na povrchu zemském
— ta bychom nevyplnili ani za tisíc let, ale jsou to údolí, jsou to
prohlubně, jsou to nedostatky na naší duši. Ta údolí ——ty pro
hlubně — ty nedostatky musíme vyplniti, musíme urovnati, aby—
chom se mohli dostati k Pánu Ježíši. Ach, kolik těch prohlubní

ga
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a nedostatků vázne na naší duši! Nic neříkejme: Ten jest ještě
horší; nic neokazujme na jiné lidi, jakoby se nás ani nedotý
kalo napomenutí, abychom údoli své hříšnosti v čas, dokud Bůh
volá, vyplnili. Každý sám na sebe pohled'me, do svého svědomí
se zadívejme a se tažme: Neměl bych také ja nějaké údolí na
své duši vypln'iti;>

Ano,. tažte se svého svědomí vy otcové a matky, činíte-li
opravdu všecko, co k řádnému vychování dítek náleží.> Staráte-li
se upřímně nejen o tělo a jídlo dětí, ale i o jejich nesmrtelnou
duši? Vedete-li je opravdu k Pánu Bohu slovem i příkladem, tak,
aby jednou po vás zdědili ne-li jiného, aspoň poctivost a bázeň
Boží.> Spojujete-li s láskou i přísnost a kázeň, aby nemohli je
dnou vaše netrestané děti na vás naříkati, že shovívavostí kopali
jste pro ně propast záhuby?
' Moji drazí, na výchově mnoho záleží, bud' Štěstí a radost

celého života ———anebo neštěstí a kletba. Ovoce špatného vycho
vaní vidíme dnes již v těch nešťastných rodinách, kde o Bohu
a o modlitbě nechtěí ničeho slyšeti. Mravy a způsoby dětí v ta
kových rodinách vyrostlých také podle toho vyhlížejí, ale každý
moudrý člověk musí si přáti: Chraň nás Pán Bůh takových děti!
Nemůže býti také jináče: z bezbožectví vyrůstá vždy jedovatý
strom, jehož ovoce otravuje nejen duši, ale i tělo.

Tažtesesvéhosvědomí,vy hospodářové a hospodyně,
nezapomínáte-li z toho, co Pán Bůh vám udělil, také něco udíleti
chudým, nezanedbáváte-li povinnosti, které máte k čeládcea kdo—
mácím? Vaší péči svěřil Bůh čeládku nejen co se týká tělesných
potřeb; vy je máte považovati jako svou rodinu a hledět i na
jejich duchovní potřeby. Hřích má tedy hospodář a hospodyně,
kteří si nepovširnnou, co dělá čeládka, když odbude svou denní
práci, kteří ji dovolují noční toulky, kteří ji nenapomenou, aby
konala povinnosti, jak se sluší na katolického křesťana. Slyšíme
často nyní nářky na,špatné poměry mezi hospodářem a čeledí.
Pravda, není to tak, jak druhdy bývalo, kdy hospodář, děti a če—
ládka tvořili velikou rodinu; poměry se změnily __, ale nemají na
změně těch poměrů lví podíl také hospodářové? Co mohou oče
kávati hospodářové od čeládky, když sami čeládce špatným pří
kladem předcházejí? Když náboženských povinností nedbají? Když
jest jim lhostejno, jakých způsobů a mravů jejich čeládka jest?

Tažte se konečněsvědomí svého vy jinoši a panny.
jak mnohý z vás byl by uchránil se hříchu, jak mnohý byl

by v dobrém již daleko prospěl a Bohu i lidem milý byl, kdyby
byl neopomenul v neděli a ve svátek — místo do ledajaké snad
hříšné společnosti, raději jíti do chrámu Páně na služby Boží. jak
mnozí nemusili by nyní mnohé viny litovati, kdyby byli pamato
vali na ta dobrá napomenutí, která jim často ——mnohdy se slzami
v očích dávali rodičové, kdyby plnili rady, které jimzupřímného
srdce dával zpovědník! Těžká jest naše dobaa pohnutá. Říká se:
Komu náleží mládež, tomu náleží budoucnost. Snažme se, aby
katolická mládež náležela katolíkům. Dnes se činí mládeži na
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všech stranách nástrahy, největší nástrahy ale se činí mládeži
katolické, kterou chtějí nesvědomití lidé svésti s cesty ná—
boženství katolického, a vrhnouti ji v náruč nevěrcům a bez
božcům. Na cestě té pokročilo se již bohužel daleko. Nemravné,
neslušné romány nalézají v mnohých mladých srdcích ohlasu;
strannické spisy a noviny přinášejí o Církvi katolické nesmyslné,
dávno vyvrácené lži; otřepanými frázemi o ultramontanismu, kleri
kalismu, reakci útočí se stále na soudnost zdravého katolického
rozumu. l—Ilásáse, jakoby Církev v odporu stála s novověkými
vymoženostmi, jakoby věda nesrovnávala se s věrou, jakoby již
udeřila poslední hodinka veškerému křesťanskému náboženství.
Nedivte se, moji drazí, že vznětlivá, bujná mysl mladého dorostu
— v bláhovém domnění, že koná veliké dílo na poli vzdělanosri,
chápd se těch nesmyslných frází a hesel proti Církvi katolické.
a pluje tím dravým proudem, jenž ničí, co staletá vzdělanost
křesťanská zasela __ .--_ _- __ _

Aby nepřátelé Církve dovršili podvratné dilo, zakládají všeli
jaké vzdělávací spolky, v nichž odkresťaňují mládež naši. Vám
katoličtí otcové a matky nemůže býti lhostejno, kam, do kterých
spolků chodí vaše dítky, vaše naděje, vaše radost. Přáti si mu
síte, aby chodili vaši synové do spolků dobrých. kde se nemusíte
strachovati, že by úhonu vzali na svém náboženství, na své mrav
nosti.

Bohu díky, máme již celou řadu dobrých katolických spolku,
ale to vše ještě nestačí. Svatý Otec si přeje, aby zakládaly se
farní spolky, tedy aby na každé osadě založen byl ka
tolický spolek. Nejlépe hodí se pro farní spolky ——jednoty
katolických jinochů a mužů, kde otcové a starší občané
tvoří ve spolku ochranné družstvo a bdí nad členy mladšími.
V takových jednotách konají se přednášky, vyvracejí se bláhové
nepravdy a poskytuje se členstvu dobrá četba a slušná zábava.
Volám tudíž k vám, rodičové katoličtí, zakládejte farní katolické
Spolky a tím mnohé údoli náboženské liknavosti, lhostejnosti a
nevědomosti vyplníte. _

3. Třetí podmínka návratu k Pánu Ježíši jest,
každou horua každý pahrbek'ponížiti. ,

Ano, moji drazí, není jináče; tu horu, _ten pahr 'ek pýchy
musí snížiti, kdo chce přijíti ke Kristu ježíši._ Ponížiti se musí
Člověk a uznati svou odvislost od nejvyššího Boha, svého Tvůrce.
Ale bohužel, proti tomu se vzpírají lidé pyšní; oni chtějí býti
sami bohy, sami své »jáa na Výsost kladou, kdežto pravého Boha
zavrhují, říkajíce, “že »prý Boha nenía, že »prý se děje 'vše ná—
hodom. Na jedné straně chtějí dosáhnouti v pýše své Výsosti
nebes ——<-činíce se bohy --—a na druhé straně upadají v bezednou
propast maličkosti lidské, tvrdíce, že prý »človek povstal ze zv1—
řete z opice<

Moji drazí, ta hora pýchy, ten pahrbek _pýchy musí se sní
žiti u každého, kdo chce ke Kristu přijíti, at' jest to chuďas nebo
boháč, at jest to člověk prostý ——nebo učenec.
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Ovšem, jsou ještě jiné hory „a pahrbky, které nám překážejí
na cestě spasení; jsou to hříšné žádostí a náruživosti našeho těla,
které zavádějí člověka na zcestí. Tak ku př. jeden s pravé cesty
zbloudil, poněvadž neměl tolik síly, aby ponížil horu své lako—
mosti, ale pro ziskuchtivost raději nepoctivým se stal. jiný zas
byl by „dobrým křesťanem, kdyby se od něho nežádalo: zapři
sebe sám. jiného do nových a nových hříchů strhává jeho prud
kost a hněvivost, jiného veliká tlachavost, jiného závist, jiného
lenost.

Tyto hory naší pýchy, našich žádostí a náruživostí musí
býti dříve poníženy, ze srdce vykořeněny, abychom'mohli bez
pečně kráčeti po cestě pravdy Boží a dostali se ke Kristu, který,
ač Pán všeho světa, v chudobě se narodil a v chudobě živ byl,
který, ač Sám Bůh, přece posledním učiněn jest a s chudými a
hříšníky obcoval.

4. Poslední podmínka návratu k Pánu Ježíši
jest: Co křivo jest, narovnati.

Hříšný člověk -—-— to jest strom zkřivený. jako ale stromek
po prvním ohnutí se lehko zase narovná, ale je—lidelší čas ohnutý,
zkřiveným naprosto zůstává, tak těžko napravovati člověka hříš—
ného, když hřích častým Opakováním stal se mu zvykem. Zvyk
jest druhá přirozenost a jako přirozenost se nedá změniti, tak zlý
návyk s největší prací může se vykořeniti. A proto musíme se
hříchu hned z počátku na odpor postaviti: byt' by byl sebe menší,
střez se znovu jej spáchati, neboť časté opakování tvoří hříšný ná
vyk, který strhne tě docela s cesty pravé.

Hřích jest jako těžké závaží, které člověka táhne do pro
pasti; čím více hřešíš, tím více tíže přikládáš závaží tomu a čím
déle necháš se tížiti, tím více seslábneš, tím nemožnější bude po
vstání. , '

Prostředek proti hříšnému návyku jest svátost pokání. Z té
příčiny napomíná nás Církev svatá, abychom častěji této svátosti
užívali. Svatou zpovědí zajisté všecka tíže hříchů s člověka se
snímá, on může zase svoboden pozdvihnouti se vzhůru. Skrouše
ným pokáním narovnává se opět, co bylo křivo. Ale kdo s tímto
prostředkem dlouho odkládá, tomu rána na duši víc a více se
šíří, toho závaží hříchů hlouběji a hlouběji strhuje, jeho křivost
víc a více sesiluje, tak že potom jest již velmi těžko pomoci mu
z propasti a narovnati zarostlou již křivost jeho.' Může sice a chce
Bůh kajícímu vždycky a všecky hříchy odpustiti, činí-li pravé po—
kání _ ale hříšník, který s pokáním dlouho odkládá, nedovede
tak lehko činiti pravé pokání.

A proto,' moji drazí, slyšte hlas naší drahé matky Církve,
slyšte její napomenutí a přicházejte častěji v roce ku správě Boží,
abyste, co vtom čase bylo zkřiveno, zase časně narovnali, abyste
porlačili hřích, prve než se stane zvykem. Přijďte vždycky, kdy
koli vám svědomí vyčítá nějaký těžký hřích; nenoste s sebou dlouho
tu vinu, neboť ona souží a dusí naši duši.



Když takto záhy každé křivé místo dobrým pokáním na
rovnate, pak vás také každé pokušení tak snadno nezkřivi, to. jest
k- hříchu nesvede, vy uzříte jednou spasení Boží, které přiblíží se

viem těm, kdo zachovali se podle napomenutí kazatele jordáns ého. *
>?—

Hle, moji drazí, tot“ jsou podmínky návratu ke Kristu Ježíši,
tof jsou podmínky, pod kterými slibuje Církev svatá, že uzříme
jednou spasení Boží. Připravujte cestu Páně; učiňte dnes pevné
předsevzetí, že budete kráčetil vždy jen po cestě Boží, po
cestě spravedlnosti a přikázání Božích. Každé údolí budiž vy
plněno; zvláště ale to údolí, ta prohlubeň křesťanské liknavosti
a náboženské lhostejnosti a nestatečnosti. Každá hora a pahrbek
budiž ponížen. Potlačujte horu pýchy, potlačujte horu každé vášně
& náruživosti hned na počátku, neboť necháte-li ji, až sesíli, pak
vám neprospěje žádný lék. Co křivé jest, budiž narovnáno. Hleďte
často duši svou zkroušenou lítostnou zpovědí obmýti od skvrn
hříchů, narovnati ji od křivosti všelikých nepravosti, než vám vejde
hří h vc zvyk, který těžko se dá přemáhati. Budete-li těchto čtyř
prostředků užívati, půjdete přimOu cestou ke Kristu Ježíši & uzříte
Spaseni Boží.

Neposlouchejte svůdných hlasů lidí světských, kteř ne
radi vidí, kráčite-li tou cestou, která vede ke Kristu. Světu se
Kristus nelibi a zase naopak svět se nelíbí Kristu. A že se světu
Kristus nelíbí, z toho nenásleduje, že by se i vám, milí katolíci,
Kristus neměl líbiti. Kristus budiž vám vším, co vůbec vám
jest nejvzácnější a nejdražší. Když naváděl prokonsul sv. Poly
karpa, aby poháněl Krista, že pod tou podmínkou bude ze žaláře
propuštěn, odpověděl: Sestasedmdesát roků Kristu sloužím a ni
kterak mi neublížil. jak mi možno, abych rouhal se králi svému,
jenž mne vykoupilřa

Hle, moji drazí, na křtu svatém jste se zaslíbili Kristu,
vaši otcové, dědové a pradědové slavili Krista ——a k vůli
světu, k vůli několika lidem bezbožeckým měli byste se Krista
zřeknouti? Nikoliv. Krista se pevně držte ——a byl—li někdo tak
lehkomyslný, že Krista opustil, necht“ se k němu zase zpět vrátí.
Jen ve spojení s Kristem uzřime jednou spasení Boží. Amen.

Dr. Josef Burian.



Ctvero řečí adventních.

Neděle [. adventní.

0 příchodu. Páně v těle.
>A uzři Syna člověka, an se be'řt:
v oblace s mocí velikou a velcbnostím

Luk. 21, 27.

je advent; počínáme rok církevní. Rok jest dvojí, církevní
a občanský; v tomto pořádá křesťan své věci časné, v onom du
chovní, věčné; tento počíná 1. lednem, onen dnes. jako pak duch
vyšší jest, než tělo, tak i rok církevní přednější než občanský;
počíná také dříve. ——Rok občanský řídí se dle slunce a to jest
na nebi; tak i rok církevní, a tu jest sluncem Pán ježíšf slunce
spravedlnosti; tam jest počasí čtvero: jaro, léto, podzim, zima;
tuto období troje: doba vánoční (jaro, mladost Páně); velikonoční
(léto, doba práce a vzrůstu, utrpení a smrt Páně); a svatodušní
(podzim, doba sklizně, vzrůstu Církve Boží).

Advent -— nejen počátek roku církevního, ale i doba pří
pravy k I-Iodu Božímu vánočnímu, ku příchodu Páně; advent —
příchod. Rozeznáváme čtverý: na tento svět v těle; duchovní
v nejsvět. Svátosti Oltářní; třetí při smrti; a čtvrtý k soudu.
Aby první nebyl na nás zmařen. třetí a čtvrtý nebyl nám stra
šlivý a hrozný, třeba, aby Kristus dříve duchovně k nám přišel
a v nás se zrodil, k tomu jest sv. adventní čas. Proto dnes
o,příchodu Páně v těle.

Pojednání.
1. Trudně plynul čas před Kristem ——4000 let! Bylot' člo—

věčenstvo jako zajatec, kterýž, sedě ve tmách, v žaláři, sepjatý,
nemůže si sám pomoci. Vzdychalo zde, vzdychalo i v předpeklí,
pláč sv. otcův. ..

Mudrci pohanští vzdychali: Kéž by nebe brzy se smilovalo
a někoho poslalo. kdo by lidi lépe poučil o Bohu ajak Mu 'slou
žiti. Proroci označovali Mesiáše vždy určitěji a vzdychali: Rosu
dejte nebesa a oblaky dštěte spravedlivého; otevři se země . . .
Is. Plynulo století za stoletím, tisíciletí za tisíciletím, nešel; vina
jako těrcha tížila lid.

2. Veliký očekáván host, ten největší ——Pán pánů a Král
králů; tak vznešený host ještě nikdy na zem nezavítal; odtud
přípravy největší, avšak žádné světské nýbrž duchovni, srdce lidská.
Cekáno dlouho; sv. Aug. dí: Ne, že by Bůh nebyl chtěl dáti,
ale člověčenstvo nebylo připraveno bráti. — Teprv, když samo
zatoužilo, byla doba příhodná, sice by nebyl Mesiáš nic nebýval
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pláten, kdyby si Ho člověčenstvo samo nebylo přálo. —--—Přišel;
každého roku památka.

3. Jak přišel? Snad s mocí a slávou světskou? S vojskem a
sluhy? Se zbraní hřmotnou a leskem, jak v obyčeji mají knížata
světská.> Nikoli; jako slabounké, prostinkě děťátko, plno milost
nosti a krásy; tiše jako rosa nebeská, nesoucí požehnání.

Jest obraz krásný a dojemný: andělé nesou s nebes děťátko,
Ježíška, u jasné záři, anat' je obklíčuje čirá tma a noc; tot' ten
svatý večer, v němž zavítal Spasitel na svět; všude čirá tma; jen
hvězdy proroctví starozákonních probleskovaly čirou tmou. Andělé,
komonstvo nebeské provázelo Jej, tak že splnilo se: A viděli jsme
slávujeho, slávu jakožto jednorozeného, plného milosti a pravdy. -—
A uzři Syna Člověka, an se béře v oblace s mocí velikou a ve—
lebností.

4. Aj,.kterak, rozmilí v Kristu, dojemné! K nám slabým,
ubohým přichází slabý, ve všem podobný učiněn nám, kromě
hříchu; neduhy naše nesl, bolesti naše snášel; zsinalostí Jeho
uzdravení jsme (lsai); kterýž nepoložil Sobě toho za loupež, že jest
rovný Bohu, aleSama Sebe zmařil, přijav způsobu služebníka, ku
podobenství lidí učiněn a ve způsobu nalezen jako člověk. Filipp.
2, 7. 8. Aj, již přichází, jest na cestě, je advent, doba očekávání,
pňchodu„

5.'(), tedy připravme se; uvítejme Jej! Církev volá dnes:
Již čas, abyčhom ze sna povstali. Noc pominula, den se přiblížil.
Odvrzmež tedy skutky temnosti a oblecme se v odění světla.
Jako ve dne poctivě choďme, ne v hodování . .

Pročež uchystejme příbytek: srdce své, at' jest čisté; pročež
jdi, kdo můžeš, ku správě Boží; ozdob jej kvítím, t. j. ctnostmi:
nábožností; proto více se modlí, než jindy; zpívej nábožné (ad
ventní) písně; buď pokorný, neboť se chystáš uvítati toho, který
Sám nejpokornější byl, ač Syn Boží, stal se služebníkem všech;
bud' trpělivý, nebo ten, který přijíti má, za nás trpěl & umřel;
bud' živ v lásce-a svornosti, neboť ten, jenž zavítá, byl učitelem
lásky. A'tal: uprav. vyzdob příbytek srdce svého a jist bud', ' že
zavítá, že přijde; a budeš moci o štědrém večeru se těšiti s dít—
kami v'radosti čisté a nevinné a plesati, v srdci svém z narození
Páně. Amen. Monsign. Bohumil Hakl.

Neděle ll. adventní.
() příchodu Páně duchovním, i v nejsvětější Svátosti

Oltářní.

»Ty-li jsi ten, kterýž přijíti má. čili
jiného čekati máme;= Mat. 11,3.

Vchod budiž z epišt. Řím. 15, 4—12., “anebo z evang. Mat.
11. 2—10. Poslal Jan z vězení učenníky své otázat se P. Krista,
zdali jest zaslíbený Mesiáš, čili nic.> „Tak i my. Jest; a přichází
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k nám. Příchod jest čtverý; dnes o duchovním jeho příchodu
vírou, naději a láskou v srdce naše a o duchovním i viditelném
v nejsvětější Svátosti oltářní. Budiž s námi!

Pojednání
]. Druhý příchod Páně k nám jest vírou.
Hlásá se slovo Boží, vniká do mysli, do srdce. Mysl dbá.

toho slova, se nakloňuje, věří; z víry vzniká strach (bázeň) před
trestající spravedlností Boží; avšak Bůh jest i milosrdný a dobro
tivý; .vzniká důvěra, z důvěry pak láska, aspoň počátek její;
z lásky lítost a skroušenost nad hříchy; z té ochotnost vyplniti
vše podminky ——křest. Tak vchází Kristus vírou vsrdce člověka.

Z víry povstává láska; neboť věře v Boha, bytost nejvyšší,
nejdobrotivější, musím jej milovati; z lásky pak vyrůstá naděje —
v odměnu a blaženost věčnou.

.jestliže pokřtěný, tedy křesťan, hřešil, nezbývá, leč tá
cesta ——cesta pokání: jenže tu musí vzíti vodu k očištění duše
ne zvenčí, nýbrž ze sebe, slzy kající; (Aug.) chopiti se druhého
prkna po ztroskotání lodi, t. j. svátosti pokání. Tak vchází v nás
Kristus duchovním způsobem vírou, láskou a naději; třemi bož
skými ctnostmi, kteréž jsou základem duchovního života. Tak
přichází k nám milostí Svou.

2. Avšak, 'ač duchovně,i chtěli viditelně k nám přicházeti a
v nás se zroditi, ve sv. příjímání. Zrodil se při poslední večeři,
kdy P. Kristus, Spasitel náš, drže chléb ve sv. rukou Svých, řekl:
Totot' jest tělo mě! a nad kalichem: Tatot' jest krev má; ——Sv.
Aug. dí: Kristus Sama Sebe v rukou nesl, když řekl nad chlebem:
Totoť jest tělo mé. A týž Pán Kr. přichází k nám a rodí se na
oltáři, když kněz při mši svaté schýliv se, táž slova proměnění
říká nad chlebem i nad kalichem. Tu opouští slávu nebes a se
stupuje k nám na zem, aby s námi přebýval. Ano, tam sídlí na
oltáři, tam trůní ve svatostánku, vždy hotov, se nám podávati.

Ještě úžeji, r. v Kr., se spojuje s námi, kdy přistupujeme ke
stolu Páně; tut' přichází k nám nejen duchovně ale i tělesné a
viditelně, se Svým Božstvím i člověčenstvím, jako Bůh a spolu
člověk. Přichází k nám, kdy kněz, podávaje nám sv. hostii a
znamenaje nás sv. křížem, t. j. dělaje nad námi kříž, dí: Tělo
Pána našeho ]. Krista ostříhejž duše tvé k životu věčnému! -—
Anebo u nemocného-: Přijmiž, (') bratře, pokrm na cestu těla
Pána našeho ]. Krista, kterýž tě ochraň od nepřítele zlého. a
uvediž do radosti a slávy nebeské. Tak přichází, snižuje se k nám
Spasitel i duchovně i viditelně. Tut' ovšen1,vač-li důstojně a hodně
přijímáme, zvolati můžeme s apoštolem: 'Liv jsem ne já, ale živ
jest ve mně Kristus.

3. Ale aby k nám zavítal, třeba se připraviti a k tomu jest
tento sv. čas. Netřeba nám teprv tázati se: Ty—lijsi ten, kterýž
přijíti má, čili jiného čekati máme? My jsouce věřící křesťané,
katolíci, víme, že' netřeba nám jiného čekati! Aproto připravme

Na



se! Nebud'me ve vězení hříchů, ale z něho vyprost'me se ——sv.
Zpovědí. Buďme pokorní, zbožní, trpěliví, jako jan, předchůdce
Páně; ne třtinou větrem se klátící, ale pevni u víře; ani lidmi,
měkkým rouchem odděnými, t. j. pýše rozmařilosti a marnosti
světa oddanými, nýbrž pokornými a skromnými; nebot“ ten, jenž
k nám přichází, jest Sám nejchudší a nejpokornější; pak budeme
i my anděly, již předcházejí Pána a upravují Mu cestu, nejen do
srdcí svých, ale _i bližního. Amen. Monsign. Boh. Hakl.

]

Neděle Ill. adventní.

() příchodu Páně ku smrti.
»Pán blízko jestA

Filipp. 4, 6.

Vchod buď z ep. --—Filipp. 4, 4—7., anebo z Evang. jan
1, 19—28. .——-Více a více blíží se Hod Boží vánoční; dle toho
i svatá čtení. V ep. vyzývá sv. Církev: Radujte se, radujte se
v Pánu vždycky; opět pravím, radujte se! Mírnost t. j. tichá
radost vaše známa bud' všechněm lidem. Pán blizko jest!

A evang. jan, předchůdce Páně; hlas volajícího na poušti:
Spravte cestu Páně! On jest, =kterýž po mně přijde, kterýž přede
mnou učiněn jest . . .

Rozeznávali jsme, N. čtverý příchod Páně; dnes o třetím ——
ku smrti; až přijde Pán a povolá nás s toho světa. ——Budiž
s námi!

Pojednání.
(Ítverý příchod Páně ——třetí ku smrti.

1 jisto jest, že zde nezůstaneš; jednou odtud jíti musíš;
nejsi pánem svého života, ni své smrti; důkaz, jak rád by mnohý
života svého prodloužil a nemůže; co by dal, by jen o několik
dní, hodin, minut jej prodloužiti mohl, nemůže! Pán ustanovil
mez a hranice, jichž překročiti nemůže nikdo. Nepomohou ni
prosby, ni sliby, ni oběti; Bůh jest pánem tvého života!

A jako nemůže člověk života svého prodloužiti, tak nemá
a nesmí jej také skrátiti; musí vyčkati, až Pán jej povolá, byť
sebe hůře mu se vedlo. Musíš nésti břímě toho života, dokud
Bůh chce; však jest ti užitečné, ano potřebné. Avšak věz, že
Bůh nedá nás zkoušeti nad síly naše, ale dá i milost, abychom
mohli snésti. Však přijde smrt dříve, než se naděješ; a budeš
snad chtíti, zde pobyti a nebudeš moci. Báje: stařec a smrt.
A tak konec nám se ustavičně“ blíží a nemůžeš jej zadržeti. Pán
blizko jest.
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Ba ovšem blízko a byt' 10, 20, 50 let bylo, co jest to proti
věčnosti? Proud času ustavičně rovným tokem plyne a nezastavíš
jej a než se naděješ uplynul, a stanul jsi na konci svého života.
Pán blízko jest!

2. Tak přichází i k nám. Řekl: Přijdu a vezmu vás k sobě,
abyste, kde já jsem, i vy též byli. Ach, blízko jest nám a každou
chvíli přijíti může; nám pokynouti, nás zavolati. A stává se pře
mnohým, že z nenaděje zavolá je, kdy nejméně očekávali. Pán
blízko jest! Proto: Bděte a modlete se; neboť nevíte, v kterou
hodinu přijde Syn člověka. Luk. 12, 40. A Mat. 24, 42. _

'O tom pak dni ipřícliodu Páně) nižádný neví. A 2. Pet. 2, 3.:
Příjde den Páně jako zloděj v noci. Proto varuje a napomíná
Spasitel: By věděl hospodář, v kterou hodinu má zloděj přijíti,
bděl by zajisté a nedal by podkopati domu svého. A moudrý kaz.
9, 12. dí: Neví člověk konce svého, ale jako ryby udicí chyceny
bývají a jako ptáci polapeni bývají osidlem: tak zlapáni bývají
lidé v čas zlý když na ně náhle připadne. () tom přesvědčuje
nás N. denní zkušenost.

3. Přijde Pán jistě; již jde, kráčí, blíží se ——Pán blízko
jest. Ale příchod jeho dvojí, jednak radostný, jednak žalostný;
potěšný a trudný. Na tobě jest, jaký bude. jak budeš živ, taký
bude! Tak bud' živ, by se ku příchodu jeho těšiti mohl; by mohl
slyšeti z úst jeho: Služebníče dobrý a věrný, žes nad málem byl
věrný, nad mnohem tebe ustanovím. vejdiž v radost Pána sveho!
Hrozný však a děsný bude příchod Páně tomu, kdo se k němu
nepřipravoval; neboť hrozné jest upadnouti v ruce spravedlivého
Boha!

.“

4. A proto, aby ti rozmilý v Kristu, příchod Páně nebyl
strašlivým a hrozným, třeba:

a) toho stále pamětliv býti;
b) bdíti, by nás nezastal nepřipraveny;
c) ku příchodu jeho se připravovati, použiti času života

svého;
d) zvláště nyní, sv. času adventního; jcst čas kající. malý

půst; tráviti jej v modlitbě, práci, zbožném rozjímání; býti živ
v lásce a svornosti, konati práce své. Vzor »—svatý jan. —
Nebot' jistě jen ten-, kdo zbožně Krista Pána vítá o vánocích a
přijme jej do srdce svého, nemusí se lekati příchodu jeho v ho—
dince poslední, ale těšiti se_ může, že přijde Pán, aby povolal
věrného služebníka svého a dal jemu mzdu ——peníz života
věčného. Amen.

Monsign. Boh. Hakl.



Neděle IV. adventní.

ll příchodu. Páně k poslednímu soudu.
»Ten pak, kdo mne soudí, Pán jeste

I. Kor. 4, 4./
Blíží se nám radostný Hod Boží; jest již za dveřmi. Neděle

4. adventní. Přiměřená jsou svatá čtení. Ep. z [. kor. 4, 1—5
Ten pak, kdo mne soudí, Pán jest; to chudičké dítkO VBetlémě
bude naším soudcem; až přijde jedenkráte, i skryté věci temnosti
osvítí a zjeví rady srdci; a tehdáž bude jednomu každém-u, jak
zaslouží, chvála od Boha."

_ Ev. Luk. 3, 1-—--6.Udává přísně čas, kdy počal jan kázat;
Jmenuje vrchnost i světskou i duchovní. Uvádí slova Isaiáše
proroka 40, 3. a ukazuje, jak důstojně se připraviti ku příchodu
Páně. .

(VÍtverý příchod: na svět v Betlémě, duchovní věrou a
V nejsvět. Svátosti oltářní, třetí ku smrti a čtvrtý k poslednímu
soudu a o tomto dnes

Pojednání.
l.. Ctverý příchod Páně; poslední k soudu. Písmo dí. Žid.

9. 27.: Uloženo jest lidem, jednou umřít a potom bude soud.
Soud soukromý; a již tu rozhodne se osud duše; nebe, očistec,
nebo peklo. O, štastná, která aspoň do očistce se dostane! jistě
uzří jedenkráte slávu Boží. Ale nešťastná, na věky nešťastná,
která zavržená bude!

2. Jakkoli již na soudu soukromém osud duše se stanoví:
přece bude ještě jeden soud, a to veřejný, č. všeobecný, také
poslední zvaný, kterýž bude konati Pán Kristus — který přijde
soudit živých i mrtvých, protože nás vykoupil. Bude poslední
soud, proč? Bohoslovci uvádějí tyto důvody: a) aby moudrost a
spravedlnost Boží před veškerým světem osvědčená byla, že
Bůh na soudu soukromém nikomu křivdy neučinil; b) aby
Kristus Pán, jako na hořeKalvarii byl potupen a ponížen, před
veškerým světem povýšen a oslaven byl; a c) aby spravedliví
zaslouženého oslavení, nespravedliví pak veřejného zahanbení došli;
poněvadž ne každý zde za takového uznán byl, jakým byl; a
(spravedlnost žádá vyrovnání.

_ 3. Bude jistě poslední soud; Vtak jistě jako Bůh na nebi &
jako Kristus Pán, náš Vykupitel. Rekl: Nebe a země pominou,
ale slova má nepominou. Kdy bude, žádný neví; řekl Kr. Pán:
O tom pak dni žádný neví, ani andělé nebeští, jedině sám Otec.
Mat. 24, 36.
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4. Jak bude.> strašlivý a hrozný.
&) na nebi: Pán dí: Budou znamení na slunci, na měsíci

a na hvězdách Luk. 21, 25.; _slunce se zatmí, měsíc nedá světla
svého, hvězdy budou padati s nebe, t. j. vybočí ze svých drah
a přijdou v strašný nelad a nepořádek; a síly nebeské, kteréž ta
ohromná "tělesa drží, budou se pohybovati.

b) na ze i: soužení národů pro bouři mořského hluku a
vlnobití, tak že schnouti budou lidé pro strach a očekávání těch
věcí, kteréž přijdou na všechen svět. Luk. 21, 25. 26. Ach, děsné!
Vzpomeňme potopy světa! Zkázy Sodomy a Gomorrhy! Luk.
17. 26—30. A jako se stalo za dnů' Noe . . . a za dnů Lotových . . .
přišla potopa . . . oheň s nebe. . . zahladil všecky. „__ A moře-.>
to hrozné!

G) A v oblacích? A uzří znamení Syna člověka, svatý kříž,
to znamení, druhdy největší potupy a hanby, nyní pak největší
cti a slávy! Ach, jak se stkvíti bude v oblacích nebeských. to
znamení radosti, znamení spásy! -— A uzří Syna člověka při
cházejícího v oblacích nebeských, s mocí mnohou a velebností.
Na hoře Tábor nemohli pohleděti učennici ve tvář Páně pro
jasnost a slávu, stkvělat' se jako slunce! A když Hospodin dal
přikázání na hoře Sinai, a hora kouřila a blesky vycházely
z oblaků. volal lid k Mojžíšovi: Mluv ty s námi, necht nemluví
s námi Hospodin, abychom nezemřeli.

Přijde Pán v oblacích nebeských s mocí mnohou a veleb
ností, t. j. v průvodu svatých andělů. ——»A pošle anděly své
s 'roubou a hlasem velikým a (ti) shromáždí vyvolené jeho ode
čtyř větrů, od končin nebes až do končin jejichc Mat. 24, 31.

5. Jistě bude poslední soud i svědomí tvé ti to praví; neboť
svědomí jest soud Boží v tobě; již předem se ozývá. Jest ne
změnitelný zákon Boží; proto, kdo proti svému svědomí jedná,
hřeší

6. Č, r. v Kr., aby příchod Páně první nebyl na nás zmařen,
třetí a čtvrtý nebyl nám strašlivým a hrozným, třeba, aby Kristus
Pán již teď slavil příchod k nám do srdcí našich; nejen památkou
o vánocích, v jesličkách a popěvkách, ale skutečným obrozením
života. . _

Proto slyšme hlas volajícího,: »Připravujte cestu Páně, přímé
čiňte stezky jehOa; napravte život svůj! Všeliké údolí nedostatku
ctnosti, budiž vyplněno; všeliká hora pýchy a pahrbek marnivosti
budiž ponížen; místa křivá podvodu a lsti buďtež zpřímena a
uzří všeliké tělo, i my spasení Boží! Amen.

Monsign. Bohumil Hakl.



Hod Boží vánoční.

Spasitel Svým zrozením přinesl skutečně radost
všemu lidu.

»Zvěstuji vám radost velikou, kteráž
bude všemu lidu.<< Luk. 2, 10.

Všímvprávem započínám, přátelé, dnešní řeč svou slovy:
»Zvěstuji vám radost velikoua, neboť od včerejšího Štědrého dne,
od včerejšího štědrého večera až do dneška, ano, až přes celé ty
svátky vánoční všechno vybízí ku radostem.

Ten štědrý věčer! Co krásných ten chová v sobě upomínek,
upomínek na to, jak jsme byli dětmi, jak tulívali jsme se k sobě
v domě oteovském a jak všechno, všechno třebas i v chatrči
chudé zářilo. Vzpomínáme tu na šťastná leta mládí, vzpomínáme
na osoby drahé a není zajisté nikoho, třeba by v širém světě od
SVých byl odloučen, kdo by neměl v ten večer nějaké utěšené
VZpomínky. Ano, jak je krásný ten štědrý večer! V domě tak
čist'ounko, kolem rodičů shromážděné děti až do jednoho,
i z ciziny zavítal syn nebo dcera pod střechu otcovskou _ a teď
staří i mládí v jednom vyprávějí sobě úsměvu. A pak přehrne
se čas na půlnoc! Osvětlí se chrám, zavzní mohutným zvukem
varhany a ze rtů tolikerých _za záře světel nese se ke klenbě
chrámové píseň krásná, zvučná, radostná »Narodil se Kristus Pána
A jaká to radostná zvěst'. Ona nás vede kjeslím, ona nás vybízí
' upomínce na onu blahou chvíli, když andělé prozpěvovali na

luzích betlemských »Slávu Bohu<<, ona odvrací od starostí ve
Zdejšího života a naplňuje srdce pocity blahými; neboť tu nese
“se duše výše a výše k Bohu svému pro útěchu a radost svou.
Ano, vším právem mohu volati, že dnes zvěstuje se radost všem.
Ty svátky vánoční jsou nejradostnějšími svátky ze všech svátků
Církve svaté. Kdo v nich nezapomene trudů svých a aspoň na
chvíli nezanese se myslí tam k Betlému, kde dítě Boží se usmívá?
Kdo v nich nesetře s oka slzu, kterou třeba nedávno ronil a kdo
I'ád nepotěší se při té zvěsti, že Spasitel přišel pro spásu všech,
tedy i- pro spásu jeho? Cí srdce v těch svátcích vánočních není
prodchnuto pocity krásnými, milými a zahřívajícími? Cí srdce?
O, zajisté každé! Včera to utěšení blýskalo se oknem ven, když
v každé chatě zářilo světlo a to světlo hlásalo, že tam jsou po
hromadě v rodinném souzvuku. A dnes o půl noci to světlo
z chrámu Páně ven do tmy se derOucí a třepotající se po zasněže
ných větvích stromů hřbitovních svědčilo, že zde byli křesťané,
kteří přišli s úsměvem víry vítati Spasitele nově zrozeného.
A_dnes, přátelé, dnes vy všichni zase dokazujete, že není vám
lhostejnon tato velebná upomínka na zrození Spasitele našeho,
ano, že vám je milá a že vás těší. »Zvěstuji vám radost velikou<<
tak , zavznívá k nám dnes zvěst vznešená a my tu radost cítíme
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v srdcích svých. A proč, moji drazí? Protože jsme zajisté všichni
přesvědčeni, že Spasitel přinesl skutečně radost, kteráž byla a
má býti všemu lidu. A já jen proto, abych ono přesvědčení
vaše posílil, abych těm pocitům vašim„ krásným vstříc vyšel,
vyložímdnes, že Spasitel Ježíš Kristus Svým na
rozením skutečně přineslradost všem. Otompak
bude dnešní řeč má. Slyštež mne s obvyklou pozornosti.

/
Pojednání.

1. jsou, přátelé, v životě lidském kolikráte smutné okolnosti,
truchlivé chvíle. Myslím však, že nejsmutnější je chvíle ta, když
člověk má vědomí, že je zapomenut, opuštěn. Co v opuštěnosti
naroní se slz! Co nalomí se rukama odstrčené od dětí rodiče, jak
smu'tný jest stav opuštěné ženy a jak líto nám je, vidíme-li sirotka,
který abych to tak řekl, tluče se mezi cizími lidmi a ti cizí lidé
se nad ním neustrnou. Smutno je, je-li člověk opuštěn. A tak
přátelé bylo s lidmi všemi, dokud nepřišel Spasitel. Lidstvo bylo
ve smutném stavu opuštěnosti. Stojí psáno o těch dobávch, že
lidé zapomenuvše na Boha zapomenuli se sami nad sebou. Clověk
člověka zotročil. Člověk porobený nenalezl nikde žádného slitování,
nikde dovolání, považován byl někde dokonce za kus dobytčete.
Pláče dnes sirá vdova nad hrobem manžela, ale tenkráte žily vdovy,
ženy v opuštěnosti, kdežto mužové jejich byli na živu a vyhle
dávali rozkoše s jinými. Pohanství znalo v tom ohledu všechnu
volnost. Litujeme dnes sirotka, jemuž zemřeli rodiče, ale tenkráte
za doby pohanské. byli vystavovány děti od svých rodičů všem
trampotám ano ,i bídné smrti na pospas. Rozpoután byl každý
něžný svazek. 0, rcete neměl—lijsem pravdu, když jsem řekl, že
lidstvo tehdejší bylo ve smutném stavu opuštěnosti? jak trudný
to stav, když nikde smilování! Ze nikde? Přece někde! “Rosu
dejte oblakové a nebesa vydejte Spravedlivéhm tak touženo.
A hle, nebesa se otevřela. S nebes dolů sestoupil NejSpravedli—
vější --—Syn Boží. »Tak Bůh miloval svět, že svého Syna Jedno
rozeného dal, aby každý kdo v něj věří,“ nezahynul, ale měl
život věčný.<< Tak Bůh slitoval se nad člověkem, že mu poslal
Utěšitele, Spom'ocníka nejvznešenějšího! Tam to dítko božské
v jeslích usmálo se na ty zapomenuté, na ty odstrkované, na ty
zotročilé, na ty opuštěné, Jeho učení vypudilo zásady pohanského
světa tak nelidské a potěšilo všechny utiskované. Vším právem
tedy zavzněla na luzích Betléma ta zvěst radostná: »Zvěstuji vám
radost velikou, která bude všemu 1idu.<<Lidstvo veškeré bylo ve
stavu opuštěnosti; dítko božské úsměvem Syým, lásky Své hluboké
slovem je pozvedlo a tím oblažilo všechny. 0, přátelé, je to pravda,
Že čím více rozjímáme a čím častěji uvažujeme, v jakém postavení
bylo člověčenstvo před Kristem, tím víc a více musíme uznávati
a tím víc a více musíme býti vděčni za ten úsměv Kristův, který
ve mrákotách bludů a zvrácenosti mnohá, srdce potěšil. Kristus
přinesl radost lidu Svému. .
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2. Rozjímáme-li o stavu lidstva někdejšího, samo sebou
přijde nám na mysl uvažování o stavu našem vlastním. Bývá také
mnoho neveselého v životě našem. A co někdy přivádí v životě
našem myšlenky neveselé, to bývá to, že člověk někdy uvažuje
buď o své chudobě neb o jiných svých různých těžkých okolnostech.
Má ovšem obtíže své každý bohatec jako chud'as, král jako poddaný.
Toho tíží to, onoho opět něco jiného !]en že bohužel každý a to zvláště
ten chudobný myslívá si, že má na světě nejhůře. Ale člověk
nemá ztráceti rozvahu. Má uznatí, že každý stav, každé povolání
má své radostí, však ale také své hořkosti. Bohužel však člověk
volává kolikráte nespravedlivě: »Všichni na světě se mají dobře,
jen _lájsem v tom nejhůře.<<A přátelé, to není dobrý stav člověka.
A čím více je takových lidí, tím je to ovšem smutnější. A V tento
stav člověka, vtento smutek hle! jak Spasitel dnes vysílá paprslek.
Své útěchy! Usmívá se a kde, vjakém postavení? Obklopuje Ho bo
hatství? Pohodlíf Můj Bože! On všem nesl spásu a jak při
vítán byl. prve nežli se narodil? Jeho matku necítelní Betlemšti
Vyhnalí od svých prahů! Kdyby byl člověk Bůh ví jak necitelný
a každou bídu ode dveří svých odháněl, já myslím, když přijde
S uslzeným zrakem matka a prosí o přístřeší pro své dítě pod
srdcem, že se každý slituje. A tam se neslítoval nikdo, ani když
María obestřena byla jasem »Matky Božía. ježíšjako dítě vyhnán
byl za město. Íežíše jako dítě slabé nezahřála' láska lidí, dvé
zvířátek to bylo, která hřála dítko i matku jeho polozkřehlou.
Může býti nad to něco truchlivčjšího a obtížnějšího? A Kristus
tu truchlivost, tu obtíž prvopočátcčnou, jíž byl uvítán, přijal
s úsměvem dírka a zdaliž tím neusrnál se na chudobu. neobjal
V lásce Své všechny v chudobě a obtížích života:> »Lišky mají
doupataa a konečně každý chud'as zde v životě, kdyby ničeho
neměl, má aspoň, kde by Sklonil hlavy své, ale On, Spasitel neměl
ani toho. A tím, opakuji to, Spasitel vysílá paprslek útěchy
v srdce těch, kdož si stěžují na chudobu, kdož naříkají na obtíže,
kdož volají, že snad nikdo vtom není tak zle jako oni. A útěcha
skýtá radost,- obveselení. A je—lí zde v životě tolik těch, kteří
na něco truchlívého si stěžují, nuže těm všem přináší Spasitel tuto
radost v té útěše, že Spasitel jich neopustí, ježto Sám zakusil, co
je chudoba & co jsou obtíže života a když toho zakusil v samých
života Svého lidského počátcích. Ano, zase vším právem pěli
andělé: »Zvěstujeme vám radost, kteráž bude všemu 1idu.<<Kristus
Zrodiv se v chudobě, přivítán byv na počátcích lidského Svého
života obtížemi přináší tím útěch'u i radost těm všem, kdo na
podobné zjevy si stesky vedou. O, potěšme se tím, potěšme se
Iny-všichni, kteří obtíženi jsme a v každé obtíží, v každém nedo
statku si na tohoto Krista-Těšitele chudoby a ubohých vzpomeňme.

3. Když pak tak někdy člověk posuzuje svůj stav a říká:
Já jsem v tom nejhůře, nechtě uznati, že druhému může ještě
větší bolest hlodati nitro, povstává z toho velmi bolná rána pro
celý život jeho. Clověka takového se chytá nespokojenost. A věřte
přátelé, že nespokojenost je nejhorší svízel pro život člověka

Rádce duchovní. 3
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Spokojenému člověku může kolem uší Bůh ví co hřmít, on se
jen usmívá; kdežto nespokojenému dávejte, co chcete, on pořáde
stýská. Když se pracuje za mzdu, spokojený dělník rád béře
groš svůj a těší se z něho, kdežto nespokojenému je stále všechno
málo. Když se něco prodává, jiný, co strží, rád ukrývá, kdežto
nespokojený i pohazuje tím, co stržil a pořád si vykládá, »kdyby ch
dostal více, více bych měl ——-a tohle není nic. << Říká se že
v nespokojenosti je nejvíce vrtochů, ale to nejsou vrtochy, to
jsou ostny, špičaté ostny, které člověku nikdy pokoje nedají.
Nespokojený člověk myslí si pořáde, kdybych byl tím a tím to
bych byl šťasten, a kdyz se jím stane myslí znova na něco jiného.
A tak to jde stále k horšímu a k horšímu.

A od toho zlého, od toho truchlivého postavení jak dnes
všechny ty nespokojence zivota odvrací ježíš Kíistus úsměvem

spokojenosti své! Nespokojenec říká: Kdybych byl tím a tím a
čím mohl býti Kristus při příchodu Svém na tento svět? Dnes
narodil se král králů, Bůh. Kdyz syn královský zrodil se, \ítá jej
všemožná nádhera a zde kolem jeslí v chlévě vše tak chudičké,
sešlé. Když syn královský zrodil se, očekává jej největší opatrnost
a zde vítr prodírá se skulinamí vetchého chléva. Když syn krá
lovský zrodil se, má připravený nejstkvostnější oblek a zde dítko
Boží ovinuto prostinkými plenkami. Když syn královský zrodil se
v slávě, nesen bývá jako na odiv urozeným země azde v Betlémě
král králů, Bůh, usmívá se na osmahlé pastýře s těmi holemi v rukou
zmozolených. Hle, Syn Boží! Mohl vše míti. Mohl míti nádheru,
palác, mohl míti stkvosty, urozené dvořeníny a on spokojen je
v nízkostí, on zvolil místo slávy ponížení. (), nespokojenost
je nejhorší svízel člověka pro život jeho. A hle, nově zrozený
Spasitel ji svým příkladem odhání! Nepřináší tím všem těm,
kdož pod tíží nespokojenosti zde se trápí, radost velikou, pokyn,
jak máme. v radosti té prožíti každý život svůj,> »Zvěstuji vám
radost velikou, kteráž bude všemu lidu.< To si pamatujme a z této
zvěsti krásné my všickni, když vzmáhá se v nitru nějaká touha
nevyplnitelná, když vzmáhá se pro její nevyplnitelnost neuspo
kojení, přijměme v srdce své potěchu i příklad, jak máme se
každý v postavení jakémkoli uspokojovati.

4. Když tak pročítáme onen vznešený děj, v němž lidstvu
přinesena, jak to andělé zvěstovali, radost, tu čteme též, jak
slyšeli jste ze svatého evangelia při mši svaté »na úsvitěc, jak
objevil se zástup andělů a ten vesele' prozpěvoval: »Sláva na
výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.: Tato šlova
jsou jakoby dotvrzením, že Spasitel přinesl radost, tato slova.
naznačují, v čem Bůh chtěl, aby spočívala radost života našeho!
»A na zemi'pokoj lidem dobré vůleh Pokoj. Pokoj? Přátelé, co
ten život náš někdy moc rozdírá, je to, že my lidé máme—
mezí sebou někdy málo pokoje. Ba pokoje si lidé někdy málo.
všímají. Říká se, že člověk si váží svého zdraví teprve tehdy,
když ho nemá. A s pokojem je to také tak. Vážíme si ho ten
kráte, když- ho nemáme. Když se meče nad hlavou blýskají, krev—
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lidská se cedí potokem, dědiny se vypaluji, úroda se zdupává,
tu lidé volají: »Bože, kéž je uzavřen mír,<<kdežto dříve bylo voláno:
=>Jenna něho, jen na nepřítele.<< Když soused souseda trápí
soudem, když oba vynaložili na soudy poslední groš, pak se
zalostně řekne: 0, že jsme si nepodali ruce v pokoji hned na
začátku,“ kdežto dříve se volalo: »Eh, at' to stojí, co stojí, já
nepovolímm Když klevetivý jazyk toho tolik proti jiným natropil,
ze, se pak ku konci ty klevety shrnou na jeho hlavu, tu se volá:
jO, Že jsem nedal lidem pokoje,<< kdežto dříve se volalo: »Jaká
je to krása vozit se brzo po tom brzo po jiném.<< Když jeden
druhého pronásleduje a toho druhého až upronásleduje, pak .se
říká: »Kdo by si to byl pomyslil, že si to tak ksrdci béře, oh, to
jsem se přece neměl pouštěti tak daleko,<< kdežto dříve se řeklo:
»Ah, nevídáno, toho abych já šetřil?<<Ano, když vidí lidé hrozné
následky toho, že si nedali a nedali pokoje, pak želí a želí mnohdy
smutně. A musí to tak býti? Přátelé, pohled'me k jeslím. Nad nimi
zní: »A pokoj lidem dobré vůle. <<A já řekl, že tato slova jsou
též důkazem, že Kristus přináší Svým věrným radost. Ci může
býti radost, kde není pokoj? jedině pokoj'přináší pravou radost.
A když ježíš nám od těch jeslí pokoj podává, zdaliž nepřináší
v srdce klid, mír, blaho — radost? Oh, jen chtějme míti pokoj
mezi sebou a radosti Betlemske budou v srdcích našich stále. . .

* 3

je to přátelé jistě krásný okamžik, když tisícové něčím
tísněni byli a najednou objeví 'se ve středu jich hlasatel &s úsměvem
žvěstuje úlevu a radost. Jak vinou se kolem něho zástupové
jásající, jaký ples rozléhá se vůkol a s jakou vděčností vyslovuje
se jméno toho, který zvěst blahou srdcím všem byl přinesl. —-—
Znám, přátelé, jednoho hlasatele! Avy Ho znáte též. Vy víte, že
to je ]ežíš Kristus. Vždyť slyšeli jste dnes, jakou radost přinesl
lidstvu opuštěnému, slyšeli jste dnes. jak vnáší i v srdce naše
radost tim, že nás těší v každém nedostatku, tím že nás učí,
abychom se v každém postaveni uspokojovali a tím že nám při
náší, nabízí všem dobré vůle pokoj. Aj, toť hlasatel všech hla'satelů,
dobrodinec všech dobrodinců — Bůh ve Své lásce k nám ne—
konečný, nevyčerpatelný. Jen tedy k Němu s celou duší se při—
viňme. A to ukážeme, když nade všecko nám bude ta víra, kterou
On s úsměvem dítka na zem přinesl. A to ukážeme tím, když
složíme nedostatky své a chudobu svou v ruce Jeho s odevzda—
ností do vůle Boží. A to ukážeme tím, když pěstovati budeme
mezi sebou svatou spokojenost v každé okolností a to ukážeme,
tím, když srdce svá naplníme pokojem, pravým pokojem, který
nevyhledává zlého, ale každému chce dobré. Pak ovšem vyplní
se na nás to dnešní kouzelné, blahé předpovědění: »Zvěstuji vám
radost velikou, kteráž bude všemu liduw Bude s námi radost,
radost tohoto života, kteráž promění se v radost neskonalou tam
na věčnosti. Amen. František Jiří Košťál, farář na Skuhrově.
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Hod Boží vánoční.
VIV

Srdce lidské má býti jeslemí Ježíše Krista.
»Naleznete nemluvňátko plenkami ob—
vinuté a položené v jeslích-<

Luk. 2, 12.

() můj ježíšku, o Tobě v chlévě narozeném v jeslích po
loženém a plenkami ovinutém dnes rozjímáme! Krásné jsou růže
kvetoucí v zahradě, když „milé slunce na ně vysvitne, je rozevře
a vůní líbeznou naplní; ale krásnější jsi Ty, ježíšku, jenž růžím
a všemu kvítí krásu dáváš. Krásná jest záře jitřní, když pozlativši
pahorky bleskem v doliny se rozlévá; ale mnohem krásnější jsi
Ty, ]ežíši, ve Své lásce ke mně, když rozptyluješ tmy hříchů.
Komu se podobáš v kráse Své, můj ježíšku? Andělům okrášlují
cím nebesa? Tyt' jsi vžnešeným-Pánem a Králem jejich! Abychom
slávu Tvou lépe pochopili, narodil sc's nám jako nemluvňátko, a
ležíš před námi v jeslích!

Snad se, moji drazí, divíte, že lid Israelský suchou nohou
prošel mořem na dvě strany rozstouplým.> Tot“ pouhá maličkost!
Aj, tento Veliký, jenž vyplňuje oblohu, jejž nebe a země obsáh
nouti nemohou, obsažen jest malým místečkem v jeslích!

Snad se 'divíte ohnivému sloupu, kterýž provázel lid Israelský
na poušti? Obdivujte se raději hvězdě, kteráž národům pohanským
ukázala cestu ku pravdě věčné, k ježíškovi v jeslích Betlemských!

Snad se divíte, že k vůli přemožení nepřítele prodloužen byl
den k rozkazu josuovu. Divte se mnohem více tomu, že k vůli
přemožení ďábla a pekla Bůh snížil se až do jesliček!

V jeslích Děťátko božské! Avšak jako při narození Svém
Syn Boží v těle lidském vyvolil Sobě jesle za příbytek: tak chce
i tebe, duše věřící, zvoliti Sobě za příbytek Svůj a proto každé
srdce lidské má býti jesličkami ježíše Krista.

Naslouchejte pozorně a nábožně, když mluviti budu ve jménu
Emanuela, Pána s námi, ježíše Krista.

Pojednání.
1. Milí přátelé, před Kristem celý svět vyhlížel jako nemoc

nice. Tu leželi smilníci podobní moru, jenž všecko nakazil; jejich
duše, obrazové Boží, byly pokaženy, zohaveny, byly příbytkem
satanovým. Tam s pohledem divokým seděli pomatenci a pohrá
vali sobě s dřevem, nebo se zlatem, se svými bůžky a modlami;
jejich duše, jež měly býti příbytkem Božím, zatemněny byly ne
věrou, pověrou, bludem, a přechovávaly v sobě zlé duchy. jinde
svíjeli se opilci a křečovitě sáhalí po číši, aby uhasili hořící žízeň
svou; jejich duše, zpustošené neřestným obžerstvím, byly obydlím
satanovým. Zase jindy davy slepců dnem i nocí probíraly hro
madu země, ač se jim ruce unavené a zemdlené už třásly; jejich
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duše, duše těch lakomců, byly tvrdé a nepřístupné, byly bydlištěm
satanoyým.

O veliký Bože! Odřekl jsi se těch duší zcela? Dnešní slav
nost odpovídá: »Nikolih Božské Děťátko v jeslích zbraní věčného
milosrdenství vvypudilo ďábla satana. »Pekelný Goliáš obloupen,
veselme se! Clověk jest vykoupen, radujme sel<<

Od té doby, přátelé milí, Pán Ježíš očišťuje a připravuje
Sobě každé srdce, každou duši dobré vůle za Svůj příbytek.
A čím se to stává? Předně křtem svatým. Hned po svém naro
zení byl jsi ty šťastný křesťane, do chrámě Páně přinesen, a kněz
Kristův vdechl na tebe a pravil: »Vyjdi, duchu nečistý, a dej
místa Duchu Svatému!<< Křtem svatým učiněna jest duše tvá pří
bytkem Božím. Jako při křtu v řece Jordáně Duch“Svatý sestoupil
na Ježíše, a Bůh Otec Jej Svým milým Synem prohlásil: tak
každému pokřtěnému dítěti otvírá se nebe; Duch Svatý přichází
a posvěcuje duši jeho za dům Svůj, za příbytek Ježíšův; a Bůh
Otec volá: »Tentot jest můj milý! Tato jest dcera moje milál<<
Vizte tu obmytí, očištění a upravení duše za příbytek, za jesle
Syna Božího!

Dítě roste a má zdobiti květinami ctností duši svou. Ale,
mám-li věřiti očím svým? Dítě rostoucí nestará se o Ježíše; vy—
PUZuie Jej, & hřích slaví vítězný návrat—do duše jeho. Považ, otče!

y máš syna; jemu jsi věnoval všecko; pro něj jsi se trmácel;
neváží si tebe; odděluje tobě ijídlo; uráží tebe. a ty milerád
Opouštíš jeho dům. I ptám se tebe: poprosíš—lisyna toho, aby
tě Opět pustil do domu svého? Ty odpovídáš: »\Iikoli!< —
A člověk, jenž dopustil se hříchu, jest takovým nevděčníkem, po—
něvadž vyhostil Krista a Jeho svatou milost z příbytku duše svě;
vyhostil Boha, jenž jej přijal za dítě Své, za syna Svého, za
dceru Svou. Zdali Bůh, Kristus, opět vyvolí Sobě duši jeho za
Příbytek Svůj? Zasněte! Já pravím: »Ano l<<Onť duši jeho očišťuje
svátostí svatého pokání! V očištěnou tu duši ve svaté hostii
S tělem Svým, s duši Svou, s Božstvím Svým vchází opět věčný
Syn věčného Otce, a opět obsypává ji svatými dary Svými.

A poněvadž věčný Otec Bůh ví, že doposud jest mnoho
Herodů, zlých pokušení, kteráž vypuditi usilují Syna Jeho Ježíše
Krista z té duše lidské, proto vyzbrojuje člověka mečem víry a
pancířem spravedlnosti ve svátosti biřmování, aby duše ta těž
Jako hostitelka Boha živého jednala a příbytek Jeho čistým a
krásným zachovala.

A kterak má sobě v příčině té počínati? . O tom. v díle
druhém.

2. Jak se má chovati duše, jsouc jeslemi, příbytkem Pána
Ježíše? Při otázce tě syčí had pekelný: »Víš—lijistě, že vypuzen
Jsem ze všech srdcí? Nevíš-li, že nejeden z posluchačů, __nejedna
Z posluchaček tvých podobá se Betlémčanům, an otvírá příbytek
duše své každému, ale nikoli Spasiteli světa?<

Přátelé dobří! Já nevím, co mám odpovědíti nepříteli spásy
naší l Odpovězte vy sami za mne!
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Podobá se, jako bych z úst nejedněch slyšel: »Bohužel já,
já též až posud v duši své měl jsem místo pro hřích, pro ďábla!
Ale ode dneška Ježíš Kristus panuj v srdci mémla

Kterak to dokážete? Shromažďte okolo sebe Josefa, Marii,
pastýře, milovníky a vzory vroucí modlitby, čistoty a chudoby,
kteréž ctnosti bohumilé zamezují přístup nepřátelům Ježíškovým:
žádosti očí, pýše života, žádosti těla a všem hříchům.

Svatý Josef nám představuje vroucnost v modlitbě. Pán Ježíš
žádá, aby se Mu prozpěvovalo jak na nebi tak i na zemi slavné
»allelujaa; proto pěstoun Jeho svatý Josef zpíval písně chvály,
kteréž, nevydával—lije ze rtů zvučných, tím líbezněji zněly vjeho
srdci. A ty bys chtěl, aby Ježíš zůstal u tebe's milostí Svou, ač
Mu snad nikdy nepěješ píseň chvály a díků, ač se snad nikdy,
aspoň nikdy vroucně nemodliš? — Ty bys chtěl, aby Ježíš zůstal
u tebe. s milostí Svou, ač místo modlitby pronášíváš slova hněvu,
slova zlosti, slova pýchy, slova vypínavosti, slova nelásky? O, mo
dlívej se jako Josef, muž spravedlivý, a duše tvá bude jeslemi
Ježíškovými.

Svatá Panna Maria u jeslí vyobrazuje nám čistotu. Mezi
duchy čistými přebývá Pán Ježíš tam na výsostech, a tak i mezi
námi bydliti chce; proto za Matku vyvolil Sobě čistou, neposkvr
něnou pannu. A ty bys chtěl, aby Ježíš byl v srdci tvém, ač
Mu tve' nečisté myšlenky a žádosti nepopřávají žádného misra
v něm? Ty bys chtěl, aby Ježíšek přinesl i tobě pokoj, ač řádí
v srdci tvém hříchové, již mezi křesťany ani jmenováni býti
nemají.> Cistým a čistou buď jako María Panna, a duše tvá bude
jeslemi Pána Ježíše.

Pastýři představují nám chudobu. V podobě služebníka
přišel Syn Boží, Ježíš Kristus s nebeského trůnu milosrdenství na
naši zem; vedle chudičké Matky a chudobného pěstouna klaní
se Mu pastýři chudobní. A ty bys chtěl, aby Ježíš přebýval
v srdci tvém, které snad každého okamžiku hotovo jest zraditi a
prodati bližního, jako bratří zradili a prodali bratra svého Josefa
do otroctví Egyptského? O, bud' chudým jako Spasitel tvůj, bud
chudým třebas i v bohatství: a duše tvá bude jeslemi Ježíše
Krista.

Dítě usmívající se v jeslích, Bůh a člověk, jenž všecky světy
pouhým pokynem rozdrtiti může! A pak Ježíš, Bůh a člověk,
umučený na kříži! Poznáváte-li na kříži v Jeho tváři milostné tahy
toho Dítěte Betlémského? A přece jest to jedna tvář a jedna po
doba! Co zavinilo to Dítě Betlémské, že Mu pak zbodli ruce
i nohy? To Dítě Betlémské přineslo s nebe pokoj, jehož bychom
marně hledali v pustinách vezdejších, a dědicové smrti nechtěli
pokoje toho; nechtěli Spasitele Krista; zavrhli Jej ti, »pod nimiž
podestláni budou molové a jejichž pokrmem budou červila To
Dítě Betlémské přineslo na zem klíč království věčného, a oni
klíče toho nechtěli; proto z toho Dítěte Betlémského učiněn jest
muž bolesti.
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. I tobě, bratře a sestro, chce Dítě Betlémské dáti pokoj a
klíč k ráji věčnému. A ty snad také ho nechceš? I _ty nestojíš
0 blahý pokoj a o klíč do království nebeského?

(), jak rád bych přivedl k jesličkám ježíškovým ty nynější
Hemdyi ty nynější Nerony a Diokleciany a všecky nepravé kře—
stany, již nestojí o Krista a o jeho svatou Církev, a řekl bych
llmz Snad vás pohne pokora tohoto božského Dítěte! Snad
Vás Pohne jeho chudoba! Snad vás pohne jeho svatost! Nepo—
hne-lí vás ani pokora, ani chudoba, ani svatost Syna Božího člo
věkem učiněného v jesličkách: pak se bojte jeho blesku, jeho
svaté spravedlnosti!

. Z nás tuto přítomných tuším by všickni rádi dostavili se
U _leSličekTvých v Betlémě, náš božský ježíšku! Avšak i zde
V tomto chrámě Božím jest Betlém, místečko vznešené a spanilé
ve svatostánku hlavního oltáře; ve svatostánku tom ve svaté
hostii zrovna tak jako v jesličkách Betlémských spočívá ježíš,
oběť za hříchy všeho světa; a proto, až kněz ve mši svaté po
zdvihovati bude nejsvětější Tělo Páně, z hlubiny srdce svého, milý
křesťané. modlí se: »Vzhlédni, Bože Otče, nikoli na provinění má,
ale na zásluhy Svého věčného jednorozeného Syna, a propůjč mi,
aby to srdce mé jeho jesličkami, jeho příbytkem se stalo a zů
stalo až do posledního šťastného vzdechnuth Amen. _

]" Jan Sicha.

V

Svátek sv. Stěpána, prvomučenníka,
() statečnosti u víře.

»Kamenovali Štěpána modlícího se a
řkoucího: Pane ježíši, přijmi ducha
mého.<' Sk. ap. 7, 58.

Včera konali jsme radostnou památku narození'Páně. jako
tenkráte, když Kristus se narodil, pospichali pastýři do Betléma,
tak jsme také my chvátali poklonit se tomu narozenému Synu
Božímu. Včera uvedla nás Církev svatá ku kolébce světa Spasitele
a dnes vede nás k místu popravnému. kde pro Krista cedí krev
první mučenník Boží sv. Stěpán. Začátek života ——a konec
ZlVOta— jak se to srovnává? Zivot a smrt ——jaká to protiva!

Drazí v Kristu, oslavuje-li Církev svátek některého světce,
nečiní to v den, kdy se narodil, nýbrž kdy zemřel. A to činí
Církev sv. proto, že narození člověka jest začátkem života, o němž
nikdo neví, jaký bude, — totiž, bude-li dobrý, záslužný anebo
Zlý a hříšný, kdežto smrt člověka, jenž spravedlivě živ byl
a v milosti Boží umřel, jest začátkem slávy věčné, jest příchodem
do nebe, krátce, smrt člověkaspravedlivého jest narozením
pro život věčný. jako včera, rovněž tudíž i dnes slavíme
svátek narození. Včera to byl svátek narození Páně: Pán ježíš
přišel s nebo na svět, aby nás vykoupil; dnes slavíme smrt
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sv. Stěpána: sv. Štěpán odešel se světa do nebe, aby požíval
vykoupení Kristova, narodil se pro nebe. A tak dobře srovnává
se slavnost dnešní se slavnosti včerejší, a není to snad žádná
oslava smuteční, nýbrž radostná. Moji drazí! Na svátek všech
svatých rozjímali jsme o obcování svatých; tehdá připomenuli
jsme si, že nejlépe uctíme a oslavíme svaté a světice Boží.
budeme-li za nimi kráčeti po cestě ctnosti. Rcete, kterou ctnosr
máme si vybrati u sv. Stěpána? Zamlouvá se vám snad jeho
láska k nepřátelům, kterou na jevo dal, když se za ně modlil
ještě v poslední hodince smrti.> Anebo líbí se vám na sv. Stěpánu
jeho neúmorná horlivost a bohulibá dobročinnost? Pravda, jsou
to hrdinné ctnosti toho muže Božího, ale o těchto ctnostech jsme
již několikráte rozjímali. anes, moji drazí, obrátití chci vaši po
zornost na jinou u sv. Stěpána do popředí vybíhající ctnost:
jest to jeho statečnost u víře, jeho živá víra! Svatý
Stěpán víru v]ežíše Krista veřejně vyznal a mučen—
nickou smrtí oslavil. To bude také předmětem dnešního
rozjímání.

P oj e d n á n i.
1. Co jest—víra?
Katechismus praví: Víra jest božská ctnost, která nás osvě—

cuje a nakloňuje, abychom všecko za pravdu měli, co Bůh zjevil
a co Církev katolická k věření předkládá. Tedy víra nás vede
k tomu, abychom svým rozumem uznali něco za pravdu. Moji
drazí, vidim-li něco, mohu-li něco nahmatati, prohlédnouti si,
pak vím, jaká ta věc jest; jsem o tom z osobního názoru pře—
svědčen. Ale jinak jest, nevidím—li nějaké věci, nemám—liji před
sebou, nemohu-li ji prohlédnouti, prozkoumati, nýbrž čtu-li toliko
o ní ve spise, který jiní napsali, anebo slyším—li,co o ní jíní vy
pravují. Pak nemohu říci: Znám tu věc z vlastního názoru —
jsem o ní přesvědčen tudíž z vlastního názoru, ale musím říci:
já jsem o té věci četl a slyšel, a uznávám, že ti, kteří mi to
povídali, anebo kteří o té věci psali, mají pravdu; já tomu tedy
věřím, a poněvadž tomu věřím, jsem přesvědčen o tom. Moji
drazí, celý život společenský zakládá se bezmála na tom, že jiným
věříme. Věří učenník mistru, žák učiteli, dítě rodičům, že to, co
vypravují a tvrdí, zakládá se na pravdě. Tu tedy věříme lidem.
Ale v náboženství ve věcech týkajících se Pána Boha nevěříme
lidem, nýbrž Samému Pánu Bohu, jenž pravé náboženství zjevil.
jak výslovně podotýká sv. Pavel v epištole k židům v první ka—
pitole, kterou právě včera jsme slyšeli: »Mnohokráte a mnohými
způsoby mluvíval někdy Bůh otcům skrze proroky,' nejposléze
v těchto dnech mluvil nám skrze Syna.< To zjevení Boží od
stvoření světa až do“ Pána ježíše máme obsaženo v Písmě" sv.
Starého i Nového Zákona a v učení sv. naší katolické Církve.
A tu někdo snad namítne: Co je v Písmě sv., to jest zjevení
Boží, to věřím Samému Pánu Bohu, ale to, co Církev vykládá,
věřím přece jenom lidem, neboť Církev přece jenom se skládá
z lidí! Ovšem Církev se skládá jenom z lidí, ale Církev nekáže.
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co sama si vymyslila, nekáže učení lidské, nýbrž učení to, které
obdržela od Pána ježíše, Syna Božího, a ten řekl Církvi: »já
s vámi jsem až do skonání světa.<<Tedy Pán ježíš s Církvi stále
jest, ji skrze Ducha Sv. osvěcuje a řídí, takže Církev u výkladu
svatého učení jest neomylná. Nemluví tedy Církev sama,
ustanovuje-li něco ve věcech víry a mravů, nýbrž skrze Církev
mluví Pán Ježíš, a my tedy nevěříme pouze lidem, když Církvi
věříme, nýbrž Samému Bohu. To tedy jest, moji drazí, víra, to.
znamená věřiti. Podrobiti musíme svůj rozum Bohu a Církvi.

VAhle! Krásný příklad této víry vidíme na sv. Stěpánu.
Sv. Sítě-pán uvěřil, že Pán ]ežíš jest Syn Boží.

Stěpán slyšel kázati sv. apoštoly, slyšel, jak lid o Kristu —
divotvůrci ———s nadšením mluvil ——jak počet věřících roste den
ode dne ——a hle! k tomu zástupu věřících přidal se i on, uznal.
že Pán Ježíš jest zaslíbeným Vykupitelem, Mesiášem, Synem
Božím. Uznal rozumem svým, že vše musí býti tak, jak kázal
a učil Pán Ježíš. Sv. Stěpán měl víru, podřídil rozum svůj Bohu,
avšak též Církvi.

Když v ]erusalémě počet věřících se rozmohl, a oni nemohli
všeho sami zastati, vyvolili si sv. apoštolovvé sedm pomocníků.
které nazvali jahny, a první z nich byl sv. Stěpán. Sv. apoštolové
vkládali na ně ruce, a tím je posvětili a jim část své moci apo—
štolské dali, jak Duch Sv. apoštolům vnukal. Sv. Stěpán tedy
podřídil rozum svůj Církvi. Však víra jeho nebyla planá a mrtvá;
Duch Sv. sílil sv. jahna a on konal mnohé zázraky a divy. Když
kázal, slovo jeho bylo tak mocné, že obracel hříšníky k pokání
a k víře v ježíše Krista; mnozí z národa židovského uvěřili
v Pána ]ežíše. A tu fariseové a zákonnici, pak posluchači různých
Škol židovských, učenci znalí zákona Božího, povstali proti němu,
avšak nemohli odolati moudrosti jeho; Duch Sv. sílil jej, a on
přemohl je a vyvrátil všecky námitky činěné proti tomu, že Pán
Ježíš jest ten zaslíbený Mesiáš, Syn Boží. Představte si, moji
drazí, sv. Stěpána uprostřed oněch učenců židovských! Proti
němu stojí vážní, zkušení mužové, věhlasní, bohatí lidé,_vážení
V celém ]erusalěmě, výmluvní, a proti nim mládenec, sv. Stěpán,
ne mnoho přes dvacet roků starý, a odpovídá jim, s nadšením
hlásá, že oni nemají pravdu, pravda že spočívá v tom, co on
káže! Takovou nadšenou víru měl sv. Stěpán. On se za víru
V Ježíše Krista nestyděl, ale veřejně ji před celým světem, před
učenými i neučenými vyznal. Zdá se, jakoby se časy víře kato
lické nepřátelské vracely. Kde kdo sápe se dnes na Církev a na
Její sluhy kněze. Povstávají noví fariseové a zákonníci, kteří Církvi
vypovídají boj na život a na smrt. Již zjevno jest, že jedná se
o to, má—livládnouti Kristus, Syn Boží, ve společnosti lidské.
anebo má—lina rozvalinách křesťanských zbudovati se nová říše
bez Boha, bez Krista. Moji drazí, nebudeme-li státi na stráži
a hájiti odkaz křesťanských otců nejdražší, pak ——-nedej Bože _—
mohou nadejiti dnové, o nichž bychom musili říci: Nelíbí se
nám. Nuže, postavme se na obranu Církve a ]ežíše Krista jako
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svatý Stěpán, jenž nejen ježíše Krista veřejně vyznal, ale i smrtí
mučennickou oslavil.

2. Nábožní křesťané! Hlasatelé pravdy Boží nejednou za—
kusiti musili mnohých příkoří proto, že bez obalu neváhali dáti
pravdě průchod. Sv. jan Křtitel odpykal, že I—Ierodesovido očí
řekl pravdu, smrtí mučennickou. Něco podobného stalo se
i s\.Štěpánu,: jenž z nepravdy usvědčil učence židovské. Roz
hněváni svou porážkou, podnítili proti sv. Stěpánu lid, a dovo—
zujíce, že se rouhal, dovlekli jej před židovskou veleradu. Vele
rada byla sbor židovských kněží, učencův a zákonníkův, který
byl k ruce nejvyššímu knězi. Tu tedy obvinili sv. Stčpána,_ že se
rouhal Bohu & tupil Mojžíše. Ale ani před veleradou sv. Stěpán
se nezalekl, naopak Duch Sv. jej sílil a tvář jeho'stkvělalse ne
vinnosti a zmužilostí jako tvář andělova. jasně a zmužile hájil
sv. Stěpán svou víru. 'L Písma sv. dokazoval, kterak Sám Pán
Bůh zjevoval Své učení národu židovskému skrze proroky, a na
příkladech dovozoval, kterak Pánu Bohu protivil se národ ne
vděčný. a vrchol té nevděčnosti byl, že ukřižovali Syna Božího.
Po řeči té nastal veliký hluk; seskupili se kolem něho, však
hrdinný jahen se nezalekl, ale vyznal v nadšení: »Aj, vidím ne—
besa otevřená a ježíše sedícího na pravici Boží.< Vyznal, že věří
o Synu Božím, že vstoupil na nebesa a tam kraluje. Nehleděl,
že bude za to následovati smrt. Okázal, že mu je víra a spása
duše nade vše. — Hle, moji drazí, jaký to příklad víry živé
a vytrvalé! Ovšem za nynějších časů nežádá od nás Pán ježíš,
abychom obětovali život svůj za Něho, abychom smrt mučen—
nickou podstoupili.

Tak mnoho nežádá, ale žádá, abychom pOdle víry svě
živí byli, abychom víru svou hájili a vyznávali. Za
našich časův odchýlilo se lidstvo od Pána ježíse a Církve sv.
Svět nynější pachtí se jen po mamonu, aby si mohl každý za
opatřiti bezstarostný, co možná nejpohodlnější život, ať již to je
poctivým způsobem či hřísným, a o duši, o spásu svouvse ne—
stará. jen dobře se míti, at to je jakkoli, jen užívati! Ríká se
veřejně: Chceme míti nebe na zemi, po smrti 0 nebe nescojíme.
Není tudíž divu, že dle takových zásad to, co připomíná
na život posmrtný, na věčnou blaženost, na smrt a věčný-soud,
světu nynějšímu jest odporné; proto nauku takovou od sebe od
mítá, povrhuje jí a život na onom světě vůbec popírá. jenom
z toho důvodu zuří nyní ten boj proti náboženství, Církvi a kěžstvu.
Boj proti Kristu a jeho víře byl vždycky. již Samému Kristu
odpírali, ——nejinak vedlo se i sv. apoštolům a jich nástupcům.
Církev Kristova po celá staletí musila vésti boj proti nepřátelům
vnitřním i vnějším — Církev v boji tom sestárla ——ale neseslábla.
Boj proti Kristu & Církvi za našich dob vedený jest urputnější,
ježto nepřátelé užívají všech vymožeností novověkých proti Církvi,
ale nelekejme se tak mnoho. S námi iest Bůh, jest Kristus. Za
hyne, do zatracení věčného přijde mnoho duší v tom boji, ale
viru naši svatou, Církev naši katolickou nikdo nezničí! Sama ne—
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Věra zahyne, ale víra naše a Církev trvati budou dál! A tu, moji
drazí, když tak kolem nás zuří boj a se zdá, jakoby se vše spiklo
proti Církvi, musíme býti sami na sebe opatrní a sami dobře
starati se o duši svou, pevně státi při víře své, nejen víru v srdci
míti, ale, poněvadž víra beze skutků jest mrtva, víru svou vy
znávati svým životem, svými skutky! Každý, nechat jest vjakém
koli stavu a povolání, zjednávejme všude průchod svému nábo
ženství v domácnostech i v životě veřejném, ve společnostech, ve
schůzích, při volbách, všude, a nikdy za žádnou cenu nedopust'me,
aby se tupila anebo v posměch uváděla naše sv. víra. Ale i sami
na sobě musíme okázati víru svou! A jak ji okážemct> Nejlepším
vyznáním víry jest časté přijímání sv. svátostí, svěcení neděle
& svátků, zachovávání postův a časů zapovězených: krátce, 'za
chovávání přikázání církevních! A dnes obzvláště
se vám naskytá příležitost okázati svou víru! Dnes a ještě až do
sv. Tří Králů je čas zakázaný, tedy zábavy taneční jsou dovoleny
až po sv. Třech Králích! Nuže, okažte, že jste věrní katolíci!
Vyznejte víru svou: a dnes nikdo nechoď k taneční zábavě!
A nejen dnes, ale vždy plňme, co nám sv. víra poroučí. Tak
budeme podobní sv. Stěpánu v životě, následujíce statečnosti jeho
u víře.

Hle, moji drazí, jak svatý Stěpán víru v ježíše Krista ve
řejně vyznal nelekaje se ani hrozeb ani násilí svých odpůrcův,
ano, ani déšť padajících kamenů na jeho svaté tělo neuzavřel
ústa jeho, aby nevzdala chválu ježíši Kristu. Kristu žil a Kristu
umřel. Za to nyní požívá blaženosti věčné a Církev veškera
s úctou pohlíží k němu jako k _prvomučenníku. O, moji drazí,
obracejme zraky své často k tomu příkladu statečnosti u víře!
Posilujmež se jeho příkladem! Tak zvaná věda staví se dnes —
jako druhdy ti Alexandrinští — proti Kristu; usvědčujme protiv
níky Kristovy z nepravdy slovem, písmem. životem - a tak
budeme i my jednou viděti nebesa otevřena a Krista na pra
vici Boží. Amen. Fr. Wolf, kaplan v Dolní Kalné.

+336 *—

Řeěi příležitostné.
Kázání installační.

() sňatku duchovním.
»Zasnoubil jsem vás zajisté Kristu.:

lI. Kor. 11, 2.

Když se byl sestaral praotec Abraham, povolal k sobě správce
domu svého, Eliezera, a řekl jemu: »Jdi do země příbuzenství
mého a přived' odtud manželku synu mému Isákovim Ivzal
Eliezer deset velbloudů a mnoho vzácných darů a jel do Meso
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potamie. Když pak se přiblížil k městu, kdež bydlili příbuzní
Abrahamovi, zastavil se u studnice před městem a prosil Hospo—
dina za znamení zdaru, řka: »Která dívka, až ji požádám za
vodu, nachýlí ochotně věderce svého a dá píti netoliko mně,
nýbrž i mým velbloudům, ta budiž manželkou lsákovou.< [ stalo
se tak. Za chvíli přišla k studnici Rebeka, dívka z rodiny bratra
Abrahamova. Dala píti Eliezerovi, napojila jeho velbloudů a po
zvala ho k svým příbuzným. Eliezer požádal bratra i otce Rebe
čína, by dali dívku Isákovi za manželku. Oni svolili, Rebeka též,
Eliezer všecky obdaroval a odvezl Rebeku do domu Abrahamova.
Tak zasnoubil Eliezer Rebeku lsákovi.

Podobně, milí křesťané, přivedl apoštol národů sv. Pavel
obyvatele města Korintu ku poznání a milování Spasitele světa.
A protož psal jim právem, když byli již křesťané: »Zasnoubil
jsem vás zajisté Kristu.v Ve šlépěje sv. Pavla a ostatních
apoštolů vstupuje každý pastýř duchovní. Zasnubujeť duše lidské
Kristu Pánu. Ba co více! Pastýř duchovní, jsa viditelným náměst
kem ježíše Krista, zasnubuje duše lidské tež sobě, zasnubuje se se
svou osadou.

A aj! dnes slaví se duchovní sňatek nového duchovního pa
stýře s touto farní osadou. Slaví pak se podobným způsobem,
jako sňatek manželský. [ tento duchovní sňatek veřejně byl ohlášen
a od vysších úřadů ztvrzen. Duchovní pastýř uveden jest do
chrámu v průvodu svých oveček; zástupce vrchního pastýře před
stavil jej jeho osadě, odevzdal mu klíče tohoto chrámu Páně
jakožto odznak duchovní moci jeho a požehnal jemu i jeho
ovečkám.

jako jest památný manželům den jejich sňatku, tak má svůj
krásný smysl a význam i dnešní duchovní sňatek uzavřený mezi
novým duchovním správcem a touto farní osadou. Slušnoť tedy,
bych promluvilzevrubněo tomto sňatku duchovním.

Shlédniž, dobrý pastýři, Kriste Ježíši, na nás ve jménu Tvém
shromážděné a učiň, abychom, co budeme rozjímati, v srdci svém
zachovali a skutkem naplnili.

Vy pak, v Kristu shromáždění, nachylte sluchu svého k mé
řečí, kterouž počínám ve jménu Páně.

Pojednání.
O duchovním sňatku, kterýž se uzavírá mezi duchovním pa

stýřem a jeho osadou, dlužno věděti: 1. v čem tento sňatek
záleží a 2. k čemu obě strany zavazuje.

1. Tento duchovní sňatek není, milí křesťané, nic jiného, než
napodobením duchovního sňatku ježíše Krista, jejž popisuje sv.
apoštol Pavel těmito slovy: »Kristus miloval Církev a vydal sebe
samého za ni, aby ji očistil, posvětil a učinil slavnou, nemající
poskvrny ani vrásky; za to Církev poddána jest Kristum Efes. 5,
25—27. 24. — jakýž smysl mají tato slova apoštolova? Kristus
nás předešel láskou, jako předchází ženich svou nevěstu; miloval
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nás prvé, než my jsme I—Iomohli znáti & milovati; obětoval Sebe
Samého za nás, aby nás očistil od hříchů našich, posvětil, k Bohu
připodobnil, syny Božími učinil, Duchem Svatým obdařil a tak
nás učinil způsobnými milovati Boha; toho jsou si vědomi všickni
věřící a proto lnou srdečnou láskou k svému Spasiteli. jestit' tedy
podstatou toho duchovního svazku, kterýž jest mezi Kristem Pánem
a jeho Církví, láska; Kristus miluje Svou Církev, Církev pak mi—
luje svého Pána a Spasitele.

Každému duchovnímu pastýři vykázána jest částečka Církve
rozložené po všem světa oboru, aby ji spravoval na místě Kri
stově. Každá farní osada jest viníci, polem, dědictvím Páně.
Protož kdo jest duchovním pastýřem ze srdce, ten miluje ovečky
Kristovy jemu svěřené a jest hotov obětovati za ně vše, cokoliv
má, i svůj život. Věřící to uznávají a milují svého duchovního
pastýře láskou Kristovou, pronášejíce svou lásku k božskému
Spasiteli na jeho viditelného náměstka.

Tato láska, kteráž spojuje duchovního pastýře a jeho osadu,
jest láska nadpřirozená. Duchovní pastýř pokládá všecky, kdožkoli
jsou svěření jeho péči a opatrování, za duše vykoupené krví Kri
stovou. Smýšlít' jako sv. apoštol Pavel, jenž napsal: »Revkům i bar
barům, moudrým inemoudrým jsem dlužníkem.< Rím. 1,14.
»V Kristu _ležíši ani obřízka nic neplatí, ani neobřízka, ale nově
stvořením (3:11.6, 15. ——"[ak jest moji drazí. jako sv. apoštol
nehledčl na to, jest-li kdo Rekem čili barbarem, t. j. vzdělaným
čili nevzdělaným, moudrým čili nemoudrým, ani na to, jest-li kdo
?. obřízky čili z neobřízlzy, t. j. zrodu židovského čili pohanského,
ale všecky lidi stejně cenil jakožto nová stvoření účastná zásluh
Kristových: tak nehledí ani duchovní pastýř na to, jsou-li osad
níci jeho bohatí čili chudí, učení čili sprostní, dobří čili zlí, ale
cení všecky stejně jakožto duše krví Kristovou vykoupené a po
moci duchovní více méně potřebující. —- Tomu-li tak, nemohou
ani osadníc. na to hleděti, jest-li duchovní pastýř jejich bohatý
či chudý, více čili méně učený, mírný čili přísný, ale považují ho
pouze za náměstka Kristova.

Příklad této vzájemné, něžné, ryze křesťanské lásky máme
v církevních letopisech Moravy. jak velikou láskou lnuli svatý
Cyrill a Method k lidu moravskému, o tom svědčí slova sv. Cy
rilla na loži úmrtním. Pravilt' k svému bratru: »Hle, bratře, až
posud byli jsme oba spřežení, tálmouce jednu brázdu. A nyní
padám já na líše, ukončiv svůj den. Vím, že miluješ samotu klá—
šterní, ale neopouštěj proto učen-í svého na Moravě. Zůstaň u toho
dobrého lidu a vyučuj ho pravdě Boží.<< Sv. Method uposlechl
bratra a zůstal na Moravě. Když pak i on zemřel, doprovázeli
ho ke hrobu nesčíslní zástupové lidu, radujíce se z toho, že du
Chovní otec jejich všecko všem učiněn jest, aby všecky Kristu
získal. Tot“ důkaz, jakou láskou lnul lid moravský k sv. Cyrillu
& Methodu, že je pokládal za vyslance Kristovy, od nichž byl
ceněn jakožto lid dobytý drahou krví Beránka Božího.
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A tak, moji drazí, bývá až dosavade tam, kde jest dobrý
pastýř, a kde jsou dobré ovečky. Mílujít' se navzájem láskou Kri
stovou. A v tom záleží duchovní sňatek, kterýž váže duchovního
pastýře a jeho osadu.

2. Nastáváotázka: K čemu zavazuje tento duchovní
sňatek obě strany? Z toho, co jsme již uvažovali, vysvítá,že
a) duchovní "pastýř zavázán jest k u) bedlivosti a (3) trpělivosti,
&) osadníci pak že mají svého duchovního pastýře a) ctíti, 3) mi—
lovati a “(l poslouchati.

a) Duchovního pastýře zavazuje duchovnísňatek,
o němž jsme mluvili, a) k bedlivosti. Sv. apoštol Pavel píše:
»Duchovní správcové Vbdí nad vámi jako ti, kteříž mají vydati
počet za duše vaše.<<Zid. 13, 17. — Tážete se, milí křesťané. jak
přísný počet budou vydávati před Bohem duchovní pastýřové za
duše jim svěřené? 0, nad tento počet nemůže býti přísnějšího.
Cím více komu svěřeno, tím více bude od něho požádáno. A du
chovnímu pastýři svěřen jest poklad nesmírně veliký, duše ne
smrtelné, vykoupené krví Kristovou. jediná duše lidská jest dražší
nade všecken svět. »Neboť co platno člověku,<f praví Sám Spa
sitel, »kdyby všecken svět získal, duše pak své škodu trpěl? Aneb
jakou dá člověk náhradu za duši svouřa Mat. 16, 26. Záleží—li
tolik na jedné duši lidské, jak velikou cenu má teprve množství
duší, jak vzácným pokladem jest osada čítající až několik tisíc
duší! V pravdě, jako ten, jemuž svěřen drahý poklad, ve dne
v noci nad tím pokladem bdí, pozor dávaje, aby se ani nejmenší
částka jeho neztratila a neporušila: tak musí bdíti iduchovní
pastýř nad dušemi, kteréž mu svěřilaCírkev jménem ]ežíše Krista.
by svou vinou neztratil ani jediné. jak musí dávati pozor na každé
své slovo, na každé své hnutí, na každý svůj krok, aby žádný
ze svěřenců jeho se nepohoršil, ale spíše v dobrém utvrdil'. --»—
Hle, biskup. jemuž svěřil sv. apoštol ]an jakéhos nadaného jinoclia
k vychování, plakal hořce, když měl vydati počet za toho jinocha

před sv. apoštolem, neboť svědomí mu pravilo, že zavinil zkázu
jeho přílišnou povolností. Jaký teprv pláč bude před soudnou
stoticí Boží, bude-li usvědčen důchovní pastýř, že jeho nedbalosti,
lhostejnosti, nevšímavostí zahynula duše nejedna! Aj! to pomyšlení
musí učiniti každého duchovního pastýře bedlivým.

(3) K bedlivosti musí přistoupiti ovšem i trpělivost.
»V trpělivosti zachováte duše své.<< Luk. 21, 19. Toto slovo
Kristovo jako by bylo řečeno duchovnímu pastýři zvlášť. —
Vskutku, bratří nejmilejší, není trpělivosti nikomu ,na světě po
třebí tou měrou jako tomu, kdož vede jiné ku spasení. ——Práce
jeho nepřináší okamžitého ovoce. Vysázíš-li na švém sadě ušlech
tilý štěp a ošetřuješ—liho pilně, můžeš se dočkati za několik let
krásných & chutných jablek. Ale kněz, kdyby pračoval na vinici
Páně i padesát let,“nepozoruje mnohdy žádoucího výsledku, a to
ho naplňuje strachem a malomyslností. A co ho ještě více sklí
čuje. jest pomyšlení, že, ač se snažil vždy nasíti na své osadě
jen dobrého semene, přece na mnoha stranách ukazuje se i koukol.
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I uchvátí ho plamen horlivosti a ponouká ho, aby ihned šel a
koukol ten vytrhal. A nepomní, že by mohl vytrhati s koukolem
i pšenici, a že tedy potřebí koukol mezi pšenici snášeti. Nemá-li
tedy duchovní pastýř ve své horlivosti ochabovati, musí bojovati
proti trudným myšlenkám. Musí si připomínati především slov
apoštolových: »Ani ten, kdo sází, jest něco, ani ten, kdo zalévá,
ale Bůh, jenž dává vzrůst. Ale jedenkaždý vezme vlastní odplatu
podle své práce.<< l. Kor. 3, 7. 8. Proč bys se tedy trudil, když
víš, že budeš vydávati počet před Bohem pouze za svou snahu
& práci, nikoli za její užitek a výsledek? — Musíš si také připo
mínati, že překážky, které se ti kladou v cestu, nepocházejí vždy
ze zlé vůle, nýbrž ze slabosti, z vrtkavosti, nedostatku poznání a
uvážení; budeš-li to míti na paměti, budeš se kloniti vždy ku
snášelivosti a trpělivosti.

Tyt' jsou závazky, kteréž má duchovní pastýř k svým osad
níkům.

b) A jaké závazky mají osadníci k svému duchovní—
mu pastýři? Mají ho, jako dítky svého otce: a) ctíti, (:) milo
vati, \;) poslouchati. ,

1) »Komu čest, tomu čest,<<píše sv. apoštol Pavel. Rím. 13, 7.
Duchovnímu pastýři náleží čest pro jeho důstojenství, _proto
že jest náměstek Kristův a prostředník mezi lidem a Bohem.
A protož, jako otec zůstává otcem přes všeliké své křehkosti, tak
jest ctihoden i duchovní pastýř, byť se ukázal někdy slabým a
nedokonalým člověkem. jenom Chám jest toho schopen, by se
posmíval svému otci. ]acíž to tedy osadníci, kteří se neostýchají
lidské křehkosti svého otce duchovního veřejně přetřásati? Kdo
z vás jest bez hříchu, vrziž na něj první kámen!

.3) Svou lásku dávají dobří osadníci svému duchovnímu
pastýři najevo rozmanitým způsobem. Radujit' se s radujícím a
pláči s plačícím. Vědouce, co by mu způsobilo zármutek, pilně—
Se toho varují; vědouce, čím by mu způsobili radost, horlivě si
toho hledí. ——Svatými jsou jim slova apoštolská: »Sdělujž se
ten, kdož přijímá naučení v slovu, všír'n statkem s tím, od něhož
béře naučení.<<Gal. 6, 6. Protož nepřijde dobrým osadníkům ani
na mysl, by svému duchovnímu správci chléb vezdejší záviděli a
ujímali, ale spíše myslí na to, by mu byli ve věcech časných
právi a za všeliká dobrodiní jeho vděčni. Nepřízeň ztrpčuje člo—
VČku každé Sousto; láska mění i smetí ve zlato.

“;) Nejlepším však důkazem, že si váží osadníci svého du
chovního pastýře, jest jejich poslušnost aneb ochotné se po
drobování všeliké spasitelné kázni od něho zaváděné. jsout' pře
svědčeni dobří osadníci, že, kdo kněze slyší, Krista slyší, & kdo
knězem pohrdá, Kristem pohrdá. Vědít' také, že by jim nebylo
užitečno, kdyby pracoval mezi nimi se stýskáním a ne s radostí

ten, jenž má vydati počet za duše jejich.*
*

Dnes vešli jste ve vzájemný duchovní sňatek vy, ctihodný
bratře v Kristu, a vy, v Kristu milované ovečky. Ode dnešního.
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dne máte se milovati navzájem láskou Kristovou. Láska jest
svazek dokonalosti. Vás, bratře v Kristu, bude pobádati tato
láska, byste konal všecky povinnosti kněžské svědomitě a s trpě
livostí. Vás pak, milí osadníci, bude pobádati láska Kristova,
byste prokazovali svému duchovnímu otci čest, přízeň a po—
slušnost. '

Setrvejtež tedy v lásce Kristově a budete blahoslavení.
tEjhle, takt“ bude požehnán člověk, kterýž se bojí Hospodina.<
Z. 127, 4. Těmi slovy svolává se požehnání Boží na ženicha a
nevěstu při mši sv. za ně obětované (communio). I na vás, drazí
v Kristu, seštoupí požehnání Boží, budete-li jednati dle dnešního
naučení. Požehnání Boží bude provázeti, ctihodný bratře, všecky
vaše tužby a řeči, všecky kroky a činy. Požehnání Boží bude
spočívati, milí osadníci, na vašich pracích a příbytcích, na vašich
rodinách a dědinách. Na ten úmysl bude se obětovati dnes nej
dražší oběť těla a krve Páně. Spojmež všickni svůj úmysl s úmyslem
kněze obětujícího, a kdykoliv se obrátí od oltáře a bude zpívati
»Pán s vámi,“ rcemež zbožně a srdečně: »I s duchem tvýmla
Amen. KI Mark/ao.

Promluva.
již ku Členům Jednoty Svatováclavské konal Dr. An
tonín Vřešťál, člen téže Jednoty, dne 3. října 1897

v chrámu Páně u sv. Tomáše v Praze.

Šlechtic jakýsi přehlížeje statky své seznal při této příležitosti
vážného a úctyhodného, starého již, ale přece ještě čilého rolníka,
jehož rozumné a promyšlené odpovědi svědčily o četných jeho
zkušenostech; šlechtic častěji s ním hovoříval, a jednou také
otázal se jej, jak dlouho již žije. [ obdržel v odpověď, že teprve
dvacet let. »Jak je to možno,c zvolal šlechtic udiven, »myslilt'
jsem, že jsi alespoň sedmdesát let stár, ne-li více.<< »A nemýlíte
se, milý pane,a odvětil rolník; »jsem skutečně více než sedmdesát
let stár; vy však netázal jste se po mém stáří, nýbrž jak dlouho
žiji, a věřte, že žiji sotva více než dvacet let. jinošský a mužný
svůj věk ztrávil jsem ponořen ve hříších, slouže světu a sobě;
a jest tomu asi dvacet let, co jsem při missii seznav scestí své
na novou se dal dráhu a nový započal život, čili lépe řečeno,
vůbec započal život pro Boha a jeho svatý zákon; před tím byl
jsem mrtev, alespoň dle duše své.<< A šlechtic zamysliv se nad
tímto překvapujícím a poněkud neobvyklým výkladem, doložil:
»Pravdu máš; jestit skutečně tomu tak, že leckdos, ač mnohá
čítá věku svého leta, přece poměrně krátkou jen dobu žije
neb Žlim

A v té věci, drazí přátelé, co platí o jednotlivých osobách,
platí i o souhrnu jich, o spolcích, bratrstvech a jednotách. ]sout
lidé dobří, jsout jiní, o nichž dlužno tvrditi opak, a jsout' i tací,
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0 nichž ani jedno ani druhé říci"nelze, kteří okolnostmi vedeni
brzo sem brzo tam se kloní; podobně pak se to má i s jedno
tami a spolky; majíť některé z nich účel šlechetný a dobrý,
Ojiných dlužno tvrditi opak, o jiných opět nutno v různých
dobách různý pronášeti úsudek, jelikož dle ducha času a různých
jiných okolností brzo sem brzo tam směřují.

Kam patří, drazí přátelé jednota naše? O tom nemůže býti
nižádné pochybnosti, že dobrý jest účel jednoty naší, katolické
Jednoty Svatováclavské, nebot“ zdaž může býti lepší, šlechetnější
a krásnější účel než jest oslava služeb Božích, úcta nejsvětější
SVátosti oltářní, péče o vlastní blaho své? Avšak, drazí přátelé,
nestačí jen, aby účel jednoty byl dobrý, dlužno také oto starati
se, aby účel byl prováděn, aneb abych se přizpůsobil rčení onoho
_rolníka, o němž jsem hned z počátku vypravoval: Nestačí, aby
Jednota dobrý účel mající jenom trvala, ona musí také žíti.
Táže-li se nás kdo: »jak jest stará, jak dlouho trvá vaše je
dnotařa odpovíme: »Deset let již trvá, neboť právě desítiletí
tomu, co založena byla jednota naše.<<Než mohl by takéi někdo
nás se ptáti: »jak dlouho ž ij e katolická jednota Svatováclavská>
a Žije li vůbecř<< Avšak, díky Pánu Bohu za to, i na tuto otázku
můžeme kladnou dáti odpověď, naše jednota žije, ona žije po
Celých deset let, ona tak dlouho již žije, jak dlouho trvá, věrna
úkolu svému hned z počátku přijatému plnila jej po deset let,
Plní jej doposud, a dá Pán Bůh, že i v budoucnosti nepřestane
Jej plniti. -'

jest to zcela přirozeno, že poutník, uraziv značnou část cesty
SVČ,zastavuje na chvíli krok svůj a rozhlíží se po krajině, hlavně
za tou příčinou, aby seznal, zdali po pravé cestě kráčí. A tak,
drazí přátelé, dnes, na sklonku desítilete'ho trvání, a to nejen
trvání, nýbrž i života jednoty naší, pozastavme kroky své a roz
hlížejme se, zdali kráčíme po cestě pravé, a tu již nemám na
mYSli Jednotu jakožto celek vždyť jsem řekl, že trvá a žije ——
nýbrž působení jednotlivých členů jednoty té a snahu jejich za
saditi se o provedení dobrého účelu, zvláště pak vjednotlivostech
& podrobnostech, tam, kam jejich působnost dosahuje; nebot,
drazí přátelé, netajme si toho, nenít dosti na tom, že členy je—

nOty js me, musít' i život náš býti takovým, jaký na členy
Jednoty sluší; nestačít', abychom sluli členy katolické jednoty

vatováclavské, nýbrž každý, kdo jménem tím se honosí, necht“
Sleduje také patrona jednoty naší a vlasti naší, necht“každý z nás

_áclavem jest v kruhu jemu přístupném.
Svatý Václav věrně plnil veškeré své povinnosti k Bohu,

Zvláště však vždy a všude, kdekoliv toho bylo zapotřebí,-hájil
a bránil svatou křesťansko—katolickou víru. A měl světec náš po
Stavení dosti těžké, neboť v Cechách tehdáž ještě na četných
m'ístech bujelo pohanství. On však úkolu svého se“ nelekal. Ne
násilím, ale vlídným poučováním a přesvědčováním, při tom však,
vde toho potřebí bylo, rázným a přísným jednáním toho docílil,
ze POhané, poznavše blud svůj, přiklonili se ku pravdě samo

Rádce
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spasitelné. Nám arcit', drazí přátelé, není zapotřebí, abychom bo—
jovali proti bludům pohanským; jsou však četná jiná nebezpe
čenství a úskalí naší víry; nechtěje pak všechna je vypočítávati,
na jedno pouze poukazuji, a to ne nejmenší; míním náboženskou.
netečnost a lhostejnost; a zajisté, drazí přátelé, skoro těžko říci,
co škodí víře více, zda zřejmý, otevřený odpor, čili netečnost
a nedbalost ve věcech náboženských; a proti této netečnosti
musíme bojovati a v šik se stavěti; proti této lhostejnosti mu
síme jakožto zbraně užití všeho toho. co Jednota Svatováclavská
na nás, členech svých, žádá a k čemu posledníjednatelská zpráva
výmluvnými slovy vybízí, my musíme víru svou vyznávati slovem
i skutkem všude a před každým, nejen před katolíky, nýbrž,
bude-li toho třeba, i před nevěrci a tupiteli našeho náboženství.
Kázati o víře a výtečné spisy o kráse její vydávati jest zajisté
záhodno a užitečno, samo však nestačí, nepřipojí-li sek němu
skutek. Zdaž by nám, stydicím se za skutky, nemohli odpůrcové
naši vy-týkati, že jinak mluvíme a jinak jednáme? »Kdyby vaše
víra,: tak by nás mohli odbývati, byla tak vznešená, jak vy
p'ravíte, nestyděli byste se za ni, nebot za věc dobrou, šlechetnou,
krásnou styděti sc jest zbytečno, ale za věc špatnou, škodlivou
a ohavnou dlužno styděli se; vy pak stydíce se za viru svou
sami ji odsuzujete; a nám to pokládáte ve zlé, že se k ní nehlá
síme; jak se to srovnávářa A zajisté drazí přátelé, takto mluvíce
soudili by protivníci naši po právu. Pravít' staré pořekadlo : »Slova
srdcem hýbají, příklady však táhnou.< Svatý František z Assissi
vyzval kdysi řeholního bratra k vycházce, řka: »Půjdeme městem
a při tom budeme kázati.<< Vyšli z brány klášterní; bratr, kde
koliv viděl příhodné místo neb více lidí pohromadě, pozastavil se
očekávaje, že František započne řeč svou, jak to tehdáž bylo
v obyčeji, že i na ulicích a náměstích při nahodilé příležitosti se
kázávalo; Ale František dále kráčel se zrakem vážným, pohledem
skromným; a tak prošedše městem vrátili se do kláštera. Tu pak
bratr tázal se světce: »Bratře Františku, vždyt“jsi řekl, že budeme
kázati, ale nestalo se tak.< A světec mu odpověděl: »Mýlíš se,
bratře; kázali jsme; ne sice slovem, nýbrž skutkem a dobrým
příkladem; a věř mi, milý bratře, v dnešních dobách třeba ká
zati nejen slovem, ale i příl<ladem.< A co řekl svatý František
o době své, to v téže, ano snad i větší míře platí také o době
naší. I obracím se tudíž k Vám, mužové katoličtí a členové
jednoty Svatováclavské, podporujte nás kněze, budiž každý z Vás
kazatelem v kruhu svém. Bud'tež kazateli, když ve slavném prů
vodě, hořící svíce v rukou majíce, před nejsvětější Svátosti oltářní
kráčíte, a učte lid Toho poznávati, jenž ve způsobách chleba a vína
se skrývá; buďtež kazateli, když zvelebujíce přítomností svou
služby Boží, zbožným a zaníceným“ zrakem pohlížíte k oltáři, na
němž se koná oběť nejvznešenější, a úctyplným chováním okažte
lidu, jak mši svaté přítomen býti má; buďtež kazateli, když při
církevních průvodech za hlaholu krásnýchMarianských písní po
zdravujete nebes Královnu, a učte lid k ní bráti své útočiště
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V každé tísni a ji o přímluvu prosíti; buďtež kazateli, když pějíce
posvátné žalmy, v Pánu zesnulého spolučlena doprovázíte k po
slednímu odpočinku; jestiť každý pohřeb zřetelně »Memento mori<<,
avšak pohřeb, jak jej vystrojuje Jednota Svatováclavská, budí
touhu po smrti křesťanské, šťastné; buďte kazateli všude, kde
Spolkově vystupujete; avšak, drazí přátelé, buďte kazateli i ten—
kráte, kdy sami o své újmě jednáte; buďte kazateli ve svých
rodinách a tam zasad'te především páku působnosti své, neboť
hodná, zbožná, spořádaná rodina, toť nejpřirozenější, “nejpevnější
a nejlepší základ společnosti lidské a státu; buďte kazateli mezi
SVÝmi příbuznými, přáteli a známými, buďte kazateli v domě
svém i mimo dům, ano, drazí přátelé, každý z nás budiž Vá
clavem v kruhu svém.

Svatý Václav neobmezil se však v lásce své na Boha, on
miloval i bližního svého; i nemůže jinak býti, pravá láska k Bohu
zahrnuje v sobě %lásku k bližnímu. A protož, drazí přátelé, je
dnajice s bližním, buď si on _kdokolív, buďme Václavy, jednajíce
vlídně, laskavě, trpělivě. Některé stavy, některé spolky a jednoty
mají svůj stejnokroj aneb alespoň odznak, jímž se od jiných liší;
tak i katolický křesťan mějž svůj stejnokroj a odznak, ten však
nebudiž hledán v šatě, nýbrž v jednání. V církevních dějinách
čteme, že v prvních stoletích Církve snadno bylo křesťana roze
_znatiod pohana, aniž by teprve tázáno se bylo po náboženství
jejich; lišiliť se životem svým, jelikož každý dobrý křesťan vzorně
plni povinnosti své, a špatných křesťanů tehdáž vůbec žádných
aneb alespoň skoro žádných nebylo; až později se vyskytovali,
1<dynáležeti Církvi katolické žádných nevyžadovalo obětí a po
hanství mizeti počalo; avšak potom zase týž rozdíl, který před
tím stával mezi křesťanem a pohanem, pozorován byl mezi kře
Sťanem dobrým a špatným. Církevní pak dějiny nejen že nám
O tom vypravují, ale vyskytuje se v nich i mnohý případ, že
Právě tento bezúhonný život, obětivá láska a nezištná vlídnost
dobrých křesťanů to byly, které mnohého pohana do lůna Církve,
_mnohého zbloudilce na pravou cestu uvedly. Vždyť přece blízka
JveStmyšlenka, že dobrým a pravým musí býti náboženství, které
slechetné _skutky plodí. »Po ovoci jejich poznáte je,< praví Pán
a Spasitel náš, nuže tedy okažme a dokažme ovocem svým,
P_10dysvými, že jsme zdravým stromem, vyrostlým ve vinici Spa
Sítele a Mistra našeho, štěpeným a pěstovaným milostí Jeho.
_, A mezi těmi plody nescházejž jeden zvlášť ušlechtilý; jest
Jim láska k vlasti. Víte dobře, drazí přátelé, že lásku k vlasti
nám velí naše víra, a že láska k vlasti jest tudíž naší povinností.
Neníť mi zapotřebí, abych vám, členům ]ednoty Svatováclavské,
Siřeji teprve 0 této povinnosti vykládal, dobře věda, že ji nejen
znáte, ale i plníte. se pak přece o ní v řeči své se zmiňují, má
příčinu zcela jinou: vytýkajíť nám nepřátelé naši, že nemáme citu
pro svou vlast a lásky k ní, naše snahy že jsou nevlastenecké,
ano i vlastizrádné. O, jaká to bláhová & pošetilá pomluva! Pravý
katolík že by nemiloval vlasti své? Dobrý křesťan že by tak za:

4*
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nedbal povinnost svou? Kdo nám vytýká zločin ten? jsou to
lidé upírající Boha, neznající zjevení jeho, jsou to lidé, v jichž
srdci zanikla víra a uhasla zbožnost; a ti se opovažují pomlou
vati nás, že nemáme lásky k vlasti? A mají ji snad oni? Zkou
mejme dějepis, šestitisícíletá zkušenost nás učí, že jen tam bylo
lze nalézti vlastenectví, kde vládlo náboženské přesvědčení, třeba
i nebylo pravé; a naopak, že lidé opovrhující veškerým nábo
ženským vyznáním, přestali milovati rodnou zemi svou. Však
odpůrcově naši dobře vše to vědí a přece nás pomlouvají; vidí
naše snahy, naše platné, služby vlasti prokázané, & přece nám na
cti utrhají; jsou přesvědčeni, že v nebezpečí my bychom v prvních
řadách stáli na obranu vlasti, a přece nám spílají. Nuže, proč
toto pomlouvání, na cti utrhání a spílání,> Poněvadž vědí, že nás
to bolí; jim se nejedná o zjištění pravdy, jim se jedná oto, aby
zranili srdce naše, a k tomu jest jim každý prostředek vhod,
i také poImluva a lež. Než, drazí přátelé, má nás to snad od—
strašiti;> O, nikoliv, však svatému Václavu nevedlo se jinak. Mělt'
on snahy nejšlechetnější, milovalt' on upřímně vlast svou, hotov
byl vše pro blaho její dáti, a přece v jeho vlastním národě dosti
bylo těch, kteří podezřívajice snahy jeho, vinili jej, že vlast svou
zaprodal cizincům, ba ani toho se neštítili, přiměti a svésti Bole—
slava ke kruté bratrovraždě. T0 snášel svatý Václav, a my chtě
jíce býti Václavy nesmíme podobného údělu se báti. Však světec
náš, ač dobře věděl, že vlastní rodáci jeho, 0 jichž blaho pečoval,
jej nenávidí, ač věděl, že nevděkem se mu splácí a pikle proti
němu sestrojí, ač věděl, že i vlastizrádcem nazýván bývá, ne
přestal milovati svou vlast, ano, kdyby to bylo možno, láska
jeho k vlasti všemi těmito útrapami jen by se byla rozmnožila
a rostla. A to osvědčil nejen za života svého, nýbrž i po smrti
své; však naše vlastenecké dějiny dokazují nám, že světec náš
v nejvážnějších nebezpečích vlasti své pomáhal a přímluvou svou
ji od záhuby chránil; však také vždy mu byl národ vděčen ———
až na nečetné výjimky našich dob, bohužel, že tak přiznati se
musíme. ,

Ipřipadá mi tu na mysl zvláštní myšlenka, kterou Vám,
drazí přátelé, na sklonku dnešní řeči své vyložiti chci; a ta platí
nejen o sv. Václavu, nýbrž i o ostatních našich svatých patronech,

„zvláště těch, kteří ve vlasti naší se zrodili, aneb alespoň v ní žili
a působili. Mimo světce našeho jest to sv. Cyrill, sv. Methoděj,
sv. Vojtěch, sv. Prokop, sv. jan Nepomucký, sv. Ludmila. Oni
všichni vlast svou vřele milovali; oni všichni zakoušeli nevděku
vrstevníků a rodáků svých; a oni všichni, ač bolestí naplněno
bylo srdce jejich, nepřestali milovati vlast svou. A tato myšlénka,
drazí přátelé, blahou mne naplňuje útěchou, vždyť bez ní bych
se musil báti o naši milou vlast a strachovati o budoucnost její.
Neboť v naší době, v posledních letech vyskytli se někteří —
bud'si, že neznají dějepis anebo že, znajíce ho, ze zlé vůle zúmyslně
jej překrucují, nechci a nemohu o tom soud svůj pronášeti, pře
nechávaje to osobám povolanějším, — tedy vyskytli se někteří,
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Již 2 veškerých svých sil hanu kydají na svaté patrony naše, vy—
týkajíce jim, že cizím sloužili záměrům a poškodili prospěch ná
rOda, at' pomlčím z úcty o výtkách ostatních. Zdaž by nebylo
pochopitelno, kdyby tito světcové odvrátili se od národa, zjehož
Středu tento nevděk vychází? Po lidsku tak pravím. Bylo by to
Zajisté pochopitelno, kdyby svatí patronové naši nedokonalostem
přístUpni byli, kdyby byli lidmi asi takovými, jako na příklad
Právě jejich tupitelé a hanobitelé jsou. Avšak, Bohu díky,
tak nízkého smýšlení nebyli ani tenkráte, pokud ještě v těle
Švém na zemi dleli, tím méně arcit nyní, kdy dokonalostí do
Sedše přijati jsou do slávy věčné. A proto, díky Pánu Bohu, ne
Fřeba nám báti se o naši milou vlast a strachovati se o budoucnost
Její. Avšak přece jen, žel, že tomu tak, z našeho národa vyšli
oni tupitelé a hanobitelé; nemyslíte, drazí přátelé, že spravedlnost
ÉOhožádá, a že svatí patronové mají na to právo, aby zase mu
Zové našeho národa křivdu jim učiněnou, pokud možno, na
pravni?

A proto vznáším k vám, drazí přátelé, prosbu. jste právě
Připraveni slavnostním průvodem vydati se na hrad Pražský, do
Onoho velechrámu, v němž těla mnohých těchto svatých patronů
Odpočívají; sbor váš zapěje staročeský chorál o svatém Václavu,
V něm pak se vyskytují jména svatých našich patronů; děje se
tak za tím úmyslem, abychom prosili o jejich přímluvu, aby ne
dali nám zahynouti; dnes však k tomuto úmyslu, a tot' žádost,
kterou vznáším k vám, připojte úmysl ještě jiný: slavné pro
ZPěvování jejich jmen celým vaším sborem budiž jim zadost
učiněním za pohanu a úkory jim způsobené. Okažte světu, že
Odsuzuji'cejednání oněch tupitelův a hanobitelův, milujete a ctíte
svaté patrony své, okažte světu, že ničím od této úcty odvrátiti
Se nedáte, okažte světu, že vy, mužové křesťanští a členové ka
tolické jednoty Svatováclavské: právě tak jako jste po deset let
S hrdosti se přiznávali k víře, kterou svatí patronové hlásali, že
Právě tak i v budoucnosti k ní se přiznávati a v ní vždy setrvati
Chcete. Amen.
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85.

Připomínal jsem vám, moji drazí, předešle, jak ku přijetí
sv. pokání se připraviti třeba; v čem záleží nejdůležitější pří
prava? Co jest zpytování svědomí? jak máme se pomodliti před
zpytováním svědomí? Nač máme se nejprve rozpomenout.> A
v jakém pořádku máme napotom své svědomí zpytovat? Kde a
jak zpytoval syn marnotratný svědomí své? Co pocítil v srdci
svém, hned jak těžkou vinu svou poznal? Jak zvolal? Nad čím
se rmoutil? Co si umínil? V tom právě jevila se jeho lítost a takovou
máme i my vzbuditi, jakmile jsme svědomí prozpytovali. Nad
čím máme se rmoutiti? Co si máme umíniti? Pamatujte si tedy,
že lítost jest zármutek duše, že jsme hřešili, s pra
vým úmyslem, budoucně nehřešiti. Op. Takové lítosti
jest k odpuštění hříchů nevyhnutelně potřeba; kdo by nelitoval,
že hřešil, tomu by Pán Bůh hříchů neodpustil. Vždyt' i vy, jestli
jste nějakou rozpustilost vyvedly, musily jste s pláčem otce od
prosit a slíbil, že to vícekráte neuděláte. jest tudíž lítost první
podstatná část sv. pokání; které jsou dvě ostatní podstatné části?
K pravé kajicnosti jest tedy nejprve lítosti potřeba; ale o tu
máme Ducha Sv. prositi. jak se za ni modlíme v té přípravné
modlitbě před zpytováním svědomí? jsou někteří lidé srdce za
tvrzelého, že ani nad sebe větším hříchem lítosti nepocítí; znáte
takové odstrašující příklady? (Kain, lidé'před potOpou, Cham,
Saul, ]idášJ Proste Ducha Sv., aby chránil vás před takovou
zatvrzelosti, ale aby pohnul srdce vaše k lítosti. Pravím, aby
pohnul srdce vaše; kde tedy cítiti máte tu lítost? Proto
pravím, že lítost pravá jest vnitřní. Op. Ovšem, vyjadřujeme
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také slovy, co cítíme v srdci, jako předešle jsem vám předříkával
takovou modlitbičku ku vzbuzení lítosti a niíváte i v modlitebních
knížkách takové modlitby a katechism také uvádí, jakými slovy
lltost vzbuditi máte; ale pamatujte, že nestačilo by vám, odříkati
tu modlitbu, kdybyste lítost v srdci necítily. Maří Magdalena
na př. ani nic nemluvila v domě Simona malomocného u nohou
Ježíšových a přece jí Pán ježíš odpustil hříchy, poněvadž litovala
v srdci; jak to bylo na ní znát.? jaká byla tedy lítost její?
O takovou vnitřní lítost proste Ducha Svatého.

Však uvažte také, co hlavně ku lítosti nás pohnouti má.
Mohu vám připomenouti kajícího Petra, když božského Mistra
po třikráte zapřel. Pán ježíš mu to předpověděl, ale on se za—
přisahal, že toho neučiní. Když pak strachem dohnán, nechtěl
Se hlásiti k Pánu ježíši, ano i přísahou se dokládal, že I—Ioani
hezná: tu pohlédl naň Pán ježíš, jakoby mu připomenouti chtěl
jeho věrolomnost; a ten pohled pronikl téměř duši Petrovu, on
cítil tu trpkou, ale zaslouženou výčitku Pána ježíše: »Hle, já jsem
tě vyznamenal přede všemi učcnníky, já jsem se za tebe zvlášť
modlil k Otci nebeskému, na tobě jsem vzdělal Svou Církev,
tebe jsem za svého zástupce a za vrchního správcve království
_Božíhoustanovil: a tys takhle se Mi zpronevěřil! Cim zasloužil
Jsem toho nevděku od tebeP<<Spravedlivá tato výčitka, již pocítil
Petr z pohledu Ježíšova, dotkla se tak bolestně srdce Petrova,
Že odšed ven plakal hořce. Co tedy pohnulo Petra k lítosti? Ano,
bolestný pohled toho dobrotivélio ježíše, jehož lásku nevděkem
Splatil, jehož z bázně před lidmi zapřel. A přece svého božského
Mistra tak vroucně miloval; proto mu bylo té urážky nyní tak
líto tlítost dokonalál; on tak vřele si přál s ježíšem Kristem
Zůstati na věky, nyní však, poněvadž jej zapřcl, musil se obávati,
že i Pán ]ežíš jej zapře před Otcem nebeským a od Sebe ho
zavrhne; proto se toho tak děsil (lítost nedokonalá). Tot byly
pohnutky nadpřirozené a proto i lítost Petrova slove nadpřiro
Zená. Taková musí býti lítost kajicníka, aby odpuštění dosáhl.
Jsou ovšem i přirozené příčiny a pohnutky ku lítosti, jako na př.
že se komu hanba neb škoda stala; však taková přirozená lítost
nedosahuje odpuštění hříchů, ale spíše mnohdy k zoufalství do
bání, jako jsme viděli u ]idáše. On také litoval, že Pána ježíše
zradil, ano přinesl i peníze nejvyšším kněžím židovským zpět; ale
proč tak učinil; Hanbil se nyní za svou zradu, věděl, že se
k učenníkůrn Ježíšovým nesmí více hlásit, že bude u všech v po
hrzení jako zrádce: a toto poznání nepřivedlo ho ku kajicnosti,
ale k zoufalství. jaká tedy musí býti vaše lítost? A zajisté jako
na Petra i na vás hledí ježlš Kristus; On vás za miláčky Své vy
volil, On chtěl z vás vychovati dítky Boží, On vám království
nebeské sliboval; a jak vy jste se zachovaly k svému božskému
Příteliř Na Jeho lásku jste zapomínaly, ]eho výstrah jste nedbaly,
chováním svým jako Petr jste I-Io zapíraly. Nevděkem vaším
zarmoucen patří na vás; nepohne vás ten bolestný pohled ježíšův
jako Petra ku lítosti?



A jak velice asi jest třeba hříchů svých litovati? Nesmí
to býti lítost jen povrchní, jako lituje na př. chlapec nezvedený
jen potud, pokud bolest cítí ze zasloužen' o potrestání aneb jako
člověk, jejž trápí následky z utrpené škody. Poněvadž nadpřiro
zená lítost hlavně na Boha zřetel béře, který jest náš svrchovaný
Pán a největší dobrodinec, spolu i nejspravedlivější Soudce: proto
i urážka, které jsme se proti Němu hříchy svými dopustili, musí
nás více boleti než cokoliv na světě a proto říkáme, že pravá
lítost musí býti nade všecko. (Op.) A kdo má tedy takovou
lítost? Pamatujte si, že lítost nade všecko má, kdo se více rmoutí,
že Boha urazil, nežli by se rmoutil, kdyby to byl ztratil, co mu
na světě nejmilejší jest. (Op.) Takovou lítost pocítil syn marno
tratný, když rozpomenul se na svou nevděčnost k Bohu a k otci
svému. Oželel již všeho majetku. který promrhal, oželel i všech
zábav se společníky, kteří jej opustili; uznává, že není hoden
slouti dále synem toho dobrého otce, jehož byl opustil: vše to by
rád oželel, jen kdyby otec se zase naň udobřil a jej jen za nej
poslednějšího služebníka přijal. Tak litoval i Petr, že zapřel svého
božského Mistra, a byl by se nyní nezpěčoval, kdyby ho byli
chtěli svázat a s Pánem ]ežišem na smrt vydat, jen kdyby směl
doufat, že mu Kristus Pán nevděk jeho odpustí. Tak nade všecko
máme litovati i my hříchů svých.

A kterých hříchů máme tak zkroušeně litovati? Snad jen
těch nejhorších a nejtěžších? Víte, že každý hřích jest ošklivý,
každý že jest urážkou Boha a každý že nám na duši škodí;
proto máme všech hříchů želeti a lítost naše má býti o bec ná
(Op.) Kdo tedy má, lítost obecnou? Tak rozpomenul se onen
kající lotr na kříži na svůj uplynulý, promařený život; uzřel tu
celou řadu samých nešlechetností a zločinů, z nichž žádný ne—
zasluhoval omluvy; uznal, že spravedlivý trest ho stihl a že, co
si zasloužil za své skutky, to že béře: nyní jen na mysli mu tane,
jak dopadne ten soud Božína věčnosti. Vzbudiv proto lítost nade
všemi hříchy celého uplynulého a ztraceného života, milosrdenství
Božího pro život věčný se dovolává u božského Vykupitele pros
bou: Pane, rozpomeň se na mne -(v milosrdenství svém), až přijdeš
do království svého. A milá byla Pánu Ježíši taková lítost odsou—
zence toho, tak že slíbil mu ráj.

Hle, jak mocná a záslužná jest lítost před Bohem; ale ne
zapomeňte, že jen pravá lítost k odpuštění hříchů nám přispěje;
Opakujte mi tedy, jaká musí býti pravá lítost? (l. 2. 3. 4.) Ano,
to jsou ty vlastnosti pravé lítosti. Ona však nevztahuje se toliko na
život uplynulý, nýbrž působí na kajicníka, aby budoucí život svůj
zařídil podle vůle Boží, zvláště pak, aby umínil si, povinnosti
stavu svého věrně konati, všech smrtelných hříchů bedlivě se vy
stříhati, všem náruživostem statečně odpírati, ano i vší příležitosti
ktomu se varovati: a to nazývámepravý úmysl neb upřímné
předsevzetí. Opakujte mně ještějednou, co umiňuje sobě pravý
kajicník? Bez takového pravého úmyslu není pravé lítosti. Na všech
kajicnících, o kterých jsem dnes mluvil, pozorovati jest takový
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Pravý úmysl spojený sjejich lítostí. Tak na Magdaleně, Petrovi atd.
nyní ukáží vám ještě jeden příklad na Savlovi, o němž jsem

Vám již vypravoval, že byl učenníkem fariseů a že nepřátelům
těpánovým hlídal šaty, aby jej tito snáze kamenovati mohli. Od

f_ariseůslyšel jen rouhání proti Pánu Ježíši, že byl buřič a svůdce
lidu, že si trest smrti zasloužil a že i Bůh Sám jej zatratil. Byl
_te_dySavel velice předpojat proti vyznavačům J'ežíšovým a víru
Jejich považoval za rouhavou pověru, kterou vyhladiti třeba. Proto
l(dyž po ukamenování sv. Stěpána nastalo pronásledování křesťanů
a tito dle rady od Pána Ježíše přijaté z Jerusaléma se roz—
prchli, nabídl se Savel radě židovské, že půjde je schytat do

amašku. _
Obdržev plnomocenství vydal se s pomocníky dychtivě na dílo

katanské. Již blížili se k Damašku; tu však pojednou jako bleskem
Omráičen klesá k zemi a s nebe volá přísný hlas: Savle, Savle,
Proč se mi protivíš? Udiven táže se Savel: Kdojsi, Pane? A hlas
mu Odpovídá: Já jsem Ježíš, kterému ty se protivíš. Slovo to
ohromilo Savla. On dle rouhání fariseů měl za to, že Ježíš na
Věky zavržen jest od Boha a duše Jeho že je v pekle a hle, nyní
5 nebe slyší hlas téhož Ježíše Krista. Napadá mu, jak mohl by
Ježíš býti v nebi u Boha, kdyby pravda bylo, co o Něm rouhavě
namluvili fariseové. Poznal, že chybil, když věřil rouhavým fari
SBům a pronásledoval učenníky Ježíšovy, kteří hlásali, že Pán Ježíš
Z mrtvých vstal & vstoupil na nebesa, kdež sedí na pravici Boží.
Jak obstojí před Ježíšem Kristem, jemuž s farisey se rouhal a
Protivil?

_ Zavrhne jej snad na věky aneb bude míti pro něho ještě
Slitování?

Velice líto jest mu provinění jeho a pln zkroušenosti
volá; »Pane, co chceš, abych činil?a A Pán Ježíš dí mu: »Ystaň
&Jdi do města, tam bude tobě povědíno, co činiti máš.<< A Savel
PEOtálí s rozhodnutím; ihned umiňuje sobě zachovati se dle na
rízení Ježíše Krista. Vstává rychle, aby vykonal předsevzetí své,
než tu poznává, že jest slepý. Nicméně však nedává se zdržeti

:; Spyslu svém, ale prosí průvodčí své, aby jej do Damašku do—e 1.

Hle, byť i slepý, přece věrně chce se Šavel zachovati podle
nařízení Ježíšova; co tím chtěl dáti na jevo? Ano, svou zkrouše
nOSt & pravý úmysl k polepšení. Co se dále stalo se Savlem,
POVím vám budoucně, prozatím z toho příkladu pamatujte si,
čeho potřebí jest k odpuštění hříchů. Vzbuďme tedy i my
nyní lítost, jak jsem vám předešle pověděl, a připojme k tomu
en pravý úmysl, že Ježíše Krista hříchy svými zarmucovati a

urážeti nebudeme.
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Vnější okolnosti zpovědí dííek.
Podává ALOIS DOSTÁL.

Ačkoliv katechismus přihlíží více ku vnitřní přípravě dítek,
vedených k sv. pokání a přijímání, přece aspoň několika slovy
a to drobným tiskem a tu a tam vloženou poznámkou upozorňuje
učitele i žáka, jak nutno chovati se před, při a po přijetí svatých
svátostí, jak se připravití co do šatu, zachovati lačnost, jak si tu
a tam počínati. Podrobnější rozbor a bližší určení zůstává úkolem

'katechetovým, aby i k těmto více vnějším než vnitřním okolno—
stem věnoval příležitostně patřičnou pozornost a při přípravě ku
sv. zpovědi na ně poukázal.

Nutno napomenouti Žáky, by před sv. zpovědí zašli někam
v ústraní do komory nebo v lctč do zahrady atd. a zpytovali
svědomí. Dřive at“ se pomodlí k Duchu Sv, by osvítil jejich
rozum, aby se na všechny hříchy upamatovali. K této přípravě
by se nejlépe hodil kostel, ale nelze toho užíti pro vzdálenost,
počasí a jiné okolnosti. Blaze dítěti, které má svůj pokojík, naučí
se tím spolu i ctiti útulek svůj a domácím zpytováním svědomí
dává i dospělým dobrý příklad.

Některý katecheta probírá s dětmi ve škole zpytování svě
domí nebo napíše otázky na tabuli & žáci si je opisují jiný pro
dá á nebo rozdává za tou příčinou tištěná zpytování svědomí.
Způsoby jsou rozmanité a nelze hned to a ono ani zavrhovati
ani schvalovati. Slyšeli jsme o tištěných formulářích těch, že to
jsou »lenochy zpovědnía a jsme rovněž přesvědčeni, že se dle
nich žáci dobře naučí zpytovatí svědomí ipro budoucí život a zvláště
slabomyslným tato pomůcka prOSpívá. Ovšem nesmí dítě jednoduše
zrcadlo to opsati. ale mnoho záleží, jak jest poučeno a uvedeno
v praktické užívání jeho. Proto jest i ve zpěvníku a modlitebních
knihách zrcadlo zpovědní, jehož žáci užíti mohou a také i bez
pobídnutí katechetova užívají. Než mnohé otázky jsou pro do
spělé a ne pro děti na př.: Zabil jsi někoho? -— na co musí
rovněž katecheta poukázati.

Podobně rozličné jsou náhledy, má-li si dítě hříchy na—
psati a při zpovědi je čísti nebo z paměti se jenom zpovídati.
Někteří jsou zcela proti psaní a čtení, jíní je připouštějí & někde
zvyk ten ani nelze hned odstraniti. Psaní hříchů má napomáhati
pamětí, by dítě na hříchy nezapomněío. Pro malé dítky snad to
má užitek, neboť jejich paměť není dosti vycvičena, při zpovědi
se zaleknou a všechno zapomenou. Stojí však je to psaní, práce
a mnohdy nemohou ani to přečísti, co napsaly. Zpovědník věda,
dle jakého pořádku své žáky připravoval, napoví jim, když by
snad nemohli 5 místa. Rovněž nutno podotknouti, že zapomenutí
není zamlčení & nevadí platnosti sv. svátosti. Jednou dítě toto
vodítko musí odstraniti a paměť jeho v pozdějším věku nebude
pružna jako v mladí.
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A jak, když dítě napsané hříchy před zpovědí nebo po ní
ztratí? Do jakého tu přichází zmatku! Musí se zpovídati nazpamět
& tu jest větší jeho úzkost, než když neužívá cedulky ku pomoci.
Mnohdy domácí nebo cizí hříchy napsané najdou, je čtou, čí by
byly, dobře rozeznají a dítěti se posmívají.

Stane se také, že si děti hříchy půjčují, opisují a pro příští
Zpověď si je schovávají, jak se děje u studentů, jimž se čtení
hříchů trpí.

Jako psaní tak 1 čtení hříchů má do sebe i škodné stránky.
Takové čtení především bývá bez srdečné lítosti — pouhé čtení.
Někdy nemůže dítě to a ono přečisti a když se zatmí v kostele,
a zpovědnice bývá zpravidla v temném místě ——nemohou se žáci
vůbec zpovídati. Dovoluje se tedy psaní hříchů dětem velice sla
bomyslným, které by si hříchy nezapamatovaly a při zpovědi
životní vůbec. Připustí-li se pak čtení hříchů na počátku nejmen
Ším při prve' zpovědi, později se vyžaduje zpověď z paměti. At
dítky cedulek těch nikdy nepodepisují, sobě navzájem si neuka
zují a po zpovědi je hned spálí!

Katecheta upomene dítky, by hned při zpytování svědomí
vzbudily lítost, poukáže na stránku katechismu (str. 137; nebo
užívané všeobecně modlitební knihy, kde jsou zbožná slova, jimiž
lze tuto lítost probuditi, ale spolu je upomene, by také chvíli
rozmýšlely a uvažovaly o nepravostech hříchů svých.

Bitky,. které poprve půjdou k sv. zpovědi, učitel dávno
k tomu upomene a je vybídne, by se chovaly vždycky slušně &
pamatovaly, jaké milosti se jim dostane. Zvláště však před zpo
vědí přímo doporučuje se žákům modlitba, dobré skutky, návštěva
Chrámu Páně a zdržování se hlučných radovánek a vší roztržitosti.
Neslušelo by se, by žáci křikem a dováděním, návštěvou loutko—
vého 'divadla nebo komedie, nějakou neslušnou hrou a jiným způ
sobem na zpověď se připravovali.

Užitečnojest upomenoutí dítky, by odprosily své r o
diče, dědečka, babičku, strýce, tetu, poručníka atd., u koho
právě bydlí a s kým se nejčastějí stýkají. Rodiče to těší, jsou na
Zpověď dítek upozorněni, více si jich všímají a sami jim nejenom
p0přejí ČGSU, ale také je vybídnou, by vyzpytovaly' svědomí a
Slušně se 'chovaly. Požádají i učitele, po případě učitelku dva, tři
žáci za celou třídu, by jim prominuto bylo, čím .se provinili.

Katechismus pojednávaje o přípravě těla k sv. přijímání, vy
bízí žáky, by v slušném oděvu a velmi slušně ke stolu Páně
Přístupovali. Než slušný oděv vyžaduje se i k sv. zpovědi. Za
tou příčinou ohlásí katecheta několik neděl napřed dětem, že
půjdou k sv. zpovědi, by to doma oznámily. Rodiče pak se tím
Spíše vynasnaží dětem nedostávající se šat koupiti a řemeslníci
stačí to ušiti, což by bylo nemožno, kdyby to jenom několik dní
před zpovědí ve známost vešlo.

Zpovídá—lise odpoledne, určí se hodina, by se mohly děti
doma patřičně umytí, učesati a ustrojiti. Katecheta povzbudí žáky,
by si vypláchli úsra a vyčistili zuby, umyli si ruce a vzali si šaty
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nejlepší. Špinavý šat by svědčil o malé úctě dítek k svaté
svátosti.

Než naskytnou se případy, že některé děti nemají obuvi
nebo nosí pouze trepky (dřeváky). Na venkově se takové případy
naskytnou dosti často. Tyto děti pro svou chudobu vyhýbají se
pak přijímání sv. svátostí. Radno by bylo vřaditi je ještě před
zpovědí mezi děti, jimž se šat a obuv uděluje; když se zpověď
koná v kostele, vyzpovídati je zvláště ve škole a všem žákům
pověděti, že se Bůh více na srdce než na šat dívá, aby se nikdo
neposmíval těm, kteří chatrněji jsou oděni. Každý nemůže míti
vždycky šat nový, jenom když jest čistý,“vypraný, zašitý a obuv
vycíděna.

Ke zpovědi také nutno vzítí do kostela nebo do školy mo
dlitební knihu. Velice dobré jest, kd ž jest ve škole zaveden
jeden druh knih modlitebních a děti si je nemusí vypůjčovati od
dospělých. Takové knihy pro ně ani nejsou, děti nedovedou se
z nich modliti, prohlížejí si obrázky, desky a nadělají málo po
božnosti. Katecheta sám vybéře dětem přiměřené knížky s mo
dlitbami ani příliš dlouhými ani mnoho krátkými, kde jest i po
božnost při sv. zpovědi a modlitby dlejednotlivých částek sv. po
kání. Než katecheta také mládež uvede v pobožnost onu, by
Věděla, kdy se má kterou modlitbu modliti a měla z pobožnosti
té užitek. Také poukáže, co by se kdo modlil, když by byl brzo
hotov a čekati musil na ostatní, jako tři božské ctnosti, obnovení
křestního slibu, za rodiče atd.

Při zpovědi a sv. přijímání jest třeba dohledu. Ten musi
vésti učitel neb učitelka. Kde by musil zpovědník sám dohlížeti,
vyvolí'si takové místo. by děti snadno přehlédl. Vidí-li nepořádek,
zaklepe nebo slabě zatuká. Musí-li vyjíti ze zpovědnice, nedá se
strhnouti náruživostí, by děti bil, jim lál, ale jest pamětliv váž—
nosti místa i okamžiku a užije slov vážných. Trestem bude pro
žáka, když jej postaví v řadě na místě posledním nebo zcela od
dělí. Však také už předem upozorní dítky, že se musí při zpovědi
jinak chovati než při jiném vyučování ve třídách.

Nastává otázka, zdali jest třeba a bude—li s užitkem také
praktické cvičení zpovědi.Nutno předpokládati,že si mnozí
žáci povšimli, jak si lidé u zpovědi počínají a katecheta objasni
"ústně a poví to, co v tom ohledu katechismus podává na str. 59.
až 60. Ke slovům, že nemají dítky dříve ze zpovědnice odcházeti,
dokud neobdržely rozhřešení, třeba povzbuditi žáky, by se zatím,
co se nad nimi kněz modlí, bili třikráte v prsa říkajíce: »Bože,
buď milostiv mně hříšnému ——hříšnéla a když kněz dělá nad
kajicníkem kříž, aby rovněž kříž udělali, povstali a podanou štolu
nebo ruku políbili.

Praktické poučování dítek ve zpovědi může vésti ku smíchu
a neslušnostem. Když by nekdo myslil, že bez něho nelze dítky
ku zpovědi vésti, at“se omezí pouze na to nejhlavnější & cvičí ně
kolik pouze mravných dítek. To se děje ve škole a ne v kostele
a dokonce ne ve zpovědnici.
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Dítky se zpovídají v kostele nebo ve škole dle ročního po—
časí. V zimě se doporučuje škola, ale dlužno aspoň před a po
Zpovědi dítky vésti do kostela. Zpovídá-li se dopoledne, obcují
toho dne mši sv. 21pak jdou do školy. Tato společná modlitba
se doporučuje aspoň před zpovědí, nemůže-li tak býti spolu na
konec, když by bylo některým dlouho čekati, až se všichni vy
Zpovídaji. V letě se zpovídají dítky v kostele a přistupují ke zpo—
Vědnici jako dospělí. Než na ně přijde řada, sedí ve stolicích a
V přistupování ke zpovědnici udržují jistý pořádek bud dle abe
Cťfdy,oddělení, lavic ve škole, dle vesnic, aby se vzdálenější dříve
domů mohli odebrati a podobně. Už ve stolicích děti se tak roz
seclnou, by se netlačily, nestrkaly a nepředbíhaly. Za tou také
příčinou nebéřc kněz mnoho dětí najednou do kostela a budiž
pravidlem, aby se žádné dítě nemusilo déle zdržovati než hodinu.
Proto si zpovědník rozdělí třídu na menší oddělení, která na
rozličné hodiny do kostela obešle. Kdo by přišel dříve, at' sečká
Ve škole a pak společně s ostatními jde do chrámu. Taková tři,
Čtyři oddělení po osmi, deseti žácích na dopoledne nebo odpo
ledne zcela vystačují, by čilost ducha a trpělivost .zpovědníkova
nebyla příliš přepínána.

Radno také rozděliti dítky dle pohlaví a jednou těm, po
druhé oněm dáti přednost. Třeba se nebylo co báti u menších
dítek mravního nebezpečí, přece tak učiníme k vůli pořádku.
Jedni druhým se rádi vysmívají a navzájem škádlívají. Také
Ztráceií smělost, když před druhými nějakou nešikovnost provedli.

Kdyby se takové rozdělení nedalo provésti, zařid'me to tak,
aby chlapci na př. přiklekali na pravou a děvčata na levou stranu
nobo naopak.

Kdo se vyzpovídal, ten nesedá opět mezi ty, kteří na zpo
Věď čekají, ale poněkud dále, by pobožnost na obou stranách ne
trpěla a dítky mezi sebou nemluvily. Vyptávali by se ti, kteří
Dosudnebyli uzpovědi, na to aono, nač se na př. kněz ptal, jaké
Ukládá pokání, zdali se zpovídal spolužák z některého hříchu atd.

Katecheta upomene dítky, by ještě v kostele rozmýšlely se
na hříchy a poučí je, jak si mají u zpovědnice počínati. Když
na ně přijde řada. pokřižují se a počnou říkati všeobecnou zpověď.
Ale ne aby ji odříkávaly jako úlohu ve škole, tu se musí modliti.

& tou příčinou katecheta formuli tu žákům vyloží a spolu udá,
_COse má na konec za slova, »která se stala, vložiti. Mnozí
1 V pozdějším věku říkají místo »v čase vánočním, velikonočním . .a
vstětlující slova v katechismu »tu se řekne: kdyřa

jsou duchovni, kteří při větším návalu žáků pomodlí se
S nimi obecnou zpověď najednou a tito pak hned jmenují hříchy.
Jest to valné zkrácení, ale- ne ulehčení. Tím dříve musí pak kněz
dávati napomenutí. Provozuje-li tuto praxi, musí žáky (ovšem že
112větší) upomenouti, proč se tak děje a že v pozdějším věku
blldou obecnou zpověď říkati sami. Ovšem, budou-li _

Zcela vynechávati se nemá, vyžaduje toho hodnost a svatost
věci. Nařizují úvodní modlitbu předpisy a kajicník při ní může
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svoji mysl sebrati, jakož i kněz při závěreční modlitbě »Těchto
hříchů svých: má příležitost, aby uvážil, jaké pokání hříšníku
uložiti. Upomene kněz dítky, jak by skrze mřížku mluvily, aby
se od zpovědnice neohlížely, na ostatní posuňků nečinily, kní'zkami
si nehrály a podobně.

Mnoho na tom záleží, získal-li si zpovědník dítě při prvé
zpovědi svou laskavostí, mírností a shovívavosti. Proto se na dítě
neutrhuje, jemu se neposmívá, strachu mu nenahání, by navždy
nezavřel úst jeho. Klidně se vyptává, napomáhá, ale při tom dá
pozor, aby dítě nespletl. Proto si otázky nechá naposledy, táže
se nenápadně, by u ostatních nevzbudil postrach.

Dobře jest položiti při zpovědi otázku, i kdyby bylo dítě
dobře připraveno, by si zvyklo na ptaní a později se danou otáz
kou neodstrašilo jaké však třeba opatrnosti při otázkách proti
šestému přikázání, by dítě nebylo na to neb ono teprve upozor
něno! U-ž hlasem ukáže zpovědník vážnost největší a že nemluví
ze "zvědavosti, nýbrž aby hřích byl odstraněn.

Mezi napomenutím, které se děje dětskému věku přiměřeně,
prostě, srdečně, tónem důvěrným a pokánim budiž malá mezera,
by dítě porozumělo a nepřeslechlo. Jsou to zpravidla modlitby
na ten neb i příští den, které dítě vykoná v kostele nejlépe před
hlavním oltářem, nebo u postranních chlapci a děvčata zvláště.
Tam také nebo v lavici se modlí modlitby po zpovědi z knížky.

Koná-li se zpověď've škole, nutno dáti pozor, aby se k mo
dlitbě nevolilo místo, kde bývají žáci z trestu. To by málo po—
vzbuzovalo k pobožnosti. Kdyby to bylo možno, pošlou se dítky
do kostela nebo se třída poněkud upraví, by nabyla lepšího rázu
a dítky se modlí před křížem neb obrazem.

[ k tomu třeba je napomenouti, by tiše a slušně domů od
cházely, bez hluku a křiku, aby také se jeden druhého na hříchy,
napomenutí nebo pokání netázaly, by si ten den zasvětily a při
pravovaly se k sv. přijímání, aby hned rodičům svým poslušnosti
a vlídnosti ukázaly, že nastupují na cestu lepší, že se vynasnaží
zvyklosti staré od sebe odmítati a sv. pokání vnitř i zevně se
potkalo s blahodárným účinkem.

-—+Z—)%€š*—

Katechismus v příkladech.
Na základě spisů církevně schválených sestavil VÁCLAV DAVÍDEK,

katecheta v Turnově.

(Pokračování)
Vířese protiví : nevěra.

Potres'taný švihák.
K slavnému jednomu přírodozpytci přišel kdysi jistý švihák,

vyíintěný od hlavy“do paty; měl na sobě stkvostný šat dle nej
novější mody, ale v hlavě také modu nejnovější, t. j. nevěru.
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Dal se s vážným starcem do rozmluvy a mezi řečí vnucoval
proslavenému učenci své větroplašské zásady. Tento jej však
zkrátka odbyl: »jste příliš mlád, příliš nevyvinut,
abyste se mnou o takovýchhle věcech chtěl mluviti
a mne přesvědčovati.<< A nechtěje mu právě poukázati na
dveře, začal řeč o jiném. Ale mladý ten člověk nedal se tak
_Zlehkaodbyti a pravil: »Abyste mne znal úplně, tedy vězte, že
Jsem neznabolm — Slavný přírodozpytecna něho ostře upřel
Oči. »Nevčříte mi,<< tázal se větroplach, »že si mne t_ak velice
prohlížíteP<< — »Věřímc, odpovídá muž na slovo vzatýve vědě
přírodopisné. »Zdali pak ale uznáte, že já znám živočišstvořa _
Mladík uklonil se hluboko před hlavou učencovou. »I—Iled'te,dosud
nepoznal jsem jediného zvířete, které by se jmenovalo neznaboh,
a proto si vás chci zapamatovati a věnovati vám zvláštní po
jednání ve knize, již právě chystám do tisku.<< Proslulý učenec
Onen této kapitoly sice nenapsal; ale švihák svou nevěrou nikdy
více před ním se nechlubil. V. Beneš-'I'řebízský.

Vžřc se protiví : pověra.

Potrestaný pověrčivý rolník.
jistý rolník jel s čeledínem do lesa. Celedín sedě na koni,

pravil: »l—lle,tam běží zajíc přes cestul<< Sotva byl zajíce zočil,
hned rozkázal rolník, aby se vůz obrátil, že pojedou nazpět,
neboť pravil: »Komu zajíc přes cestu přeběhne, toho očekává
neštěstí.“ Druhého dne jeli opět do lesa. A hle, tu t_lZřellvlka,
ležícího přes cestu. »Aj,<<pravil rolník, »to jest dobré znamení,
vlk znamená štěstí.“ jeli tedy pokojně dále a přijedše na místo,
vypřáhli koně. dali ho na pastviště a káceli dříví. Když byli
hotovi, ach, jak se ulekl čeledín, an chtěje koně do vozu za
přáhnouti, spatřil, že vlk koně roztrhal. »Ach,<< zvolal pověrčivý
rolník, celý zděšen, »ne zajíc, ale vlk byl příčinou mého neštěstí!

dyby mi byl dnes místo vlka včerejší zajíc přes cestu přeběhl,
nebylo by mne to neštěstí potkalo.a. Podstránskóho:Výklad.

Víře se protiví: pochybování u víře.

V smrti člověk nepochybuje o víře.
Před více lety, ale ještě v tomto století, v noci ze dne 12.

na 13. den měsíce listopadu přiblížila s_e hodina smrti dceři
jistého vysokého vojenského důstojníka, o kterém bylo známo,
že jest nevěrcem. Dcera povolala si otce k svému loži, vzala ho
za ruku a řekla slabým hlasem: »Otče, umíráml Rekněte mi tedy
%J'evně,mám nyní věřiti, že není pekla, ani nebe, jak vy jste
rikával, aneb mám se toho držeti, čemu mě má drahá zesnulá
matka učilaPa — Domněle nevěřícíotec stál jako bleskem omráčen!
Prudká bolest projela mu srdcem! Naklonil se k svému dítěti
& řekl třesoucím se hlasem: »Dítě mé! Věř tomu, čemu tě
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učila matkah — Z toho patrno, že ani otcem sváděná dcera,
ani on sám jistoty neměli. Ač tvrdíval otec s jistotou nauku ne
věry, přecerneměljistoty, ale jen pochyboval; smrt mu vy
nutila to přiznání. A poněvadž tedy jistější věcí jest, učiniti to,
čím bychom peklu ušli, proto tak dceři poradil.

Ed. Brynych: Katech. kázání.

Víře se protim': netečnost “ víře.

Pravdivé a výstražné podobenství.
Nedaleko Vídně pne se k nebi nad hlubokým srázem v lesnaté

krajině kříž. Praví se, že zbloudil tam kdysi vojín na koni času
nočního. Dral se lesem, pobádal koně stále ku předu, jel a ne
věděl kam. Najednou zastavil se kůň a nehnul se 5 místa, ač mu
bylo mnoho ran trpěti. Co učinil vojín? Sestoupil s koně, uvázal
jej u stromu a přenocoval v lese. jak se podivil ráno! ——Ještě
jeden krok, a byl by sám i kůň v hlubokou padl propast.
Z vděčnosti postavil tam potom onen kříž! — Podobně bloudí,
kdo o tělo a svět se starají a na duši svou zapomínají. Kdož
netečni jsou u víře, propast věčného zavržení hrozí každému.
Proto, že si jí někdo nevšímá, proto, že zaslepen temností světa
tohoto, nechce jí viděti, proto tam přece padne, nevzpamatuje—li
se brzo. Ibidem.

,
-\ "' '\__- ' , „ I-Vlaž:-.,šííjJ“
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() historické jsoucnosti Ježíše Krista.
ADOlogeticky uvažuje m. Dp. EUGEN KADEŘÁVEK, Pector

Magnificus c. k. české university.“

Jak biblická věda dokazuje, podávají nám hlavní zprávy
_Pl_r_1évíry hodné o historické jsoucnosti Krista Pána sv. evangelia,
Jejichž spolehlivost zaručená, jak přiznává sám neznaboh ]. ]. Rous
seau, vyniká nad všecky prameny historické. Jsou však kromě
těchto zpráv hlavních ještě jiné, mimobiblické, a sice tyto:
_ , 1. Bytuje-li náboženství křesťanské, bytovati musil nezbytně
Jelly) zakladatel, a sice takový, aby právě takové náboženství za
10211.jakým jest křesťanské. A toto náboženství vzniklo v té
době a v té krajině, ve kt :ré době a ve které krajině Ježíš že žil
a náboženství založil, se vypravuje. Proto, i kdybychom evangelií
neměli, právem bychom z náboženství křesťanského skutečně by
tulÍCÍllo soudili, že Ježíš Kristus žal a náboženství křesťanské za
Ozil právě tak, jak nám vypravují sv. evangelia. A věru není

krOmě ]ežíše Krista nikoho jiného, jehož bychom nazvati mohli
Zakladatelem náboženství. křesťanského.

2. Mlčky dosvědčují historickou isoucnost Ježíše Krista ta
kOYOU,jakou nám líčí sv. evangelia, židé a pohané, ač odporo
Va'll náboženství křesťanskému, říci se neopovažujíce, že Kristus
ím od evangelistů sv. líčený. nebytoval. Aniž jmenovati lže ka

C're, jenž by ježíši Kristu upíral jsoucnosti.
3. Výslovně o Kristu Pánu mluví Talmud & 2 Jeho života

mnohé “věci vypravuje ovšem rouhavě, jak lze od Talmudu
Očekávati, 0 Jeho'- narození, zavraždění dítek betlemských, útěku
do Egypta, rozmluvě dvanáctiletého Pána ježíše V chrámě, Zá
Zracích, pro které se vydával za Boha, učennících, jež z publikánů,
10dnlků a rybářů shromáždil, smrti a domnělém prý z mrtvých
VStání. Samé to evangelické rysy překroucené!

_ *) Hcttinger Lehrbuch der Fundamental-Theologie. — Fux Compen
drum theologiae fundamentalis.

Rádce duchovní. 5
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4. Josephus Flavius, židovský spisovatel, připomínaje, co se
stalo za Pontia Piláta, píše takto: »V téže době žil Ježiš, člověk
moudrý, je-li dovoleno Jej nazývati člověkem. Neboť'konal díla
podívuhodná; učil lidi, kteří ochotně učení Jeho přijali; mnoho
židů, mnoho pohanů si naklonil. On byl Kristus; Jej nepřestali,
ačkoli od předních našinců byl obžalován a od Piláta k smrti
kříže odsouzen, milovati, kteří Jej dříve milovali. Zjevil se jim
však třetího dne vstav z mrtvých podle božských proroctví, jež
o něm tyto věci a tisíc jiných podivuhodných předpovědělzm
(Antiqu. jud. G. B.)

Tato Slova nejsou podvržena, ale jsou napsána od Josefa
samého. Neboť 1. Nejstarší rukopisy nám je podávají; v některých
jsou vymazána 2. Až po 16. století byla považována za Josefova.
3. Souvislost a sloh dokazují, že je napsal Josephus Flavms sám,
4 K nim se odvolávají sv. otcové a spisovatelé církevní: Eusebius,
Sozomenus, Rufinus. Isidorus Pelus., Hieronymus, Ambrosius
Cassiodorus a jiní. 5. Mohl a musil o Kristu Pánu mluviti Jo—
sephus, farisej velice vzdělaný, jehož mládí jest současné se smrtí
Krista Pána. jenž vypravuje o všech sektách, jenž zprávu dává
o Janu Křtiteli a Jakobu, »bratru Ježíše, Kristem nazvanéhoc.
6. Jako nenávist faríseů jemu nebránila pochválíti Jana Křtitele
a Jakoba, sestřence Krista Pána, tak mu ani nebránila zmíniti se
o Kristu Pánu a křesťanech. 7. Josephus mohl říci o Ježíši, že
konal díla podivuhodná, jelikož nezapirali židé Jeho zázraky vy
kládajíce je neprávě. 8. Nazývá-lí Josephus Ježíše Kristem a 0 Jeho
vzkříšení dává zprávu, odtud nevysvítá, že byl věřícím, ielikož
pouze, jsa děiepiscem, vypravuje, co slyšel. “9. Apologetové kře—
sťanští nezmiňují se o svědectví Josefově, poněvadž Josephus, pří
vržencem jsa Rímanů, nepožival u židů vážnosti, a pončvadžjeho
svědectví nebylo pokládáno za tak důležité. 10. lůusebius nemůže
býti obviňován, že ona slova padělal a Josefovi přípsil, poněvadž
jest dějepiscem svědomitým, víry hodným. \

5. U pohanských spisovatelů máme málo zpráv a těch ne—
příznivých o Kristu Pánu, poněvadž pohané pohrdali židy, majíce
je v nenávisti a se židy totožnili křesťany, majíce je za sektu ži
dovskou, a poněvadž byli křesťané od židů hanebně pomlouvání.
Přeci: však dočítáme se u pohanů svědectví pozoruhodných:

a) Jak dosvědčuje Justinus M. (Apol. 1. 43.)' a Tertullían
(Apol. Zl.), Pilát úředně dal císaři zprávu -o zázracích Kristových.
Celsus, filosof epikurský, jak dosvědčuje Origenes (contra Celsum
1. 6., 2. 47.), uznal historickou pravdu přemnohých zázraků Kri—
stových. Totéž dosvědčuje o Porphyríoví, filosofu novoplatonickém,
Cyrill Alex. (contra Julianum 1. 10.). O všech zázracích Kristových
Plotin, filosof novoplatonský, o mnohých Hierokles, podobný
filosof, potvrdili pravdu historickou tap. Eusebium contra I—Iierokl.).
Arnobiusíadv. gent. 1. 44) a Lactantius (inst. div. 4. 13.) uvádějí
pohanské Hlosq'fyjiné, kteří zázrakům Kristovým neodepřeli pravdy
historické, připisujíce je umění kouzelnému jako židé. Filosofové
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pOhanští vykládali zázraky Krista Pána neprávě uměním kou—
zelnickým.

b) Tacitus (Annal. 15. 44.): Abolendo rumori Nero sub
didit reos et quaesitissimis poenis affecit, quos per Hagitia invisos
YUlguSChristianos appellabat. Auctor nominis eius Christus T_iberio
1mPeritante per procuratorem Pontium Pilatum supplicio atfectus
erat; repressaque in praesens exitiabilis superstitio rursum erum
Pebat, non modo per judaeam, originem eius mali, sed per urbem
(Romani) etiam, quo cuncta undique atrocia aut pudenda con
fluunt celebranturque. *

C) Suetonius (Claud. c. 25.): ]udaeos, impulsore Lhresto,
assidue tumultuantes Roma expulit Claudius.
, d) C. Plinius Secundus, správce Bythynie. napsal císaři
Fralanu toto (Ep. 10. 96.): Affirmabant autem (křesťanéodpadli)
hanc fuisse summam vel culpae suae vel erroris: quod essent
soliti stato die ante horám convenire carmcnque Christo quasi

eo dicere invicem. '
. 6- V náboženství mahomedánském se tvrdí, že Kristus Pán
JCStpravý poslanec Boží, od Mojžíše a proroků slíbený, že se
narodil 'z Marie Panny, že byl bez hříchu, že konal zázraky
a prorokoval.

7. Pochybnými zprávami jsou dopisy Krista Pána a Abgara,
krále Edessy, a list od Syřana Mary synu Serapionu r. 72. o ži
VOFě& smrti Krista Pána zaslaný. O nich aspoň říci lze, že cho
Vall V sobě jádro historické,.byť i nebyly dopisy pravými.

8. Nepravé zprávy o narození, mládí a pozdějším životě
podávají podvržená evangelia, od Církve katolické zavržená, jakkoli
mnohé věci jsou v nich obsaženy, jež mají cenu historickou.

UVážime-libiblické a mimobiblické zprávy o historické jsóuc
“9,3“ Ježíše Krista, diviti se musíme, že rozumáři (rationalisté)
pf'límšijí () Ježíši Kristu pouze, co nepřesahuje přirozenost, co
vsak V evangeliích jest nadpřirozeno, zamitají, bud' to naprosto
Popirajíce anebo přirozeně vykládajice. Avšak jest proti rozumu
v temže Životopise .děliti takovým způsobem přirozenou stránku
Od nadpřirozené. Neboť 1. obojí stránka spočívá na týchže dů—

az"Ch dějepisných; pročež obojí stránku bud' přijmeme anebo
zamítneme. 2.'Obě stránky osoby, učení ';a života Krista Pán-a
neroZlučně spojeny jsou, takže, kdo zamítá nadpřirozenou, musi
Zamitnouti též přirozenou. Pročež Kristus a křesťanství rozumářů
Pemá s Kristem a křesťanstvím historickým nic společného, leč
Jmeno; co zbylo, není nic, leč čirá spekulace rozumářů a pouhá
fantfleÍe \šeliké pravdy prázdna. Toto rozumářstvi již ani roz
umarům samým se nelíbí; pročež pokročili k mythickému vý

ladu sv. evanp'elií.
Mythicky vykládal první sv. evangelia Strauss (Leben Jesu)

takto: Osoba Kristova ničím není leč ideou lidskosti na nejvyšší
.StuRťňdokonalosti povýšené, která vznikla spojením východních
ldel' Pohanských a židovských, na Krista byla přenesena a v Něm
ZOSObněna,a sice nejprve v evangeliích Matouše, Marka a Lukáše.

5>l=
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Tuto ideu vyvinul prý dále jan, jenž poznav mythologii řeckou,
učinil po způsobu řeckém z Krista viditelného Boha Pročež prý
Krista dlužno tak posuzovati,*jako Herkula nebo Thesea, jejichž
příběhy jsou mythy. jsou tedy evangelia obsahu mythického.
jak se domnívá Strauss, o Kristu Pánu jest pouze historicky
pravdivo, že byl židovským rabínem, jenž chtěl náboženství svého
národa sprostiti farisejských názorů, avšakjprotivníkům Svým pod
lehl a hanebnou smrtí zahynul. Než učenníci jeho své ideje, ze
starých bajek a tradicí, zvláště z naději mesianských sebrané,
přenesli prý na mistra svého a živě si ve své fantasií představo
vali, že všecky jejích sny se na Něm vyplnily. Tak sobě prý vy
myslili, že jejich Mesiáš z mrtvých vstal a že jest Bohem. Tento
mythus prý se pak rozšířil jako jiné mythy pohanské. Vznik
a rozšíření tohoto mythu spočívá prý v tom, že pokolení lidské
samo jest božstvím.

Tento výklad Straussův jest sám sebou nepravdiv. Nebot' 1.
Mythy nemohou vzniknouti leč v době předhistorické, v době.
která nemá literatury, letopočtu, historie. Avšak Kristus Pán žil,
evangelia o Něm bylavnapsána, mnoho tisíc lidí v Něj věřilo
tehdy, když u Reků, Rímanů, Egypťanů, Féničanů, židů bylo
vědomí historické velice vyvinuto, když knihovny veřejné a sou—
kromé díla literární chovaly, když knihkupci známost literatury
šířili. 2. Mythus vzniká teprv dlouho po ději, který mythem se
oslavuje; pročež vyžaduje řadu generací, ve které se musí roz
vinouti. Avšak evangelia byla napsána a rozšířena za doby apo
štolův, od Krista Pána povolaných, a těch, kteří s Kristem Pánem
žili. Kromě toho jest historicky dokázáno, že náboženství kře
sťanské bylo zavedeno dříve, než evangelia byla napsána. & že
sáhá až k době Kristově. Kdo tedy tvrdí, že mythy o Kristu Pánu
byly předkládány jako historické děje v oné době, ač nikdo proti
tomu nepovstal ani z křesťanů,ani ze židů ani z pohanů, ač mnoho
tisic židů a pohanů všeho stavu zprávy o Kristu Pánu evange
lické přijímali za pravdivé a za jejich pravdu svou krev cedili, ten
tvrdí, co se příčí zdravému rozumu. Posléze, kterak mohli apo
štolové sami vymysliti a šířiti mythy, když věřícínapomínali, aby
nevěřili mythům, ale aby přijímali zprávy od těch, kteří o Kristu
Pánu všecko viděli a slyšeli? 3. Dějepis učí a zkušenost potvrzuje,
že toliko události velmi důležité a mužové slavní, jejichž příběhy
nejsou povědomy z bezpečných památek, podnět zavdali vypra
vování mythickému. Co, však podle Strausse zbývá z Krista Pána,
co by mythem mohlo býti oslaveno? Zda nebyli jiní slavnější než
Kristus Straussův, kteří tak hanebnou smrtí nezemřeli jako Kristus?
Proč předmětem mythů nebyl raději zvolen jan Křtitel, jenž po
cházel z rodu kněžského, jenž veliké vážnosti požíval, jenž Krista
Sama pokřtil, jenž byl od I—Ierodesa,od židů nenáviděného, pro
pravdu zabit a tak smrtí mučennickou zemřel? Nemluví—lipravdu
sv. evangelia, proč přednost byla dána Kristu Pánu, proč Kristus
Pán všude slaven jako Mesiáš? 4. Mythus jest rázu národního,
poněvadž každý národ ve své mythologii projevuje své ideje,
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svou povahu zvláštní, svůj stav, své vášně a náruživosti, své tužby,
takže žádná mythologie jednoho národa nemůže celá býti při
VlaStněnajinému národu. který má povahujínou. Avšak životopis
Kristi Pána nemohl vzniknouti z fantasie národa židovského. ICHŽ
za času Krista Pána očekával zcela jiného spasitele, než jakým
Kristus Pán Sebe podle sv. evangelií vydával, krále pozemského
a světského, krále právě židovského. Dále moudrost, svatost
& zbožnost Krista Pána přesahuje všelikou omezenost národů všech
ČaSů, takže jeho život nemohl býti utvořen fantasií. Posléze, kterak
ran'thologtíe židovská mohla přijata býti ode všech národů všech
Casů? Nemůže tedy býti život Krista Pána a náboženství kře
St'anské mythologií. 5. Neprávě a rouhavě podkládá Strauss

ristu Pánu evangelickému své názory všebožecké. Neboť, buď se
domnívá Strauss, že k jeho všebožectví se přiznávali první kře
Sjainé, anebo se nedomnívá. Domnívá-lí se tvrdí nepravdu histo
r'CkOU, poněvadž již v prvních dobách křesťanských názory vše—
bOžecké se pokládaly za kacířské a pohanské, :! byly rOZhOCjUČ
Zamítány. Nedomnívá li se, jeho výklad postrádá všehkeho
důvodu.

\ Výklad Straussův spočívá na nepravdivém základě. Neboť
Strauss; chtěje zbaviti jiné předsudků. sám trpí předsudkem,
Z filosofie Hegelovy čerpaným. poněvadž se domýšlí, že není

oha od světa rozdílného. že tedy jest již 7. předu Kristus :: ná
ŘOŽenství křesťanské nemožno. Strauss již z předu zamítá histo
rické památky, sv. evangelia. z nichž na jevo vychází jsoucnost
(rista Pána, nemoha jich pravdu vyvrátiti. Strauss musí take

Ještě jiná zřídla, ze kterých vysvítá historická jsoucnost Krista
ána, již z předu zamítnouti. Zda nežili Otcové apoštolští s _těmi,

kteří Krista Pána viděli? Zda nez.-isluhují Otcové následujíCich
V"“lf'ůvíry.> jsou to mužové učení a svatí, kteří spravovali (,írkev
Krista Pána, osoby veřejné. A co máme říci o všech národech,
kteří uvěřili v Krista Pána takového, jakým jest líčen ve sv. evan—
geliích? Učení židé a pohané dříve než přijali víru křesťanskou,
ZkOumali a zkoumati musili, poněvadž víra křesťanská odporovala
názorům jejich; a také zkoumati mohli, poněvadž se jednalo
O dčjť. které se udály nedávno a potvrzovány byly přemnohýml
SVěde víry hodnými. Toto vše je Straussovi'již z předu ne
pranWO, poněvadž jest jemu pravdou všebožectví I—Iegelovo.sou
stava rozumu odporná.

Uvážime-lí toto všecko, nebudeme se diviti, že tento Strauss,
professor theologie protestantské, žák Hegelův, netoliko odpadl
od křesťanství, ale také se stal neznabohem. Důsledný protestant
nemůže se nestáti neznabohem.

Strausse následoval Rénan.

++e©++



Egyptský zlomek Logií Páně.
PíSe Dr'. JAROSLAV SEDLÁČEK, c. k. minaořádný professor

při české theologicke Fakulte.

Čas od času stává se, že rozechvívá nějaké nové objevení
biblický vědecký svět; jedni bývají hned nadšeni a slibují si 2 no
vého pramene příliš mnoho, jiní, kteří pracují s domněnkami,
vidí novým objevením zvrácenu celou svou hypothesi a osnují na
rychlo novou. Tak událo se, když nalezeny papyrusové zlomky
evangelia, když se vyskytl hebrejský text knihy Kazatele (hl. 39—49.)
a nejnověji, když nalezeny v Egyptě »Výrokya (Logia) Kristovy.

Společnost pro vyhledávání starých egyptských památek
Egypt Exploration Fund poslaladva učence,Grenfellaa
Hunta do vesnice Behnesa, která leží mezi Fajum a Minja, aby
tam pátrali po starých rukopisech řeckých. Na tom místě stávalo
za římských dob město Oxyrrhinkos, které bylo dosti důležitým
střediskem křesťanství. V ssutinách nalezeno mnoho rukopisů a
mezi těmi byl i onen zlomek, který obsahuje logia neb věty,
výroky Kristovy. ,

Eusebius připomíná, že mluvil Papias o Logiích Páně, jež
byl sebral sv. Matouš; Papias napsal též ku slovům Kristovým,
jak je byl slyšel od učenníků Páně, vyklad: 'l'lš-ó—g-rpag:Gw "I.:—plov
xugzaubv.Obsahuje nalezený papyrus část těchto spisů? Aneb jest
zbytkem nějakého původního evangelia? Neb podvrženým spisem
Gnostiků?

Rukopis pochází z počátku třetího století; znění-jednotlivých
vět však nese na sobě ráz většího stáří. List papyrusu jest 5'75'
vysoký & 3'75 (angl.) široký, jest vytržen z knihy a není ani celý
zachován. již proto nelze tomuto zlomku veliké důležitosti při
kládati

Grenfell a Hunt vydali zlomek i s překladem a výkladem
ve spise nadepsaném AOFH IIIEOY (1897) a dle toho zní ony
výroky takto:

Řád. 1—3. '

Kai TŠTEčtzglá'ysi; 9311373; 5: A pak budeš hleděti vyvrci
v_i,-„m :“: Šv to) š:;(řalpo) 1:5 olše/_- plevu, která jest v oku bratra
905 cou. tvého.

Slova ta tvoří druhou část verše 42. Luk. VI.; sv. Matouš
7, 5 má: z oka (zde v oku).

Řád. 4—11. zní: „ .

Aé—(e'.lncoůg, ěów pxl; vnateůcma Dl ježíš: Nepostíte-li se (ne
ršv xóaym, ci) pri; eby-ars.tip fusc— budete-li se zdržovati) od světa,
* íav toš 0535“ ml šžv [xi]0133115- nenaleznete království Božího;
sme to “SB:—.;), sir/. čoncůs Tbv anebudete-lizachovávati soboty,
watépa. neuvidíte Otce.



Překlad -.':—)*.čspsv (zdržovatí se) světa není odůvodněn,
poněvadž předmět slovesa w,:rsúto není v N. Z. v akk. Na sjezdě
ve Frýburce zmíněno v jedné přednášce o výkladu učiněném dle
znění aramejského, kde “olam znamená věk, dobu (i vždy):
Nepostíte-li se, nenaleznete nikdy (se záporem). . . Takové věty
v N. Z. nenalézáme; již sv. Pavel (Gal. 6, 14) naznačuje, že zdr
žUje se světa (jsem ukřižován světu), sv. jan mluví o světě, který
Krista nezná, ]ej nepřijal. Gnostikové hlásali též, jakoby ústy
Páně: »Řekl jsem vám: odřekněte se všeho světa a vší hmoty. <
Proto by bylo lze onen překlad přijati.

Druhá část odporučuje zachovávati soboty; již 29. pravidlo
Laodicejskélio sněmu stíhá kletbou křesťany, kteří zachovávají
židovské zvyky. Křesťané se tedy velmi záhy od židů lišili a světili
den po sobotě; ona věta by nebyla křesťanskou, ale mohla by
pocházeti ze středu takové sekty, která chtěla trvati při židovských
obyčejích.

Písmo papyrusového zlomku není příliš jasné a bylo by dle
jiného výkladu čísti na místě záclmv slovo mwcu neb “Lom-)*)v tomto
smyslu: Nebudete-li se zdržovati nečistých pokrmů . . . . pak by
i prvá část slušela spíše oněm sektám než křesťanu.

“zid 11—21

\š—fav.%s:-B;, š:( ): 07 či) ušatý Di ježiš: Byl jsem ve středu
"co) AČZJJJ, )A? Š) 71; 1.. (67,011) světa a byl jsem jimi viděn v těle
aiu-„ok. “už sšpsv “r_inz; ').su'rbovtzg (svém), a nalezl jsemje všechny
má. cůčém =Šss') čz'bďwtz Ši) 15:07; opojené a nenalezl jsem mezi
7.2':::ve ř, ©qu ;): š::i ':i; uioi; nimi nikoho, kdo by žíznil a duše
TČM ivngtbr u)) 511 wojcí si.cz-)v_i) má se trápí nad syny lidskými,
u_cčiqaušním. protože jsou slepí ve svém srdci.

Mluví o tom, že byl Kristus Pán skutečně tělem Svým,
i jako člověk mezi lidmi; žíze ň lze vyložiti dle sv. Mat. 5 6
žízeň po spravedlnosti neb po pravdě, čemuž jest protivou M517Ú0'ITZŠ.

Odvolávajíce se na místo Bar 3, 38: »Potom na zemi jest
vidín a obcoval s lidmía vykládají tento- výrok Kristův o zjevení
Páně po z mrtvých vstání jeho.

Na konci 21. řád. jest několik písmen a v řád. 22. slovo
'Run-Asta(žebračení, žebrota), které náleželo k jinému výroku Krista
Pána, kterého se nelze však dopátrati.

Řád. 23—30. nejsou dosti jasné, poněvadž některé písmeny
scházejí. Vydavatelé doplňují takto:

(Aš—()a.('I'qcsfgš cu ščumc.)(.. .) Di jeŽíŠ: Kdekoli jsou:. . . .
5(__ __):.—;v,7.1i.(.. . ):: . e() Š'JT'L) bohové . . . tam, kde jest jeden,
p_sm; (, .) (» e(t)) 311.31)-*.' a). (si)). já jsem s ním. Zdvihni kámen
€..,de :*) -'.,) H):) 7.173 559473.::, a tam mne nalezneš; rozštípni
„Ziggy :: šála) “Lift-)áze'. sign. dřevo, a já tam jsem.

Při tom vzpomínáme arciť ihned slov Mat. 18, 20: Kde dva
neb tři jsou . . . Sv. Efrém ve výkladu svém přidává: »Kristus



praví: Kde jeden jest, tam i já jsem. A kde dva jsou, tam i já
budu. Druhá část by svědčila o božské všudypřítomnosti; i pan
theista by se mohl podobně vyjádřiti.

jiný doplňuje 057. v 105% a vykládá: »Kde jsou bezbožni
lidé, je—li(tam) jeden (věřící), já jsem s nim.s '

Rád. 30—35.

Aá—rao,“ln/355.1. sir/. Š'CTL'Iřev.—F; Dí Ježíš: Prorok nebývá při
quÝ-ňz-q; Šv T'ř,aztpíčc aur(s)5, o' „s jat ve své otčině, a lékař ne
iatpb; zora? Depomačz; si; rob; *;wws— léčí ty, již ho znají.
V.:—ita; abtčv. '

Podobně řečeno Luk. 4. 24 i Mat 13, 57, Mar. 6, 4; druhý
článek arciť v evang. schází. '

Aš,/sv.*l'qssůg. “Itáligišmcčzymuáv'r, Dí ježíš: Město, postavené
š-n' div.;cv (%);,ou; banks-3 zač ěctn— na vrcholí výšiny a opevněné,
pr./pávy; 55:5 :?(7)sw Sůva—.r.„ců-.a nemůže ani padnouti ani se
7.9u(,3)7;v11. ! - _ ukrytí.

Podobná slova Krista Pána máme u sv. Mat. 5, 14 o městě,
jež se nemůže skrýti a u sv. Mat. 7, 24 25 o městě pevném.

Řád. 41. a 42. nelze doplniti, obsahují slova: Dí ježíš: Vy
slyšíte . . .

Znění těchto řádků jest zvláštní, odchyluje se od znění
evang. a nemá podobnosti v podvržených spisech N. Z. Tato
poslední okolnost by svědčila, že jsou ony výroky starši nežpoci
vržené knihy, jichž bylo nejvíce v prostředku druhého století.
V Egyptě bylo v té době rozšiřováno gnost. evang., které zovou
»Ev. dle Egyptskýcha _ v Palestýně měli ebionitské Evang. zvané
»dle l—lebrejskýchc.Evangelia kanonická byla již známa, ale není
snadno říci, podle kterého aneb z kterého z jmenovaných spisů
by ony výroky Krista Pána byly zaznamenány. Výroky ty byly
snad napsány dle toho, jak se podáním mezi lidem zachovávaly
a pisatel nedbal, zda shoduje se jeho znění se zněním v evan
geliích neb jinde obsaženým.

Žertovně připomenul na sjezdě frýburském jistý francouzský
duchovní. že nalezl kdysi ve své osadě též malé lístky, popsané
výroky Písma svatého, a ač t_v výroky nesouhlasily doslovně se
zněním sv. evangelia, nezkoumal jich a nepřikládal jim žádné
důležitosti. '

Tak si píší lidé slova evangelií po paměti do modlitebních
knih a na lístky a nedbají doslovného znění. Tak prý mohl i onen
egyptský zlomek povstati.

%Že— .„
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Praktické pokyny o štole.
Napsal JAN PAULY, kaplan na Smíchově.

Při letošní konferenční otázce o upravení štoly bylo možno
pozorovati dva směry v mínění. jedni byli toho názoru, aby zůstal
»status queer a to hlavně proto, poněvadž by novým uprav'ením
štolového řádu příjmy duchovenstva nyní dosti slabé ztrátu utrpěly.
Neboť fasse by se musila udávati podle zvýšeného řádu štolového
a tím by zmenšena byla kongrua anebo alespoň její doplněk a
příjmů štolových by asi sotva přibylo. Druzí pak byli pro to, aby
starý štolový patent byl zrušen, aby protivníkům duchovenstva
odňata byla zbraň a tak, farní úřady aby zbaveny byly nyní často
se opakujících nepříjemností při vybírání štoly.

Nechceme tu rozhodovati o tom, který náhled by byl pra
ktičtějším a prospěšnějším, toliko tvrdíme, že jak z okolností se
dá souditi, nebude štolová záležitost tak brzo vyřízena a proto
pro přítomnost a snad i na delší dobu příští musí duchovenstvo
počítati s nynějšími právními poměry štolovými. Za tou příčinou
píšeme těchto několik řádků, jejichž úkolem jest, nynější stav
štoly obiasniti a duchovenstvu cestu ukázati, jak si při vybírání
štoly počínati jest, jednak proto, aby do konfliktu s úřady nepři—
cházelo, jednak proto. aby své právo si uhájilo.

Normou pro vybírání štoly může býti tak zvaná štola kon—
ventionelní anebo štolový patent. '

Jestliže na některých místech existuje štolové ustanovení,
které z dorozumění církevní a světské vrchnosti a s dovolením
patrona bud' dokumentem v zemských deskách anebo v městském
úřadu uloženém anebo nějakou fundací zavedeno bylo, má při
tomto snesení zůstati, ať jest již poplatek ve štolovém patentu
vyšší nebo nižší než posud užívaný. Tato zásada'platí i tehdy,
jestliže určité quantum štoly hned prvotně při založení té neb
oné fary mezi ostatními dávkami do kanonické porce započí
táno bylo.

Kde není nade vši pochybnost zjištěno, že by tam byla za
vedena místní štola zvláštní a vyšší v té formě, jak výše jest
ustanoveno, tam jest platný a směrodatný štolový patent dle
% 24. zák. ze dne 7. května 1874 ř. z. č. 50 a dle nálezu spr. dv.
ze dne 3. července 1880 č. 1200. Tento patent štolový vydán byl
pro Cechy dne 30. května 1750, pro Moravu dne 15. dubna 1749
a pro Slezsko dne 4. října 1749. \

Poplatky v těchto patentech stanovené jsou určeny jen za
podstatné funkce; jestliže však žádá strana funkcj v určitou ho
dinu, kterou si sama stanoví anebo přeje-li si funkci ve formě
slavnostnější, může farář dle % 25. zákona ze dne 7. května 1874
ř. z. č. 50. větší poplatek žádati. V tomto „%se praví: »Jestliže
nějaký církevní obřad v jiné formě se žádá, dle které podro—
ben jest vyššímu poplatku nežli nejnižšímu dle

\
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řádu što lového, jest tento poplatek na požádání předem za
platiti.<<

Dle téhož „* jest zakázáno odepříti funkci proto, že někdo
štolového poplatku nezapravil.

Dle Š 23. téhož zákona jsou osvobození od placení štolového
poplatku všichni. kteří práva chudinského požívají

Dle Š 25. jmenovaného zákona možno předem toliko žádati
poplatek za kolek, kterým matriční listinou opatřena býti má.

jestliže by farář za podstatnou funkci, pro kterou si
strana zvláštní hodiny nevyžádala, žádal větší poplatek než
štolový patent stanoví, dopustil by se kontravence a mohl by
býti po vyslyšení ordinariátu dle '3'26. uvedeného zákona trestán
pokutou 100 zl. a kdyby se podobný případ opakoval, mohly by
státní úřady žádati, aby byl onen kněz z duchovní správy od
straněn. Rozhodovati o tom, zdali farář kontravence se dopustil, při—
náleží okr. hejtmanství dle „*26. citovaného zákona; hejtmanství
jest však dle ;; 23. téhož zákona povinno na žádost farářovu do
tyčnou stranu přinutiti, aby obnos dle patentu stanovený faráři
zapravila.

Když se jedná o plat za podstatnou funkci, může
hejtmanství rozhodnouti buď na žádost faráře, aby strana povinný
poplatek faráři zapravila, anebo na žádost strany, aby farář ono
plus, které za podstatnou funkci žádal, straně vrátil.

Když však funkce slavnostním způsobem vykonána byla
anebo v hodinu stranou vyžádanou, pak jest sporná zá
ležitost o tuto funkci vyňata z kompetence hejtmanství a přiná
léží okr. soudu. Proto může se farář na okr. soud obrátiti, aby
mu onen vyšší poplatek byl zaplacen, anebo strana může žádati,
aby jí poplatek z části byl vrácen.

Kdykoli však strana. obrátí se na hejtmanství nebo k soudu
okr. se stížnosti na faráře, nesmí býti farář citován, nýbrž dotyčný
úřad musí mu záležitost k vyjádření zaslati. Toliko tehdy může
býti farář dle výnosu c. k. minist. vnitra ze dne 31. května 1869
č. 5536 úředně předvolán, když své vyjádření nepodá.

Dle výnosu minist. ze dne 3. dubna 1855 ř. z. č. 61. jest
pokládati věc za promlčenou, když strana po uplynutí 3 měsíců
teprve stížnost na faráře pro kontravenci podala.

Nařízení gubernial. ze dne 1. prosince 1814, které stanoví,
že štolový patent má býti přibit na dveřích chrámových, dnes již
jest neplatné. poněvadž nesouhlasí s novějším zákonodárstvím. dle
kterého církevní orgánové sami jsou oprávněni rozhodovati, co
v chrámu díti se má.

Přistupujíce nyní ku projednání jednotlivých funkcí, zvláště
podotýkáme, že když farář za podstatnou funkci nežádá vyššího
poplatku a když strana sama od sebe větší obnos faráři dá, že
může jej přijmouti, jako dobrovolný dar, avšak strana nemá potom
žádného práva nějakým způsobem se toho domáhati, aby jí tento
obnos vrácen byl. Tak na př. kdyby se někdo při jisté funkci
tázal: co jsem dlužen, a kdyby farář řekl: »Lidé vašeho stavu



platí při této příležitosti tolik a tolik, já vám ničeho nepředpisuji,
dejte si, co chcete; a kdyby strana potom dala farářovi nějaký
větší obnos, než štolovní řád stanoví, nemohlo by tu býti žádné
řeči o nějaké kontravenci a nemohla by se tedy domáhati cestou
právní vrácení obnosu; neboť to by byl dobrovolný dar.

1. Křest.

a) Stola při křtu byla patentem ze dne 24. října 1783
zrušena. Při křtu tedy nemožno nějakého poplatku se domá
hati, ba ani za zápis do matriky nesmí farář ničeho žádati dle
ustanovení pro Cechy ze dne :“..listopadu 1788.

b) Kdyby však strana žádala křest v domě, což však jen
z nejnutnější příčiny dovoliti lze, anebo, kdyby si přála křest
v pluvialu anebo žádala si zvláštní hodinu, anebo svíce na oltáři
rozsvítiti dala, pak může farář žádati za jistý poplatek dle Ř 25.
zák. ze dne 7. května 1874.

cv Kdyby strana sama od sebe něco za podstatný obyčejný
křest něco faráři dala, může to přijmouti jako dobrovolný dar.
Totéž by platilo, kdyby farář na otázku, »co jsem dlužene, od
pověděl, jak výše stanoveno.

(l) Kdyby farář pozoroval, že strana na štolový patent po
ukazovati bude, není povinen nationale si sám obstarati, když
rodiče na osadě oddáni nebyli a když ještě žádné dítko těchto
rodičů na oné osadě pokřtěno nebylo a má právo žádati, aby
rodičové předložili svůj oddací list.

2. Úvod.

Štola za úvod byla pro Čechy zrušena, avšak šestinedčlka
jest povinna svíci sama si přinésti. Kdyby použila svíce kostelní,
pak může farář nějaký poplatek žádati.

jinak platí totéž o úvodu, co řečeno bylo o křtu sub a)
b) a c).

3. Oddavky.

Podstatnou funkcí při oddavkách jest, když snoubenci klečí
na stupních oltáře a kněz je po první mši sv. v rochetě a štole
oddává. Titul, pro který se může větší poplatek žádati, jest: po
zdější hodina, kopulace se mší sv. spojená, řeč, rozprostření ko
berců, upravení klekátka před oltářem, svěcení prstenů, kněz
v pluvialu, více svící rozsvítiti při oltáři a p.

4. Pohřby.

Poplatky za pohřeb ve štolovém patentu ustanovené vztahují
se toliko na výkrop u kostela. Kdyby totiž někdo mrtvolu ke
kostelu přinesl a farář ji v rochetě a štole vykropil, neměl by
práva více žádati, nežli co štolový patent stanoví. jestliže však
někdo žádá, aby mrtvola vykropena byla v domě, nebo na hřbi



tově anebo, aby veden byl kondukt, pak jest to funkce, za kterou
farář dle %25. častěji jmenovaného zákona žádati může poplatek
obyčejný. _

Sirotky a nalezence, na které stát plati, musí íarář zdarma
vykropiti (Dvor. dekr. ze dne 20. června 1785).

Rovněž zdarma vykropiti se mají osoby práva chudinského
požívající. _

Když mrtvola zjedné farnosti do druhé se převáží, maji oba
faráři právd na poplatek. (Ustan. pro Lechy ze dne 9. července
r. 1808. '

Fa)rář nesmí na domovské obci zemřelého, který práva chu
dých požíval, žádných nároků činiti, aby mu Štola pohřební za
placena byla. (Dokončení)

ati—)$%

Z praxe duchovní.
O titulech „pán, slečna“ atd. v úředním jednání a při

ohláškách.

Co rozsoudil francouzský mair při civilních oddavkách,
platiti má i pro kněze. Zavrhl totiž úředník onen oslovovati
snoubence .monsieura mademoisellea (pane ——slečno,a a oslovuje
pouze ženicha a nevěstu »citoyen a citoycnnec (občane občanko),
jak prý zákon uznává.

V matrikách vídáme často až směšnou pozornost, že ujmen
vyšších tříd přikládají správcové matrik: »Pan N. N., úředník,:
ano ipři matce, po případě při nevěstě »Paní N. N., dcera
pana—<,»Slečna N. N, dcera panac. Tyto zdvořilosti jsou zcela
zbytečný, nemístny a směšny. V matrikách a knihách úředních
jsou si všichni rovni; a je-li kdo povznešcnější, však se přikládá
za příjmení stav, hodnost. »Pane a »slečnaa vadí při hledání
v matrikách, slova pani pak jest zcela zbytečné, neboť nad jménem
jest tištěno, kdo do rubriky dotčenépřináleží.

e by snad měl farář z opomenuti takoveho titulu mrzutosti,
nelze připustiti,iponěvadž nikdo nemá právo do matrik nahlédat,
a v nich hledati.

Těmito přívěsky by se také znesnadnilo hledání v matrikách,
kdy vždy na počáteční slovo zření máme a snad kdyby se slovo
-»pan< i do seznamu dostalo.

Podobných titulů se užívá často při rozmanitých ohláškách
v kostele, což rovněž není na pravém místě. Přinejmenším vzniká
tím způsobem zlá vůle, když jeden povýšen' na opánaa a druhý
ne. Nyní jest »pánem<<každý a buď by se toho titulu u všech
mělo užívati nebo u nikoho Při slově »slečnaa, považujeme-li je
jako za »pannuc, při svatebních ohláškách mohlo by nedorozu
mění smích nebo rozhořčenost v kostele vzniknouti. Při ohláškách

!



jest dost titulů při stavu za jménem: tudy ani zde netřeba »panc
»slečnm předkládati.

Podivně se také vyjímá, ohlašuje-li se jednou, že bude obě
tována mše sv. za pana N. a podruhé za nebožtíka N. Nejpo
divnější by pak byla ohláška »za paní nebožku, slečnu nebožku . . .c
Izde budiž rovnost a mše za'každého stejně se ohlašují Na
věčnostech není zvláštního rozdílu stavu.

Záleží na tom, jak si to kdo zavede na osadě; když jednou
pomine všech těchto titulů, nutno konsekventě vytrvati, by při
rozmanitém jednání nevznikaly rozhořčenost a »zlá krev-. V těchto
predikátech ještě hodnost nezáleží a i když je opomineme, možno
se stranami slušně & solidně jednati. .

"©21xe—

Listárna redakce.
chnámému tazateli v příčině separačnvho protokolu.
Vydání za podzimní orbu odečte se od požitků I. třídy — a čistý

výtěžek rozdělí se pro rata tcmporis mezi participanty. Tedy ku př.
derželo se za .. . . . tolik a tolik, dále ......
Utraty za podzimní orbu činí dle příloh . .

Zbývá k rozdělení pro rata temporis.......



Literární oznamoxtatel.
Paterý sv.škapulíř. Poučení a pobožnosti, jež pro zbožné

včřící-podle authentických pramenů sestavil Method Vojáček,
kněz řádu sv. Benediktav Emauzích. S povolením představe
ných a nejdůstojnější kníž. arcib. konsistoře Pražské. V Praze
1897. Tiskem a nákladem Cyrillo-Methodějské knihtiskárny
V. Kotrba. K dostání tamtéž a v klášteře Emauzském za 25 kr.
-— Pan spisovatel mluví nejprve o »Škapuliřích vůbec,: cojsou,
jaký mají význam a účel, o jejich bohatém užitku a rozmani
tých o nich předpisech, a potom líčí »původ, účel a zvláštní
milosti patera škapulířů,<< které jsou nejvíce v užívání: Nejblah.
P. Marie Karmelské. Sedmibolestné, a neposkvrněného Početí
Panny Marie, Nejsvětčjší Trojice a umučení Páně. Tato pak
dobrá poučení jsou protkána vhodnými rozjimáními a modlit
bami. Ku konci dočitáme se () pokladu odpustků, který se
otevírá věřícím paterým svatým škapulířcm; máme tu prospěšná
připomenutí a potřebné formule ke svěcení pro kněze, a ně
které ještě modlitby. Spisek o 140 stránkách jest pečlivě
z authentických pramenů sestaven, pěkným obrázkem z Beu
ronské školy ozdoben a milou zevní úpravou přiodčn. Proto,
vzpomeneme-li si ještě na výrok, že »jako jest znameními se
sv'. křížem charakteristickou známkou křesťana, tak jest karme
litský škapuliř známkou dítek a ctitelů Marianskýclia, nemůžeme
jinak, leč novou knížku Emauzského mnicha pana M. Vojáčka
vřele doporučiti.

. * * *

Naše kalendáře. Píšeme»našea kalendáře a to nikoliv
bez příčiny. Jsout mnohé kalendáře, jež k »našinn počítati
nemůžeme. protože mají za účel vše, co na víru katolickou
upomíná, kalem potup a nepravd pošpiniti. jiné kalendáře sice
na víru neútočí, ale nejsou ani »studene'c ani »tepléc . .. Ka
lendář jest jaksi knihou rodinnou Za podzimních večerů vyta
huje se z přihrádky a naslouchá se tomu »říkáníc, co jest v něm.
jaké zklamání v rodině, slyší-li věci hanlivé na kněžstvo a sv té
náboženství! jake zklamání, liči—lise život světský jako jediný
cíl člověka a obsypává-li se chválou nezřízená vášeň! To není
dobrá čctba pro katolickou rodinu. Proto katolická rodina sáhne
vždy ko katolickému kalendáři. Bohu díky máme dobrých kato
lických kalendářů dosti. Upozorňujeme na některé.

Meč. Obranný kalendář katolický na obyčejný
rok 1898. Redakci Františka Pohunka. Cena 50 kr. ——Kalendář
tento stavíme na první místo, ježto svým poučným —-bohatým
obsahem mnoho může přispěti k utvrzení katolické víry v ro—
dinách. Jest to kalendář obranný — ——odráží smělé útoky na
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Církev činěné a dává katolíku do ruky zbraň svaté pravdy.
Z bohatého obsahu uvádíme: Dvojí milost, obrázek ze smíše
ného manželství od Vlastimila Pravdy. Ludovika Henselova,
konvertitka. O štědrém dní. Za rodiče. Kterak jsem se stal
katolíkem. Věrně oddaný. Monsign. Dr. Edvard Tersch, pro
bošt vždy věrné kapitoly u sv. Víta. Sťastný člověk. Kdo má
pravdu atd.

:!: 3*

Vlastenecký Poutník Svatováclavský. Kalendářna obyčejný
rok 1898. Velké vydání. Rídí V. Spaček. Cena 70 kr. Kalendář
tento důstojně se řadí k »Mečic. Obsah: Když jest nouze
nejvyšší, Boží pomoc nejbližší. Před sochou sv. Antonína. Chtěl
býti v novinách Pražská teta. Nalezenec. Odměna-věrných
ctitelů Rodičky Boží. Dvě sousedky. Slechtična. Nebem ve
dena atd.

* ===

Vlasténecký Poutník. Redaktor Václav Špaček. Obsah bohatý
a zajímavý. Cena 50 kr.

* * Y

Maria. Kalendář katolického lidu českého na obyčejný rok 1898.
Cena 50 kr. Obsah zajímavý a poučný.

4
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Svatováclavský kalendář na obyčejný rok 1898. Redaktor
Václav Spaček. Obsah bohatý a poučný.

* *
*

Redakci m o n sign. A d o l fa R 0 d l e ra vyšly následující
kalendáře :

Kalendář k uctění nejsvětějšich Srdci Pána Ježíše a Panny
Marie pro lid katolický na obyčejný rok 1898. Cena 50 kr.
Z bohatého obsahu jmenujeme: V ochraně Rodičky Boží. Zví
tězila. Z lásky k lidu Matka Boží Kájovská. Osidla bludu. Bůh
nebývá posmíván. Bez hostiny atd.

*

Svatá Rodina,. Kalendář pro lid katolický na rok 1898. Cena
50 kr. Z bohatého a poučného obsahu uvádíme.: Požehnání
rodin. Zlatá koruna. Nalezinci. Nástin života blahoslaveného
Gerarda Majelly. Dítě zachránilo čest rodiny. Pan doktor atd.

* *

Marianský kalendář na rok 1898. Cena 50 kr. Ze zajímavého
a bohatého obsahu vyjímáme: Zachráněn. Padesát let císařem!
Nalezená socha. Rímov, poutní místo v Cechách. Stoleté naro—
zeniny biskvupa jana Valeriana ]irsíka. Sváteční střelec. V dýmu
a požáru. Slechetný dělník atd.

* *
*



Kalendář duchovenstva československého na rok 1898 rc
dakcí dra K. Vondrušky & nákladem jos. R. Vilímka v Praze
právě vyšel. jediný tento kalendář našeho kleru jako každo
ročně, tak i letos zamlouvá se praktickou a vkusnou svou
úpravou. Přináší kromě kalendaria a obvyklých rubrik zdařilou
podobiznu & životopis Ph. Dra Mikuláše Karlacha, článek »jak
řídí se spolková a veřejná shromážděnía, schematismus ducho
venstva atd. a hojnou zásobu papíru na- zápisky. Cena zl. 1'20
jest přiměřená.

. * . **

„Slova pravdy.“ Vydává a rediguje Dr. Josef Burian. —
Císlo 14. a 15. Cena 4 kr. Ježíš Kristus jest Syn Boží.
Obrázky z hospodářství socialně—demokratiekého. V době
vlažnosti náboženské jest potřebí čas od času svaté p rav (1y
v mysli věřících oživiti a utvrditi. Mlčeti — znamenalo by tolik
jako své přesvědčení z'aprodati. Socialni demokraté a nevčrcí
vůbec útočí všemi zbraněmi proti náboženství křesťanskému,
zejména proti osobě Syna Božího, činígre z L'ěho pouhého Člo
včka. Nejnověji tiskem vydali Renanův :Zi vot Ježíše K l'lStZM.
Není třeba ani podotýkati, že tím mnoho zhoubného koukole
naseli mezi lidem dělnickým. Brožurka: »ježíš Kristus
i e s t 5 y n B o ž ía poslouží mnoho k utvrzení pravdy katolické
a měla by dojíti rozšíření co možná největšího. Při tom upo
zorňujeme na časopis »Slova Pravdya, jenž zmužile hájí zájmy
křesťaus'o—katolické víry. Letošního roku přišlo mezi lid víc
než 100.000 brožur. Co tu dobrého naseto!

* *
*

Biblioteka her a výstupů na jevišti katolických jednot.
Pořádá a vydává Dr. josef Burian.

Svazek 1.: „Návrat“. Cinohra o třech jednáních. Napsal
josef Flekáček. Cena 25 kr. — Svazek ll.: „Myslivecká la
tina“. „Ferdáček před soudem“. „Roztržitý“. „Můj první
a poslední pokus se oženit“. „Tu jde sem a tu zas pryč.“
Cena 20 kr., poštou o 3 kr. více.

Bibliotéku lze si objednatí u vydavatele Dr. ]os. Buriana,
Vyšehrad č. 90-Vl.

5 'ďo
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Poslední den v roce občanském.

Vzpomínka na rok minulý má nás pohnouti: 1. aby
chom-byli příště moudřejší; 2. abychom byli k Bohu

a k lidem vděčnější.
»Mužv mnohých věcech zkušený o mno
hých věcech přemýšleli bude.:

Sir. 34, 9.

Dnešní den jest poslední den v roce. A prve než si pomy
slíme, i tento den bude pryč. Pryč bude opět celý rok minulý.
Pryč bude i s tím svým zimním příkrovem bílým, i s tím svým
jarním roucbem pestrokvčtným, i stím svým letním požehnáním,
i stím svým podzimním nadělením ovocným. Pryč budou všecky
ty radovánky. kteréž se strojily v masopustě, o poutích & posví—
ceních. Pryč budou všecky ty nehody, jež jednoho potkaly při
práci, druhého v hospodářství, jiného v rodině jeho. Ze bude
pryč všecko.> Ale nel Všecko přece nebude pryč. Něco nám
přece z minulého roku zůstane. Zůstane nám drahá věc. Zůstane
nám — zkušenost.

Mnohoť jsme i v minulém roce zkusili-', zkusili zlého i do
rého, a to nám pořád v paměti zůstane. A nenít potřebí, leč
abychom pilně o tom přemýšleli, abychom i my na sobě vyplnili
ta slova svatá: »Muž v mnohých věcech zkušený o mnohých
věcech přemýšleti bude.—: A k čemu máme o věcech zkušených
přemýšleti a si rozvažovati?

Abychom byli moudřejší & k Bohui k lidem vděčnější.
A který pak den se nám k takovému přemýšlení lépe hodí, než
den dnešní, den poslední v roce? I chcemet' si dnes vzpomínati,
co jsme v minulém roce všecko byli zkusili, co jsme byli zkusili
zlého i dobrého. Vzpomínejmež si:

,1. abychom byli příště moudřejší,
2. abychom byli k Bohu i k lidem vděčnější.

Rádce duchovní. 6
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.Pojednání.
1. Co se nám nejspíše na světě přihodí, to jest zkušenost

zlá. I v minulém roce zkusili jsme zlého jeden více, druhý méně.
Amáme-li toho litovati? Nel Kromě hříchu, jež jest jedině pravé
zlé, nemáme nikdy litovati, co jsme zlého zkusili. Ničímž tak
nezmoudříváme a se nenapravujeme, jako zlou zkušeností, váže
nou i ze svého života tělesného, i ze svého života duchov
ního.

a) Nejprve připomínejmež si všecku zlou zkušenost, kterouž
minulého roku jsme učinili ve svém životě tělesném, světském.
Snad až posud býval jsi málo útrpný, málo milosrdný, málo
úslužný k hladovým, k bloudícím, k zemdleným, k nemocným,
a tím ti ubývalo dobroty srdce. Ale letos sám si zkusil, co jest
to mořiti se hladem, co jest to v noci blouditi, co jest to nemiti
kam hlavy položiti, co jest to umdlenim na cestě padati, co jest
to trápiti se v nemoci. jak by ti byl býval vítán, kdo by tě byl
nasytil, kdo by tebe byl přijal pod střechu, kdo by tebe byl
vyprovodil z bludiště na pravou cestu, kdo by ti byl posloužil
v nemoci!

A teď teprve porozumíváš těm slovům Spasitelovým: »Co
chceš, aby ti jiní činili, čiň také jiným.< Sv. Mat. 7, 12. A po
rozuměv tomu myslí svou i srdcem, neodcházíš-li z minulého roku
moudřejší, citelnější, milosrdnějši? Snad jsi býval bez lítosti
itajnou usmíval jsi se radostí, vida, že tvůj bližní, zvláště tvůj
nepřítel byl navštíven neštěstím, že vyhořel, že přišel o nejlepší
hovádko, že byl okraden. A tím velmi zhoršilo se srdce tvé.

Ale letos sám jsi pádem dobytka neb krupobitím aneb
zlobou lidskou aneb jiným neštěstím do veliké přišel škody.
A teďjiž také víš, jak to člověka bolí, potká-li jej veliké neštěstí.
A ted' ——nebudeš—li již dalek toho, abys komukoliv zlého přál,
komukoliv v neštěstí se posmíval?

Nebudeš-li spíše k nešťastnému bližnímu i k nešťastnému
nepříteli tak se kloniti, abys ho litoval, abys mu i pomáhal?
Nebudeš-li teprve dobře poznávati, jak pravdivá jsou ta slova
Písma sv.: »Ceho nechceš, aby od jiného dálo se tobě, hled',
aby také ty nikdy jinému jsi nečinil.: Tob.4, 16. A tak smýšleje,
nebudeš-li již moudřejší, hodnější, šlechetnější?

Snad jsi míval ve zvyku jiných pomlouvati, jiným na cti
utrhati. A to velmi škodilo křesťanské ctnosti tvé. Ale letos sám
jsi byl nehezky pomluven a potupen. jak tě to žralo a trápilo!
A teď již sám víš, jak tě žere a trápí pomluva a na cti utrhání;
jak pravdu řekl svatý mudřec tou výpovědí svou: »Rána bičem
působí modřínu, rána pak' jazykem zdrtí kosti.x Sir. 28, 21.

A nemusíš-li tím zmoudřeti tak, abys byl již opatrnější
v řečech svých?

Tomu nechtěl jsi nikdy věřiti, že i v nejlepších letech svých
i oplývaje zdravím nejsilnějším, přece nejsi jist ani dnem ani ho—
dinou, že každé chvíle mužeš umříti. Ale letos byl jsi zachvácen
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těžkou nemocí; letos v takovém octl jsi se nebezpečenství, že
bys byl bezmála pádem anebo strojem anebo bleskem o život
přišel; letos teprv jsi poznal, na jak tenké nitce visí život lidský.
A ted' teprve můžeš, jak náleží, porozuměti těm slovům Páně:
»Bděte tedy, neb nevíte ani dne ani hodiny.<< Ted teprve můžeš
se naučiti té největší moudrosti, abys byl každé chvíle připraven
k odchodu z tohoto světa, k dostavení se před Soudce božského.

b) A co jest té zlé zkušenosti, kterouž jsme roku minulého
učinili ve svém životě duchovním a kteráž nás má učiniti mou
dřejšími a lepšími! — Až posud neznal jsi sám sebe, jak lehce
a prudce můžeš se rozhněvati, jak nezřízenou & mocnou můžeš
zahořeti žádostí bud' po statku cizím anebo i po skutku tě
lesném, jak zlou můžeš se zachvíti závistí, v jaké velmi těžké
můžeš přijíti pokušení nějakou návštěvou, nějakou známostí. —
Ale letos teprve jsi poznal, jak náleží, sám sebe. Letos byl jsi
od někoho tak uražen, jako ještě nikdy jindy. Jakým jsi se roz
pálil hněvem! Jaké jsi v hněvu svém mluvil a dokazoval poše
tilosti! Letos svůdná podávala se ti příležitost, abys bližního
svého okradl, ošidil. A přiznej se, že jsi měl co dělati, abys se
vzpamatoval, abys se nepokálel nepoctivostí. Letos přišel jsi
v známost s osobou lehkou. Jak zlý oheň chytal se v srdci
tvém! Jak málo chybělo, abys nebyl těžce padl, nebyla těžce
padla! Ze všech těch pokušení, jež jsi byl v minulém roce pře
stál, ze všech těch zlých žádostí, jež se byly v srdci tvém vzbou
řily, poznej sám sebe, jak se kloníš k pýše, jak k hněvu, jak
k lakotě, jak k tělesnosti.

A jak se stalo, že jsi tak již se klonil k pádu a že jsi
přece nepadl? »To bylo mé štěstía —- tak sám přiznej se ——
„že jsem se přece nespustil Ježíše, Jeho náboženství, že jsem
přece nezanedbával modlitby, slova Božího, služeb Božích, svaté
zpovědi, sv. přijímání a

Jak velikou moudrost odnášíš si z roku minulého, pozná
váš li tak na jedné straně velikou slabost svou, a na druhé straně
velikou moc víry Kristovy; porozumíváš-li těm slovům apoštol
ským: »Rád chlubiti se budu svými nemocemi, svými slabostmi,
aby ve mně přebývala moc Kristova.< II. Kor 12, 9. Anebo že
jsi snad v pokušení neobstál? Že jsi v tom roce klesl, klesl hlu
boce, klesl ponejprv? Ach, pak jsi také učinil zkušenost, ale
zkušenost nejhorší a nejnebezpečnější! Tys tomu nikdy nechtěl
věřiti, že, kdo miluje nebezpečenství, vněm zahyne, že, kdo málo
se modlí, málo chodí do kostela, po celý čas se vzdaluje zpo
vědnice, stolu Páně, na dlouho neuchrání se hříchu.

Tys na všeckyvýstrahy,před nebezpečnými schůzkami a zná—
mostmi ti dávané, hrdě odpovídal, že se nebojíš, že jsi jist sám
sebou. Ale letos, když jsi nepřestával zanedbávati svatého ná
boženství, když jsi nikterakž nechtěl dáti výhost blízkým zlým
příležitostem, přece k tomu došlo, že jsi těžce hřešil.

Tys tomu nikdy nechtěl věřiti, nechtěla věřiti, že hřích
nikdy neblaží tak,_jak se to zdá z daleka, že po sobě pak zů
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stavuje v srdci jen samou hořkost. Ale teď toho již zakoušíš
sám, zakoušíš sama; zakoušiš, jak nešťasten jest člověk shříchem,
jak pravé jest to vyrčení Ducha Sv., že konec hříchu jest hořký
jako meč obousečný. Přísl. 5, 4.

Tys tomu nikdy nechtěl věřiti, jak člověk jednou podá se
hříchu, že pak tak lehce nevytrhne se z objetí jeho, že pak padá
z hříchu do hříchu. Ale teď již sám víš a zkoušiš, jak tě hřích
opletl svazky tuhými, kam tě až zavedl, až k jakým lžem, až
k jakému pokrytství, až k jakým nepořádkům ve všem nábožen
ství, ve všem povolání tvém. Kéž by jsi, dokud máš kdy, se vzpama
toval a dal se na cestu pravého pokání, kteráž by zase tebe při
vedla tam, kdež jsi byl před rokem, před lety! Kéž byjsi tak učinil
bez odkladu, protože čas rychle ubíhá, jak dokazuje den dnešní,
kdy vidíme, jak rychle zase jeden celý rok uplynul! Kéž by jsi zkuše
ností, kterouž jsi učinil s hříchem a kteréž žádnému nepřeji, byl
pak po obrácení svém tím bedlivější amoudřejší! Kéž byjsipakjiž
lepších věcí zkusil! »Abyste — jak nás napomíná sv. apoštol -—
»zkusili lepších věcix Filip. 1, 10.

2. Ne, nesmíme dnes zapomínati, že jsme v minulém roce
také zkusili věcí lepších. Zkusili jsme dobrého jak od Boha
tak i od lidí. A na to si máme vzpomínati, abychom byli
vděčni k Bohu i k lidem.

&) Nejprve si vzpomínejmež, co jsme zkusili dobrého od
lidí. Tobě snad až posud ukazovali se jen lidé zlí, falešní, ne
užilí, urputní. A ty jsi již začínal na všecky lidi zanevírati, všem
nedůvěřovati, všech nenáviděti. Ale letos, kdy tebe potkalo ne
štěstí, kdy tebe obkličovala veliká starost, veliká úzkost, nalezl
jsi přítele soucitného, jenž nemohl tebe viděti zkormoucen'ého,
aby tě nelitoval, aby ti neposloužil, aby ti nepomohl v největší
potřebě tvé.

jaká to drahá zkušenost, která tě nutí vyznati, že jsou přece
ještě na světě lidé dobří a šlechetní, kteráž opět obživuje v srdci
tvém oblažující důvěru a lásku k lidem. Tys až posud otom ne
věděl, jak tě miluje manžel neb manželka, neb otec neb matka,
neb syn aneb dcera.

Ale tys letosbyl bolestnou a dlouhou nemocí uvržen na
lůžko anebo tys uvízl i v jiném velikém hrozném nebezpečenství,
v jiné veliké těžkosti. A teď teprve jsi viděl, ty manžele, svou
milou manželku, jsi viděla, ty manželko, svého manžela, jsi
viděl, ty synu, jsi viděla, ty dcero, svého otce, svou matku, jsi
viděl, ty otče, jsi viděla, ty matko, svého syna, svou dceru,
jakou má starost o tebe, jak dnem i nocí bdí u lůžka tvého, jak
věrně a trpělivě tě hlídá a ošetřuje, jak tě až do konce neopouští.
Teď teprve jsi poznal, kdo tě upřímně miluje.

jaká to přemilá zkušenost! [ nemusí-li taková zkušenost
nás pak činiti tím šťastnější i tou láskou, kteréž jsme jedni od
druhých zakusili, i tou láskou, kterouž jsme se zase jedni k dru
hým více naklonili?
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b) Ale všickni, kteříž jsou nám dobří, jsou tak dobří ne
jinak, leč Bohem, leč náboženstvím. Pročež nejvděčnějšími mu
síme se k Bohu prokazovati.

Co jsme iv minulém roce od Boha přijali dobrého, to
všecko jes tak hojné a tak veliké, že na to si vzpomínajíce a
o tom si rozvažujíce nemůžeme se ubrániti, abychom nevolali
se srdcem vděčným s Rodičkou Boží Pannou Marií: »Veliké věci
mi učinil ten, jenž mocný jest.: Sv. Luk. 1, 49.

Mohlo li v minulém roce tebe větší potkati neštěstí,
než kdybys byl v těžký upadl hřích? A tys byl tak velikým
zmítán pokušením; ty jsi se již potácel na samém kraji propasti
skutku ohavného, skutku nešlechetnéhol Ale milost Boží to byla,
kteráž tebe ještě v čas zadržela, odvedla, zachovala. A můžeš-li
dnes na to si vzpomínati, abys novou nechvěl se hrůzou z ne—
bezpečenství přestálého, ale abys tím vděčněji nevyznával: »Ve
liké věci mi učinil ten, jenž mocný jeste

Anebo ty jsi se snad již po leta vlekl s nejtěžším břeme
nem, jenž jest hřích smrtelný. Ale letos jsi se přece konečně
k tomu připravil, že jsi šel k sv. zpovědi. A milost Boží to byla,
kteráž nepřestávala na tebe dorážeti, až si zkroušenou, upřímnou
a úplnou zpovědí vykonal, až jsi byl osvobozen od zlého nej
většího, od zlého věčného, až jsi zase nabyl pokladu nejdražšího,
jenž jest pokojné svědomí. I můžeš-li dnes na to pamatovati,
abys pln vděčnosti nepromluvil: »Veliké věci mi učinil ten, jenž
mocný jest.:

Toho právě pořád největší děláme zkušenost, jak Bůh jest
k nám milosrdný a dobrotivý, jak nás miluje. Co se trápíš sta
rostí, jak dále živ budeš, jak dále se zachováš v spravedlnosti
své.> Ohlédniž se nazpět na rok minulý a na všecka 'leta mi
nulá. Ohlédniž a přiznejž se, nezkusil-li jsi toho, jak ti Bůh až
posud všecko dával, čehož potřebuješ, jak pro svůj život tě
lesný a časný tak i pro svůj život duchovní a věčný, v jakých
tě zachránil nebezpečenstvích těla i duše, jak ti pomohl, tebe
vytrhl, když byla kolikrát největší potřeba & úzkost tvá, jak tebe
nikdy neopustil, jen když ty jsi jeho se nespustil.

[ můžeš-li to všecko dnes na mysli své přemítati, abys
s Marií neděkoval hlasem nadšeným: »Veliké věci mi učinil ten,
jenž mocný jest.a

* *.
*

Pryč jest rok minulý; pryč jsou leta minulá. Ale co nám
z roku minulého & z let minulých zůstalo, to jest zkušenost, zku—
šenost zlá i dobrá. A jednu i druhou pečlivě uložme si v mysli
své i v srdci svém. jedna i druhá budiž nám k pilněmu a spa
sitelnému přemyšlování:

»Muž v mohých věcech zkušený o mnohých věcech pře
mýšleti bude.:

První zkušeností zmoudřeme, se kajme, se napravujme.
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Druhou zkušeností buďmež vděčnější k Bohu i k lidem,
rozmnožujmež se v milování Boha a bližního.

Z jedné i druhé zkušenosti hleďmež tolik těžiti, abychom
aspoň ostatní leta vynakládali dobře, vynakládali k spasení
svému. Amen, Karel Otman, kanovník a děkan v Ořeše.

N o V ý r o k.

Láska ke svatému náboženství a k vlastí.
»Naplnilo se dní osm.<

Luk. 2, 21.

jeden rok a sice rok svato-Vojtěšský zase uplynul do
moře věčnosti. Avšak, v Kristu shromáždění! dobře, že uplynul,
neboť byl to jeden z těch roků nešťastných. Milý Pán Bůh
totiž navštívil nás velikým mokrem, ranil mnohého z nás du
ševní slepotou a strašným nerozumem, což všecko i mně, vašemu
knězi a pastýři mnohou trudnou a bolestnou bylo připravilo
chvíli. »—

Než, vidouce ve všem neštěstí minulého roku vůli božskou
a výbornou školu rozličných zkušeností, nebudeme a také nemů—
žeme se tomu protiviti, nýbrž uposlechneme raději ve vší pokoře
sv. apoštola Pavla řkoucího: »Ze všeho díky čiňte; nebo tot jest
vůle Boží v Kristu ježíši o všech vás.: I. Tes. 5, 18. Tedy, moji
milí, majíce celý rok za sebou a s ním všecky jeho zlosti, kříže
a trampoty, poděkujtež ve vší spokojenosti nebesům za tyto me
tličky, spolu ale chtějtež jich užívati k větší moudrosti a opatr
nosti křesťanské.

Dnešním ale dnem stojíme spolu na prahu roku nového.
— Hledíme v budoucnost, rádi bychom věděli, co tento rok
pro nás skrývá, avšak, drazí posluchači, dobře, achl velice
dobře, že zvědavost na tuze marném základě postavena jest! To—
liko ať si přijde cokoliv, my jako bojovníci Kristovi na všecko při
praveni býti musíme. My musime býti připraveni na to dobré,
které nám Bůh snad v novém roce popřeje, my musíme ale také
se stejnou rozvahou býti připraveni na to zlé, které nás a třebas
ještě citlivěji nežli v minulém roce i letos zachvátí. Nejlépe ale
bude. což vám prorockým pravím hlasem: »Neočekávati mnoho
dobrého, ale nebáti se také zlého.“ jediné o to vás prosím
v Ježíši Kristu, obzvláště vás křesťanské manžely, mládence a
panny, abyste se v novém roce báli toho největšího zlého, totiž
hříchu.

A abyste hrůzou a strachem pokaždé naplnění byli, kdykoliv.
lákání budete ku hříchu, jest vám třeba bázně Boží, kteroužto
ctnost vám všem k novému roku na Bohu žádám.

Než, o této důležité ctnosti nebudeme dnes šířiti slov, nýbrž
majíce na paměti nynější poměry a ducha času chceme vám
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k novému roku co nejdůtklivěji doporoučeti »láskuc, tuto nebes
dceru, kteráž jednou rukou sáhá k nebi, druhou pak k zemi.

Pročež přeji vám k novému roku, aby po všechny časy
mezi vámi přebývala láska, a sice:

I. láska ke svatému náboženství,
Il. láska k pozemské vlasti.

Pojednání.
I.

Cím vzácnější věc, tím zajisté nám milejší. A je-li ta věc
„anebo ten poklad nejvzácnější, tedy jest nám zajisté také nejmi
lejší. Tak aspoň, v Kristu shromáždění, pravi nám náš rozum,
naše srdce, naše zkušenost.

Nuže tedy, moji milí, táži se vás, kterou věc za nejvzácnější
ze všech pokladů máte? ]e-li to snad zlato, stříbro, čest a sláva,
tělesné zdraví vanebo světské rozkoše? Než hle! všeho toho v úplně
míře zakusil Salomoun král, ano, jak sám praví, »převýšil bo—
hatstvím všecky, kteříž před ním v ]erusalémě byli: Kaz. 2, 9.,
a přece o všem tom dokládá tento nejmoudřejší muž, »že ve
všech “těch věcech uzřel marnost a trápení ducha.< Kaz. 2, 11.
Toť výstraha, drazí posluchači, pro jednoho každého, kdož svou
lásku, své srdce, svou starost obětuje toliko věcem pozemským!
Ten a takový bude vždycky jakousi prázdnotu, jakousi nestálost
a nespokojenost, jakési trápení cítiti v duši své. —

Aj, tak tedy, kterou věc pokládati máme za nejvzácnější a
tudíž za nejmilejší srdci svému? Tato věc, rozmilí posluchači,
tento klenot pocházeti musí s výšiny nebes, tato věc musí nás
jak časně tak i věčně štastnými činit. A která jest to? V nej
hlubší pravím vděčnosti: »jest to učení božské, svatá víra, nábo
ženství ježíše Krista.< Toť jest onen poklad, »jehožc, dle sv. Mat.
13, 44., »člověk nalezna v poli, radostí nad ním jde a prodá
všecko, což má, a koupí pole to.< Tot jest ona drahá perla,
»kterouž nalezna čloyěk odešel a prodal všecko, což měl, a koupil
_ji.c Mat. 13, 46. O, moji drazí, pozorujtež jen dobře výpověď
Páně: »že člověk prodal všecko a koupil drahou perlulr Divte
se, v Kristu shromáždění, této jeho obětivosti, této jeho hrdinné
odhodlanosti, této jeho horoucí lásce k oné drahé perle, totiž:
ku sv. náboženství! Jeho zhola nic nepoutalo v široširém světě,
on byl hotov z lásky ku sv. víře odříci se třebas toho nejmilejšího,
ano on se skutečně také z lásky k víře odřekl všech pokladů
pozemských. A, rozmilí posluchači, kdo jest onen člověk v evang.
podobenství? Nemá-li on vyobrazovati nás všecky?

Pročež nad sv. náboženství co i nám býti má milejším &
vzácnějším? Snad otec, snad matka, snad manželka, snad děti?
Všichni tito jsou ovšem k srdci našemu svatými a sladkými při
poutání svazky; všichni tito požadují od nás vřelou a upřímnou
lásku; než, co platno, když přece duši naší bránu nebes otevříti
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upevňuje pravé naše štěstí zde na zemi a vede nás k blaženému
životu i po smrti. — Toliko sv. víra jest nejstarostlivější naší
matkou, která nás odchovává pro nebe a zemi.

Neboť, moji drazí, sv. víra obsahuje v sobě všecko, co člo—
věka v pravdě šťastným učiniti může. »Onaťjest,< jak praví svatý
jan Zlatoústý, »původ spravedlnosti, hlava svatosti a počátek po
božnosti . . .c A spravedlnost, svatost a pobožnost není-li snad
základem pravého štěstí jak jednotlivce tak i celých království?
»Bez spravedlnosti: na př. »čím byly by říše světa tohotořc táže
se sv. Augustin, »nebyly by velikými pelešemi lotrovskýmiřc
A kdo by osmělil se říci, že tento Duchem Božím nadchnutý
muž pravdu nemluví? Neučí-li nás snad dějiny všech věků, že
tam, kde láska ku sv. náboženství, láska k Církvi stydne & se
tratí, že právě tam lotrovství, zbujnictví, nevěrnost a jiné nepra
vosti se vzmáhají.> Dobře tedy pravil jistý osvícený muž: »Kdo
nechce žádné Církve, žádného náboženství, toho dům že bude
posledně žalářem anebo domem — bláznůlc Ach, v Kristu shro—
máždění, hrozná to slova, strašná to pravda! jak smutno, jak
trudno pro srdce citlivé a šlechetné, kolem sebe samé míti zlosyny
a blázny!

Pročež, moji milí, milujmež z celého srdce svou sv. víru a
matku Církev, ve kteréž toto učení božské obsaženo jest. Milujmež
ji tak, jako sv. Ludvík, král francouzský, který nejraději na hradě
Poissy se zdržovával, kde ve sv. křtu víru byl obdržel. Out“ sobě
toto místečko mnohem více zamiloval nežli město Remeš, kteréž
mu přece propůjčilo korunu a království. Milujmež svou sv. víru tak,
jako onen bohatýr polský, jenž pravil: »já svobodu miluji nade
všecky statky světa tohoto; víru katolickou ale miluji ještě více
nežli svobodu.: Milujmež svou sv. víru tak, jako slovutní naší
apoštolové sv. Cyrill a Methoděj. Neboť ani pohanění, ani křivé
osočování, ani vazba nebyly s to, udusiti lásku ku sv. víře
v srdcích jejich. Milujmež sv. náboženství tak, jako všichni mu
čenníci a svatí Boží, jižto pro Krista ježíše všecko obětovavše
ani smrti, ani těch nejkrutějších muk se nebáli. A tak, drazí
přátelé, dokážeme svou lásku k víře katolické netoliko slovem,
nýbrž i skutkem.

A této živé lásky, drazí přátelé, jest obzvláště nanejvýš
třeba za časů našich, kdežto bohaprázdnými spjsy se bojuje proti
učení božskému, proti Samému Kristu ježíši. Zivá láska ku sva
tému náboženství požaduje se od nás hlavně za časů našich, jelikož
lhostejnost, vlažnost a netečnost u věcech víry namnoze ve světě
se vzmáhají. Živá láska ku sv. náboženství nechat se- v srdcích
naších roznítí hlavně za bouřlivých časů našich, kdežto bída. su
rovost, hrozné utiskování přebolestně svět stíhá, jej ustavičně v ja
kémsi bouřlivém napjetí drží, kteréž ale samojedině ježíš Kristus
a sv. jeho zákon utišiti může.

Pročež začátkem nového roku obnovtež se. rozmilí přátelé,
u své víře a oblectež nanovo ježíše Krista. Začátkem nového
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roku budiž vám víra a Církev katolická nade všecko a obětujtež
jí své tělo i svou duši. Spolu začátkem nového roku vyzývám vás,
drazí bratři a sestry, k modlitbám, aby Bůh naši sv. víru od vše
likých pohrom i budoucně chrániti ráčil.

Livou tedy lásku ku sv. náboženství žádám vám všem na
Pánu Bohu k novému roku a sice tím více proto, že tato láska
zrodí ve vás zase lásku i k pozemské vlasti. '

II.

O lásce k vlasti, této dceři lásky náboženské, neměl bych
vlastně ani mluviti, a sice proto, že jest to přikázání Boží, ve
psáno bez toho v srdce každému šlechetnému člověku. Avšak
smutná zkušenost, že mnohý a mnohý z nás všeho jiného více
sobě všímá, nežli sebe, svého rodu, svého národa, své země. SVČ
cti a vážnosti před světem, tato smutná zkušenost pohnula mne
k tomu. bych o lásce k vlasti k novému roku vážné promluvil
slovo.

My tedy, moji milí, milovati máme svou vlast, svůj národ.
Co jest ale »vlastcř To jest, drazí posluchači, ta země, kde mne
dobrá matka pod srdcem nosila, mě zrodila a slzami lásky zro—
sila. — To jest ta země, kde jsem se učil Boha znát, kde můj
rozum vzděláván, kde jsou bratři a sestry mé. — To jest ta
země, ku kteréž mne váže stejný mrav a zvyk, stejný mateřský
jazyk, tento slavný odkaz sv. Cyrilla a Methoděje, sv. jana a
Václava. — To jest ta země, kteráž nasycena jest potem a krví
mých praotcův a proslavená hrdinstvím jejich. —To jest ta země,
kde odpočívají kosti milého mého otce, mé matky, bratrů, sester
a přátel; kde jsou hroby praotců mých a kde i já, jejich vděčný
syn, lcžeti chci. —

Hle! v Kristu shromáždění, jak něžné, jak svaté upomínky
vážou nás ku pozemské vlasti!

A nyní, doteknuv se citlivého vašeho srdce, táži se vás:
Neměli bychom tedy rodné své zemi, své vlasti upřímnou věno
vati lásku? Neměli bychom z lásky ku své milé vlasti všemožně
i s nasazením nějakého okamžitého prospěchu pracovati na zve
lebcní svého národa, z něhož jsme pošli, a na zvelebení mateř—
ského svého jazyka. Věru, rozmilí přátelé, jen duše nízké, mrzké,
úplně pokažené utlačují tento svatý cit v srdci svém a přehlušují
nečistými, neslušným žádostmi božský tento hlas! Pravím, že
láska ku pozemské vlasti a ku svému národu jest hlas božský !
A protož musí on také svého ohlasu nalézati v písmě svatém,
tomto slově Božím.

Neboť medle proč patriarcha jakob zavázal syna svého
josefa přísahou, aby jeho tělo pochoval ne vEgyptě, nýbrž vma
teřské zemi Chanaan? Láska ku pozemské vlasti ho k tomu po
hnula. -—

Proč Mojžíš, vida trápení & sužování svých sourodákův
tak přísně proti utiskovatelům byl povstal? Láska k národu hd
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“k tomu pohnula. — Proč Judith s nasazením vlastniho svého
života osvobodila své město a celou svoji vlast od ukrut
ného tyrana Holoferna? Láska ku vlasti ji k tomu pohnula.
— Proč kněz Mathatiáš se svými pěti syny Machabejskými
pozdvihl se proti bezpráví a násilí krále Antiocha, jenž židy
o všecku národnost a náboženství oloupiti a z nich pohany udě
lati chtěl? Láska k vlasti je k tomu pohnula. -— Proč Sám Syn
Boží ]ežíš Kristus, vida nádherné město ]erusalém a předvídaje
v prorockém Svém duchu jeho zkázu, spolu ale potření celého
Svého národa a ubohé Své vlasti, proč plakal a hořké proléval
slzy? Láska ku vlasti Ho k tomu pohnula. ——A my, majíce
tolik vznešených příkladův vlastenecké lásky, jak v Písmě svatém
tak i v dějinách, neměli bychom žádného citu, žádného srdce
míti pro svou vlast? Neměli bychom láskou k svému národu
napomáhati k tomu, aby i náš mateřský jazyk všudy k náležité
a důstojné “přišel platnosti & vážnosti, vědouce velmi dobře, že,
nešetří-li se ho u veřejném životě, my- národem býti přestá
váme a jen hanbu a potupu každého vzdělaného muže na sebe
uvalujeme? Vždyť svatá jest zajisté pravda, drazí přátelé, co
pravil jeden učený a nábožný našinec: >Národy nehasnou ——
dokud jazyk žijex

Stařičký svatý a osvícený muž, jménem Górres, když ku
svému zármutku pozoroval, kterak mnozi ze soukmenovců jeho
5 cizím jazykem také cizí nevěru do sebe ssají, nazval je v hněvu
svém: bezcitným olovem, kteréž ze sebe dává dělati jakoukoliv
podobu. Drazí přátelé, měli bychom snad býti takovým olovem,
bez citu a lásky ku své otčině, beztoho dosti už snížené a opo—
vržené? Neměli-li bychom míti ani tolik odvahy křesťanské a
zmužilosti občanské, abychom nehledíce na užitek anebo přízeň,
což dnes jest, zitra ale není, vždycky neohroženě bojovali tam,
kde se jedná o právo naší vlasti a o zvelebení našeho národa?
Neměli-li bychom míti žádné lásky ku svému bohatému jazyku
a své otčině, dobře vědouce, že se takto spolu vštěpuje láska
k našemu mocnáři a hlavně láska ku sv. náboženství? Protož
jest také, rozmilí přátelé, katolické duchovenstvo hlavním budi
telem vlastenecké lásky mezi naším lidem majíc to pevné pře—
svědčení, že s probuzeným duchem vlasteneckým se spolu mezi
vámi upevňuje a scsiluje katolická víra a čistota mravů. Patřtež,
drazí přátele, na naše sv. apoštoly, sv. Cyrilla a Methoda! Oni
jako horliví hlasatelé slova Božího povzbuzovali lid k lásce vlaste
necké, a hle! touto láskou přivedli je k náležitému poznání víry
ježíše Krista. A takto činí i nynější vaše kněžstvo, kteréž z krve
vaši pošlo a vaše blaho v pravdě obmýšlí. Onot se tím nestaví
na odpor pokroku a vzdělanosti lidské, nikoliv, nýbrž je slo
vem i pérem ještě podporuje, v Kristu shromáždění, ale všecko
svým časem a na svém místě. Pakli ale duchovní pozoruje, že
by buďto sv. náboženství anebo vlasti nějaké hrozilo nebezpečí,
tu se již nehrozí a bohdá hroziti nebude žáchého boje pro spra
vcdlivou včc, doufaje v konečné vítězství.

* *
*
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Láska k sv. náboženství tedy a láska ku pozemské vlasti
doprovázej vás, drazí přátelé, na dráze nového roku! Toto já
vám, jako váš kněz. katolík, váš krajan a rodák vřele na
Pánu Bohu žádám. Tato láska spolu bude zajisté základem
většího štěstí a vážnosti pro vás a vy budete míti to krásné vě
domí, že zákon Páně plníte. Amen.

“j" Ant. Dudík, děkan ve Výškově na. Moravě.

Nový rok.
Cas míjí a vse, co pozemského, s ním.

»jako stín odchýlili se dnové moji ajá
jako tráva uvadl jsem.c

Z. 101, 12.

Vchod: několik slov o slavností obřezání Páně.

jako rok minulý, tak uplyne i rok budoucí, i rok života
našeho. Kéž jsme toho stále pamětlivil Proto já dnes o tom:
>že čas rychle míjí a s časem i vše, co pozemského
jest.: Pán, král času, budiž s námil

Pojednání.
1. Čas rychle míjí; nic tak rychle neubíhá, jako čas.

jest on střela z luku vypuštěná a neodvratně za terčem svým
letící; proud, kterýž se žene tokem svým a spádem svým a jejž
nic, žádná hráz zastaviti nemůže; stroj, jenž natažen, neustále se
hýbe, dokud péro jej pohání.

2 A ten čas ubíhá všem rovnou měrou, jak starci, tak dítěti;
jak muži, tak ženě; jak zdravému tak nemocnému; jak boháči,
tak chudasu. — Co by mnohý za to dal, kdyby mohl, byť jen
na okamžik, zastaviti čas — a nemůže! Přes něj jde proud času
svým během dále! V tom viděti neuprosnou spravedlnost Boží,
která měří všem rovnou měroul A jako uplynul rok minulý, tak
uplyne i nový, jejž právě začínáme.

3. A což by bylo 0 čas, ale s ním prchá i vše, co na světě
“_jest; a nic stálosti nemá; vše prchá a se mění! Kam se poděla
mladost tvá, ty starče a ty stařenko? Kde jsou kvetoucí líce tvoje?
Kde síla, svěžest a pružnost údů? Kde hebkost a rychlost svalů?
Kde síla jejich? Kde krása a houštka vlasů? Kde bystrost zraku?
jemnost sluchu? Kde krása a bělost zubů, pleti? Ach, pryč je to
všecko a ve tváři a na čele jen vrásky; a kde kadeře bývaly,
jen řídký vlas a šedý, aneb dokonce žádný. Ruce se chvějí, nohy
se třesou, a šíje shrbená -—to účinkyjsou času! »jako stín uchýlili
se dnové moji a já jako tráva uvadl jsemx »jako dým zmizeli
dnové moji a kosti mé jako suché roždí seschlyx 2101, 4_
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4. A jako tělo, tak i duch. Kdeže jest bystrost ducha, roz
umu, úsudkuř Kdeže pamět čilá & věrná, která dříve celé knihy
zapamatovala si? Kde odhodlanost a ráznost vůle? Kde něžnost
a vroucnost citu? Kde živá obraznost a čilost fantasie? Vše jako
stín zmizelo a rozplynulo se! Toť čas, to účinky jeho! ——
Jako stín . . .. A tak člověk na sobě nejlépe pozoruje, jak čas
ubíhá; ale s ním i také vše, co na světě jest.

5. Ale tak mizí i vše, co se životem naším se stýká: sláva,
radost, důstojenství, zdraví: i radosti a rozkoše tohoto světa; ale
pamatuj, nejen radosti a rozkoše, ale také křížky a utrpení, jimiž
Bůh snad tě navštívil. Viz: nic netrvá na světě věčně. Všecko na
čas, jen Pán Bůh jest na věky! Jako ty radovánky, tak i ty kříže
přestanou; a blahoslavený jest, kdo v Pánu Bohu se ustálil a ani
tím, ani oním másti se nedá, ale neodvratně kráčí za cílem svým!

Proto nevěš srdce svého na nic pozemského; opustí tě a zradí;
zklame srdce tvé a klam bolí; ani nestýskej a nenaříkej nad kříži
svými _ trvá-liž dlouho život lidský? Uplyneť dříve, než se na
děješ! A proto zapamatujmc sobě, jak Církev svatá k nám dnes
mluví a nás napomínáv dnešní svaté epištole: »Ukázala se milost
Boha, Spasitele našeho, všechněm lidem, vyučující nás, abychom,
odřeknouce se bezbožnosti & světských žádostí, střízlivě, spra
vedlivě a pobožně živi byli na tomto světě.c Ato vezměme sebou
do nového roku, tím se řid'mea dobře začneme tento nový rok;
a jako uplynul tento rok minulý, tak uplyne i rok budoucí, ano
i všecka leta, jichž Bůh snad ještě životu našemu dopřeje; kéž jen
uplynula všecka ta leta šťastně! --—pro duši naši, kéž i ten rok
poslední! abychom po smrti začali rok nový, věčně blažený
a konce nemající na věky! Amen. Monsígn.BohumilHakl.

Neděle po, novém roce.
Troji odpůrci Církve svaté.

»Zemřeli jsou.ti, kteří hledalibezživoti
dítěte-. Mat. 2, 20.

Jak brzy naplnilo se na Pánu Ježíši, co byl předpověděl
stařec Simeon: »Tento bude ku pádu a ku povstání mnohým
v Israeli, a za znamení, kterému bude odpíráno.: Již jako dítě,
jako nemluvně stal se znamením, jemuž s ukrutností největší od
pírali Herodes a jeho přívrženci.

Ale kdo Jemu odpírá, ten přijde sám ku pádu. To, moji
drazí, vyplnilo se také na I-lerodesovi. Ukrutnost a panství chti
vost pudila ho, aby zahubil nově narozeného krále, krále duchov
ního, Ježíše Krista. S chytrostí svou chtěl se od mudrců dověděti
o Něm; ale Bůh, Jenž zahanbuje chytrost a moudrost lidskou a
dle Své vůle řídí úmysly lidské; Bůh vysvobodil Syna Svého
z rukou Herodesových. A jak hrozný byl pád tohoto ukrutníkal



.__ 93 __

Nemoc přehrozná, v nížto při největších bolestech tělo jeho po
znenáhla hnilo od červů jsouc žráno, zachvátila mocného krále,
tak že v zoufalství a šilenost upadl, a v zuřivosti své všecko by
snad byl zničil, kdyby byl měl ještě síly k tomu a poslušných
služebníků. Neboť pro nesnesitelný puch a ošklivý pohled a jeho
zuřivou šílenost nikdo u něho nechtěl a nemohl býti, a tak bídně
zahynul v bolestech, v zoufalství.

»Zemřeli jsou ti, kteří hledali bezživotí dítěte,: praví anděl.
Ano, kdo Pánu ježíši odpírá, tomu jest On ku pádu, takový
zemře, zhyne — ale Pán ježíš, jemuž ani jako nemluvněti ne—
mohl uškoditi Herodes, Pán ježiš vzdor všem odpůrcům zůstává,
jeho učení zůstává, jeho Církev zůstává. Avšak mimo l-lerodesa
měl Pán ježíš a jeho svaté učení, svatá Církev ještě jiné odpůrce,
kteří hledali bezživotí Dítěte; na počátku Církve židovstvo,
potom pohanstvo, a pak, což trvá až doposud &trvati bude
až do skonání světa, třetí a nejhorší odpůreové jsou kacíři.
O všech těchto ale platí slovo andělovo, jež o Herodesovi jest
řečeno:Zemřeli, bídně zemřeli, kdož odpírali Církvi
svaté, ale Církev zůstává doposud. A o těchtotrojich
odpůrcích a o jejich pádu chci vám dnes něco z-dějin církevních
pověděti, tak aby události skutečné hlásaly nám pravdu slov: Ze
mřeli jsou ti, kdož hledali bezživotí dítěte, záhubu
Církve katolické.

Pojednání.
1.První z velikých odpůrců Církve Kristovy

b y 1 i ž i d é.
Nebudu zde ani rozbírati, neboť je vám to známo, jak již

Samého zakladatele, Pána ježíše, pronásledovali, až jej konečně
na kříž přivedli; ale usmrcením Ho nepřemohli, třetího dne vstal
z mrtvých, a již nyní neumírá, kdežto oni umřeli a zhynuli na
věky. >Mně protivenství činili, i vám se protiviti budou,: řekl
Pán apoštolům; a slova jeho se vyplnila. již v den seslání
Ducha Sv., nemohouce zabrániti, že as 5000 lidí dalo se pokřtíti,
pomluvou si pomáhali židé, roztrušujíce, že apoštolé jsou opilí,
když plni Duchem Sv. mluvili rozličnými jazyky. A když Petr
ve jménu ježíše Krista ukřižovaného uzdravil od narození chro
mého', a pro ten zázrak se stalo veliké pohnutí v lidu a mnozí
uvěřili; tu byli Petr a jan k soudu pohnáni, zbičováni a zakázáno
jim kázati; ale oni poslouchali více Boha než lidí. Brzy na to byl
Stěpán ukamenován, jakub apoštol sťat, Petr vsazen do žaláře a
všickni křesťané v jerusalémě utiskováni & rozehnání. To bylo
první pronásledování křesťanů od židů.

Ale jejich odpírání pravdě bylo jim ku pádu. Zemřeli, bídně
zhynuli, protože hledali bezživotí Spasitele a zhoubu jeho Církve.
Neuplynulo ani 40 let od té doby, co volali židé u Piláta: »Krev
jeho přijď na nás a naše syny,c a již nebyl z jerusaléma kámen
na kameni. Zanechán byl dům jejich pustý, jakž řekl Spasitel.
Ale záhuba národa židovského a města jerusaléma jest tak hrozná,
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že není možno ani vypovědětí ty hrůzy a trápení, jež tehdy byly.
Sám Spasitel o tom dí: »A bude soužení veliké, jakéž nebylo od
počátku světa až dosavad, aniž kdy bude.< Byloť to právě
o velikonočních svátcích, kdy židé z celého světa sešli se do Jeru—
saléma, tak že bylo lidí v městě na miliony, tak že pro ně v do
mích ani místa nebylo. A tu obklíčilo vojsko římské město, tak
že nikdo z města více nemohl; a poněvadž nebylo pro tolik
lidstva v městě potravy ani obydlí: vzmohl se brzy hlad, umí
rající nebyli pochováni, z toho vzešel mor, tak že ulice i domy
všude všecko mrtvolami páchnoucími naplněno bylo. .Hladem
trápení sebrali se někteří v rotu loupežnickou, a dům od domu
jdou a poslední sousto každému vydíralí; hlad všechen cit lidský
umořil, a hrůzou naplňuje nás to, když čteme, že jedna matka
dítě své zabila a k jídlu si připravila. Ale ubohá! Ituto krvavou
krmí vyrvali jí lotři, a ona hlady umírala. Co mor a hlad neza
chvátil, to z veliké části padlo ohněm a mečem. Město bylo
zbořeno, chrám vyvrácen, národ pobít a zbytky jeho do otroctví
prodány aneb po všech krajinách rozehnány. Tak trestal Bůh
první odpůrce svaté Církve; tak zemřeli a bídně zhynuli ti, kdož
hledali bezživotí dítěte, záhubu učení Kristova.

2.Druhý veliký boj musila podstoupiti Cír
kev Kristova s pohanstvím. .

Tři sta let mučení a vražděni jsou křesťané způsobem nc—
slýchaným, tři sta let napájena byla země krví svatých, a když
umdlévaly ruce katanův od krve prolévání, všecky chytrosti a lsti
lidské, ba i ďábelské vymýšleli proti nim, svaté knihy jim brali
a pálili, biskupy a kněze chytali a vraždili, tak aby ostatní byl:
jako stádo nemající pastýře. Ale všecko to nic neprospělo. Jak
praví sv. Augustin: »Krev mučenníků bylo símě, z něhož vy—
růstalo tisíce nových křesťanů, nových mučenníků. »Není možno.
vypsati ty tisíceré smrti nejtraplivější, jaké vymýšlela zlost poha
nův proti křesťanům. Kříž a šibenice, oheň a voda, meč a šípy,
to všecko nedostačovalo, vařící olej, vařící smůla, vařící olovo.
a jiné mrtvicí prostředky to byly, které po dlouhém mučení
a trápení konečně žádoucí smrt a se smrtí korunu věčné slávy
přinesly mučenníkům. Takovým způsobem, takovými prostředky
hledali pohané bezživotí dítčte, záhubu Církve svaté. Ale marné
bylo jejich odpírání, sloužiloť í jim ku pádu; po třístaletém boji
pohanství samo se rozpadlo & zhynulo, ale pronásledovaná a mu
čená Církev pozdvihla se s nevídanou slávou a moci a trvá a zů—
stává doposud. Zemřeli, zahynuli tí,vkdož hledali bez—
životí dítěte. Po těch velcmocných Rímanech, kteří vládli
celým světem. není dávno již památky. Cizí divocí národové
přišli z dalekých končin, přemohli a zničili jejich panství, a za
ložili samí nová království, nové říše, říše křesťanské, které
namnoze trvají až doposud.

3. Ale ještě jest jedna třída lidí, kteří odpírají
Pánu Ježíši, kteří hledají Jeho bezživotí, zničití chtě
jíce Jeho Církev. A to jsou kacíři. A bojs těmito jest
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nejhorší, nejtužší a nejdelší. Předešlínepřátelébylizjevní,
zevnitřní, kdežto tltO vycházejí z Církve samé a jako zrádní synové
lstivě aneb násilně meč tasí proti vlastní matce Církvi. Tento boj
s kacíři podstoupila Církev Boží již za časů apoštolských, a boj ten
trvá doposud a trvati bude až do dne soudu. Tak sv. Pavel, když
se v Efesu loučil s věřícími, napomínal biskupy k opatrnosti, řka:
»Nebo z vás povstanou vlci draví, nešetříce stáda<<.

A to stalo se a děje až podnes. Křesťan, ano kněz byl onen
zrádný kacíř Arius, který bludné učil, že jest Pán ježíš stvoření
Boží, nikoliv pravý Bůh; a kacířství toto, podporované od císařů
a králů, tak se rozmohlo, že až na několik biskupů, kteří raději
do vyhnanství šli a do žalářů, než by byli vnucované kacířství
přijali, celý svět byl ariánský. A přece neuplynulo ani sto let,
a mocný ten blud zanikl, a pravda katolická trvá doposud. Ajak
bídně zahynul Arius, jak bídně ti, kdož byli předními jeho pod-'
porami!Zemřeli jsou ti, kdož hledali bezživotí“dítěte!

A od časů Ariových, ač bylo kacířů bez počtu, jejichž nyní
jména sotva jsou známa, žádný blud se tak velice nerozšířilatak
mocného trvání nenabyl, jako blud povstalý asi před 300 lety
v Němcích, který bohužel vetřel se i do naší české vlasti, a mnoho
nehod na naši zemi uvalil. a doposud jednotu národa trhá, vlasti
škodí. Lutr a Kalvín byli původcové tohoto odporu proti pravdě
Kristově, a boj, který oni pozdvihli, tak šťastně z počátku sejim
dařil, že vskutku až na malé výjimky celý svět zdál se býti již
protestantským: ale hle! zemřeli jsou ti, kteří hledali bezživotí
dítěte. Lutr, jenž nejen se chlubil, ale tisknouti dal mezi jinými
hanami na papeže i to proroctví: »jájsem smrt tvá, papežila Tento
odpadlý mnich a kněz bídně zahynul, smrtí takřka zoufalce a Kalvín
smrtí, jak se zdá, samovražednou: prabídně zahynuli, ale papež
jest v Rimě doposud; a jejich blud, jenž nyní jest již sám vsobě
rozpadlý, dřív neb později vezme za své, tak jako blud arianský,
tak jako každé jiné kacířství. Zemřeli ti, kteří hledali bezživotí
dítěte, záhubu Církve, ale Kristus v Církvi Své žije a kraluje
doposud. —— _

Vidouce z dějin, kterak každému, kdo povstal proti Kristu
a Církvi, toto odpírání bylo ku pádu, kterak každý kacíř, jenž se
opíral proti Církvi, jen sobě hlavu roztříštil o skálu Petrovu, na
níž vzdělána jest Církev, skalou ale nepohnul: nedejme se mýlití
řečmi odpůrců svých, kteří jásají, jakoby Církev naše již hynula.
Pořáde opakují, že Církvi odzvánějí poslední hodinku, pořáde se
těší, že Církev vezme za své, ale nadarmo čekají. Bůh dopouští,
ale neopouští. On dopouští protivenství, ale v čas příhodný po—
těšuje své věrné. A ti, kteří nyní proti Kristu bojují, kteří Církev
a kněze hanobí, čeho se dočkají? Toho, čeho se dočkali jiní od—
půrcové: »Zemřeli jsou, kdož hledali bezživotí dítětelc Ano ——
odpůrcové klesají — hynou, Kristus vítězí a k vítězství vede
i Církev Svou. Amen. ' 'j'lan Herčik. .
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Zjevení Páně.
Dary východních mudrců v rukou sveta.

)A otcvřcvše poklady své, obětovali
mu dary: zlato, kadidlo a myrrhu.c

Mat. 2, 11.

jistě pamětihodny jsou dary, kterými mudrcové od východu
uctili novorozeného Spasitele; pamětihodni jsou i mužové, kteří
ty dary přinesli. Kdo byli tito mužové, kteří z daleka přišli, za
hvězdou jdouce, a ptali se po Dítku, k vůli Němuž nevážili obtíží
cesty, ani dlouhé vzdálenosti z domova, k vůli Němuž domov
opustili ——a nevěděli o něm více, nežli, že bude zaslíbeným
králem židovským? Písmo sv. toliko nazývá je mudrci (magy) &
otcové církevní podle obyčejů zemí východních soudí, že byli asi
také knížaty nebo králi některých východních národních kmenů.
Nevíme o nich, ze které krajiny přicházejí, nevíme o nich, zdali
sešli se hned ve svých vlastech, nebo až na cestě, nevíme, co
dále podnikali a činili, kterak zemřeli, ale podle jejich jediného
zaznamenaného skutku soudíme, že to byli mužové neobyčejní.
O tom svědčí všecky okolnosti, které příběh sv. evangelia pro
vazejl.

Mužové tito přicházejí ze zemí pohanských, kde dávno za
pomněli na jediného pravého Boha, kde dávno druzí lidé již ne
věděli, kterak Bůh zaslíbil Spasitele — a klaněli se jako bohům
ohni — zvláště pak slunci, měsíci a hvězdám. A tito tři podivní
mužové znají budoucího Spasitele, čekají Ho a vědí, že bude
králem. — Ve východních, pohanských zemích působili proroci
Hospodinovi také. Hlavně byl tu jonáš ——a z velikých proroků
Daniel. Ale pohané zapomněli na jejich řeči a proroctví skoro
úplně. A tito moudří mužové znají proroctví mnohem dávnější,
proroctví hnedle za časů Mojžíšových od proroka Balaama pro
nesené: »Hvězda vzejde z jakuba a berla (královské žezlo) po—
vstane z Israele.< Také druzí pohané ——a také magovéjiní viděli
hvězdu vzešlou, podivnou, nepravidelným během kroužící — a
jenom tito svatí mudrcové porozuměli významu, povstali a dali
se světlem hvězdy nebeské vésti ke světlu nebeskému, které ve
tmách nám vzešlo. A přišli a klaní se a otevírají poklady své —
a obětují: zlato, kadidlo a myrrhu. Opět není poznamenáno, zdali
obětoval jeden zlato, druhý kadidlo a třetí myrrhu, anebo zdali
každý všecky tři druhy darů ježíškovi podával. Ale tolik jejisto,
že nikoli náhodně a bez úmyslu ty dary s sebou přinesli. Také
ty dary jejich svědčí, že moudrost jejich nebyla obyčejná světská
chytrost, že nešli, aby hledali s novorozeným králem nějakých
politických spolkův a alliancí, nýbrž dobře znali, jaký to král a
čím si království svého dobude. Vidělit malou nádheru, žádného
dvořanstva, bídu všestrannou — a přece se klaní a obětují:
zlato králi světa, kadidlo Bohu, jenž člověkem se stal — a myrrhu
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člověku, jenž jsa spolu Bohem trpí a na kříži umírá. Nikoli
Herodes — a jeho stkvostný palác, ale ubohá chýše Betlém
ská byla jejich cílem, nikoli Herodes ——ale pacholátko slabé
to bylo, o kterém potom stále přemýšleli, o, kterém anděl
jim velel: »Nevracejte se ke králi protože on hledá bezživotí
dítkax

Proč hledal bezživotí ditka? Bál se toho slabého. chudého,
nepatrného v očích světa pacholátka, žárlil, že ti cizinci po Něm
se tolik vyptávali.Království tohoto světa postavilo se
tu proti království Božímu ihned, jakmilejeho pří
chod zpozorovalo, ihned, pokud ještěbylo zoso
beno jenom v Ježíškovi v jeslích a mělo jen málo násle—
dovníků: Marii, ]osefa, několik pastýřův. A království tohoto
světa vytrvalo v odporu až podnes. Králové svatí obětovali Pánu
zlato, kadidlo a myrrhu. Také tento marný a hříšnýsvět,
pokud je nepřítelem Kristovým, obětuje zlato. kadidlo a
myrrhu. Nuže, pozorujme, kterak to činí, a hledmc pilně i my
do srdce svého, zdali nejsme účastni té oběti pohanské.

Pojednání.
1. První modla, kterou židé znova ctili, když vyšli ze

země zaslíbené, byla zlatá. Mojžíš jim dlouho prodléval na hoře
Sinai. Bylo to sice jen 40 dní, ale stačila ta doba, by zapomněli
na strach a hrůzu, kdy hrom zněl a trouby andělské se rozléhaly
jako k soudu poslednímu a hlas Hospodinův horou otřásal a
mluvil: »já jsem Hospodin, Bůh tvůjlc Na to již zapomněli, ale
vzpomínali na bohy Egyptské, doléhali na Aarona ——ten pak
uposlechl a urobil z jejich šperků zlaté tele. Zlatu se klaněli tehdy
a zlatu se klaní dnes s nimi zároveň skoro celý svět, jen že ne
dělá z něho podob zvířecích, nýbrž _ ukládá je, by plodným
se stalo a rozmnožovalo bohatství pána svého. A tak se hromadí
to milé zlato a jeho páni a držitelé — k čemu je obětují?

3) Jsou někteří, kteří největší radost mají, když je vězní ve
svých pokladnách. Ty skříně jsou pro takového člověka cennější
nad oltář, na němž přebývá Kristus. A chodí okolo toho oltáře
nejen boháči, ale i' chudáci, lidé, kteří jak živi snad-jenom měď
viděli —- a přece zlatu se klaní, na smrt závidějíce každému,
kdo kousek toho kovu má, jakož i hledíce, aby, kde mohou, na
poli a, jinde mu aspoň malou škodu udělali. Proč to dělají? Pro
tože zlato jest modlou jejich — a nechce se k nim nachýliti.

b) jiní lidé jinak zlatem zacházejí ——a od nich je přísloví,
že za zlato ——za peníze všecko na prodej, každá radost, každá
rozkoš. Nemůžeme o tom široce mluviti, ale jedno podotknu prece.
lest radost na světě jediná,“ která něco platí, a ta není za zlato.
je to radost, kterou dává čisté svědomí, a ta se zlatem koupiti
nedá. jenže na našem milém světě je většina lidí, kteří i své svě
domí dovedou píodati, jen když se někdo najde, kdo za ně
aspoň něco podá.

Rádce duchovní.
“7
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G) A posléze ještě něčemu obětují lidé, obětuje svět svoje
zlato. Ne Ježíškovi, který přišel, aby spravedlnosti učil lid ospra
vedlněný, ale obětují je nespravedlnosti. Odkud by jinak byla
vzešla přísloví: »Mluví-li zlato, mlčí všecken světa, »Zlatý měj
klíč a otevřeš srdce každého<<, »Zlato odemkne všecky brány —
kromě brány nebeskéa, »Velkou lásku a pevný mír zkazí malý
kousek zlatac, »Kde se střílí zlatými ruěnicemi (puškami), ztrácí
právo své zámkye, »Lot zlata platí víc nežli cent právacř Přísloví
tato nejlépe ukazují, k čemu často svět obětuje své zlato. Nuže,
měl tedy Spasitel náš také hned první krok života Svého zlatem
ozdobiti? Měl se naroditi. uprostřed lidí bohatých, uprostřed nád
herných paláců? Nikoliv! Pak bychom od Něho se odvraceli s ne
důvěrou a říkali bychom: Přišel jen pro boháče ——a chudí lidé
ničeho od Něho nemohou čekati.

2. Ale svět má také kadidlo různéhodruhu,aby oběti
své jím okuřoval. Tak jako při pohanských obětech — a pak
i při židovských kadidlo bylo jednou z hlavních věcí, tak tomu
též při obětech, které pořádá svět nepřátelský Kristu Ježíši.

a) Ont' obětuje kadidlo modlitby sobě samému. Kdykoli kněz
okuřuje oltář při mši svaté, modlí se: »Vstoupiž modlitba má, Hospo—
dine, ke trůnu Tvému,jako kadidlo toto přede tváří Tvou. Kadidlo
toto, Tobě obětované, vstupiž s modlitbou naší k Tobě, Hospo
dine, a sestup s nebe na nás požehnání Tvé.a Kadidlo tedy značí
modlitbu, tuto oběť hlavní a obyčejnou naší duše. Všickni se
modlíme, totiž duš' svou povznášíme, myšlénky, žádosti a touhy
své obracíme k n terému předmětu, ve kterém hledáme svého
blaha. Křesťan pravý modlí se k Bohu, to jest: myslí naň, vzpo
míná na Jeho přikázání, touží a žádá, by se k Němu dostal, hledí,
by ničeho neučinil, o čem ví, že se Bohu nelíbí. Neznaboh —
také se modlí ——ale jinak. Nechce mysliti na Boha, leda rou
háním, vzpomíná naň leda s nevolí, a touží a žádá, by Ho ne
bylo, tak aby nedočkal se jeho trestu při soudě posledním. A po
čem touží, to také lidem vykládá, vybízí: Nevěřte, co vám káží,
nedávejte se jimi vésti, kam oni chtějí. Nuže, k Bohu se nemodlí
takový člověk — a přece i jeho duše má předmět, na který
myslí a po kterém touží, který miluje. Místo Boha — modlí
se sám k sobě. ]eť zajisté takový člověk přesvědčen, že na všem
světě není osvícenější, chytřejší hlavy, vzdělanějšího rozumu nad
něho: Mluví-li o ošvětě „— rozumí svou osvětu. Mluví-li o vzděla
nosti —- rozumí svou v'zdělanost. o vědě — rozumí svou vědu.
Nechce, aby se lidé řídili přikázáním církevním a Božím, alejeho
vlastními nápady, které každému vnucuje & které vášnivě hájí,
ačkoli jsou každý den jiné, jako je vůbec člověk tvor nestálý.
Bídná to náhrada za světlo víry křesťanské, za pravou, blažící,
povznášející a krásnou modlitbu křesťanskou, která Boha ctí, Boha
poslouchati slibuje, BOha odprošuje za urážky ze slabosti spáchané.
Kadidlo tedy modlitby obětuje svět dílem sobě samému, an si
lichotí, jako ďábel činil, že i bez Boha dosti je moudrý a
mocný. '
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b) jiní synové lidští obětují kadidlo lichocení a chvály velmi
štědře každému, od koho něco obdržeti doufají. Byli za časů
proroka Isaiáše — i jiných proroků ——takoví lidé, kteří každému
prorokovali, jak chtěl. Tázal se král — je—livůle Hospodinova,
by šel do boje a zvítězí-li. Hned s chutí zvěstovali: Král zvítězí,
král ani nemůže prohráti. A lidem jiným zvěstovali stále jen, že
Bůh miluje národ svůj, a neřekli, že by vlastně pro hříchy zaslu—
hoval lid potrestání. Takoví falešní proroci pobíhají za našich časů
všude. Aby ziskali přízeň, lichotí kde komu, nejvíce ovšem lidem,
kteří si mohou to lichocení zaplatiti. Ale ukažte jim svoji nelibost,
ukažte jim, že za pochlebování nic nedáte -—-hned se kadidlo
lichocení změní v nelíbeznou lázeň pomluv na cti utrhání, kři
vých posudkův. O šlechetných synů tohoto světa!

c) Modlitba naše k Hospodinu má býti nejen modlitbou
chvály a prosby, ale také důkazem naší důvěry v Hospodina.l
jako kadidlový kouř vzhůru se vznáší. tak i důvěra naše nahoru
k trůnu Božímu směřuj. jako my důvěřujeme v Boha ——tak svět
opět důvěřuje jen v sebe, obětuje důvěru, kadidlo důvěrné mo
dlitby jen sobě. Ale kdo se opírá o ,nalomenou třtinu, snadno ji
zlomí a zraní sobě ruku. Kdo důvěru svou skládá v nepevné,
kolísavé štěstí tohoto světa, snadno se zklame v důvěře. své ——.a
potom, co zbývá? Buď návrat k_Bohu — ale velmi bolestný a
těžký pro duši, která Boha znáti nechce anebo náhlý skok do
věčnosti, aby se probudila před Jeho rozlměvaným okem, před
jeho spravedlivým soudem. To je kadidlo tohoto světa, t_akmarné,
jako všecko, cokoli jeho vůdcové proti Bohu podnikají.

3. A posléze i myrrhu má svět ve své pokladnici.
Myrrha je mast drahá, chuti velmi hořké a odporné, vůně pří
jemné a silné. Potírali tou mastí mrtvoly, aby dlouho se ucho
valy od hniloby.

a) Hořká chut myrrhy výborně značí hořký kalich utrpení,
který Kristus vypil, aby nás "vykoupil Značí dále život křesťana,
plný zkoušky, plný křížův, plný pokání — život hořký. A ta—
kovou, myrrhu svět nechce pro sebe, tu nám ochotně přenechá.
již pohanům prvním byl ukřižovaný Bůh bláznovstvim a život
křesťanů, kteří odříkali se tolika radovánek mezi pohany obvyk
lých —- tou největší pošetilostí. Atak tomu až podnes. Pohané,
kteří mezi námi žijí a davajísinadávati křesťanů,rovněž tak ne
mohou pochopiti, že by prospěšno bylo ke spasení, aby člověk
činil pokání, krotil své žádosti, zachovával posty a jinak ukazoval,
že hořký máme míti život na zemi, abychom tou hořkou myrrhou
napustili duši svou k vůni Bohu líbezné.

b) Proto také uhybají se synové tohoto světa jak jen mohou
všelikým bolestem a strastem tohoto světa. Hrozný jest jim pohled
na člověka trpícího, nebo docela umírajícího, protože ten pohled
v nich budí bázeň, vzpomínky nepříjemné na doby, kdy se učívali
osmrti jako přechodu do života jineho, nikdy nepřestávajícího.

c) A co se toho týče, majíoní docela jinou víru, nežli my.
Myslíť namnoze, jakmile tělo zemře, že je kOnec se vším, že

7*
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i duše zhynula. Mluví sice také o nesmrtelné slávě lidí slavných,
ale myslí tím nesmrtelnost velmi smutnou, za kterou by sami
nic nedali, totiž takovou, že v knihách bude se nějaký čas o těch
lidech psáti, že tu a tam v některé schůzce budousi lidé o nich
vyprávěti, pokud nezapomenou pro jiné novější oslavence na ty
minulé, kteří zemřeli. Tedy myrrhu jak bolesti a pokání, tak
i nesmrtelnosti, jak my křesťané jí rozumíme. tu nám svět přece
milostivě & štědře ponechal ——a pokud může, přidává k té hoř
kosti její svůj posměch a pronásledování.

' * *
*

Zlato, kadidlo a myrrhu obětovali svatí králové Spasiteli
světa. Zlato, kadidlo i myrrhu také svět obětuje, ale jinak nežli
svatí králové. jmenujeme-li svaté krále mudrci východními, tedy
také oběť jejich považujeme za moudrou apřípadnou. jak tedy na
zveme počínání světa, který nechce Bohu dáti, co Božího? A kte
rak počínání své, že i my tak činíme? Nuže, obětujme i my
zlato, kadidlo i myrrhu svou Spasiteli světa. Zlato statků svých
časných ——anebo jeho nedostatek od Boha máme jemu je obě
tujme. Zlato dobrého svědomí, čistého srdce, které nejvíce váží,
a které jediné otevírá bránu nebeskou. Kadidlo modlitby -—
upřímné, Bohu oddané, důvěrné. Myrrhu bolestí a zármutku,
křížů a pokání — abychom dostali za to myrrhu nesmrtelnosti,
kadidlo milosti Boží a zlato slávy nebeské. Amen.

Filip Šubrt, farář v Miletíně.

Neděle [. po Zjevení.
Kterak máme Kristu sloužiti.

Výklad epištoly.

Slavili jsme, milí křesťané, nedávno slavnost Zjevení Páně.
Rozjímali jsme. jak se zjevil Pán a Spasitel náš ježíš Kristus skrze
hvězdu mudrcům od východu. Poznali jsme, že dítě, |emuž krá
lové se klaněli a dary obětovali, jest král nejvyšší, jehož králov
ství není z tohoto světa. Ano, království Kristovo není z tohoto
světa. ježíš Kristus kraluje vduši těch, kdožv Něho věří, v Něho
doufají, jeho milují. A když jest náš král, jsme my jeho poddaní,
máme my jemu sloužiti. Kterak, o tom nás poučuje dnešní svaté
čtení, vyňaté z epištoly sv. Pavla k Římanům. Slyšmež a uva
žujme jadrná slova apoštolova.

Pojednání.
, 1. »Bratřila počíná apoštol Páně, »prosím vás skrze

milosrdenství Boží, abyste vydávali těla švá v oběť ži—
YO“a bohumilou, a aby byla rozumna bohoslužba vašenc
Rím. 12. 1.

\.
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Slova tato psal svatý apoštol křesťanům, jejichžto víra roz
hlašovala se po všem světě bez jeho přičinění. Uznalt' tedy za
slušno, je prositi, ne jim přikazovati. Oč však prosil křesťany
římské. jest přísnou povinností všech křesťanů, a to pro milosr
denství Boží.

Bůh ukázal se k nám nejvýš milosrdným, když poslal na
svět Syna Svého jednorozeného, aby se za nás obětoval. Má-li
nám prospěti oběť Syna Božího, musíme se Mu oběiovati s duší
i s tělem. Duše má vydávati tělo v oběť živou. svatou a bohu—
libou; má říditi všeckyudy, smysly ažádosti jeho tak, aby jsouc
světu mrtvo, Bohu bylo živo, aby zápolic se světem, bylo ne
poskvrněno, aby slouzíc lidem, bylo Bohu příjemno. Duše musí
panovati nad tělem ; neboť tělo jest odbojnou částkou naší bytnosti,
jest sídlem zlých žádostí, které bojují proti částce lepší, rozumu
a svědomí. Chceme li býti Kristovi, musíme křižovati své tělo
s hříchy a žádostmi. Chceme-li žíti dle ducha, zákona a příkladu
Kristova, musíme se zapírati, svou smyslnost krotiti, své tělo na
uzdě držeti. Ncmůžemeť býti střídmí, když si neukládáme miry
v jídle a pití; nemůžemcť býti tiší, když se neobrátíme proti ná
valům hněvivosti; nemůžemcť býti čistotní, když nepotlačujeme
v sobě nczřízených myšlenek, žádostí, řečíapohledů; nemůžemeť
býti ctnostní bez přemáhání smyslnosti.

Ci byste chtěli, moji drazí, o tom pochybovati? Myslíte snad,
že může býti dobrým křesťanem i ten, kdo plave s proudem
tohoto světa, kdo se vrhá, nic se nerozmýšleje, ve vír všedního
života? 0 nemylte sel Vzory pravých křesťanů jsou nám pouze
svatí a světice Boží. A ti byli všickni přísní na sebe: málo jídá—
vali a pívali; mnoho se postívali; málo se veselili, mnoho plaká
vali; málo mluvívali, mnoho se modlívali; málo dbali o tělo,
mnoho pečovali o duši. Ba co vícel Mnozí z nich byli nevinní
a přece trýznili tělo své až do krve, až do úpadu, až byli ne
schopni zastati řádně všeckyvsvé povinnosti, až si způsobili zlé
neduhy a předčasnou smrt. Reknete snad, že to byla přepjatost,>
Nikoliv, byla to přílišná míra horlivosti, kteráž zahanbuje naši
nesmírnou váhavost a choulostivost. Svatí, aby došli království
Božího, krotili své tělo, až je téměř zničili; my pak doufáme dojíti
království Božího, ač nečiníme svému tělu ani nejmenšího násilí,
jakoby byl neřekl Sám Spasitel: »Království nebeské trpí násilí,
a kteří násilí činí (sobě), uchvacují je.< Mat. 11, 12. »Chce—li
kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám a vezmi kříž svůj a následuj
mneu Mat. 16, 24.

Budeme-li se tedy zapírati, „nabude náš duch _náležité nad
vlády nad tělem, budeme s duší i s tělem Bohu sloužiti, a boho—
služba naše bude rozumná, jak chce svatý apoštol, jehož další
slova ukazují, jakým způsobem odolává křesťan žádostem těla.

2. »A nepřipodobňujte sef'týó'múi'ó'světu, ale opra
vujte se dle nového smyslu svého, zkoušvejíce,která jest
vůle Boží dobrá a líbezná a. dokonalá..: Rímgilz, 2
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Pozorujte, v Kristu shromáždění, smysl těchto slov apoštolo
vých. Chce-li vymalovati neb vyřezati neb vytesati umělec krásnou
podobu lidskou, není-li pravda, že si béře za vzor některého
skutečně žijícího krásného člověka a že na něho hledí, dokud si
nevytvoří jeho podoby? Tak musíme činiti i my křesťané, chce—
mc—línabytí ducha Kristova a podrobíti své tělo ve službu tohoto
ducha. Nesmíme se připodobňovatí světu, nesmíme si bráti za
pravidlo svého smýšlení, mluvení a jednání, jak smýšlejí, mluví
a jednají lidé nemající smyslu křesťanského, nýbrž musíme se
opravovati a zdokonalovati dle nového, Kristem nám \'štípeného
smyslu svého, zkoušejíce, přemýšlejíce, rozjímajíce, která jcst vůle
Boží dobrá a libezná a dokonalá, t. j. kterak bychom činili, co
Bůh přísně velí i co pouze radi i co jest hodno vyšší a mimo
řádné odplaty u něho.

Tu vidite. drazí v Kristu, jak potřebné jest časté, pokud
možná každodenní duchovní rozjímání. jeden učený muž (jan
Get-son) praví. že bez rozjímání nikdo se nepovznesc ku spořáda—
nému životu křesťanskému. Ano, jak možno křesťansky smýšleti
a jednati, když neuvažujeme. jak bychom spořádali své vnitro
i svůj vnějšek dle učení a příkladu Páně? A že se musi dítí takové
uvažování často, pokud možná každodenně, kdož by pochyboval.>
Má-lí vyvésti umělec řádnou podobiznu, musí hledčti na svůj vzor
každodenně a musí, by ho napodobil, každodenně přiložiti ruky
ku práci, až by podobiznu úplně vytvořil. Tak i ty. křesťane,
každodenně se musíš připodobňovati k svému vzoru, Kristu Pánu,
poněvadž, jakmile bys ustal, připodobňoval bys se ku světu. Řeklť
zajisré Spasitel Sám, když napomínal Svých učenníků k následo
váni: »Zapírej_sebe a beř na sebe svůj kříž každého dne.: Luk.
9, 23. A sv. Rehoř píše: »Naše duše zachová svou čistotujenom
každodenním obnovováním horlivostí. aniž může zvetšeti vlažností,
přičiní-li se, počínati vždy v horlivosti.: Moral. XXII. 4. Proto ti
musí býti pravidlem, co říkával jeden duchovní otec (Barlaam)
svému učenníku (josafatovi): »Mějž každý den svého duchovního
života za jeho počátek a konec.:

3. Ovšem, má-li nás vésti každodenní rozjímání učení a pří—
kladu Kristova k mravnímu zdokonalování, musí býti spojeno
s pokorou, t. i. s živým a hlubokým vědomím, že sami ze sebe
nic nemůžeme, ale všecka naše dostatečnost že jest z Boha. Proto
píše sv. apoštol dále: »Neboť pravím skrze milost, kteráž jest mi
dána, všechněm kteříž jsou mezi,vámi, aby nemyslili o sobě, leč
co sluší mysliti, ale aby myslili v střídmosti, a jak udělil Bůh
jednomu každému míru víry. Nebo jako v jednom těle mnohé
údy máme, ale nemají všickni údové jednostejného díla, takjsme
mnozí jedním tělem v“Kristu, akaždý zvláště jeden druhého spolu
údem.< Řím. 12, 3—5.

Tak praví apoštol Páně skrze milost kteráž jest mu dána
od Boha, t. j. mocí svého úřadu apoštolského. Každý z nás
smýšlej o sobě střídmě a nepohrdej svým bratrem v Kristu, který
se ti zdá býti ve víře mdlým, slabým, málo__pokročilým. Konají
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'snad všickni údové našeho těla jednostejné dílo? Nejsou jedni
slabší, druzí silnější, ale jedni i druzí stejně potřební? Hle, tak
i my, křesťané, nemáme sice všickni stejných schopností a milostí
od Boha, ale přece jeden druhého potřebujeme, jeden na dru
hého jsme odkázáni, jsme údové jednoho těla, vespolek pak spolu-_
údové. Krásně píše sv. Ambrož: »Neříkej bohatý chudému, ani
urozený neurozenému, ani zdravý nemocnému, ani silný slabému,
ani učený neučenému: 'Ty nejsi mi příbuzen; neboť každý jest
účasten těla Kristova, jímž jest Církev.c (Reč VIII. na ž. 118.)

Budiž tedy, bratře v Kristu, pokorný. Nedomnívej se, žes
dosáhl již cile od Boha uloženého, když dovedeš přemýšleti
o věcech duchovních, ale budiž nespokojen se svým dosavadním
úspěchem a pokrokern,'jako bys každého dne teprv počínal. Cim
více budeš se pokořovati před Bohem, tím úsilněji budeš chvátati
ku předu, k cíli uloženému, ku sblížení a spojení se s Kristem
Pánem. Pokorným dává Bůh Svou milost.

* >z:

Aj, bratři nejmilejší! Pochopilj-li jste, co máme činiti, aby
chom sloužili svému králi nejvyššímu, jak jeho jest hodno a nám
spasitelno? Musíme se zapírati, ku Kristu připodobňovati a před
Ním pokořovati. Tat“ jest cesta, kteráž vede do království Božího
zde na zemi i tam na nebi. Dejž Bůh, bychom tuto cestu šťastně
nalezli a po ní šťastně k cíli dospěli! Ktomu cíli a konci říkejme
pobožně dnešní církevní modlitbu: »Pod'porujž, prosíme, Pane,
pokorné prosby naše nebeskou dobrotivostí, abychom viděli, co
máme činiti, a sílu měli vyplniti, co vidíme.e Amen.

! Klement Markrab,

Jména Ježíš.
(Neděle II. po Zjevení.)

Jméno Ježíš jest: I. mocným lékem, 2. zázračným klíčem,
3. neodolatelnou zbraní proti všem nepřátelům našeho

spasení
»Nazváno jest jméno jeho ježíš.:

Luk. 2, 21.

U vděčné paměti chovají lidé jména těch mužů, kteří jim
bud' prospělí nebo znamenitými ctnostmi. skutky vynikli, Už
Písmo sv dí, »že v paměti vděčné bude spravedlivým _ O, jak
sladce na př. zní dobrému dítěti jméno otcovo, jméno matčino!
Slyšíc je, vzpomíná si na jejich dobrotu a lásku, kterou se o ně
starají, na jejich vlídnost a trpělivost, se kterou je přijímají a
chyby jeho odpouštějí, vzpomíná si na jejich štědrost, kterou mu
projevují. Dále -—jak vzácné jest vděčnému chuďasovijméno jeho
dobrodince! Slyší—lije, připomíná si vlídnost, s jakou jej přijal,
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ochotu, s jakou mu pomohl, trpělivost, s jakou jeho prosby po
slouchal a často také vyslyšel. A hleďte, moji drazí, jako si jedno
tlivci s vděčností připomínají jména mužů znamenitých, tak si váži
mnohých jmen celé rodiny, obce i kraje; tak si váží jmen mužů
znamenitých celé země, říše a celí národové. Vždyť mnozí mužové
neprospělí jenom jednotlivcům, nýbrž mnozí oblažili celé země,
celé národy. Vyvcdli je ze tmy a z poroby duševní, mnohdy
i tělesné. — Avšak nade všecka ta jména, která si lidé s vděč
ností připomínají, vyniká jedno jméno, kterého si nemají vážítí
pouze jednotlivci nebo snad jen někteří národové, jen některé
říše, nýbrž kterého si má vážiti, jež jako jméno nejvznešenější
ctíti má veškeré pokolení lidské; ano jež mají ctíti nejenom lidé
na zemi, nýbrž před kterým s úctou skláněti se mají také andělé
& svatí vn'ebi a duševočistci a před nímž třásti se musí ďáblové
a zatracenci v pekle, které tudíž posvátnou úctou a hrůzou na
plňuje veškeren svět. A toto jméno jest nejsvětější jméno ježíš. —
Poněvadž pak právě dnes-. slavíme památku tohoto nejsvětějšího
jména, promluvím o jméně ježíš, a to tak, že ukáží láskám vašim,
kterak

1. toto jméno jest mocným lékem;
2. toto jméno jest zázračným klíčem; a
3. kterak toto jméno jest neodolatelnou zbraní proti

všem nepřátelům našeho spasení.
Rozjímání o tom činí předmět dnešní mé řeči, kterouž za

hajuji v tomže jménu přesvatém, a již abyste s pozorností a ku
prospěchu duší svých vyslechli, lásky vaše prosím.

Pojednání.
1. Předem a nejprve dím, že jméno ježíš je mocným

lékem ode všech nemocí. Tuto léčivou moc osvědčilo
jméno to na onom neduživci, o němž se zmiňuje dnešní sváteční
epištola. — jednoho dne (totiž) po seslání Ducha Sv., jak vypra
vují Skutky apošt. 3. a 4.. vstupovali sv. Petr a jan podle oby
čeje do chrámu k modlitbě. U brány chrámové, která slula
»krásnoua, poněvadž byla pobita kovem Korintským, jako zlato
drahým a lesklým, sedával člověk od narození chromý, aby prosil
za almužnu těch, kteří do chrámu vcházeli. — »Ten uzřev Petra a
jana. ani vcházelí do chrámu, prosil, aby dostal almužny.a [ po
hleděv na něho Petr s Janem řekl: »Hleď na nás!: A žebrák
pilně hleděl na ně doufaje, že něco od nich dostane. Tedy řekl
Petr: »Zlata a stříbra nemám, ale co mám, tobě dám. Ve jménu
]ežíše Nazaretského vstaň a'choďlx A ujav ruku jeho pravou po—
zdvihl ho, a hned utvrzeni jsou kloubové jeho i nohy. A vyskočiv
vStal a- chodil i vešel s nimi do chrámu chodě a poskakuje a
chvále Boha. — Ptám se vás, drazí v Kristu! uzdravil toho
chromce sv. Petr snad svou vlastní mocí? Nikoliv, jak sám hned
prohlásil před davy shluknuvšími se a divícími se. Nuže, kdo —
kdo jej vyléčil? Ježíš Kristus, jak výslovně pověděl sv. Petr hned
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v chrámě lidu a jak znovu prohlásil, když proto zatčen byv a před
veleradu postaven, tázán byl, aby pověděl: v]akou mocí anebo ve
kterém jménu to učinilm Na vyzvání to odpověděl sv. Petr takto:
„Knížata lidu a starší, slyšte! Poněvadž my dnes souzeni jsme pro
dobrodiní na člověku nemocném, skrze koho tento zázrak učiněn
jest, proto známo budiž všechněm vám i všemu lidu israelskému:
Ve jménu Pána našehoježiše Krista Nazaretského, kteréhož jste
vy ukřižovali, jehož Bůh vzkřísil z mrtvých, skrze Toho stojí tento
před vámi zdravia — Nejmilejší, to byl první patrný úč nek léčivé
moci jména Pána ježíše, které od té doby novými a novými divy
ukazovalo svou léčivou moc. Tak abych vám jenom ještě jeden
doklad toho uvedl, připomínám vám známý příběh ze života
sv. jana apoštola. Tento miláček Páně vykládal jistému pohan
skému knězi učení ježiše Krista vybízeje ho, aby je přijal. Po—
hanský kněz odpověděl, že je přijme. když sv. Jan vypije kalich
vína jedem otráveného. Sv. ]an vzal kalich, požehnal jej ve jménu
Ježíše Krista, vypil víno jedem otrávené, a nic mu to neuškodilo.
—— ,věrujinéno ježiš bylo, jest a bude po věky lékem nejlepším
ode všech nemocí, věčně uskutečňuje se a uskutečňovaii bude na
něm, co řekl Sám jeho nositel. bož\ký Spasitel náš, že ti, kteříž
v Něho uvěří: »Budou ve jménu Jeho hady bráti a, jestliže by
co jedovatého pili, neuškodí jim, na nemocné budou ruky vzklá
dati. a ti se dobře míti budou.“ Mat. 16, 17. Ale řeknete snad
nejmilejší, proč se nyní již divotvorna, léčivá moc jména ježíš tak
zhusta neukazuje? Řeknete snad: »O, co jsme se my v nemoci
své jména toho navolali, a přece nemoc od nás neodešla! Což už
pozbylo jméno ježíš své síly a mociřa — Na to odpovídám: »Ne
pozbylo jméno ježíš ani své moci ani své síly léčivé, jako slunce
nepozbylojasnosti a tepla, ačkoliv na tisíce a tisíce let už svítí a
hřeje, ale potuchla namnoze mezi námi víra, ochabla důvěra v to
přesvaté jméno, my přečasto jméno to zneuctíváme a znesvěcujeme
vyslovujíce je nejen bez potřeby, ale mnohdy i ve zlosti a hněvu,
my sice i za dnů našich žádáme od toho jména pomoci v ne
mocech. ale nekonáme, ba namnoze ani konati nechceme, co zas
od nás žádá Pán, a proto, moji drazí, ani divův a zázrakův &
pomoci skrze jméno to nejsme hodni. Mnohdy zase nedocházíme
vyslyšení proto, poněvadž prosíme.o to, co k dobru našemu není.
A proto dím, nejmilejší, berte útočiště k tomu nejsvětějšímu jménu,
ale utíkejte se k němu s živou věrou a pevnou důvěrou a úplnou
odevzdaností do vůle Boží, žijte tak, jak se na křesťany sluší, a
uvidíte, že i vy na sobě zkusíte léčivé moci jména ježíšl

2. Neb jméno ježíš, moji drazí, jest za druhé zázračným
klíčem. A k čemu neb od čeho klíčem? budete se snad tázati.
Odpovídám: Jméno ]ežíš jest

a) klíčem k otcovskému srdci Boha našeho. Ten ne—
beský Bůh jest nás všech nejlaskavějším a nejpečlivějším Otcem,
On štědře udílí nám darů Svých a poskytuje všeho, čehož potře
bujeme k živobytí, ale chce, abychom Ho také za všecko prosili,
jako pozemské dítky o všecko prosí svého tělesného otce. Prosby
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pak naše přijímá nejraději, když Mu je přednášíme skrze Ježíše
Krista, Jeho milovaného Syna. Prosíme-li Boha o něco vtom
jménu, ve jménu Ježíše, nemůže —1—pravím ——ani nemůže nám
odepříti vyslyšení, neboť: »Kterýž ani vlastního Syna Svého ne
ušetřil, ale za nás za všecky Ho vydal: kterakž nám také s Ním
všecko nedářc Rím. 8, 32. Proto také Pán Ježíš věda, co Jeho
prosby zmohou u Otce nebeského, ujistil nás řka: »Amen, amen
pravím vám: Budete-li zač prositi Otce vejménu mém, dáť vám.<=
Jan 16, 28. A že Bůh skutečně rád vyslyší modlitby ve jménu
Ježíše Krista k Němu vysílané, o tom mohl bych vám, nejmilejší,
na tisíce příkladů uvésti. Poslyšte jenom tento: Mezi lbery, kteří
bydlilí v nynějším Kurdistanu, žila ve IV. století jistá křesťanská
otrokyně. Poněvadž u těch nevzdělaných divochů, kteří žádných
lékařů neměli, zvykem bylo, onemocnělo-li komu dítě, nositi je
dům od domu a poptávati se, neznal-li by někdo nějakého pr04
středku od jeho nemoci, ——proto tázali se také jednou při one
mocnění jednoho dítěte oné křesťanské otrokyně o radu a pomoc.
Tato odpověděla: »Neznám žádného přirozeného prostředku,
který by toto dítě mohl zachrániti, ale Bůh, Jemuž se klaním,
může, je-li to Jeho vůle, i těm, kteří všecku již naději ztratili,
vrátit opět zdravím —- Otrokyně položila potom dítě na své lože
a modlila se nad ním ve jménu Ježíše Krista, a nastojte! — po
několika již okamžicích vrátila je matce úplně zdravé. ——Pověst
o tomto zázračném uzdravení donesla se až k uším samé královny,
jež také trpěla nezhojitelným neduhem. Královna dala hned k sobě
obeslat onu křesťanskou otrokyní, a když se tato nad ní ve jménu
Ježíše Krista pomodlila, byla královna rovně od svého neduhu
vyléčena. Poněvadž později sám král modlitbou k Bohu křesťan
skému z velikého nebezpečí života zachráněn byl, přijal z vděč
nosti s veškerým svým poddaným lidem křesťanství,“ a zbožné
potomstvo nazvalo onu otrokyní, tu děvečku, Kristianou, poně—
vadž tolik př spěla k rozšíření křesťanského náboženstvíaoslavení
jména Ježíše Krista. Památku světice té koná Církev svatá 15. pro
since. — A matka naše, Církev svatá, pamětlíva jsouc přislíbení
božského svého zakladatele, když se modlí, vždy přednáší mo
dlitby své Bohu Otci ve jménu Ježíše Krista, a bychom i my tak
činili, horlivě nás nabádá. '

b) Jméno Ježíš jest dále klíčem ke království ne
beském u. Víte, nejmilejší, že následkem hříchuprvotního ztratilo
lidstvo nejen pozemský ráj, ale i ten nebeský, který nepřístupným,
uzavřeným zůstal pokolení lidskému po 4000 let, až jej opět
otevřel jednorozený Syn Boží. Ježíš Kristus, svou potupnou a bo
lestnou smrtí na dřevě kříže. Nebýti Ježíše, nebýti toho zázrač
ného klíče, až do dneška, ano na věky zůstalo by nebe uzavřeno.
Proto dobře dí Písmo svaté, »že není jiného jména pod nebem
daného lidem, skrze kteréž bychom mělíspasenibýtiux Ano, Ježíš
jest to, v Jehož jménu bývají kněží svěcení aopatřeni mocí, která
věřícím nebe v tomže jménu opět a opět otvírá. Ve jménu Ježíše
přijímáni býváme do Církve Jeho, do té předsíně nebeského krá
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lovství Božího zde na zemí, ve jménu ježíše Krista bývámc ve
svatém pokání z mrtvých kříseni, ve jménu ježíše proměněným
chlebem a vínem v tělo a krev Páně živeni a syceni pro nebe.
To když uvážíme, věru zvolati musíme: Pane náš, ]ežíši Kriste,
jak předivné jest jméno Tvé po vší zemi! Tys nám v pravdě zá
zračným klíčem nejen, k otcovskému srdci Boha našeho, ale i ku
království jeho na nebesích.

c) A konečně jméno ]ežíš jest klíčem k duchov—
nímu pokladu Církve. jaký jest to poklad? otáže se snad
mnohý z vás. Pokladem Církve rozumíme kromě řádných pro
středků posvěcujicích, jako jsou: svátosti, oběť mše svaté, jež
Kristus Pán Církvi Své odevzdal, zvláště nadbytečné zásluhy
Pána Ježíše Krista, blahoslavené Panny Marie a jiných svatých
a vyvolených Božích. Neboť. že Pán ježíš více trpěl, nežli třeba
bylo ku zhlazení hříchů lidských a trestů za ně, to zajisté všichni
uznáte, vždyt“by byla také jediná krůpěj jeho přesvaté krve do
stačila, by hříchy a tresty Celého světa byly zhlazeny. A Rodička
Boží, bez hřívhu počatá a nikdy žádného hříchu osobního se ne—
dopustivší, rovněž mnoho trpčťa. Svatý jan Křtitel byl užv životě
mateřském posvěcen, a nicméně přece jak strohý vedl kající
život!

“Podobně svatý Alois a tisícové jiných svatých.
Všichni ti vykonali více, nežli pro své snad nepatrné jen po

klesky byli povinni.
Tyto nadbytečnéjejich zásluhy a kající skutky nepřišly však na

zmar. nýbrž uloženy jsou jako vzácný majetek v Církvi katolické,
z něhož Církev svatá ob čas béře a naší nedostatečnosti pomáhín
A kterak to? '

Hleďte, moji drazí, víte, že i když se nám ve svátosti
pokání odpustí vina hříchu a věčný trest. přece zůstává nám
ještě odkáti si časné tresty. A že těch několik modliteb anebo
jiné dobré skutky, jež se nám za pokání obyčejně ukládají, nejsou
a nemohou býti dostatečným pokáním a zadosručiněním spravedl—
nosti Boží, to snad vám také dázdravý rozum. Nuže, máme snad
leta a leta trápiti se v očistci? Po právu a spravedlnosti ovšem
bychom měli, avšak Církev svatá z moci Samým Kristem Pánem jí
udělené a čerpajíc z plnosti odevzdaných jí zásluh Páně, Panny
Marie a jiných svatých promíjí nám či odpouští ty pokuty, které
bychom buďto zde na zemi nebo po smrti v očistci měli na do
smiření s Bohem vytrpěti. A tomuto prominutí časných trestů
říká se odpustky. Odpustky jsou buď plnomocné nebo jen ne
plnomocné dle toho, odpouštějí-li se nám všecky tresty časné
nebo jen část jejich. A hled'te, nejmilejší, právě o slavnosti nej
světějšího jména Ježíš uděluje Církev svatá věřícím, když by
ovšem napřed řádně se vyzpovídali a nejsvětější Svátost oltářní
hodně přijali, plnomocné odpustky a to nejen pro jejich osobu,
nýbrž [ s tou výsadou, že je mohou i duším v očistci při—vlastniti. —
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Drazí v Kristu,jak krásná naskýtá se tu příležitost osvědčiti
lásku svou nejen k vlastním duš'm svým, ale i k duším vašich
drahých zemřelých přátel, rodičů, dítek. O, použijte jí v počtu co
nejhojnějším, vždyť podmínky k získání těch odpustků nejsou tak
obtížný! *) — To však nejsou jediné odpustky, jež Církev svatá
tak říkajíc spojila s nejsxětějším jménemježíš. Tak na př. 100 dní
odpustků můžeme získaťi za kazué zbožné pronesení křesťanského
pozdravu: »Pochválen bud' ježíš Kristusc, 100 dní odpustkův udě
luje také Církev svatá za každé pomodlení se litanií k nejsvě
tějšímu jménu ježíš, tytéž odpustky lze získati střelnou modlit
bou: »Pane ježíši, milosrdenstvínr Na nás tudíž jest. abychom
hodně často útočiště brali k tomu zázračnému klíči ku všeliké
milosti.

3. A konečně dím, že jméno Ježíš jest nejvydatnější
zbraní proti hříchu, proti peklu a knížeti jeho. Tuto moc
jména ježíšova poznávali zlí duchové za pobytu Páně na zemi,
nebot už zdaleka báli se Hoavolali zposedlých: »Nech (nás), co
jest tobě do nás, ježíši nazaretskýi> Přišel jsi nás zatratitřc Adě
jiny církevní vypravují nám, že jméno ]ežíš, kdykoliv je první
křesťané nad posedlými vzývali, jako nějaký plamen ďábly mučilo
tak, že prchali z posedlých pro muky nesnesitelné. ——A rozjímá-li
kdo jen poněkud, —- pravím ——jen poněkud pokoru Pána ježíše
při jeho vtělení a narození, zdaž může nadále ještě se oddávati
pýše a hrdosti, a vzpomeneme-li si, jak týž ježíš slovem a skut—
kem pro čest a slávu Boží horlil, zdaž můžeme sami vlažnosti
a lenosti v službě Boz'í se oddávati, a uvážíme—li,“covše týž ježíš
pro nás trpěl a snášel, kterak — ptám se vás, můžeme sami býti
netrpějivými. A kdo vzpomene toho, kterak týž ježíš umíraje na
potupném dřevě kříže, ještě Otce Svého nebeského prosil za ty,
kteří jej křižovali, zdaž může, — táži se,-— sám trvati v nepřá
telství s bližním svým? Slovem, nejmilejší, není hříchu, není ne—
pravosti, protiv, které by nám nebylo rozjímání jména ježíš vy
datnou zbraní, jakož naopak není ctnosti, kteréž bychom se od
Něho nemohli přiučiti. Dobře v té příčině napsal sv. Bernard:
»Ceho hledáš, čeho bys nenalézal v Ježíši? V nemoci jest ti
lékařem, v nouzi — pomocníkem. v zármutku jest ti těšitelem,
v hříších jest ti Spasitelem, - vším jest tobě Ježíš, čeho jen
sobě žádati můžeš-„cr — Nuže, co k tomu mám ještě dodatíř
Dokládám jen: Proto klekej ve jménu tomto každé koleno, plesej
každé srdce a volej každý jazyk: »Chváleno, slaveno a velebeno
budiž nejsvětější jméno Ježíš nyní až na věky.< Amen.

Alois Koudelka, farář Nikolčicích na Moravě.

*) Tu se udaji zevrubně.



Jména Ježíš.
(Neděle II. po Zjevení.)

laka má býti úcta k přesvatému jménu Ježíš.
Ranní výklad.

Jestit' vám známo, nejmilejší, co se stalo, když utíkal prorok
Jonáš před Hospodinem, aby nemusil jíti do města Ninive a ká
zati tam pokání, jak byl Bůh přikázal. Stala se bouře veliká na
moři, lod' pak, na níž byl Jonáš, byla v nebezpečenství, aby se
neztroskotala. I báli se plavci a volali jedenkaždý k Bohu svému
& vzbudili spícího proroka, řkouce: »Vstaň a vzývej i ty Boha
svéholc Z tohoto příběhu vysvítá, že každý z těch lidí, kteříž byli
na lodi, ctil Boha, ale že ho ctil každý dle svého smyslu, svým
způsobem. Nejlépe mohl ctíti Boha prorok Jonáš, poněvadž ho
nejlépe znal; ale pohané ho zahanbili, neboť, když on spal, oni
se modlili. — [ my všickni máme dokonalou známost Boha;
víme, co učinil pro nás skrze Syna Svého Ježíše Krista; a přece
bylo zapotřebí zvláštní církevní slavnosti, kteráž by nám připomí
nala, jak máme svého Boha. Pána a Spasitele ctíti. Ano, ten účel
má dnešní slavnost nejsvětějšího jména Ježíš. Jaká má býti
naše úcta k tomuto jménu, ukazujednešníoffertorium,jehož
výklad jsem učinil předmětem dnešního sv. rozjímání.,

Pojednání.
Slyžmež, v Kristu shromáždění, nejprve vlastní slova dneš

ního oí'fertoria: »Chváliti budu Tebe, Hospodine, z celého srdce
svého a oslavovati budu jméno Tvé na věky; neboť Ty, Pane,
Jsi líbezný a dobrotivý a hOjný v milosrdenství všem vzývajícím
Tebe. 1\lleluja.<< ,

Těmito slovy vzýval původně žalmista Páně ž. 85, 12. 5.
Hospodina, jenž se nakloňoval k prosbám jeho v čas soužení.
V ústech Církve svaté mají dnes ukázati ta slova: 1. jaká má.
býti naše úcta k nejsvětějšímu jmé_nu Ježíš, a 2. na
čem tato úcta se zakládá

1.Jakáž tedy má býti naše úcta k nejsvětějšímu
jménu Ježíš? Má býti: a) vroucná, b) stálá.

a) Vroucná jest naše úcta k nejsvětějšímu jménu Ježíš,
když chválíme toto jméno z celého srdce sveho. »Chváliti budu
Tebe, Hospodine, z celého srdce svého.c Ucta naše ku jménu
božského Spasitele musí celé srdce naše vyplniti azaujmouti. Bez
Ježíše nemá nás nic na světě těšiti, vábiti, zajímatí. Co neslouží
k oslavě jména Ježíš, má nám býti marností a smetim. ——V té
věcí jest nám příkladem přede všemi jinými apoštol národů, svatý
Pavel. 5 jakou! uctivostí vyslovuje jméno Ježíš ve svých epištoláchl
A jak často! Cim srdce mu oplýValo, tím i ústa přetékala. A jak
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vroucí úcta ke Kristu Pánu jeví se v _těchslovech: »Mně živu
býti Kristus jest, a umříti ziska. Filip. 1, '21. Hle, svatý apoštol
nechce žíti ani umříti, leč Kristu, svému Spasiteli; ta žádost za
ujímá celé srdce jeho. — Podobně vyznává svatý Augustin:
»Cokoliv bylo v knihách beze jména ježíš, málo mne vábilo, byť
i bylo bývalo sebe učenější, vybroušenější a pravdivějšíx ln Luc.
2, 21. —- A tak i svatý Bernard: »Píšeš-li, nelíbí se mi to, leč
bych tam četl jméno ježíš. Pakli vykládáš neb vyučuješ, nelíbí
se mi to„leč slyším li jméno ježíšxz Serm. 15. super Cantica.

b) Ucta naše ku jménu ježíš budiž také stálá. »A oslavo
vati budu jméno tvé na věky.: Tak tomu chce svatý apoštol,
když píše:_ »Všecko, cokoliv činíte, v slovu neb v skutku, všecko
čiňte ve jménu Pána ježíše Krista. Buďto tedy že jíte nebo pijete
neb cožkoli jiného činíte, všecko k slávě Boží čiňte.Koloss.3, 17.
I. Kor. 1(), 31. Dle tohoto naučení apoštolského činili všickni
věrní křesťané. Svatá Alžběta, musila-li tančiti, zatančila jednou
ve jménu Páně a ostatních tanců odřekla se ke cti ukřižovaného
Spasitele. Svatý Isidor, rolník, nedával se nikdy do práce, dokud
neuctil svého Spasitele mši svatou, svatým přijímáním, modlitbou
ajinými skutky pobožnými. Svatý Baldomer, kovář, počínal každo
denní práci svou těmito slovy: »Tovaryši, kladiva do ruky, ve
jménu Páněla Krištof Kolumbus, vyjížděje na výzkumnou cestu
mořskou, přijal z rukou kněžských požehnání ve jménu Páně.
Mikuláš, kníže černohorský, vrhával se na vrahy Turky, když byl
obnažil svou hlavu a zvolal na své vojsko: Ve, jménu ježíš! ——
Když tedy při každém důležitém kroku a činu svém vzpomínáme
na svého Spasitele, jako bychom se s ním radili, zda se mu líbí
naše počínání, pak činíme všecko ve jménu jeho, & úcta mše ke
jménu ježíš jest stálá.

2. Další slova dnesniho offertoria zní: »Neboť Ty, Pane,
jsi líbezný a dobrotivý a hojný v milosrdenství všem vzývajícím
tebe. Alleluja.: Z těchto slov vyrozumíváme zřetelně, na čem se
zakládá vroucná a stálá úcta k nejsvětějšímu jménu ježíš. jestiť
Spasitel ke všem, kdožkoli l—Iovzývají: a) líbezný, b) dobro
tivý a c) nejvýš milosrdný.

a) Líbezný jest Pán k svým věrným ctitelům. Mile, vlídně
a přívětivě volá, zve a vábí k Sobě všecky, řka: "Pojďte ke mně
všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vás občerstvímx
Mat. 11, 28. Víte—liž,moji drazí, čím aneb kterak nás občerstvuje
náš milý Spasitel? Svým učením, Svým příkladem, Svou milostí.
Učení jeho vane láskou, příklad jeho lahodou, milost jeho slad
kým klidem a uspokojením. Nejvíce občerstvení plyne ze Svátosti
těla a krve Páně. v níž se spojujeme co nejúžeji s prazdrojem
milostí, Samým Spasitelem, Kristem ježíšem. Výborně hodí se
k naší řeči, co čteme v knize Přísloví 9, 1. 2. 5.: »Moudrost vy
stavěla sobě dům, vytesavši sedm sloupů. Zbila dobytek svůj,
smísila víno svéapřipravila stůl svůj. A volá: »Pojd'te, jezte chléb
můj a pijte víno, kteréž jsem nabídla vám.< Není-li patrno kaž
dému, že moudrostí, kteráž vystavěla sobě dům na sedmi sloupech,

L
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rozumí se Syn Boží, jenž vzdělal duchovní život Své Církve na
sedmeru svátostí, a že stolem Božím, z něhož jest dovoleno jísti
a pití, rozumí se stůl Páně aneb sv. přijímání!

b) Dobrotivý jest Pán ke všem, kdož jej vzývajívroucně
&stále.- Mohl by nakládati s námi podle našich hříchů, ale za
chází s námi raději dle své trpělivosti a shovívavosti. -—'—Král
israelský Ochozíáš dotazoval se jednoho bohafilistinského, bude-li
moci povstati ze své nemoci. Uslyšev otom prorok Eliáš, vzkázal
králi, že z trestu za to ze Své nemoci nepovstane, nýbrž umře.
Králse rozhněval a poslal k němu důstojníka s padesáti muži,
aby přivedl proroka ke králi. Ale prorok zahladil důstojníka
í všecky muže ohněm s nebe. Podobně stalo se i druhému dů
stojníkovi a jeho mužstvu. Teprve třetího důstojníka uposlechl
Eliáš, naplniv ho bázní a pokorou. Na tento příběh IV. Král. 1.
vzpomněli bezpochyby apoštolové jan a jakub, když přišliz jednoho
městečka san'iařského & zvěstovali Pánu. že obyvatelé toho mě—
stečka nechtě_,í Ho pohostiti. Neboť pravili: »Pane, chceš-li, ať
díme, aby sstoupil oheň s nebe a spálil jePa On pak řekl jim:
»Nevlte, čího jste ducha. Syn člověka nepřišel duší zatratit, ale
spasitx. Luk. 9, 51—56. Ano, Spasitel shovívá rád křehkosti
lidské, aby se naplnilo, což pověděno jest skrze proroka řkoucího:
„Nebude se vaditi ani křičeti; třtiny nalomené neclolomí a knotu
kouřícího se nezhasí.<< Is. 42. Mat. 12.

c) jestiť pak náš milý Spasitel k těm, kdož Ho vzývají,
nejvýš milosrdný. Odpouští nám naše hříchy, vidí-li aspoň
kapku upřímné lítosti v srdcích našich. Smilovává se nad námi,
byť -i byli hříchové naši rozmnožení jako hvězdy na nebi a jako
písek na břehu mořském a křiklavi jako šarlat a červec. Když
přijal na milost prostopášnou Marii Magdalenu, lakotného Zachea,
vrtkavého Petra, krví potřísněného lotra, proč by nepřijal i nás,
vědoucích, že zítra jest tentýž jako dnes, že ve Své lásce se ne—
mění? A co jest nám zárukou jeho milosrdenství? Svátost svatého
pokání. jako poslal kdys slepého od narození k rybníku Siloe,
aby se tam umyl a nabyl tak zraku: tak posílá nás skrze Svou
Církev ku koupeli, v níž se očišťuje duše od hříchů. Blaze tomu,
kdo chodí rád k tomuto pramenu! Ten okouší plnou měrou, že
božský Spasitel hojný jest v milosrdenství.

* *
*

Pochopilí jste, milí křesťané, že Pán a Spasitel náš ježíš
Kristus jest ke všem jej vzývajícím líbezný, dobrotivý a plný
milosrdenství, že nás mile k Sobě vábí, s námi laskavě zachází,
nám mílerád odpouští hříchy naše;> Porozuměli jste, že proto
z celého srdce Ho máme chváliti a že máme oslavovati jméno
jeho vstávajíce léhajíce? Nuže, volejme slovy dnešního offerto
ria: »Chváliti budu Tebe, Hospodine, z celého srdce svého
a oslavovati budu jméno Tvé na věky; neboť Ty, Pane, jsi
líbezný a dobrotivý a hojný v milosrdenství všem vzývajícím Tebe.
Alleluja.<< Obětujme dnes Bohu ten úmysl, že jméno ježíš stále
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budeme nositi ve svém srdci, že toto jméno nedáme si vyrvati
ze srdce nižádným pokušením ani soužením, že tomuto jménu
chceme žíti i umříti, že tímto jménem budeme se honositi v ho
dině smrti i v den soudu Božího. Amen. Kl. Markrab.

Neděle III. po Zjevení.
Cena slova Božího.

»Divili se všichni slovům, kteráž vy
cházela z úst Božícha

Luk. 4, 22.

Nejmilejší! Kdykoliv koná kněz oběť těla a krve Páně na
oltáři, měli by přistupovati všickni v chrámě shromáždění k stolu
Páně, poněvadž jest nejsvětější Svátost oltářní netoliko oběti,
nýbrž i pokrmem. Na počátku Církve dělo se tak opravdua děje
se tak až posavade u všech národů nově obrácených na víru;
avšak u nás, pozdních a ve víře vlažných křesťanů, nemůže býti
při každé mši svaté skutečné přijímání lidu. Nábožným katolíkům
jest náhradou za tento nedostatek tak zvané duchovní přijímání.
jsouce přítomni mši svaté a nemohouce přijímati tělo a krev Páně
skutečně, přijímají je duchem, to jest žádají sobě, by byli v ta
kovém stavu, aby byli hodni těla a krve Páně i všech milostí
plynoucích ze svatého přijímání. jaké zvláštní milosti máme dojíti
dnešním svatým přijímáním, at“ skutečným, ať duchovním, vy
jadřuje průpověď, kterou říká kněz po svatém přijímání.

Pojednání.

1. Zní pak tato průpovčď: »Divili se všichni slovům, kteráž
vycházela z úst Božícíu Slova tato jsou vyňata z evangelia
svatého Lukáše 4, 22. Abychom pochopili jejich smysl, musnme
si připornenouti, kterak byla původně napsána a při které při
ležitosti.

Pán ježíš, započav Svůj úřad učitelský, chodil po zemi
židovské z místa na místo, všude kázal a činil divy. Avšak
v Nazaretě, kdež byl vychován a'kdež byli jeho rodiče a pří
buzní, nečinil žádných divů. Když pak tam přišel po delším čase,
vešel podle obyčeje Svého vden sobotní do školy, kdež se schází
vali židé k modlení a k poslouchání slova Božího. l vstal, aby
četl. Mělť, jako každý jiný učitel zákona, právo, ve školách
Písmo čistí a vykládati. A dána jest Mu kniha lsaiáše proroka.
A rozvinuv knihu, nalezl místo, kdež bylo psáno: »Duch Páně
nade mnou. Pročež pomazal mne a poslal mne kázat evangelium
chudým, uzdravovat zkroušených srdcem, zvěstovat jatým pro
puštěni a slepým vidění, propustit soužených na svobodu, zvěstovat
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vzácného leta Páně a dne odplaty“ ls. 61., l. 2. A svinuv knihu,
vrátil ji služebníku a posadil se. A oči všech ve škole byly obrá
ceny naň. Dojimalt' všech svým hlasem a vzezřením. Bylit'žádosrivi
\'šickni, umi-li kázati skutečně s takou mocí, jak pravila o Něm
pověsr. lpočal mluviti k nim: »Dnes naplnilo se Písmo toto
v uších vašiclrc Na to vykládal Svým posluchačům, jak se vy
plňuje na Něm všecko to, co předpověděl prorok lsaiáš () bu
doucím Vykupiteli; že skutečně jest naplněn Duchem Božím, káže
evangelium chudým, uzdravuje zkroušené srdcem, navrací zrak
slepým, propouští na svobodu skličene hříchem neb zármutkem,
neb zlým duchem, že s jeho příštím nastalo všem lidem leto mi
lostivé v den odplaty Boží.

A jaký účinek měla tato řeč Páně na jeho krajany, židy
nazaretské? Svatý evangelista pravi výslovně: »A všickni jemu
přisvědčovali a divili se libým slovům, kteráž vycházela z úst
jeho.c Kdybychom nečetli ve svatém evangeliu dále, \mohli by
chom si vykládati poznámku svatého evangelisty v nejlepším smyslu,
jakoby byli přisvědčovali židé nazaretští pravdě, kterou hlásal
Kristus Pán, jakoby se byli divili jeji neodolatelné moci a líbez—
ností, jakoby byli přijali s radostí Kristův důkaz, že jest Mesiá
šem od proroků předpověděným. Zatím nebylo tomu tak. Neboť
židé nazaretští pravili o Pánu ježíši, jak čteme u sv. Lukáše 4, 22.
i u sv. Marka 6, 3.: »Zdaliž není tento syn tesaře ]osefa a man
želky jeho'Marie, jenž bydlí mezi námi? Zdaliž nežijí zde jeho
příbuzní nám všem známířa [ horšili se nad ním.

Ano, drazí v Kristu, židé nazaretští horšili se nad Pánem
ježíšem. Myslili, že nemůže býti zaslíbeným a očekávaným Mesiá
šem, když pochází z tak sprostného a chudého rodu, a jest-li jím
přece, že by měl ukázati Svou vyšší moc a slávu a lásku nejprve
ve Svém domově. A toto jejich pohoršení jest patrným důkazem,
že nevěřili v Krista jakožto Spasitele seslaného od Boha, a že,
divili-li se libým slovům jeho, nebylo to divení radostné, pocháze
jící z víry a lásky, nýbrž divení pochmurné, pocházející z nevěry
a nenávisti. Myslíte snad, nejmilejší, že dávám slovům sv. evange
listy výklad nucený, násilný? Nikoliv; že židé nazaretští divili se
slovům Páně z nekalých pohnutek, dosvědčuje další vypravování
svatého evangelisty. Pán ježíš viděl myšlení jejich i dí jim: »Za
jisté mi dítetoto přísloví: »Lékaři, uzdrav se sám; jak veliké. věci
činils dle doslechu našeho v městě Kafarnaum, učiň i zde ve své
vlasti.: Aby pak dokázal, proč nečiní ve Své vlasti žádných divů,
připomíná jim též přísloví, řka: »Amen, pravím vám, že žádný
prorok není vzácen ve vlasti své.a I dokazuje pravdivost tohoto
přísloví příkladem proroka Eliáše, který v čas velikého hladu
nebyl poslán k nižádné ze všech vdov israelských, ale jedině
k vdově pohanské v městě Sareptě, jakož i příkladem proroka
Elisea. kterýž neuzdravil ani jednoho ze všech malomocných
israelských, ale jedině Namana syrského. idé nazaretští poroz
uměli z těchto příkladů, že nejsou hodni, aby činil Pán Ježíš mezi
nimi divy, pro svou nevěru. lnaplněni jsou všickni hněvem,

Rádce duchovní. 8
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obořili se na smělého kazatele, vyvrhli Jej ven z města a chtěli Ho
sraziti se skály, na níž bylo vzděláno město jejich. Ale Pán Ježíš
ušel prostředkem jejich; ruce jejich byly držány, aby se nepo
skvrnily krví Jeho.

Toto chování židů nazaretských jest. moji drazí, nejlepším
důkazem, že nepřijali Pána Ježíše za Spasitele světa, že byli ne
věřící, že tedy podiveni jejich nad líbezností slov Kristových ne—
prýštilo se, leč z nevěry, závisti a nenávisti.

2. Tak—líse máme diviti my slovu Božímu, které vychází
z úst kazatelových? Odstup to od nás! To by bylo znamením že
jsme prázdni víry. Jak tady máme se diviti slovům, kteráž vyšla
z úst Božích a zvěstují se nám skrze kazatele? K takovému ob
divu musí nás polmouti pokorné uznání, jak velikou cenu má
slovo Boží.

Co jest slunečno a vláha zemi, co voda rybám, co povětří
ptactvu, co pokrm a nápoj nasemu tělu, to, milí křesťané, jest
slovo Boží naší duši. Kdybychom nebyli poučeni slovem Božím
o Bohu Jeho vlastnostech, Jeho vůli, o svém vlastním původě
a určení, co by z nás bylo.> Byli bychom jako ovce bloudící po
poušti, nemající pastýře. liliť bychom v úplně nejistotě, jestli
přece nějaká vyšší bytost nad námi, jest--li po smrti soud a od
plata u Boha, záleží-li co na tom, bychom se ctnosti drželiahříchu
varovali. A tak, ačkoliv jest dosti porušen a převrácen nynější
svět, přece by byl ještě tisíckrát horší, kdyby se mu nehlásalo
slovo Boží. Nyní jest na zemi pšeniceakoukol, pak by byl jenom
koukol nyní jsou na zemi synové Boží i synové světa, pak by
byli jem m synové světa. Blaze nám tedy, že mluví k nám Bůh
skrze hlasatele Božího slova! Slovo Boží jest pokrmem našich
duší, a pokrm ten má líbeznou chuť pro jednoho každého z nás:
nevědomí nabývají poučení, pochybující utvrzení, slabí povzbu
zení, hřešící napomenutí, zarmoucení potěšení; bez dojmu aužitku
neodchází od této učitelské stolice nikdo, leč by přicházel sem
nevěřící

Tomu- li tak, drazí v Kristu, mámet dosti příčin, bychom se
divili slovu Božímu. Synům tohoto světa zdá se býti všedním
a nechutným, co kněz ve chrámě káže a co obsahují knihy ná
boženské. Neníť divu, jelikož smysl jejich odvrácen jest od Boha.
Ale kdovBoha věří, Jej miluje, po Něm touží, v Něm své blaže
nosti hledá, ten nalézá v slově Božím pokaždé nějakou novou
spasitelnou myšlénku a proto i příčinu k obdivování slova Bo
žího. Tu platí slovo Páně: »Kdo jest z Boha, slyší slovo Božía
Jan 8, 47, rozuměj: rád, s radostí, s ochotou, s podivením. Když
takto posloucháš slovo Boží, jest to znamením, že jsi z Boha, že
Boha opravdu miluješ.

* * *

Nyní, bratří nejmilejší, jest vám úplně jasno, jaké zvláštní
milosti máme dojíti dnešním sv. přijímáním. Připomínajít se nám
slova sv. evangelisty: »Divili se všickni slovům, kteráž vycházela.
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z úst Božiclm Mámet milovati slovo Boží upřímně, máme se
z něho radovati a jemu se diviti. Stane-li se tak, budeme míti
sami v sobě důkaz, že jsme z Boha, že jsme synové Boží, žejsme
povoláni, abychom vládli královstvím Božím jako dědicové. —
Pročež, až nastane dnes sv. přijímání, pros jeden každý z nás,
by naplnil Bůh tvé srdce vroucí láskou k slovu Božímu; říkej
s Církvi svatou: »Bože, Jenž nám popřáváš tak velikých užívati
tajemstvi, prosíme, abys nám ráčil přivlastniti opravdově i účinky
jejich a naplnil nás radostí ze svatého slova Tvého.<<Amen.

Klement Markrab.

Slavnost sv. Rodiny.
(Neděle III. po Zjevení.)

V čem svatou Rodinu následovatí máme.

»I sestoupil s nimi a přišel do Naza
reta a byl jim poddán.<

Luk. 2, 51.

Bude vám zajisté nápadno, že se dnes předčítá tatáž částka
sv. evangelia, jako dnes čtrnáct dní. Děje se to proto, poněvadž
na dnešní neděli připadá také slavnost sv. Rodiny, a předčítaná
právě část sv. evangelia na oči nám staví přesvaté ty tři osoby,
z nichž se ta sv. rodina skládala, jakož i v duchu nás uvádí do
příbytku jejího, do chudého domku v Nazarctě. Dnešní slavnost.
ač se před tím tu a tam konala, zavedena v celé Církvi katolické
teprve třetí rok. A proč rozšířena po celém světě katolickém;=
Sv. Otec náš, Lev XIII., jenž s obdivuhodnou moudrbstí řídí
uprostřed rozbouřených a se všech stran zuřivě na ni dorážejících
vln lodičku Petrovu, t. j. Církev sv. a jehož bystrozraku neujde
ani jeden neduh, kterým churaví nynější společnost lidská, po
střehl záhy, že kořen veškerého zla za dnů našich hledati sluší
v odvrácení se lidi od Boha. A poněvadž základem veškery spo
lečnosti lidské jak v malém, tak ivelkém jest rodina, proto má—li
společnost lidská vyléčena býti z choroby, která ji jako zhoubná
rakovina skrz naskrz rozežírá, třeba především pomýšleti na vy
léčení našich rodin. A víte, drazí, kde doufal sv. Otec náš, když
se po spasném prostředku a léku pro kř. rodiny ohlížel, ——opa—
kuji, víte, kde doufal jej nalézti? Kdež jinde jak u té rodiny,
která spásu přinesla celému světu, totiž u sv. rodiny Nazaretské.
Sv. Otec jest přesvědčen, budou—li všecky kř. rodiny říditi se
vždy a všude vzorem tím, sv. rodinou Nazaretskou, že v brzku
obrodí se celý svět nynější. A za tou příčinou ráčil ustanoviti,
aby se po celém světě kat. konala v dnešní neděli slavnost sv.
Rodiny a ,uděluje všem těm, kdož se přihlásili za ctitele její, dnes
plnomocne odpustky, když by se po řádně vykonané zpovědi &

8*
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hodném přijetí nejsv. Svátosti oltářní nějaký čásek v kostele na
jeho úmysl pomodlili.

Nejmilejší! po tom, co jsem uvedl, zajisté jen dle úmyslu
Církve sv. se zachovám, jestliže v této posvátné chvilce k násle
dování a napodobení vám všem sv. Rodinu doporučím. Nuže.
lásky vaše, pozorně slyšte, když dále mluviti budu ve jménu Je
žíše Krista, Marie Panny a sv. Josefa.

Pojednání.
Vzorem vččnč nedostižitelným pro každou křesťanskou ro

dinu jest a vždycky bude svatá rodina Nazaretská, jež se skládá
z členů nejsvětějších. Tvořilit rodinu tu především jednorozený
Syn Boží, Ježíš Kristus, potom panenská Matka Jeho. Maria Panna,
a konečně panický její ženich a pěstoun Božího dítka, sv. Josef.
Od těchto tří přesvatých osob mohou se v každé křesťanské
rodině učiti všichni její údové, jak hlava rodiny, totiž otec, tak
i matka, tak i děti; od nich mohou a mají se učit, aby i oni
činili rodinu svatou. Svatou má býti každá rodina hned ve svém
založení, a i tomu mohou se ti, kteří rodinu založiti hodlají, na
učit od sv. rodiny Nazaretské. Pozorujte, nejmilejší, kterak byla
založena sv. rodina. O Panně Marii vypravuje nám zbožné podání,
Že, když poněkud povyrostla, poslána byla do jerusaléma, aby
se tam v chrámě naučila sloužiti Bohu. A útlá dívenka, Panna
Maria, oddala se té vzácné a vznešené službě s celým srdcem a
s celou duší. Sloužilat' Bohu ve dne v noci modlitbou, rozjímáním,
posty a jinými dobrými skutky. A že sv. Josef mládí své rovněž
ve službě Boží ztrávil, toho důkazem jest to. že Písmo sv. nazývá
jej »spravedlivýin<<, t. j. mužem bez hříchu. Zvláště stkvěla se jeho
duše panickou čistotou, které ani myšlenka nečistá neposkvrnila.
[ nadešla 1——jak nám dále vypravuje zbožné podání ——doba, kdy
v radě domácí ustanoveno vyhledati Panně Marii ženicha. O ruku
Panny tak vzácné, panny z rodu královského, ucházeli se četní
ženichové z rodu Davidova, avšak Bůh Sám zázračným způsobem
na jevo dal, kdo má býti jejím snoubencem. Dle usnesení domácí
rady měli uchazeči o ruku Panny Marie položiti večer v chrámu
každý po proutku olivovém. To se také stalo. Ráno pak, jak vy
pravuje sv. jarolím, nalezen suchý proutek Josefův rozzelenalý
a bohatě květem osypaný. V zázraku tom viděli všichni patrný
pokyn Boží, a proto zasnoubena jest Panna Maria sv. josefovi.

Křesťanští jinoši a dívky! tu máte příklad, kterak třeba se
připravili na stav manželský. Koruna panenské čistoty, věnec bez
poskvrny ztráveného jinošství má zdobiti hlavy těch, kteří míní
založiti si rodinu. Běda těm, kteří s poskvrněným srdcem a tělem
po mládí snad v bahně a kalu nejhnusnějších neřestí ztráveném,
snad dokonce i bez té očistné koupele svátosti pokání, kterou
před uzavřením sňatku o blaho svých dítek tak pečlivá Církev sv.
předpisuje, přistupují k oltáři, by přijali z rukou služebníka Boha
živého požehnání na svou pouť. Pravím: běda, poněvadž místo
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požehnání odnášejí si kletbu Boží. Ale nejenom běda jim, nýbrž
běda také rodičům, kteří klidně přihlížejí k nevázanému, hříšnému
životu svých dítek, místo aby je cvičili záhy přivykati službě Boží!
A ještě jedno naučení můžete si. vy svobodní, vzíti zjednání
P. Marie a sv. josefa, to totiž, abyste při volbě své dbali pokynu
Božího, abyste před tím krokem tak důležitým vroucně a zbožně
prosili Pána Boha, aby vás osvítil darem Ducha Sv. a vám po
znati dal, co bude k vašemu spasení. ——

'Zasnoubení Panny Marie se sv. josefem vykonáno před
knězem v chrámě Jerusalemském. A v chrámě před obličejem
Božím mají se uzavírati sňatky mezi křesťany. Všcliké spojení,
které se neděje před knězem, není žádným manželstvím, nýbrž
pouhou smlouvou, jako jsou jiné v životě vezdejším smlouvy ať
už toho neb onoho rázu. Následky takových smluv čili tak zv.
občanských sňatků před světskou vrchností uzavřených jsou hrozné
pro obě strany. Takové sňatky jako jiné smlouvy se po čase
mnohdy z příčin pranepatrných ruší a uvolňují. A jaký jest potom
život takových rozvedených »takév manželů, jaký jest zvláště osud
dítek z takového sňatku zplozených, o tom dokladů dost a dosti
přinášejí denně veřejné listy. Drazí v Kristu, sňatek mezi křesťany
není a nikdy nesmí býti pouhou občanskou smlouvou, nýbrž
svazkem Samým Bohem posvěceným, t. j. svátostí. A kdo svátost
stavu manželského napadá, kdo ji olupuje o požehnání Církve a
Boží, ten jest největším Škůdcem společnosti lidské vůbec, každého
státu zvláště, a měl byjako každý úhlavní nepřítel vlasti bez milo
srdenství smrtí potrestán býti!

Ale nejen svatou má býti každá křesťanská rodina ve svém
základě, nýbrž svatou má zůstati i ve svém trvání; každá kře
sťanská rodina má býti po vzoru svaté rodiny Nazaretské sídlem
víry a ctnosti.

V rodině Nazaretské sídlila nejživější víra. Vždyť Sám Syn
Boží, pravda věčná, byl členem jejím. A Věrou živou proniknuta
byla i Maria Panna, neb uvěřila slovům anděla, který jí přinesl
poselství, že vyvolena jest za Matku Boží, proto také pozdravila
ji sv. Alžběta: »Blahoslavena jsi, že's uvěřila.<< A jak nezlomná
byla víra sv. ]osefa! Napřed praví mu anděl: »Josefe, synu Da—
vidův, neboj “se vzíti (k sobě) Marii manželku svou . . . Porodíť
syna, a nazveš jméno Ježiš: onť zajisté vysvobodí lid svůj . . . .<<
Mat. A sotva že se ten Ježiš narodil, velí mu týž anděl: »Vstaň,
a vezmi dítě i Matku jeho a utec do Egypta, ——neboť bude He
rodes hledati dítěte, aby je zahubil.< Nejmilejší! zdaž si tu ne
mohl sv. joseí' pomysliti: Kterak vysvobodí lid Svůj, když teď
ani Sám Sebe nemůže zachrániti,> Ale ne, sv. josef dalek jest
všeliké pochybnosti, bez rozpaků věří a také koná, jak mu poru
čeno. Drazí v Kristu! kéž taková pevná víra sídlí i ve vašich ro
dinách, kéž vy, křesťanští manželé, máte víru sv. ]oseí'a, a vy,
křesťanské matky, víru Marie Panny! Neboť bez takové víry není
možná, byste ncklesli pod břemenem povinností, jež na vás stav
váš žádá; bez víry pevné nebudou také nikdy vaše děti plniti
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toho, čím vám zavázány jsou. Že tomu tak jest, o tom denně
smutných dokladů podává zkušenost. Neboť ptám se vás: Odkud
to, že mnohý otec rodinu svou opouští, o ni se nestará? Odkud
to, že mnohý otec ve chvílích těžkých si zoufá, život si béře?
Odkud to, že tu a tam vlastní syn, vlastní dcera nehrozí se vztáh
nouti ruky násilné na své rodiče? Odtud, nejmilejší, že nemají
víry! Proste tudíž, nejmilejší, především Pána Boha o dar pravé
víry, a abyste věděli, jak tu víru osvědčovati máte, pohlížeite často,
denně, k sv. rodině. Vy, křesťanští manželé a otcové, učte se od
sv. Josefa vašim povinnostem. Učte se od něho především lásce
a věrnosti k manželkám svým. Sv. Josef miloval Marii Pannu, mi
loval ji láskou svatou, čistou, dalekou všeho křivého podezřívání.
Zpytujte sebe, vy křesťanští manželé, před tváří sv. Josefa, zdali
i vy tak manželky milujete, zdaž jste jim bez poskvrny zachovali
slib věrnosti před oltářem Páně učiněný? Zdali jste i vy od man
želek svých hleděli odvrátíti všeliké příkoří jako sv. Josef? Učte
se, vy křesťanští manželé a otcové, od sv. Josefa další své povin
nosti, totiž opatřování potřebného živobytí pro vás, pro ženu a
děti. Chudičkým tesařem byl sv. Josef, v potu tváře musil vydě
lávati chléb vezdejší pro sebe, Marii Panu a Boží dítě; než ne
reptal proto proti Pánu Bohu, nepokládal práce za zaměstnání,
které by- jej zneuctívalo, nýbrž spíše pohlížel na práci jako na
úkol Bohem Samým člověku určený, pohlížel na ní jako na pro
středek člověka posvěcující, a když někdy příliš se mu té práce
nahrnulo, tu mu vědomí, že Ježíš pracuje s ním a že pracuje
pro Ježíše a pro Marii, tu mu to vědomí — pravím — oslazovalo
a usnadňovalo i práci nejtěžší. Tak smýšlejte i vy, křesťanští
manželé, o práci, a jako sv. Josef, i vy pracujte s Pánem Ježíšem
na ženu a na děti své. Pamatujte také na dobu nemoci a stáří,
buďte skrovní a spořiví. Nezapomínejte dále na to, abyste po
příkladě sv. Josefa chránili též dítky své bezbožných svůdcův a
vrahů jejich duší, jako sv. Josef zachránil dítě Boží před Herodesem,
hledajícím Ho zabiti.

Vy pak, křesťanské ženy a matky, vezměte si za svůj vzor
Marii Pannu. Pozorujte ji v Nazaretě v kruhu rodinném. Hle,
kterak si váží Josefa jako hlavy Bohem jí ustanovené, jak jest
ho poslušna, s jakou úctou se k němu chová! O Marii Panně a
Josefovi vším právem říci se mohlo, že byli jedna mysl, jedno
srdce, a to nejen ve dnech radosti, ale i ve dnech žalosti. Všecko
dychtění a snažení Marie Panny neslo se za tím, aby se líbila
Bohu a po Bohu jenom sv. Josefovi. Proto jednoduchý a počestný
byl její šat, obezřetná její slova a mysl její byla stále pečlivá
o potřeby domácí a obrácena k Synu svému, Bohu vtělenému.
Jak něžně s Ním zacházela, jak oddaně Jemu sloužila až do po
sledního Jeho okamžiku na kříži! A kterak asi spolu s Ježíšem
a Josefem v domácí pobožnosti Bohu se klaněla, Jej velebila,
Jemu děkovala, Jemu prosebné a smírné modlitby přednášela!
0, který jazyk jest s to, aby jen poněkud přibližný podal obraz
o té Matce, o té nebeské choti, jíž rovné na zemi nebylo?!
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A která žena, jež opravdu křesťanskou manželkóu a matkou
slouti chce, nezatoužila by po tom, aby se aspoň poněkud připo
dobnila tomu vzoru svému?

A konečně vy, dítky milé, učte se od Ježíška, následujte
l—lo.Hle, jak spokojen jest v domku Nazaretském! Jak skrovný
v pokrmu a obleku! Jak rád se modlí s Marii a Josefem, jak
rád chvátá, sotva že Mu to věk Jeho dovoli, do domu Otce
Svého nebeského, do chrámu Jerusalemského! Jak vystříhá se
všeho, co by Matku, co by pěstouna Jeho zarmoutilo neb urazilo!
Jak poslušen jest každého přání jejich a každého rozkazu, jak
jest jim poddán srdečnou pokorou! Jak pomáhá, seč jest, svaté
Matičce Své při pracích domácích a svatému pěstounu Svému
při těžké práci tesařské! Jak dobře se snáší s jinými dítkami,
jak mravně se chová i mimo dům, i když oko matčino a pěstou
novo lIo nevidí! Jak jest vlídný ke všem lidem a jak spolu
věkem prospívá i moudrosti a milostí u Boha a u lidí dobrých! -——
Zdali i vy, dítky, bývaly jste vždycky tak nábožny, tak skromný,
tak poslušny, tak pracovity a mravny jako vzor a přítel váš, milý
Ježíšek? O, buďte takovými alespoň ode dneška.

Hle, rozmilí v Kristu, tak každý úd křesťanské rodiny najde
u svaté rodiny Nazaretské krásný vzor pro své smýšlení a jed
nání. Ú, shlížejte se tedy všichni v tom zrcadle, k svaté rodině
utíkejte se o milost, o pomoc a sílu potřebnou. Vy, otcové a
manželé křesťanští, učte se na příkladu sv. Josefa býti pravými
křesťanskými otci svých rodin. Jako onen egyptský král v čas
nouze řikal svým poddaným: »Jděte k Josefovia, tak i já vám.
vy manželé a otcové, pravím: »Jděte, utíkejte se k sv. Josefovi,
patronu vašemula ——Vy pak, křesťanské matky, pod ochranu
Marie Panny se stavte, k ní povznášejte v těžkém povolání svém
srdce svého, a uvidíte, že nadarmo Pannu Marii vzývati nebu
dete. ——Vy pak, dítky, utíkejte se k Ježíškovi, v Jeho ruce po
roučejte denně těla a duše své, Jemu poroučejte idrahé rodiče
své. A vůbec všickni volejme nejenom dnes, ale vždy: »Ježíši,
Maria, Josefe při nás stůjte, ode všeho zlého nás ochraňujte a
jednou do společnosti vaší v nebesich naše duše přijměte la Amen.

Alois Koudelka, farář v Nikolčicich na Moravě.

Neděle lV. po Zjevení.
() bouřích na tomto světě.

»A aj, bouře veliká stala se na moři,
tak že se lodička přikrývala vlnamix

t Mat. 8, 24.

Po kázaní na hoře v Galileji (hoře blahoslavenství) ubíral se
Spasitel do Kafárnaum; cestou uzdravil malomocného i služebníka
setníkova. (Ned. 3. po Zjev. Páně). V Kal'arnaum tchýni Petrovu
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a mnoho jiných, zvláště kdož měli zlé duchy; i vymítal je 510
vem a všecky, kteříž se zle měli, uzdravil Mat. 8, 16, tak že se
naplnilo, což povědíno jest skrze [saíáše proroka, řkouciho: On
vzal ina sebe) mdloby naše a nesl neduhy naše. ls. 53, 4.

I vstoupil na jednu z lodí, kteréž u břehu byly; leželot Ka—
larnaum na břehu jezera Genesaretského, kteréž slulo jinak moře
Galilejské aneb Tiberiadské, od krajiny Galileje aneb města Tibe—
riady. Plavil se na východní břeh; s ním pluly ještě jiné lodi. A aj,
bouře veliká stala se na moři, tak že se lodička přikrývala vlnami.
Duli větrové od hor Libanských. On pak spal; jak svatý jan
Zlatoústý vykládá, oddal se dobrovolnému, ale přece přirozenému
s ani.
p 1 pracovali apoštolé, zkušení plavci, vší silou, aby odolali

bouři, ale nemohli; i jsouce vúzkosti, zbudili jej, řkouce: »Pane,
zachovej nás, hynemela Tušilit' v Něm vyšší moc. [ dí jim: )Co
se bojíte, malověrni, dokud já s vámi jsemřa “Tehdy vstav, při
kázal větrům & moři a stalo se utišení veliké. Tušíť tvorové Pána
Svého, podotyká svatý jarolím. Lidé pak se divili, řkouce: »Kdo
jest tento, že ho i větrové i moře poslouchajířa

Osvědčil se Spasitel náš pánem přírody. jsou mnohé a roz
ličné bouře na světě, a o těch dnes.

Pojednání.
jsou mnohé a rozličné bouře na světě; nejprv:
1. v přírodě; na souši ] na vodách. Když nebe čer

nými mraky se pokryje, když tyto visí nad hlavami našimi a "hrozí
každou chvíli spadnouti na nás, když blesky z nich vyšlehují & se
křižují, když hrom buraci, liják se spouští a zaplavuje vše, když
i kroupy šumí a hrozí v malé chvíli zničiti vše, co na poli, v sa
dech, zahradách i na lukách: aj, tu trnc rolník strachem a volá:
»Pane, zachovej nás, hynemelx V malé chvíli bude jeho práce,
píle, zmařena — trne v úzkosti. Strašně bývají bouře na souši;
ale hroznější jsou na vodách, na moři; nebot k těm všem hrů
zám přistoupí i nebezpečí smrti, jež obkličuje se všechstran.
Nejen že jde o ztrátu zboží, jež, aby se lodi ulehčilo, i do moře
metáno bývá; nejen že jde o ztrátu samé lodi, kteráž, narazíc
na Skálu, bývá roztříštěna; ale jde 0 životy lidské, o všecky, již
na lodi jsou; a jeden život lidský nelze koupiti za všechen
svět. — 'Děsné bývají bouře na suché zemi, děsnější na moři!
Proto dí přísloví: »Kdo Boha nezná a nenaučil se modliti, nechť
jde na moře, tam se naučí a Boha poznám

2. To jsou bouře zevní, mimo nás, v přírodě; ale jsou též
bouře v nás, vnitřní, v duši, a ty jsou horší. Tam ty ohrožují
jen zboží časné a život tělesný; ale tyto zboží, statky věčné a
život věčný. A jsou vášně, náruživosti, pokušení. Písmo dí:
jedenkaždý bývá od své hříšné žádosti přiváben a přilouzen;
a jsou ty bouře trojího druhu: žádost očí, žádost těla a pýcha
života. Tot“ ta trojice, z níž všecko zlé povstává.



—121

Zádost očí jest žádost mamonu, statků vezdejších, bohatství;
čeho mnozi se odvažují aby získali bohatství! Neštítí, nehrozí
se hříchů a zbraní ani těch nejhorších! Co vražd. podvodů,
klamů, krádeží, křivopřísah, až děsnol Proto dobře praví Písmo:
Počátek všeho zlého jest žádost peněz!

A jiné bouře v životě člověka povstávají ze žádosti těla a to
zvláště za mladých let. Casto srdce jinocha vichrem té žádosti
pekelné cloumáno bývá, jako ta ubohá lodička na moři Běda
mu, jestli se neopatřil dobrým veslem pravé víry, pevné naděje
(stěžeň) a kormidlem čisté lásky k Bohu, kteráž dává pravý směr.
Proto dí apoštol Gal. 5, 24.: »Kteří jsou Kristovi, ti ukřižovali
tělo své se hříchy a žádostmi.<<

A bouře třetí vznikají z pýchy života. jako ten vítr vane
a nadouvá plachty lodní: tak pýcha života mnohého. Dobrá jest
ctižádost mírná a rozumná, a každý má býti své cti a dobrého
jména dbalý, ale jest jen prostředkem, aby tím více dobrého pů
sobiti mohl; kdo však zevní čest a slávu si činí cílem, Boha
obírá, jemuž především za vše dary a milosti čest a sláva náleží.
Ne nám, Pane, ne nám, ale jménu Tvému budiž sláva!

Jsou i jiné ještě bouře v životě lidském, které sice znepo
kojují člověka, ale nejsou hříšné; ty život lidský nese s sebou.
jsou to péče a starosti ve stavu a povolání našem. Každý náleží
jistému stavu, každý stav ukládá povinnosti. Svědomitý je plni;
ví, že Bůh tak žádá a jest nepokojným, dokud nesplní. A jsou
péče o rodinu, dítek o rodiče. chudého ovýživu a těm podobné.
Také zármutky, jež druhdy stíhají nás a jež Bůh dopouští, náleží
sem. A jest zármutek z neštěstí anebo nad ztrátou našich milých
a drahých. ze soustrasti ku bližnímu a jiné.

3. Ku bouřím tohoto světa náležejí též války a vojny; jsou
to bouře, jakéž vznikají v životě pospolitém čili společenském,
mezi říšemi a národy. Kdo z vás, nejmilejší, byl živ roku 1866
a pamatuje tehdáž tu vojnu, která byla a válku, jež zuřila, ač
krátký čas, a kteráž jako bouře se přenesla přes krajinu naši
a zůstavila po sobě spoustu a ztráty, ví. že válka jest metla Boží.
Lidé sami si tu metlu způsobují; Bůh jí dopouští. Kdy lidé utí
kají, opouštějí vše, dům, statek, zboží; kdy jeden o druhém neví,
jeden druhého hledá; kdy neplatí zákon a jen nepřítel v zemi.
libovolně řádí a vládne, a kdy po návratu nalezne se vše pusté
a prázdné, sežehnuto a zničeno: tu každý vidí, že válka v pravdě
jest bouře děsná, jest metla Boží; proto modlí se Církev: »Od
moru, hladu a války, vysvobod' nás, Panela

A bouře v životě společenském jsou také stávky dělnické,
jakých jest hojně za dnů našich; bouře, vzpoury, převraty vládní,
revoluce. Nechceme říci, rozmilí v Kristu; že vše ve společnosti
lidské za dnů našich jest právě v nejlepším pořádku a nepotře—
bovalo by žádné nápravy, žádného zlepšení, jmenovitě poměr mezi
rukou pracující a kapitálem musí býti urovnán; ale mocí & ná
silím, jaké se provozují, věci neurovnají se nikdy. Moc a násilí
jest bolestná operace, která bez bolestí a krveprolití nebývá;
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někdy pacient i zhyne. Proto moudrý lékař hledí, pokud možno,
cestou přirozenou, mírnou a rozumnou, neduh vyléčiti. Ovšem,
že i operace je druhdy potřebná, má-li život býti zachován; ale
i tu šetří rozumný lékař krve a nemocného, by, jak možná, nej
méně bolesti mu způsobil a přece jej uzdravil. Cesta míru, lásky,
již káže sv. víra naše a již učí Kristus, jest ta nejlepší.

4. Konečně byly a jsou bouře i v Církvi Boží. Kristus Pán
je předpověděl, nebot řekl: »Zde na světě nátisk míti budete;
ale nebojte se, já jsem přemohl svět. — Posílám vás jako ovce
mezi vlky. :A rozličné byly bouřevCírkvi; nejprve od židů a od
císařů Římských po tři století, a jsou až dosud, byť ne u'nás,
tedy v cizích krajinách a v jiných dílech světa jako v Cínč,
i v době nejnovější; v Japonsku, kde 200 let Církev trpěla, kde
na tisíce vyznavačů Kristových domorodců, obětovalo život, až
Církev zvítězila! — A co bouří od bludařů a kacířstev! Co od
neřestí, jež ob čas v Církvi se zahnizd'ovaly! A vše překonala
Církev! A co nepřátel má i za dnů našich!

Ejhle! tolikeré a rozličné bouře na tom světě! jsou-li v pří
rodě anebo války, mimo nás, důvěřujme v Boha! Bůh dopouští,
ale neopouští. Svatí apoštolé nám ukázali, u koho pomoci hle
dati máme! Zachovej nás, hyneme! Zvláště pak v bouřích du—
ševních obracujme se ku Pánu ježíši s důvěrnosti, s vroucí mo—
dlitbou! I vstane, byť spáti se zdál; přikáže větrům, vášni a po
kušení, urovná se hladina naší duše, našeho srdce a stane se -——
utišení veliké. Amen. Monsign. Bohumil Hakl.

Neděle IV. po Zjevení.

Význam svátku Očišťování Panny Marie.
»Když se naplnili dnové očišťování
Marie podle zákona Mojžíšova, nesli
jej do ]erusaléma, aby ho postavili
před Pánem.: Luk. 2, 22.

Prorok Aggeus předpověděl, že chrám Jerusalemský, jenž po
návratu židů ze zajetí Babylonského byl zbudován, mnohem slav
nějším se stane, než onen nádherný chrám první, který byl yystavěl
král Salomoun. »Posilněte se! Ještě malá chvíle, a přijde Zádoucí
všechněm národům, a větší pak bude sláva domu tohoto, nežli
byla prvéhola Tak těšil prorok starce, kteří první chrám ještě
byli viděli a naříkali, že se nový jeho kráse nijak nevyrbvná.

A co prorok Aggeus byl předpověděl, to se skutkem stalo
40. dne po narození Páně. A památku té události slaviti budeme,
drazí v Kristu, ve středu. Toho dne připomínati si totiž budeme,
jak nesen byl do chrámu ]erusalemského »Žádoucí všechněm ná
rodůmc. Počtem nepatrný a na pohled neúhledný byl průvod,
v kterém se tam ubíral. Tři osoby jen spatřujeme v tom prů
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vodě. Napřed kráčí muž prostičkého stavu, za ním ubírá se žena
v rouše chudobném, nesouc pacholátko v náručí, jež vřele tiskne
k srdci mateřskému. Ký div, že si nikdo v Jerusalémě nepovšiml
toho průvodu? O, kdyby byli věděli synové israelitští, kdo se to
ubíral do posvátných prostor jejich chrámu, zdaž by nebyli s ra
dostným plesáním vstříc vyšli svému Vykupiteli, prozpěvujíce:
>Ejhle, přichází do chrámu svatého svého Panovník a Pán; raduj
a vesel se, Sione vyjda vstříc Bohu svémulc (Invit.) Avšak Sion
nepoznal Panovníka, nevyšel v ústrety Bohu svému. jedinný Si
meon poznává v dítěti toho dne obětovaném Spasitele světa
a nazývá Jej: »Světlem k zjevení pohanůmc. Tato slova stařič
kého Simeona dala Církvi sv. podnět k tomu, že u výroční den
obětování Pána světí světlo, svíce, hromničkami zvané, s nimiž
slavný průvod kolem chrámu Páně se koná. Poněvadž ve středu,
právě pro zmíněné svěcení svěc, nekoná se kázání, chci vám,
drazí v Kristu, už dnes vyložiti: jaký význam má středečníprůvod
s hromničkami. Poslyšte mne s pozorností, když mluviti budu
.ve jménu Páně.

Pojednání
Původ středeční slavnosti dlužno hledati v šerém dávnověku.

Když totiž Rím pohrouzen byl ještě v mrákotách bludů a pověr
pohanských, slavívaly se v něm v měsíci únoru a na začátku
března rozličné slavnosti na počest bohů a bohyň pohanských.
Dne 5. února slavívaly se tak zvané »Luperkaliec ku cti bůžka
Pana. Při těch slavnostech dály se průvody s hořícími pochod
němi a páchány za dne i v dobách nočních neřesti, oinichž i spi—
sovatelé pohanští s největším opovržením se zmiňují. O, přehrozná
tma nevědomosti a mrákota bludů a pověr obestírala rozum po

" hanů, kteří nejhnusnějšími neřestmi domnívali se uctívati bůžky
své a při světle zářících pochodní nepravosti ty ještě na odiv
stavěli!

Když však náboženství křesťanské do bran hlavního města
pohanstva vniklo a šířiti se počalo, hleděla Církev svatá bludy
a pověry se slavnostmi pohanskými spojené vykořeniti a ohavné
ty slavnosti nahraditi slavnostmi křesťanů důstojnými. [ zavedl
roku 494 papež Gelasius I. slavnost »Očišt'ováníPanny Mariee
a nařídil, aby se v ten slavnostní den konal průvod s hořícími
svícemi, aby tak lid věřící, lid křesťanský od hnusných pověr po
hanských odvrátil a zrak svůj upřel ku Kristu ježíši, k slunci

,'spravedlnosti, jenž, jak dí apoštol sv. Petr — »z temnosti nás po—
volal v přepodivné světlo svém

Znamenají tedy, drazí posluchači. svíce, které se budou ve
středu světiti, ježíše Krista a Jeho sv. učení.

a) A věru překrásným obrazem Spasitelovým jest svíce.
Bílý její vosk představuje velmi případně lidskou přirozenost
lidské tělo Syna Božího; nebot jako vosk jest dílem čisté včel
ličky, v němž není poskvrny, tak i tělo Kristovo jest přečistým
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plodem Ducha Svatého, kterýž je způsobil z panenského těla ne—
porušené Matky. Světlo té .svíce znamená pak božskou při
rozenost Pána Ježíše, která s lidskou přirozeností spojena byla
vjednotu osoby Boha-člověka. Neboť světlo jest nejjemnější a nej
čistější látka ze všech věcí stvořených a proto se nejlépe hodí
k naznačení přirozenosti Boha, který jest bytost nehmotná, ne
skládajicí se ze žádných částek čili pouhý a svrchovaně čistý,
svatý duch a zároveň také jako světlo pramenem a příčinou vše—
likého života, všelikého blaha.

Než také proto se Syn Boží představuje svící, poněvadž
stav se člověkem, rozum lidský Svým učením osvěcoval, srdce
rozněcoval a vůli posiloval. A hle! i v této příčině jest svíce
překrásným obrazem Pána ježíše, že představuje jeho činnost,
tento svět vykupující. Neboť jako svíce svítíc, sama sebe tráví,
tím však neslouží Sobě, nýbrž jiným, tak i ježíš Kristus ve Svém
vtělení, ve Svém slidmi obcování, ve Svých mukách a smrti Své
nehledal Sebe, nehledal Svého prospěchu, nýbrž jenom spásy
lidské. —

Proto, nejmilejší, až ve středu rozžaté ty svíce do rukou
vezmete a s nimi v slavném průvodu kolem chrámu Páně kráčeti
budete, vzpomeňte si na Krista Pána, vzpomeňte si,že se z lásky
k vám vtěliti ráčil, že učením Svým osvítil rozum váš a že Svým
ztrávením, t. j. Svou smrtí vás vykoupil. O poděkujte, rozmilí,
Spasiteli svému za tu velikou milost, ale hleďte se Mu za to také
odvděčiti, dokazujte skutky, že si vážíte světla, které vám s nebe
přinesl, že se ho chcete vždy držeti, že chcete povždy zůstati
syny světla. Za tou příčinou: >Odvrzmež skutky temnosti a ob-'
lecme se v odění světla. Jako ve dne poctivě choďme; ne v ho
dování a v Opilství, ne ve smilstvích a v nestydatostcch, ne ve
sváru a závisti, ale oblecte se v Pána ježíše Kristac Rím. 13,
12.-—14.

b) Hořící svíce jest dále obrazem posvěcující milosti Boží.
jako plamen svíce svým mírným světlem oko mile dojímá, tak
i duše, jest--li oděna světelným rouchem posvěcující milosti, jest
předmětem svrchované záliby Boží. Bůh duši takovou zasypává
Svým dobrodiním už zde na zemi a radost nevýslovnou připravil
ji na věčnosti.

Víte však, mojí drazí, že hořící svíci škodí průvan a vítr,
neboť sem tam plapolá, jakoby se bránila, na konec však přece
zhasne. A tak i na té .pouti vezdejší mnohý průvan hrozí zhas
nouti světlo milosti Boží.

Proto, nejmilejší, tažte se svého svědomí, a to zvláště vy,
kteří jste v oktávě jména ježíš, jak pevně za to mám, duše své
přioděli tím svatebním rouchem -— pravím — tažte se ve středu,
až do rukou vezmete rozžaté hromničky, svého svědomí, zdali
jste snad už neposkvrnili toho roucha opět nějakým hříchem,
zdaž dokonce neuhasl snad už v srdcích vašich onen plamen lásky
Boží, kterým háralo srdce vaše v den svat. přijímání.
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A shledáte-li, že se nalézáte dosud ve stavu posvěcujíeí mi
losti Boží, poděkujte jejímu zachovateli a původci, Ježíši Kristu,
a proste Ho, by vám i budoucně nápomocen byl, abyste ji za—
chovali. Sami však, rozmili, varujte se všeliké hříšné příležitosti,
neboť »kdo miluje nebezpečenství, v něm zahynea napomíná
moudrý Sirach. Bděte nad svými smysly, zvláště nad očima,
kterými dle tvrzení sv Otců hřích vchází do srdcí našich. V prud—
kém pokušení utíkejte se k Bohu důvěrnou modlitbou a On štítem
milosti Své uchrání vás před šípy nepřátelskými, tak že směle
budete moci říci s apoštolem národů: »Všecko mohu skrze toho.
kterýž mě posiluje.: Utíkejte se také pod ochranu té, která v den
svého očišťování vinula Ježíška k srdci svému, utíkejte se pod
ochranu blahoslavené Panny Marie, a ona zajisté nedopustí, aby
milý Synáček jejíod vás se vzdálil.

c) Drazí v Kristu, až budete ve středu v rukou držeti roz—
žaté hromničky, všimněte si, kam se ponese jejich plamen. Zajisté
že vzhůru. A i ta okolnost jest velmi poučná. Víte, co nám to
připomíná? Vzhůru plápolající plamen svíce pamatuje nás, že
jsme zde na zemi jenom poutníky a že na té vezdejší pouti
všechno naše myšlení. dyehtění a jednaní vzhůru se nésti má, že
má směřovati k věcem nebeským a že věcmi pozemskými máme
opovrhovati dle napomenutí sv. Pavla, jenž píše: »O věci, kteréž
svrchu jsou, pečujte, ne o ty, kteréž jsou na zemi.a

]iž patriarcha jakub nazval vezdejší život putováním a apo
štol národů tvrdí, »že nemáme “zde místa zůstávajícího, ale bu—
doucího hledámea. A tím budoucím naším místem jest nebe.
Ano, nebe jest cílem, jest metou našeho pozemského putování.
Co však činí poutník, jenž chce svého cíle dosáhnouti? Nemrhá
času, málo si všímá věcí a předmětů kolem sebe, byt' byly sebe
krásnější a lákavější; zrak jeho upřen tam, kam noha jeho spěje.
všecky myšlénky jeho soustředěny jsou tam, kde cíl jeho cesty.
Podobně jednejme i my, drazí v Kristu. Nemařme drahocenného
času, nýbrž pracujme pilně, dokud máme světla, nebot“ přijde
noc, kdy žádný z nás nebude moci již pracovati. Věcí pozem—
ských užívejme jen dle vůle Tvůrce svého, pokud nám jich ku
zachování života třeba jest, aniž bychom k nim po způsobu synů
tohoto světa celým srdcem přilnuli. Pamatujme, že ze všeho, co
jsme na tomto světě nashromáždili, nic nevezmeme na věčnost,
vše 'všecinko že budeme musit opustiti, toliko skutky dobré že
doprovodí nás před soudnou stolici Boží. Jednejme dle příkladu
svatých a světic Božích, jimž zhnusila se země,_kdykolív k nebi
pohlédli.

d) Průvod s rozžatými hromničkami vybízí nás konečně,
abychom vedli život příkladný, vybízejíce druhých k napodobení,
k následování ho. V zástupu velikém ubírati se budeme s ho
řícím světlem v rukou. jako za tmy noční rozžíháme světlo a při
záři jeho vedeme poeestného, aby nezabloudil a k úrazu nejm
šel :v tak svítiti máme svým životem .Všem, zvláště pobloudilým,
kterí od cesty prave se odchýlih. jestit' to vůle Samého Spasitele



—126—

našeho, jenž pravil: »Tak svět světlo vaše před lidmi, at' vidí
skutky vaše dobré a velebí Otce vašeho, jenž jest v nebesích.:
Mat. 5, 16.

Mojí drazí, dobrý příklad více a lépe působí než sebe vře
lejší a důtklivější napomínání, varování a hrozby. K vám, drazí
rodiče, obzvláště volám: Buďte světlem, buďte svící hořící dítkám
Bohem Samým vám svěřeným! jednejte vždy tak, aby viděly
skutky vaše dobré a velebily Boha svého. O, jak mnozí rodiče
zapomínají na vznešený úkol svůj! Zapomínají, že mají býti
světlem duším nevinných svých dítek, a hříšným, pohoršlivým ži
votem svým uvrhují ubohé ty duše do země bídy a temnosti, kde
stín smrti a žádný řád, ale věčná hrůza přebývá. Job lí), 22. jak
těžké bude jednou jejich zodpovídání na soudě Božím, jak hrozný
výrok soudcův očekává takových rodičů!

Světlem budte i vy, představení obce! Na vás obráceny jsou
oči mnohých, skutky a jednání vaše posuzuje každý. Protož až
ve středu 5 rozžatou svící v ruce kráčeti budete v průvodě milých
svých osadníků. uvažujte slova apoštolova: »Všecko pak čiňte. .,
abyste byli bez úhony . . . . uprostřed národa zlého a převráce
ného, mezi kterýmžto svítíte jako světla na světěm Fil. 2, 15.

* „*
*

Drazí v Kristu! Tent jest význam středečního průvodu s hrom
ničkami. Svíci toho dne posvěcenou vezměte sebou do příbytků
svých. Zavěste ji na místo jí důstojné, možno-li pod křížem Spa
sitelovým; pohlížejte často na ni a při pohledu na ni vzpomeňte
si na všechno, co jsem dnes mluvil k vám Pomněte, že svíce
jest také velice případným obrazem lidského života. jako svíce,
rozžehne-li se, zatím co hoří, již Uhořívá, tak také jest snaším ži
votem. V tom okamžení, ve kterém jsme se narodili a na tomto
světě se octli, počali jsme též — umírati. Od narození smrt se
životem zápolí ——až konečně zvítězí. Proto, kdykoliv na tu svíci
pohlédnete, vzpomeňte si: jako svíce, když hoří, ubývá, tak že
i vašeho života každou hodinou ubývá, až ta poslední jej dorazí.
jest pak zvykem, že člověku umírajícímu dávají do ruky hořící
svíci hromničnou a že se při tom domácí modlí: Ubírej se, duše
křesťanská, 5 tohoto světa ve jménu Boha Otce všemohoucího.
jenž tě stvořil, ve jménu Ježíše Krista, Syna Boha živého, jenž
za tě trpěl, ve jménu Ducha Sv., jenž v tebe vlit byl.

Ivěřte mně, nejmilejší, zařídíte-li dle dnešních slov mých
život svůj, že vám pak nebude těžkým odchod 5 tohoto světa,
ale že budete pak moci důvěrně se spravedlivým Simeonem říci:
»Pane, propust služebníka svého v pokojilc a že vám světlo té
hromničky svítiti bude na cestě do nebeského Sionu, kde světlo
věčné svítiti vám bude. Amen.

Alois Koudelka, farář v Nikolčicích na Moravě.



Očišt'ování blahoslavené Panny Marie.

Kým jest opuštěné dítě nemanželské.
»Ncsli jej do jerusalčma, aby ho po
stavili před Pánem_c Luk. 2, 22.

S takovou radostí, jako blahoslavená Panna Maria, nešla
a nepůjde nikdy žádná matka křesťanská do chrámu Páně 5 dítě
tem svým po porodu, aby uvedena byla, aby své dítě Bohu oběto
vala, Bohu za šťastný porod poděkovala a potřebných milostí“
sobě a pro'dítě na Bohu vyprosila.

Když porodí matka dítě, porodí vždy bídné, slabé, křehké,
hříšné a smrtelné stvoření, ač jest jinak i dítě obraz Boha živého
a ač má duši nesmrtelnou; blahoslavená Panna Maria porodila
ale Toho, skrze Něhož všecky věci učiněny jsou, který jest věčný
a nesmrtelný král slávy věčné, ona porodila toho velikého Ema
nuele, skrze Něhož požehnání byli všichni národové země, Toho,
o kterémž pravil nábožný Simeon„že jest světlo k zjevení po—
hanům a l: slávě lidu israelského! O, jak neměla s radostí Panna
Maria nésti do ]erusaléma milého ježíška, aby I—Iopostavila před
Pánem? jak neměla s radostí tam spěchati a Bohu za ty velké
věci děkovati, kteréž jí učinil? — Ač nemohou tedy matky kře
sťanské s takovou radostí do chrámu Páně jíti, jako šla Panna
Maria po porodu do chrámu Jerusalemského, mají nicméně s ra
dostí do chrámu Páně jíti s nemluvňátkem svým, a to z rozlič
ných příčin; ony tam mají s radostí a s citem vděčnosti jíti
proto, že Bůh požehnal sňatek jejich. že utvrdil novým plodem
obapolnou lásku manželskou, že upevnil mezi rodiči svazek lásky,
že je při životu a zdraví zachoval, že došlo dítě křtu svatého a
stalo se tím dědicem nebes, a že se mohou do toho dítěte nadíti,
že bude jejich chloubou a radostí a ve stáří podporou.

Než nemohou všecky matky do chrámu Páně s podobnou
radostí po porodu jíti; a to jsou matky dítek nemanželských;
ano takových Církev svatá ani neuvádí a takové matky nemají také
ani příčiny z narození dítěte se radovati; a proč nemají příčiny
se radovati? Na to dám nyní odpověď a tuto odpověď dám
ale nejlépe,když ukáží: Kým opuštěné dítě neman
želské jest?

Pojednání.
Dítě nemanželské, samo o sobě jako člověk považováno, jest

té samé důstojnosti jako dítě manželské; i ono jest obraz Boží,
ono má též duši nesmrtelnou; skrze křest svatý stalo se i ono
milým dítkem Božím a dědicem království nebeského; ono má to
samé povolání jako dítě manželské, i za ně umřel Kristus Pán,
i ono má ty samé mohutnosti duševní, jako dítě manželské“
v tom všem neliší se tedy od dítěte manželského; než v jinérrí



—128——

ohledujest dítě nemanželské více anebo méně nešťastným tvorem,
zvlášť, jestli otec jeho se k němu nehlásí a matku “jeho za man—
želku nepojme a ono tak nemanželským dítětem zůstane.

Nešťastné jest dítě, které záhy otce ztratilo, nešťastný jest
sirotek; dítě, 0 které se nestará laskavý otec; dítě, kterémuž po
přáno nebylo otce poznati; dítě, kteréž nemůže vysloviti to
sladké jméno: »O t č e můj dob r ý_!a; dítě, které ví, že otec
se k němu a k jeho matce znáti nechce; dítě takové jest dítě
nešťastné a opuštěné; a takovým dítětem jest povýtce dítě ne
manželské. O, přemnoho takových dítek zůstává až do smrti bez
otce; o přemnohé takové nestará se pečlivý otec, neživí a nevy
chovává je; co matky takových dětí, jsouce samy opuštěny, pro
děti ty činí, bývá z většího dílu nedostatečné, polovičaté; vždyt'
pohled na takové dítě každého soucitného člověka lítostí naplňuje!

Nešťastné a politováníhodné jest takové dítě již v útlém
mládí; více ale nešťastné jest, když povyroste a k poznání při
chází; což nemusí ho trápiti to vědomí, že dítě nemanželské jest?
Nestydí se dost často za to? Nevyčítaji mu to dost často lidé neci
telni? Nezpůsobuje mu to bolest, když slyšíjméno: »parch antřa
Není to bolestné, když ví, že jako dítě nemanželské nemá pří
stupu do jistých stavů, ku př. do kněžského? Nebolí ho to, že
ani jméno po otci míti nemůže a že nemá práva na jeho jmění
a jiné? již z toho lze poznati, že nešťastné jest dítě neman
želské.

Co se stává dost často z dětí nemanželských? Poběhlíky,
ničemy a pobudy stávají se dost často a nejvíce děti neman—
želské; za naší doby jest mnoho pobudů, tuláků, kořalečníků,
marnotratniků, zlodějů a jiných, a tito povýtce jsou děti neman
želské! Od Abrahama zavržený Ismael s matkou svou Agar
jest obrazem dítěte nemanželského; jako nešťastni byli ti, bývá po
výtce ] dítě nemanželské s matkou opuštěné a nešťastné.

Než takové dítě není jen samo nešťastně, ale ono jesti klet
bou pro jiné; ono jest neštěstím a kletbou pro matku; pohled
matčin na takové dítě a to připomenutí: »Mé dítě jest siro
tekl<< je bodnutím do srdce matčina. Dítě takové jest ovocem
i následkem hříšné lásky, smilství anebo cizoložství, a pro hřích
ten trestává Bůh již zde často takové matky; pro hřích ten tre
stává ale i otce takového; vímeť z Písma svatého, jak trestal Bůh
pro hřích ten krále Davida. Necitelný takový otec, který se ani
k dítěti a svedené jeho matce nehlásí, nebývá šťastný; manželství
jeho s jinou osobou bývá nešťastné. , '

Takové opuštěné dítě nemanželské, není-li dobře vychováno
a ——jen zřídka kdy bývá dobře vychováno — stává se % klet
bou společnosti lidské, stává se metlou jeho. Neboť když vyro
stou takové děti a stanou-lí se z nich ničemové, pobudové, lenoší,
žháři, zloději, lupiči a t. d., nejsou oni metlou společnosti lidské,
a netrestá i Bůh je pro hříchy a zločiny jejich? Říká se, že ovoce
nepadne daleko od stromu, a tak to bývá i tuto. Děti takových
nemanželských dětí nebývají o nic rodičů svých lepší; jaký
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strom, takové ovoce. A tak jsou i potomci takových nemanžel-,
ských dětí na mnohá pokolení metlou společnosti lidské.

Takové nemanželské děti jsou ale i hanbou a kletbou pro
obec. Hanbou pro obec jest to, když počet nemanželských dětí
v obci veliký jest, nebot dává počet takový smutné mravní svě
dectví pro obec tu; on jest důkazem úpadku víry & mravů pro
obec tu; on jest ale i břemenem pro obec. Opuštěné neman—
želské dětí musí po výtce obec živiti, na ně přispívati, roznemo
hou-li se v cizině, musí obec za ně do nemocnice platiti; a je—li
počet dítek nemanželských veliký, jest i počet hříchů veliký;
a pro hříchy ty trestává Bůh často dost citelně takové obce.
Což nezahladil Bůh pro hříchy smilství města Sodomu a Go
morhu?

Poznali jste nyní, kým opuštěné nemanželské dítě jest, že
jest nešťastným tvorem p'ro sebe, že jest neštěstím a kletbou pro
matku, pro necitelného otce, pro společnost lidskou vůbec a pro
obec zvláště. *

Vy, mládenci a panny, nemusí vás to pohnouti, abyste se
čistými zachovali, hříchu smilství 'a nečistoty se varovali? Ne
hříšné syny a dcery následujte, ale příklad sv. mládenců a panen,
zvláště ale příklad nejsvětější a nejčistější Panny Mariel Vy,
mládenci, věztež, že, kdybyste i svedenou osobu za manželku
pojali, proto přece trestuhodnými pro hříchy ve svobodném
stavu spáchané zůstáváte; ó hříchy mladosti, hříchy nečistoty ve
svobodném stavu spáchané trestává Bůh pak v stavu manžel—
ském, a to jistě vždy, když se za hříchy ty ani pokání pravé
neučinilo! A kdybyste za hříchy ve svobodném stavu spáchané
pravé pokání nevykonali, co vás očekává na věčnosti? Nemyslete,
že když svedenou osobu za manželku pojmete, že jste tím již
všecko napravili; tím se pokání pravé nevynahrazuje, neb vstou
piti s takovou do stavu manželského není ještě pokání činiti, neb
to v něčem jiném záleží. Svedenou osobu za manželku pojmouti
jest povinností svůdníka a pro uvarování velikých trestů jest to
i nutné, ale hříchy se tím ještě nesmaži, za ty se musí pokání
činiti; ó, přemnozí z nich jdou vstříc věčné své zkáze, protože
za hříchy ty pokání nečiní, z nich se ve svaté zpovědi nezpoví
dají ——ani tehdáž ne, když do stavu manželského vstupují.

Nejsvětější Panno Maria, Ty vznešený vzore mládenců a
panen, ochraňuj mládence a panny svou mocnou přimluvou od
vší lehkomyslnosti a nečistoty. Vyžádej jim ducha čistotya bázně.
pohni hříšné k pravému pokání; ujímej se opuštěných neman
želských dítek, vypros jim milost, aby svatě a spravedlivě živy
byly na tomto světě, aby nebyly ani sobě a ani jiným k pádu.
Amen.

lan Podlaha, bisk. vikář 3 os, děkan v Stálci.

_.ĚQÉQF

Rádce duchovní. 9



Listy katechetické.
AWF

Katechese pro první třídu obecné školy
pětitřídné.

Dle pražské osnovy z roku 1888.
Napsal KLEMENT MARKRAB.

[.

Milé dítky! Začaly jste choditi do školy. Kdo pak vás po
sílá do Školy? — Tatínek, maminka.

Ano, tatínek, maminka. Tatinkovi říká se také otec, ma—
mince říká se také matka. jak že se řiká také tatínkovi? ——Otec.

A jak mamince? — Matka.
Otec a matka jmenuji se jedním slovem rodiče. jak sejme

nuji otec a matka jednim silovem.> — Rodiče.
jedni rodiče měli synáčka. Ten synáček bylještč menší, než

jste vy. Rodiče vzali svého synáčka za ruce a vedli ho k jednomu
velebnému pánu. A když ho tam přivedli, řekli: »Velebný pane,
prosíme vás, učte našeho synáčka.< A on povídal: »Ano, budu
učiti vašeho synáčka; budu mu povídati o Pánu Bohu.< A ve
lebný pán položil ruku na hlavu toho chlapečka, měl ho rád a
povídal mu často_o Pánu Bohu. Podívejte se, jak vypadal ten
velebný pán a ten chlapeček. (Obraz malého Samuele.) Kdo při
vedl toho chlapečka? ——Rodiče.

Ke komu přivedli rodiče svého synáčka? — K jednomu
velebnému pánu.

A proč ho tam přivedli? ——Aby ho velebný pán učil. Ano,
velebný pán učil toho chlapečka. Povídal mu 0“ Pánu Bohu. já,
milé dítky, jsem také velebnýpán. A budu vám povidati také
často o Pánu Bohu. _? Ten chlapeček, kterého jsem vám ukázal
na obrázku, byl vždycky hodný, když mu velebný pán něco po
vídal; nehrál si rukama, neklátil a nedupal nohama, nemluvil &
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nešeptal s jinými chlapci, díval se pořád na'velebného pána
a myslil jenom na to, co velebný pán povídal. On dával pozor
na to, co velebný pán povídal, on poslouchal velebného pána po
zorně. Vy musíte mne také tak poslouchati. jak mne budete po
slouchati? _—Pozorně.

Co nesmíte tedy dělati při učení? — Nesmíme hráti rukama.
A co ještě? -— Nesmíme nohama klátiti a dupati.
A co ještě nesmíte dělati při učení? ——Nesmíme mluviti

a šeptati s jinými dětmi.
A na koho se máte dívati? -— Na velebného pána.
A nač máte mysliti? — Jenom na to, co nám bude poví—

dati velebný pán.
Dobře si to všecko pamatujte, milé dítky. Budete-li dávati

vždy pozor na učení, budu vás míti rád a budu _sena vás vždycky
těšiti. A proto vám povím o Pánu Bohu hned něco pěkného.
Dávejte pozor! ' _

Pán Bůh je Otec. jiný otec má jen jedno dítě neb jen ně
kolik dětí. Ale Pán Bůh má náramně mnoho dětí. Všickni lidé
jsou jeho děti: malí i velcí, bohatí i chudí, páni i nádenníci.
Pán Bůh je tedy Otcem všech lidí. _

Ci Otcem že jest Pán Bůh? — Otcem všech lidí.
Máte-li pak rády, milé dítky, sve'ho tatínka? — Máme.
Musíte míti tedy rády i Pána “Boha. Pán Bůh jest Otcem

všech lidí, i vašeho tatínka a vaší maminky A kterak to ukážete,
že máte Pána Boha rády? Když se budete k Pánu Bohu rády
a často modliti. Co jest to modliti se? Modlíme se, když mluvíme
s Pánem Bohem. A co říkáme, když mluvíme s Pánem Bohem?
Říkáme: »Otče náš . . . ale zbav nás od zlého. Amenx

S kým že mluvíme, když se modlíme? —- S Pánem Bohem.
Dobře, milé dítky. Ale dříve, než se dáme do modlení, klekneme
neb vstaneme a uděláme palcem pravé ruky Znamení takové (kříž).
To znamení uděláme na čele, pak na ústech a potom na prsou.

jak říkáme tomuto znamení? ——Křížf
Cim děláme kříž? ——Palccm pravé ruky.
A na čem děláme kříž? ——Na čele, na úštech a na prsou.

Vstaň tedy A. a udělej kříž. Kdo ještě udělá pěkně kříž?
Tak tedy, milé dítky, děláme kříž, když modliti se počínáme

a přestáváme. Při tom jmenujeme trojí jméno Boží a říkáme:
»Vc jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.<<

Co že jmenteme, když děláme kříž? ——Troji jméno Boží.
A kterak to říkáme? ——»Ve jménu Otce i Syna i Ducha Sva
téhom

Zatím je toho dost, milé dítky, co jsem vám pověděl dnes
o Pánu Bohu. Dávejte vždy pozor na to, co vám budu o Pánu
Bohu povídati, a pěkně se vždy modlete. K té modlitbě, které
jsem vás dnes učil, přidáváme ještě jednu. Vy užji umíte, počíná
těmi slovy: »Zdrávas, Maria<<.Nyní všickni vstaňte, sepněte ruce
dívejte se na Pána Boha na kříži & říkejte stejným hlasem sé
mnou: »Ve jménu . . .a

1
9>l<
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II.

Děti, vidíte mě? — Ano, vidíme.
A já vás také vidím. Cím to asi? To je tím, že je v této

světnici světlo. Kdyby zde byla tma, neviděly byste mne a já
bych neviděl vás. A odkud přichází to světlo? Od veliké ohnivé
koule, která svítí vysoko nad námi. jak se jmenuje tato veliká
ohnivá koule? — Slunce.

Dokud slunce svítí, je den; když přestane svítiti, je noc.
Ale v noci nebývá vždycky docela tma; někdy bývá také viděti.
Svítí, také nějaká ohnivá koule vysoko nad námi; ale světlo její
je bledé. jak se jmenuje ta ohnivá koule, která svítí někdy
v noci? —- Měsíc.

Někdy bývá viděti okolo měsíce i jiná menší světla, a ta
“světla krásně se třpytí. Jak říkáme těmto malým světlům? -—
I—lv č 2 (1 y. '

To místo, kde jsou slunce, měsíc a hvězdy, vyhlíží jako
velikánské klenurí a jmenuje se nebe. Kde jsou tedy slunce,
měsíc a hvězdy? — Na nebi.

Milé dítky! Hvězd na nebi je náramně mnoho. Ani pan
učitel by jich nesčítal. Ale i pod nebem okolo nás je náramně
mnoho věcí. Podívejte se ven: co je tam polí a luk a lesů a
skal a vrchů, co je tam potoků, rybníků a řek, a co je všude
obilí, trávy, kvítí, stromů, ptáků, motýlů &jiných zvířat! To
všecko, co je pod nebem okolo nás, je země. jak že se říká
tomu, co je pod nebem okolo nás? — Země.

A'myslíte, děti, že nebe vždycky bylo? Aneb že byla vždycky
země/? 0, ne! Před dávnými časy nebylo ani nebe ani těch světel
na něm; nebylo ani země ani těch věcí, které jsou na ní; nebylo
docela nic; př'cd dávnými časy byl jenom Pán Bůh. Čeho že ne—
bylo před dávnými časy? — Ani nebe . . . ani země. . .

Kdo byl jenom? _ Pán Bůh.
Ale Pán Bůh řekl: »Ať je nebe!: A hned bylo to krásné

nebe nad námi. Potom řekl Pán Bůh: »Ať svítí na nebi sluncela
A hned svítilo slunce. »Ať svítí měsíc a hvězdylc A hned byly
na nebi měsíc a hvězdy. Také řekl Pán Bůh: »Ať jsou ptáci
v povětří, ať jsou ryby ve vodách, ať jsou všelijaká zvířata na
zemila A hned to všecko bylo; Kdo tedy, milé dítky, učinil
nebe? ——Pán Bůh. '

A [kdo učinil všecky věc na nebi, slunce, měsíc a hvězdy?
_ Pán Bůh. :

A kdo 'učinil zemi a všecko, co je na ní. ——Pán Bůh. Ale
když chtěl učiniti Pán Bůh nebe a zemi a všecko, co je na nebi
i na zemi, neměl k tomu nic a nepotřeboval nic; jenom řekl a
hned bylo všecko. Z čeho učinil tedy Pán Bůh nebe a zemi
a všecko, co je na nebi i na zemi? — Z ničeho.

Dobře si to každý pamatuj: Pán Bůh učinil všecky věci
z ničeho. Proto říkáme, že všecky věci stvořil. Co tedy stvořil
Pán Bůh? ——Nebe, zemi a všecko, co je na nebi i na zemi.

!
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Nebe a země jmenuji se dohromady svět. Co tedy stvořil
Pán Bůh? — Svět.

Když Pán Bůh stvořil, jest Stvořitel; a když stvořil
svět, je Stvořitel světa. Co že jest Pán Bůh? — Stvo
řitel světa.

Proč říkáme Pánu Bohu-, že je Stvořitel světa? ——Protože
svět stvořil.

Co je to, že Pán Bůh svět stvořil? — To je, že ho učinil
z ničeho.

A co je 'svět? To je nebe a země a všecko, co je na
nebi i na zemi.

Kterak tedy učinil Pán Bůh nebe? — Pán Bůh jenom řekl:
»Ať je nebelc A hned bylo nebe.

A kterak učinil Pán Bůh slunce? — kterak měsíc? a t. d.
jenom řekl . . . . a t d.

Nebe tedy před dávnými časy nebylo. Nebylo slunce . . .
nebylo země ani těch věcí . . . nebylo nic, byl jenom Pán Bůh.
jak dlouho byl tedy Pán Bůh prve, než stvořil svět? Vždycky.
A jako byl Pán vždy, tak jest i nyní a tak bude i vždy. Slunce
někdy přestane býti a svítiti, pomine, i měsíc pomine, i hvězdy
pominou, i země pomine a všecko. co je na ní; ale Pan Bůh
býti nikdy nepřestane, nikdy nepomine. Když Pán Bůh vždy byl,
jest a vždy bude, jest věčný. jaký že jest Pán Bůh? __ Pán
Bůh jest věčný.

Co jest to: Pán Bůh jest věčný? ——Pán Bůh byl vždy,
jest a bude vždy.

Milé dítky! Pán Bůh jest věčný. Kdo jest ještě věčný?
Žádný. Každý z vás je na světě teprve několik let. Vaši rodiče
jsou na světě již mnoho let. já také. Ale za několik let půjde
každý z nás zase se světa. To se stane, až pošle na nás Pán
Bůh smrt. Tělo naše přijde do hrobu, a duše? Duše přijde
k Pánu Bohu a bude u Něho vždy, je-li ta duše hodná. jací
tedy musíte'býti, abyste přišli po smrti k Pánu Bohu? ——Mu—
síme býti hodni.

A čím to dokážete, že jste hodni? Když se budete rádi
modliti. To už jsem vám povídal prve. A pak když budete po
slouchati svých rodičů a učitelů.

Ten chlapeček, o kterém jsem vám prve povídal, jmenoval
se Samuel. jak že se jmenoval? — Samuel (opakuje se tak
dlouho, až si to děti zapamatují).

jednou spal Samuel vedle toho velebného pána, který ho
učil. Najednou volal někdo: »Samueli, Samuelila Samuel myslil,
že volá na něj velebný pán. I vstal, přistoupil k velebnému pánu
a řekl: »Co poroučíte, velebný pane?“ jaký byl Samuel, když
Šel hned a rád? Poslušný. Takoví buďte i vy. Když vám rodiče
neb učitelé něco p'oručí, čiňte to hned a rádi. Tak budete po
slušni a dostanete se po smrti k Pánu Bohu.
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III.

Milé dítky! Povídal jsem vám ondyno, že jest Pán Bůh
Stvořitel světa. Proč pak říkáme Pánu Bohu Stvořitel světa? —
Protože svět stvořil.

Co jest to, že Pán Bůh svět stvořil? ——To jest, že učinil
svět z ničeho.

A co jest svět? ——To je nebe a země i všecko,.co je na
nebi a na zemi. _

Kterak učinil Pán Bůh nebe? — Řekl: »At je nebe!: a
hned bylo nebe. „

A kterak učinil slunce . . ., zemi. . .? — Rekl: »At . . _!.
Tedy všecko, všecinko učinil Pán Bůh z ničeho. Každý člověk
může učiniti něco. Co můžeš učiniti ty A? Co ty B? Co ty CP
Vidíte, každý z vás může učiniti něco; každý z vás je něco
mohoucí. Ale velký člověk může učiniti mnoho, na příklad
strom v lese useknouti a na rameni odnésti. Velký člověk je
m n 0 h o m oho ucí Avšak Pán Bůh může učiniti, co nemohou
učiniti všichni lidé dohromady; může učiniti všecko, co chce;
je všeckomohoucí; zkrátkaje všemohoucí. jaký že
je Pán Bůh?———Všemohoucí.

Proč říkáme Pánu Bohu všemohoucí? — Protože může
učiniti všecko, co chce.

A čím to dokázal? ——To dokázal tím,že učinil všecky
věci z ničeho.

Dobřesi pamatujte děti, že Pán Bůh je všemohoucí,
že učinil všecky věci z ničeho. Kdybyste nebyly hodné, mohl
by vás Pán Bůh trestati nejenom, dokud jste živy, ale i po
smrti Pak byste nepiišly k němu do nebe, ale přišly byste do
pekla a v tom pekle byly byste mučeny ohněm ve dne v noci,
bez přestání. Chcete přijíti po smrti do pekla? ]istě ne. Buďte
tedy hodné, nehněvejte Pána Boha. Pán Bůh je všemohoucí;
může trestati nehodného člověka i po smrti.

Pán Bůh stvořil svět. Ale“ nestvořil ho najednou. Trvalo
to šest dní. Za kolilq dní stvořil tedy Pán Bůh svět. ——-Za šest.

jinak řekneme: v šesti d nech. ——V kolika dnech stvo
řil Pán Bůh svět? ——V šesti dnech.

A co činil Pán Bůh sedmého dne.? — Sed mé ho d n e
přestal dělati, odpočinul. Proto máme i my šest dní dě
lati a sedmého dne nedělati anebo odpočívati. Sedmý den jme
nuje se sobota. Sobota byla dnem odpočinku za starých časů.
Nyní je dnem odpočinku první den. Ten se jmenuje neděle.
Neděle se říká, protože se nemá v ten den- dělati. A co se nemá
dělati? Práce těžká, která je pro tělo, když jí není tuze potřebí,
na př. porážeti dříví v lese, orati na poli, stavěti dům. Některá
práce je pro duši, na příklad psáti, čísti, kresliti, zpívati; taková
práce smí se dělati v neděli. Některá práce je jenom pro tělo,
na př. vařiti jídlo. ale je jí tuze potřebí; proto se smí dělati
v neděli. A když nemáme v neděli pracovati, co máme tedy či
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niti? Máme choditi do kostela a tam se modliti. Proč že odpo
činul Pán Bůh sedmého dne po stvoření světa? ——Abychom my
také sedmého dne odpočívali.

Který den byl dnem odpočinku za starých časů? ——Sobota.
A který den je dnem odpočinku nyní? ——Neděle.

Co se nemá dělati v neděli? — Žádná těžká práce.
A jaká těžká práce? ——Která je pro tělo, a když jí není

tuze potřebí. — ]menujte nějakou těžkou práci.
A která práce je v neděli dovolena? —- Která je pro duši,

aneb i ta, která je pro tělo, ale tuze potřebná.
]menujte nějakou takovou práci.
Což máme tedy v neděli dělati? ——Máme choditi do ko—

stela a tam se modliti.
Dobře, dětičky, dobře jste odpovídaly. Mám z vás radost.

Jen si to pěkně pamatujte a v neděli jak se patří se chovejte.
Choďte pilně do kostela, budte tam vždy tiché a modlete se tam.
A když přijdete domů, učte se, co vám bylo uloženo ve škole.
Potom se můžete veseliti, ale hezky, abyste Pána Boha nepo
hněvaly a jeden druhému neublížily. Rozumíte? Co tedy nesmíte
dělati, když se sejdete a budete si hráti?

ještě něco vám povím, milé dítky. Pán Bůh je Otec; proto
mu říkáme, když se modlíme, kterak? Pán Bůh je také Stvořitel
nebe i země. A jaký je Stvořitel, když učinil nebe i zemí z ni
čeho? Všemohoucí. A kdo nám to řekl, že Pán liůhje Otec a že
je všemohoucí Stvořitel nebe i země.> To nám řekl Pán Bůh Sám.
Je to tedy pravda? Ano, když Pán Bůh něco řekne, je to vždy
pravda, A když máme za pravdu, co nám Pán Bůh řekl, věříme
v Něho. Věříte tedy, dětí, že Pán Bůh je Otec, a že je všemo
houcí Stvořitel nebe i země? — Ano, věříme.

' A proč Věříte v Boha, Otce, všemohoucího Stvořitele nebe
i země? — Protože Pán Bůh Sám řekl, že je takový

Abyste si pamatovaly, co jsem vám pověděl dosud o Pánu
Bohu, budete říkati tuto průpovídku: »Věřím v Boha Otce.
všemohoucího Stvořitele nebe i země.a Opakujtu prů
povídku A.; opakuj tu průpovídku B.; opakuj tu průpovídku C.;
opakujte tu průpovídku všickni, říkejte stejným hlasem, pomalu
a zřetelně: »Věřím v Boha Otce, všemohoucího Stvořitele nebe
i země.< (Pokrač.)í_

eří—ÉŠÉP

Katechese biblické.
Píše FR. VOHNOUT, bisk. notář a farář v Žlunicích.

(Pokračování)

86.

0 které podstatné části sv. pokání učili jsme se předešle.
Co jest lítost? jaká musí býti pravá lítost? Udejte mi příklady
kajicníků, kteří pravou lítostí odpuštění hříchů dosáhli? Co musí
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býti spojeao s pravou lítostí? V čem záleží pravý úmysl? Co si
umiňuje pravý kajicník? Udejte mi příklady pravého úmyslu.
Kterými slovy dali syn marnotratný a avel na jevo svůj úmysl?
A co si uminili, to ihned také vykonali. Ovšem teskno bylo synu
marnotratnému u srdce, když se blížil k tomu otcovskému. Na
padlo mu: Jak mne asi přijme otec? Nevyžene mne od sebe?
A jak se zachoval otec, když syna již z daleka přicházeti uzřel?
Však i syn ukázal„že se vrací s kajicností a s pravým úmyslem;
jak to dal na jevo? Co řekl? Tak vyznal se před otcem
z hříchů svých; a to jest druhá podstatná část svátosti pokání:
vyznání se z hříchů čili zpověď. Co jest tedy zpověď?
Proč máme se zpovídati? Ano, abychom odpuštění hříchů do—
sáhli; proto také vyznal se syn marnotratný před svým otcem ze
svého nevděku, aby ukázal že uznává svou vin-1, že jí lituje a že
ji napraviti chce. Tak máme učiniti i my a miláček Páně sv. Jan
ujišťuje, že, vyznáme—lise zkroušeně z hříchů svých, slituje se nad
námi Bůh a odpustí nám hříchy a očistí nás od všeliké nepra
vosti I. 1,9. A komu máme se vyznati z hříchů? Jako syn
marnotratný: nejen před Bohem. ale i před svými duchovními
otci. A proč před těmito také? Poněvadž těmto jako nástupcům
apoštolů dal Pán Ježíš moc hříchy odpouštěti. Jak řekl při Svém
zjevení apoštolům? Jakou moc jim takto dal? Jak by ale věděli,
komu mají hříchy odpustit a komu zadržet, kdyby hříchů ka—
jicníků neznali? Oni nejsou vševědoucí, jako byl Pán Ježíš, jenž
znal i tajné hříchy; udejte příklady. Jemu se tedy lidé zpovídati
nemusili. Apoštolům ale a jich nástupcům biskupům a kněžím
musí se kajicníci zpovídat, aby tito věděli, mají-li hříchy odpustit
neb zadržet; proto jim dal Pán Ježíš tu dvojí moc. Vidíte tedy,
že Pán Ježíš zpověď nařídil a tato se také od časů apoštolských
v Církvi konala. A jak se má hříšník zpovídat? Ne snad.
aby jen hříšné skutky své vypravoval, neb se jimi docela chlubil
jako prostopášní zpustlíci; nýbrž s lítostí a pokorou má se zpoví
dati jako syn marnotratný. Co učinil, když mu otec vyšel vstříc?
A tak i hříšník na důkaz pokory kleká u zpovědnice, žádá za
požehnání, křížem svatým se poznamená a na to počne vyznání
své touto obecnou zpovědí: »Já bídný hříšník zpovídám se Bohu.
všemohoucímu a vám, Otče duchovní, jakožto Jeho zástupci. Na—
posledy jsem se zpovídal . . . (,)d, té doby hřešil jsem takto. . .a
To si napíšete a naučíte. Všimněte si, že ta zpověď platí přede—
vším Bohu. Jak že říkáte při obecné zpovědi? Zpovídáte se tedy
především Bohu všemohoucímu ,a knězi jako zástupci Božímu
a proto musíte se' zpovídati, jako byste před Bohem stály neb
klečely, tedy: slušně, upřímně a úplně. (Op.) Slušně, sluš
nými slovy; ne abychom nadávky neb klení při zpovědi opako
vali, nýbrž abychom zpovědníkovi oznámili, žejsme jiným nadávali
neb klelí. Upřímně se máme zpovídat; nemáme totiž hříchy své
omlouvat neb na jiné svádět. (Že oni nám také nadávalí neb
ubližovali.) Uplně se zpovídati máme, totiž ze všech hříchů,
alespoň ze všech smrtelných “'sudáním, kolikrát jsme se jich do—
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pustili. Již jsem vám povídal, jak že by se zpovídal ten, kdo by
nějaký těžký hřích zamlčel? A poněvadž by takovou neplatnou.
zpovědí chtěl rozhřešení čili odpuštění hříchů jako ukrást, jak se
nazývá taková neúplná zpověď? Tak svatokrádežně choval se Jidáš,
jenž svou zradu před Pánem Ježíšem a spoluučenníky zatajiti
a zapříti chtěl. Jiný příklad mohu vám ukázatí na Ananiáši
a Saňře, manželce jeho. První křesťané byli velmi dobře pa—
mětlivi slov Kristových, aby z majetku svého uštědřovali chudším,
a proto zámožnějši křesťané přinášeli almužny své sv. Petrovi,
který z toho podílel potřebné věřící.

Ananiáš a Satira chtěli platit v očích sv. Petra a ostatních
apoštolů za dokonalé křesťany a štědré podporovatele chudých;
proto prodali pole své a polovici stržených peněz umínili si ode—
vzdati sv. Petrovi, druhou polovici pak sobě pon'ecliati. Tak mohli
právem učiniti & bylo by vše v pořádku. Však oni chtěli učiniti
tak ne z lásky křesťanské, ale pro chloubu lidskou a proto, aby
chválu větší měli, uradili se pokrytecky mezi sebou, že řeknou
sv. Petrovi, jakoby všechny stržené peníze pro chudé věnovali.
Přišel tedy Ananiáš s polovičkou peněz k sv. Petrovi; ale tento
Duchem Sv. osvícen poznal pokrytství a lest Ananiáše; & když
Ananiáš na otázku sv. Petra opětně lživě dotvrzoval, že to jsou
všechny penize stržené, rozhorlil se sv Petr a vytkl Ananiášovi
lstivé jednání, ku kterému dal se svésti ďáblem, chtěje tak obelhati
Ducha Sv. a doložil, at nedomýšlí se, že tím selhal jen lidem,
ale že dopustil se lži a podvodu proti Bohu, jehož zástupcem'_
sv. Petr byl. A trest náhlý stihl rouhače Ananiáše; padl mrtev,-„.
k zemi a sv. Petr poručil jej vynésti a zahrabati. Když pak ženat
Ananiášova Sahra, nemohouc se ho dočkati, přišla k sv. Petrovi
po něm se pídit, otázal se jí sv. Petr: »Pověz mi, ženo, zdalijste
jen tolik peněz stržili za pole, co tvůj muž sem přinesl.<<A když
ona přisvědčila, rozhorlen zvolal sv. Petr: »I co jste se umluvili,
abyste pokoušeli Ducha Sv.? Jako muže tvého tak i tebe stihne
za to trest smrti a ti, kteří jeho pochovali, vynesou i tebe.: Sku
tečně také i Sahra mrtva klesla k nohám Petrovým.

Dobře pozorujtc, že sv. Petr jednal tu jako zástupce Ducha
Sv. a lež, kterou chtěli nešlechetníci oni oklamati jeho, nazývá
lží-proti Bohu. Tak proti Bohu prohřešil by se, kdo by zamlčel
svévolně nějaký hřích ve zpovědi; nesclhal by jen člověku —
zpovědnikovi, ale selhal by Bohu., kterého zpovědník zastupuje.
Tak nejen že by sv. pokání přijal nehodně, ale jakého ještě hříchu
by se dopustil? Však povšimněte si, co asi mohlo svésti toho
svatokrádce k tak ohavné nepravosti. Byl to buď stud, že se
hanbil z hříchu nějakého se vyznati, aneb strach, že by se to naň
prozraditi mohlo. Jedno i druhé jest bezdůvodné. Jest ovšem každý
hřích hanlivý a uvaluje hanbu na toho, kdo jej páše: ale nezapo
meňte, že hanba jest, hřích páchat, nikoliv ale v kajicnosti svou
vinu uznat a vyžnat jako syn marnotratný. Kdyby se byl dal
zdržet hanbou od návratu do domu otcovského, byl by vpoblou—
zeni svém zahynul. Co pak týká se strachu před vyzrazením, tu
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každý může býti ubezpečen, že, zčeho se vyznal ve zpovědi, otom
nedoví se od zpovědníka žádný člověk, an zpovědník přísahou
jest vázán, nevyzraditi ničeho, abyt' proto jako sv. jan Nepomucký
neb sv. jan Sarkander i smrt podstoupiti musil. Však ani vy ne
máte o své zpovědi s nikým mluviti a kdybyste náhodou z cizí
zpovědi něco uslyšely, též nikomu o tom zmiňovatí se nesmíte;
neboť zpověď platí jen Bohu a nikdo z ní před lidmi ničeho pro
zrazovati nesmí \

Učil jsem vás o zpovědi, že má býti úplná, co to znamená?
jak pak ale, kdyby někdo bez své viny z hříchu nějakého zpoví
dati se zapomněl? Byla by platnou zpověďjeho? Ano, Bůh nejvýš
milosrdný nechá platiti tu zpověď za platnou, poněvadž kajicník
měl v úmyslu zahrnouti do té zpovědi všechny hříchy, tedyi ty,
na které se neupamatoval; poněvadž ale Pán ]ežíš chce, abychom
ze všech hříchů se zpovídali, co by musil učiniti kajicník, kdyby
si po zpovědi na ten opomenutý hřích vzpomněl? Musil by to při
nejbližší sv. povědi zpovědníkovi oznámiti. Aby tedy zpověď vaše
byla úplná, jest třeba, ze všech těžkých hříchů se zpovídati; acož
všední hříchy? Z těch všech bylo by nám nemožno se zpovídati,
poněvadž mnohdy jich ani nepozorujeme; nicméně pokud nám
jsou povědomy, jest radno i z nich se vyznati; nebo někdy byste
ani neuměly rozhodnouti, jsou-li všední neb těžké a někdy okol
nosti některé vinu zveličují a ze všedních hříchů těžké činí. Proto
jest třeba při zpovědi udati i okolnosti hříchů, zvláště pak
musí se zpovědníkovi oznámiti zlé navyklosti. Za tou příčinou
vyptává se zpovědník kajicníka na hříchyaokolnosti jejich, jakož

na povinnosti snad zanedbané, aby stav kajicníka dokonale po
zná! a k úplné zpovědi mu byl nápomocen; má tedy kajicník
k otázkám zpovědníkovým upřímně odpovídati. '

Musím ještě připomenouti vám. kdy a jak často máme se
:zpovídati? Pamatujte si, že pro spásu duše nejbezpečnější jest,
Vykonati hned kající zpověď, jakmile jsme nějaký těžký hřích na
duši své postřehli. Vy dítky za tou příčinou zvlášť třikrát ročně
k svaté zpovědi býváte voděny, každý katolický křesťan jest ale
pod těžkým hříchem zavázán, alespoň v čase velikonočním ve
“zpovědi s Bohem se usmířiti, aby k stolu Páně přistoupiti mohl.

Kromě těchto každoročních-zpovědí jest někdy třeba pro
zpytovati svědomí své za delší dobu života a uvážiti, zdali snad
ještě něco na duši naší nelpí a zdali nějaká vina svědomí naše
neobtěžuje, zvláště konal-li kdo zpovědi své povrchně a nedbale.
Seznal—liby, že zpovědi jeho byly neúplné aneb i jinak jeho vinou
“neplatné, bylo by potřeba, aby za ten celý čas uplynulého života
zpověď novou vykonal, která jmenujese zpověď životná neb
generální. Však i jinak prospěšno bývá, ob čas vykonati si
zpověď generální, k čemuž však potřebí jest zvláštního poučení
a bedlivé přípravy; pročež á se o tom kajicník poraditi se svým
zpovědníkem. "*

Učili jsme se dnes o druhé podstatně věcí, kterou kajicník
vykonati musí, totiž o zpovědi. Opakujte mně, co jest zpověď?
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Od koho jest zpověď ustanovena? Komu se zpovídáme? Poznaly
jste, jak mnoho na zpovědi záleží; jaká musí býti pravá zpověď?
Jak dáváme na jevo svou pokoru? Z kterých hříchů a jak mu
síme se zpovídati, aby zpověď naše byla úplná? Ovšem že ktomu
pomocí Ducha Sv. potřebujeme; jak Ho o to prosíti máme? Po
modlíme se tedy, aby zpověď naše i všech kajícníků byla vždy
platná a spasitelná. (Pokračování)

——aee»-

()blažuj ící patření.
Dle P. Jindřicha ze řádu Tr'appistů podává P. K-*)

Rozum, zjevení i zkušenost více než tisíciletá dotvrzují spo—
lečně, že dokonalou blaženost na tomto světě najíti nelze; tvorové
zajisté nemají té mocí, aby ji mohli poskytnouti; —-ale ani cvičením
ve ctnostech jí dosíci možno není; neboť Bůh v moudrosti své zařídil
to tak, že ctností lze si na tomto světě sice blaženost zasloužiti,
ale nikoli jí dosíci a jí požívatí. Za to však vícekráte zavázal se
Bůh slavnostně, že všem, kdož Ho na zemi milují a jemu věrně
slouží, dá život věčný; a tento život věčný právě jest blaženosti
tak nevýslovně velikou, že sv. apoštol, jemuž dostalo se milosti,
že u vytržení nahlédl do ráje, ujišťuje nás, že ani oko nevídalo,
ani ucho neslýchalo, aniž na mysl lidskou vstoupilo to, co Bůh
připravil těm, kdož Ho milují.

Rozjímáme-li o blaženosti, která čeká na dítky Boží, tvo:
říváme si v duchu pravidelně o nebi představu každý svoji ——a
náš zármutek, bída a trápení zabarvují tu představu u každého
jinak. Tak na př. chudas, jenž vytrpí mnoho nouze a nalopotí se
do úpadu, vidí v nebi místo odpočinku, kdež bude hojnost všeho,
co tužby jeho ukojiti může; — jiný, jenž bývá často tičpen bo
lestmi a nemocemi, vidí v nebi místo, kde radovati se bude na
vždy ze zdraví tělesného í duševního; třetí konečné, jenž ve snaze
své po dokonalosti a ctnosti přestáti musí různá pokušení těla,
světa, ďábla »—těší se, že v nebi nebude již pokušení am ne—
bezpečenství hříchu, tím méně pak možnost "jeho.

Všechny tyto a podobné představy o nebi jsou potud
pravdivy, pokud líčí je jako místo všeho trápení a zla prázdné,
ale skutečné blaho skýtající. jsou však všecky nedokonalé, ježto
žádná z nich nepojímá tu blaženost nebeskou celou, jak nám ji
Bůh zjevil; nevšímajíť si totiž žádná oblažujícího patření, kteréž
jest podstatou blaženosti nebeské.

Ale i mezi těmi, kdož vidí v nebi místo, kde na Boha
samotna patřiti budeme, málo jich ví, co patření toto na Boha
znamená. Představujíce si, že budeme jedině obdivovati se něčemu,
co neobsáhlou svojí dokonalostí nás nepochopitelným způsobem

*) Úryvek z překladu spisku dogmaticko-asketického, do tisku
chystaného.
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bude svrchovaně blažiti, přece netvoříváme si úplnou představu
tohoto patření, a byt i měli jsme nebe za místo, kde patření
tohoto na Boha dojíti máme.

A proto pokusíme se objasniti si z učení víry a bohoslovců,
že oblaž ující patření jest podstatou štěstí svatých — ano naplňuje
je nejen nejčistším a nejdokonalejším uspokojením, alébrž i schOp
nými činí, aby požívati mohli i těch podřízených radostí, jež trůn
Boží obklopují.

Bohoslovci dělí blaženost nebeskou na podstatnou a při
stupující. ——Podstatnou rozumí se blaženost, jížto duše stává se
účastna bezprostředně od Boha v oblažujícím patření; přistupující
pak tvoří ony podřízené radosti a slasti, jež blaženým způsobují
tvorové.

Tak Spasitel náš výrokem Svým, že v nebi bude radost
nad hříšníkem pokání/ činicím, myslí patrně nějakou radost, jíž
blažení dotud neměli, dokaváde lítost do srdce hříšníkova ne
zavítala; blaženými již byli, a to následkem onoho patření na
Boha, a nebyli by ztratili ani toho nejmenšího ze své blaženosti.
kdyby byl hříšník viny své neželel; oni však cítí nad obrácením
jeho novou radost, ježto vidí, že Bůh dochází tím pocty a slávy,
a ježto mohou se nadíti, že nový bratr či nová sestra jsou na
cestě, státi se účastnými jich štěstí; ale to vše arci jen následkem
onoho oblažujícího patření, bez něhož by jim nová radost jen
od tvorů způsobena býti nemohla. Toto patření není jen podstatou
blaženosti nebešťanů, ale ono dodává jim i schopnosti, aby všecky
radosti, jimiž Bůh blaženost dítek Svých rozmnožuje, pocítili.

Důležitou tuto věc objasníme si obrazem: Clověk, jsa zdráv
docela na těle i na duši, raduje se nejen ze života samého, ale
nalézá potěšení i na krásách přírodních, ve vědách a umění, ve
společnosti, v zábavách. — Nuže, mysleme si, že pozbude zdraví
a upadne do nemoci. Tu ovšem nemůže se již radovati ani ze
života ani z jeho půvabů; neboť, čím jest mu pak všechna krása
nebes i země? Cím zábavy a všechny rozkoše, které ho dříve
tak vábilyP ——Vše to již není s to, aby mu způsobilo potěšení,
poněvadž pozbyl zdraví, které mu dodávalo sil, aby radostí života
užívati mohl. Zdravi jest podstatně třeba k tomu, abychom nejen
ze- života se radovali, ale i jeho radostí požívati mohli. —-A rovněž
tak jest to v nebi. Oblažujíci patření jest nutným k tomu, abychom
se stali schopnými nejen života nebeského, ale ipožívání těch
nových a nových radostí, jimiž Bůh blaženost Svých vyvolenců
dokonalou činí. ,

Ale již tedy, co je to oblažující patření? jest to věčné ob—
divování se Bohu, nepřetržité —ah!c údivu ——či jest to pohled
na takovou vše překonávající .stkvělost, že zbavuje nás sebevědomí
a vrhá nás v čarosnivou nečinnostP! —- Vizme:

Výraz »oblažující patření ——visio beatiíicaa — záleží ze
tří latinských slov: visio (patření) — beatus (blažený) — facio
(činím), kterážto tři slova dávají dohromady pojem: blažena činící
čili oblažující patření. Podle toho již původem- svým znamená
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roblažující patřenía nějaké pohlížení neboli hledění, které jest
úplně schopno, aby všechnu bolest, všechen zármutek zapudilo,
a místo toho vlilo radost a blaženost.

Rozložme si je však v části & dosáhneme jasného pojmu,
jehož hledáme.

Bohoslovci praví, že oblažující patření jakožto stav dokonalý
a trvalý se skládá ze tří činností, které jsou spolu podstatnými
součástkami úplnosti a dokonalosti jeho. A.sice jsou to: pohled
čili patření na Boha, milování Boha, požívání Boha; tyto tři části
i činnosti jsou sice od sebe rozdílny, ale zcela nerozlučny, jakmile
by jedna z nich scházela, nebylo by tu oblažující patření ve své
úplnosti.

“?i—)ÉŠF

Katechismus v příkladech.
Na základě spisů církevně schválených sestavil VÁCLAV DAVÍDEK,

. katecheta v Turnově.

(Pokračování..

Vířese protiví: mrtvá víra a bludařství.

Kdo víru svou skutky neosvědčuje, ten má mrtvou víru.
Svatá Terezie říkávala:V Boha nevěřiti, jest patrně
bláznovství, ale v Boha věřiti a přece příkazy jeho
pohrdati, a Mu vzdorovati, jest nejvyšší stupeň blá
znovstv í. A takového nejvyššího stupně bláznovství se dopouští,
kdo víry své skutky neosvědčujc',t.j. kdo má mrtvou víru. ——
Druhého hrozného provinění proti víře, »bludařstvíx, dopustili
se mnozí bohatí v jihoslovanských zemích, na př. v Bosně. Když
měli přijíti o své statky, nepřijmou-li víru tureckou čili moha
medánskou, odpadli od křesťanství. Zachovali statky, ale ztratili
duši. —— _ Ibidem.

* * *

(V 15. století dopustili se bludařstvív Čechách: Husité,
utrakvisté a čeští bratří.) — Hledme modlitbouijinými
dobrými skutky bludaře na pravou cestu přivésti. Příkladem
nám budiž:

' Sv.Dominik.
Když se mu jednou chudá žena přiznala, že jen Z ChlldObY

se. drží u bludařů albigenských, a kdyby Od "iCh odešla, že by
výživy své pozbyla — tu tento sluha Páně, ač sám ničeho neměl,
přece zvláštním způsobem chtěl zachrániti drahocennou duši ne
šťastné ženy. Chtěl se] totiž za otroka prodati, aby za tu cenu
osvobodil tu ženu z otroctví té bludařskéobce. Avšak jiným
způsobem Bůh pomohl té ženě. J- BÍléhOťLegenda.



V'ířese konečněprotiví: odpadlíctví.

Bůh přísně trestá odpadlíky.
A) jindřich VIlI., král anglický, musil za to, že od víry

katolické odpadl, poslední dni života svého prasmutně tráviti;
mělť otevřenou nohu, což mu velikou působilo bolest. Ku konci
života svého podobal se litému zvířeti, tak že každý se bál k němu
přistoupiti a ho na nebezpečí upozorniti. Svědomí se v něm
strašně probudilo a kvapně poslal pro primasa Krammera, jenž
mu ke všem hanebnostemradil. Než Krammer nalezl již.
krále bez řečí. Sander,de schism.angl.

B) Julian, odpadlík, kterýž usiloval vší mocí pohanstvo ob—
noviti a křesťanské náboženství vyhladiti, tázal se jednou křesťana
jakéhosi: Co dělá galilejský? nazývaje tak potupně »Kristac.
Načež onen směle odpověděl duchem prorockým: Dělá rakev
]ulianovi. A vskutku netrvalo dlouho, táhl tento do pole
proti Peršanům, musil pak utíkati a na útěku stíhán od—nepřítele
skryl se v jisté chatrči, kterouž však tito zapálili, a kdež udušen
bídně zahynul, kdežto Kristus a víra jeho pevně stojí a panuje
až posud. Frencla Postilla.

Máme v Boha doufati.

První přikázání jest jako strom. Víra jest kořen a kmen ;.
naděje list & květ; láska ovoce. Bez kořene a kmene není listu
ani květu. Kde odumřel kořen, kde uschl kmen, tam se neob—
jeví na jaře ani list ani květ. A kde nebylo květu, tam nebude
ovoce. —

Křesťanská naděje má býti: |. pevná.

Přepevnou naději a důvěru v Boha osvědčil sv. Alfons
z Li ;; uo ri. Když mu správce časných záležitostí kláštera oznámil,
že došly všechny potraviny a peněz že rovněž není, šel do chrámu
Páně, vstoupil až na vrchní stupeň oltáře a klepaje na svatostánek
řekl asi takto: Pane ježíši, nemáme chleba! Rozpomeň se, že's
řekl: »Hledejte nejprve království Božího a'spravedlnosti jeho, a
vše ostatní bude vám přidáno<.c A hle! ještě ani se nevrátil
z chrámu Páně, a již oznamoval mu správce, že právě kdosi ve
liký dar klášteru přinesl. Dle Ed. Brynycha: Katech. káz.

Žebrák naplněný pevnou naděíj.

Zvěčnělýsluha Páně Labré vyznamenalse pevnou'
naději a úplnou důvěrou v Boha. Proto také psal rodičům
svým: Nebuďte o mne starostlivi, nebot těším se prozřetelnosti
Boží. A vskutku ho Bůh neopustil; ačkoli žebrotou se ŽÍVli,I
přece byl šťasten a spokojen a získal si zásluhy mnohé o život
věčný. Mehlera příklady.



2, pokorná.

Obraz křesťanské rodiny.

Potěšil—apovzbudil jsem se jedenkráte pohledem na jistý
obraz, píše jistý na slovo vzatý učenec ve svých spisech. Před—
stavoval onen obraz křesťanskou rodinu v modlitbu pohříženou.
Kříž Kristův zdobil komnatu, a před ním rodina celá na kolenou.
Dítky napřed, otec i matka za nimi. Tvář jejich ozářena leskem
naděje; oko upřeno na kříž, ruce zdviženy k němu. Takto se
modlili: »Ty's, ó Paneježíši, jediná naděje naše! jen
skrze Tebe, jen skrzesmrt Tvou očekáváme vše dobré zde
i na věčnosti. Rozpomeň se, Otče nebeský, že Syn Tvůj jedno—
rozený za nás trpěl hořké umučení; nechť ta krev jeho předrahá
není zmařena na nás. Vyslyš, potěš nás, odpust nám bídným
skrze téhož Ježíše Krista, Pána našeholu

Dle Ed. Brynyeha: Katech. kaz.

3. účinlivá.

Dvě hrdinné ženy.
Sv. Felicitas a Perpetua, dvě křesťanskéženy, byly

obě spolu pro Krista do žaláře vsazeny. Perpetua byla teprv
22 let stará a kojila téhož času dítě své Felicitas pak dostala
právě v žaláři 3 dní před smrtí od Boha chlapečka. jsouc sama
sobě oddána, počala trpce sobě naříkati. jeden ze strážných
slyše ji, ana kvílí a sténá, vysmíval se jí, vece: Když nyní
již kvílíš, co pak asi počneš, až divoké zvěři budeš předhozena,
ježto modlám obětovati nechceš? Ona pak odpověděla: („o
nyní trpím, sama trpím; tam ale někdo jiný za mne trpěti bude,
anat' já pro Něho trpěli mám. „[ obě snesly rekovně všecky
muky. Sv. Perpetua.

Výstražný nápis:

V jistém staroslavném městě (v Hradci Králové) jest Věž
zvláště k tomu určená, aby hlásný tam bydlící pozoroval, ne
hrozí-li městu nějaké neštěstí, ku př. oheň. A na věži tě jest
starý latinský nápis; česky zněl by as takto: »Pán Bůh pozor
dává, přece však bdíti dlužno.<<

4. křestansky spořádaná.

Syn a — matka..

Leta Páně 1814 v čas přeukrutné zimy bylo město ŠleSVik
'od Rusů mocně dobýváno. Vojsku, jež o půlnoci do města vtrh
nouti mělo, bylo dovoleno drancovati. Pověst ta naplnila oby
vatelstvo hrůzou, strachem a zmatkem. V malém domku blíže
brány žila jistá nábožná vdova se svým synem, jenž málo na
Boha dbal a_dům opevňoval. Matka ale spolčhajíc na ochranu
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Boží a prosíc především Boha, jen aby duše její spasena byba,
končila svou píseň:

»Pane, Jenž vše ve světě můžeš
pomáháš všem, vše zlé zmůžeš,
poukryj nás pevnou zdí,
ať nám zlost vojsk neškodil.: —

Synu se ta píseň ale nelíbila, a pravil, že Bůh k vůli ní
zázraku neučiní. Načež mu matka řekla, že prosí jen o ochranu
duše své a pak, an Bůh jest všemohoucí, že „je vskutku může
třeba i zdí ochrániti. Syn umlkl, půlnoc strašná se přibližovala,
vše ještě ticho jest. Hodina první bije s půlnoci, a tuť slyšeti
hroznou střelbu z děl a ručnic, chřest pancířů, dusot koní, břinkot
mečů, praskot plamenů, pláč a kvílení obyvatelů. Syn počínaje
strachem chřadnouti, zpívá již s matkou., A hle, ráno, ztrávivše
celou noc na modlitbách, otevírá syn okenici a co vidí? Silnou
zed ze sněhu, kteráž domek před OČllTll.nepřátel skryla a tak ho
a jeho obyvatele zachránila. ——Hle! Matka prosila především
o zachránění duše a pak o zachránění příbytku ——a Bůh ji vy
slyšel. Schmieda: Hist. katech.
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0 hrobních nápisech po stránce hlavně právní.
Sdéluje DP. ANTONÍN BRYCHTA.

jako chrámy, podobně jsou ihřbitovy místa posvátnáaproto
náleží i jim pocta a vážnost největší. jsouf to místa modlitbou
a dojemnými obřady Církve posvěcená, kde těla věřících,jež byla
za živa chrámem Ducha Sv., svého vzkříšení očekávají. jako shro
mažďovali se tito věřící za živa' v chrámě, kde byli mnohými
prostředky spasení k svatosti vedeni a k blažené věčnosti odcho
váváni, tak shromažďuje je Církev po smrti na hřbitově, až je
hlas Boží k novému životu z hrobu povolá.

Proto budí hřbitov v každém, kdo naň vkročí, jsa místem
tak vážným a posvátným, úctu velikou a svatá hrůza i bázeň jej
pojímá. Každý věřící cítí, že stojí na místě„ ježjako smrtí zasazený
světový mezník dělí dva světy, svět živých a mrtvých, časnost
a věčnost od sebe; každý hluboko cítí, že se nalézá na světě
jiném, kde šum a hluk vezdejší utichl, by nebyl rušen klid v po
svátném lůně země odpočívajících; každému jeho nitro praví, že
vstoupil na pole, jehož setba vzejde v den nejposlednější. I—Ilásá-li
s jedné strany hřbitov pomíjejicnost všeho vezdejšího, připomíná
se strany druhé blaživou nauku Církve: »Věřím těla z mrtvých
vzkříšení a život věčný.:

Této důležitosti a důstojnosti hřbitova má také vše nasvěd—
čovati. Vcškero zřízení, veškera úprava hřbitova má jeho posvát
nost nejen znázorňovati, ale i vydatně podporovati; vše, hroby,
pomníky a jich nápisy mají k tomu přispívati, aby posvátný
ráz & hluboký význam hřbitova ve všem vynikal a věřícíjak
ve víře tak v nábožnosti a bohomyslnosti utvrzeni byli. .) Důsledně

_ ') Proto stanoví poslední provinc. pražská synoda z r. 1860 takto:
»Cavcndumest, ne sacrata Christianorumcoemetria justo decore et
ordine destituta, nonnisi terram miseríae et tenebrarum significent, ubi
nullus ordo, sed sempiternus horror inhabxlah Tit. V. cap. X,
Rádce duchovní. 10
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vzdáleno má býti ze hřbitova vše, co by s jeho posvátností se
nesnášelo, ji snižovalo neb dokonce této posvátností odporovalo;
nemá tu býti ničeho, z čeho by věřící mohli vzíti pohoršení aneb
co by s názorem a učením Církve se nesrovnávalo.

Má-li však hřbitov ve všem tak býti zřízen a upraven, jak
toho jeho důležitost a posvátnost vyžaduje a Církev nařizuje, tu
jest nutno, aby měl náležitého a stálého dozoru, co se tkne
jeho úpravy vůbec a jednotlivých její částek zvlášť, tedy iná
hrobních nápisů, kteréžto jedině jsou předmětem této úvahy.
I namítá se nám otázka:

»Podléhají tyto nápisy dozoru a pravomocipřísluš—
ného faráře, tak že může za jejich opravu,po případě
odstraněnižádati, shledá-li je postránce náboženské
nesprávnými a závadnýmiřa

Poněvadž je hřbitov dle přesvědčení všech věřících a dle
souhlasného učení kanonistů“) místem posvátným (locus
sacer, religiosus, res sacra), sluší pravomoc nad ním, jako nade
všemi posvátnými místy, Církvi a jejím orgánům, 3) kteří tudíž
maji nejen právo, nýbrž i povinnost 0 zařízení, úpravě a vý
zd obě hřbitovů, pokud se tato s posvátností a vážností tohoto
místa shoduje, potřebných předpisů vydati a míti bedlivý zřetel
k tomu, aby se těchto předpisů ve všem, jak sluší, šetřilo. »Cu
rabunt _ stanoví v ohledu tom výše uvedená provinciálnísynoda
pražská 4) — ecclesiarum rectores, ut in coemeteriis omnia et
singula bene ordinata, mundaetloco sacro dignasint.<<

e se tato pastýřská péče a tento dozor týká i náhrobkův
a jejich nápisů, které jim dodávají života a nejednou výmluvně
k nám promlouvají, pochybovati nelze. Quod enim valet de toto,
valet etiam de ejus parte. Vztahuje-li se pravomoc faráře k celému
hřbitovu,vyjma stránku zdravotní a spojená s ní policejni
světská ustanovení,5) vztahuje se zajisté i kjeho úpravě

1) Srovn. Ferra ris, Prompta bibliotheca s. v. c 0 e m e t e r i u rn;
R e i ffenstu ell atd —-I dv. dekret ze dne 23. srpna 1784 nazývá hřbi—
tovy s va t ý m p ole m (Gottes'ácker). Srovn. zvláště Pontif. a Rituale rom.
De benedict. coemeterii.

“) Provinc. sněm videňsk y z roku 1858 podotýká v ohledu tom
výslovně: »Coemeterium Christi fidelium scpulturis destinatum, cpiscopi vel
presbyteri auctoritate ab eo delegati benedictione initiandum est, quo facto
lo ci rcligi osi rationem habet et ecclesiastico jm'i Who's-l;.:

") Pražská provinc. synoda l. e. Podobných nařízení vydaly i jiné
synody,na př. brixenská r. 1603,avignonská r. 1725a jiné synody
ze starší doby. Srovn. Ferraris [. c. . _ _

5) Srovn. zákon ze dne 30. dubna 1870 ČIS. 68. Mimochodem budiž
zde připomenuto, že z %3. tohoto zákona, dle něhož sluší místním obcím
v ohledu zdravotnickém a policejním dozor ke hřbitovům. nelze odvozovati.
jakoby kostelní neboli zádušní hřbitovy byly nebo_rnělybýti proměněny
v hřbitovy ob cení (komunální), jichž správa by se _Lirkviajejím orgánům
úplně vymykala, —-jak se odpůrci církevní autonomie a drancovatclé práv
Církve z počátku domnívali. Srovn. nález správního soudu ze dne 19. května
r. 1882. Hřbitovy takové podléhají dosudupravomom a samostatné
správě Ci rkve; orgány světské dohlížejí pouze ke stránce zdravotní a
policejní, jak správní soud opětně rozhodl.
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a jednotlivým její částem, důsledně i k náhrobkům a jejich
nápisům. '

Vysvítá to dále i z toho, že hřbitov považoval se vždy za
součást kostela, tvořejeho accessorium, anexum et
appendicem. Průvodno to 2 nařízení papeže Bonifáce
(z r. 1298), že, byl-li kostel znesvěcen, dlužno považovati i přilé
hající k němu hřbitov za znesvěcený, ne ale naopak, »ne acces—
sorium (hřbitov) — tak odůvodňuje papež své nařízení ——prin
cipale (sc. ecclesiam) ad se trahere videatum 6) Podobně plyne
to z ustanovení církevních, dle nichž se znesvěcuje hřbitov tímže
způsobem, jako kostel a musí býti znova, jako tento, vysvěcen.
»Coemeteria ——stanoví v ohledu tom 7) papež Innocenc III.—
in quibus excommunicatorum corpora sepeliuntur, reconcilianda
erunt aspersione aquae solemniter benedictae, sicut in eccle
siarum dedicationibus consuevitc Z téže příčinystaví
sněm Lyons—ký (r. 1273) hřbitovy s kostely na roveň, an za
kazuje na nich stejnou měrou vše to, co je v kostelích zakázáno.
»Statuimus dokládá sněm8) — ut cessent in e cel e siis
ea r um q u e co e m et e ri is negotiationes et praecipue nundinarum
et fori cujuscunque tumultus . . .: Vůbec dle názoru Církve je
hřbitov místem právě tak posvátným jako kostel; úcta, jež náleží
chrámům, má prokazovati se i hřbitovům; vše, co odporuje sva—
tosti chrámů, nesnáší se ani s posvátností hřbitovů. K tomu pro
hlédají všecky o hřbitovech vydané zákony, jichž základní my
šlénkouje, aby hřbitovbyl ve všemdůstojně jakožto místo
posvátné zařízen, ježto sluší mu vedle kostela úcta největší,
s nímž jej tak úzký svazek spojuje. — Z řečeného již plyne, že
jako je farář'správcem kostela, je důsledně též správcem kato
lického hřbitova jakožto součásti onoho, čehož další důsledek
je, že mu náleží dozor k veškerému jeho zřízení a tím samým
ikjeho náhrobkům a jich nápisům. je-li tomu tak, může žádati
za opravu neb výměnu těchto nápisů, jsou-li závadné nebjinak
nepřiměřené.

Přesvědčíme se o tom též, uvážíme-li jen zběžně, čímjsou
náhrobní nápisy aneb čím aspoň chtějí býti. Nápisy ty jsou,
bychom tak řekli,pohřební řečí, jsou poslední promluvou
zemřelých, kterou loučí se se světem, jsou posledním vý—
ronem duše stojící na rozhraní dvou životů, z nichž jeden na
vždy vypršel a druhý nekonečný zapoěíná. ]e-li však účel těchto
nápisů tak vážný, tu je nezbytně třeba, by řečna rozloučenou, ona po—
slední promluva křesťana na věčnost odcházejícího byla (1ůs to j na
j e h o s a mé ho, případně těch, kteří jeho jménem jitlumočí, aby byla
důstojna i místa, kde dán byl jí výraz náhrobním nápisem a
jehož posvátnost, přesnost myšlenek a vážnost projádření
v míře ,veliké vyžaduje. Zdali náhrobní nápisy těmto důležitým

“) Cap. un. (III, Zl.) in VIo de consecr. eccles.
") Cap. VII. X. (III, 41).
5) Cap. 2. (III, 23.) in VIo.

10*
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podmínkám vyhovují, zdali jsou vhodné aposvátnosti místa při—
měřené, zvláštězdali jsou přesné a po stránce dogmatické
iethické nezávadné,9) — to posouditi náleží bez odporu
Církvi a její orgánům, kteří svým vzděláním mají k tomu dosti
způsobilosti a moci svého úřadu mají též svědomitě oto pečovati,
aby se víra v každém ohledu přesná a neporušená zachovala. —

Náhrobní nápisy jsou dále otevřenou a proto každému
přístupnou knihou, v níž lze se dočísti, jakými myšlénkami
se zemřelý, odcházeje ze světa, obíral, která tudíž vydává, nebo aspoň,
podati má o jeho smýšlení a tužbách v době nejrozhodnější, kdy stál
na prahu věčnosti, neklamné svědectví a jež dává nám nahléd—
nouti jistou měrou do nejtajnějších útrob jeho duše. Co tu třeba
rozvahy a střízlivosti, by toto odhalení nitra zemřelého nevybo
čovalo 2 mezi slušnosti a pravdy, by obraz jeho duše, hrobním
nápisem v hlavních tazích dolíčený, nepodával příliš mnoho světla
a tím nevzdaloval se od věrnosti! — Hrobní nápisy chtějí posléze
zvěčniti památku zesnulých a prodloužiti do jisté míry jejich
život na zemi. lv tomto ohledě ovládati má nápis střízlivost
a skromnost, byť i zemřelý pro své činy a zásluhy oslavy byl
hoden. Nic. tak nesluší hrobním nápisůmjako pokoraa skromnost,
ježto na hřbitově hlásá vše pomíjejicnost a nicotu věcí vezdejších.
Lichocení a přehánění je zde tím více nemístné, poněvadžv smrti
a na hřbitově jsou si všickni rovni a sebe nádhernější pomníky
a stkvělé jich nápisy na tom ničeho nezmění. '“)

9) Na konci této stati uvedený ze skutečnosti vzatý případ je, bohužel,
smutným dokladem, jak bývají hrobní nápisy upraveny a jaké náboženské
názory se v nich jeví!

'“) Kdybychom se měli mimochodem o moderních hrobových nápi—
sech stručně zmíniti, řekli bychom s jinými, že účelu svému vzhledem k je—
jich fo r mě a o b sa h u vždy nevyhovují. Mnohé z nich, nc-li valná většina,
jsou obsahem c h u (1é a p o v r c h ní beze vší hlubší myšlénky &posvátného
citu. Jiné opět mají ráz příliš svčts ký a pro fan í, prosty jsouce vší ná—
boženské tendence, co na místě, jakým je hřbitov, a zvláště na hřbitově
katolickém svrchované uráží. jiné mívají vadu opačnou, že upadají v ná b o
ženské citlivůstkářství a protivnouscntimentálnost, jež
nejméně se sluší na místě, kde smrt provozuje vládu. Poněvadž bývají ko
nečně tyto nápisy sdčlány obyčejně veršem, jeví se ve mnohých veliká
prázdnost a nedostatek myšlének, jenž hledí se zastříti zvučnou frasí, a po
něvadž tu bývá často hlavní věcí rým, obětuje se mu nejednou i myšlénka
aneb všelijak se zkomolí a chatrné vyjádří. Tím ovšem nechceme říci, že
mají náhrobní nápisy býti v každém ohledu klasické a dokonalé, tolik
ale může se od nich v zájmu věci samé a zvláště v zájmu náboženství vždycky
žádati, aby byly tak upraveny, by snesly obyCejnější kritické měřítko,
aby obsahem i formou byly účelusvému přiměřené a zvláště po stráncenáboženské nezávadné.

Co platí o hrobních nápisech, platí svou měrou i o náhrobcích,
i ty jsou, bychom tak řekli, obrazem své doby. Mnohé novější náhrobky
jsou v křiklavém odporu s požadavky posvátného umění. Prosty vší k ře—
sťanské myšlénky a krasochuti, podobají se nejednou sloupům u silnic,
ukazujícím cestu do rozličných úhlů světa. — Na jiných, ač jsou to mohutné
jehlance, hledáme marně znamení spásy, aneb — jsou-li jím přece ozna
čeny — je znamení kříže tak malé, že je ho sotva viděti, jakoby hotovitel
pomníku za znamení to se byl — styděl! — Jiné opět z těchto náhrobků
připomínají nám, soudíme-li dle jejich tvaru, více hroby — at' tak díme ——
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Mají—lihrobní nápisy mimo jiné nastíněný, po výtce nábo
ženský účel & ráz, tu nemůže býti lhostejno, zdali tomuto účelu
odpovídají, jmenovitě zdali se obsah jejich s učením Církve .sho
duje a je posvátnosti místa přiměřen. Z toho vysvítá, že ne
může Církev hrobní nápisy ignorovati, nýbrž že je ona i na hřbi
tově učitelem a rozhodčím o tom, zdali je velikápřed zraky
našimi vždy otevřená kniha hrobních nápisů ve všem přesně
a důstojně složena a zdali bez ustání k nám zavznívající hlas
učitelskému hlasu Církve v ničem neodporuje. Cim byl
by sebe nádhernější pomník a sebe umělejší jeho nápis, když
by křesťanské nauce odporoval a zbožnou mysl věřících urážel?
Byl by na odiv vystaveným pomníkem bludu a stálým zdrojem
pohoršení. (Poku)

aurea—+

Praktické pokyny o štole.
Napsal JAN PAULY, kaplan na Smíchově.

(Dokončení,)

5. Ostatní poplatky.

Za ohlášku má právo farář toliko předepsaný poplatek što
lovým patentem stanovený žádati. kdyby více žádal, jest vinen
kontravenci Štoly. Kdyby však dobrovolně nějaký dar přijal anebo
kdyby si počínal tak, jak o křtu sub c) praveno pak by ho nikdo
nemohl viniti z přestoupení štoly. '

Totéž platí o křestním, úmrtním a oddačním listě.
Za vyhotovení prohlašního listu nesmí se žádný zvláštní

poplatek žádati, poněvadž list tento jest dle názoru státního vy
svědčením prohlášek, za které poplatek jest stanoven.

Co se týče poplatků pro kostelníky, řiditele kůru a mini—
stranty platí mutatis mutandis tytéž zásady.

hezkonfesní než křesťanské Přes všecku moderní jejich úpravu nespatříš
tu sebe menšíhoodznaku křesťanského, vše jest mrtvé a chladnéjako
ten. jenž pod tímto náhrobkem odpočívá; i z toho pomníku zeje pouze
děsná smrt bez naděje vzkříšení a činí takový hrob dvojnásobně hrozným!
(Hromada to, jak kdosi řízně řekl, draze zpracovaného kamení bez naděje
a proto i bez útěchy) ——jiným konečně náhrobkům vytýká se přílišný rea
lismus a naturalismus, jenž na hřbitově tím více uráží, jako vůbec je ne
přístojno hroby křesťanské symboly p ohanský mi, na př. zlomenými
sloupy, geniy s obrácenou pochodní, velikými popelnicemi a t. p. ozdo
bo'vati. Srovn. Dr. Jungmann, Aesthetik. Freiburg i. B. 1884 pag. 382. u. E.;
Dr. Amberger, Pastoraltheologie. Regensburg 1852, II. Bd. pag. 833. u. |ff.
——Zavěšovati na náhrobcích — fotografované podobizny zemřelých
je vymoženost nové doby, posvátnosti a vážnosti místa sotva přiměřená,
Nezřídka kryje takový rov zesnulého, jehož život vykazuje mnohou temnou
stránku, na niž bylo by lépe záhy zapomenouti, místo aby se i tímto způ
sobem v paměti lidské udržovala.
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Co do formulářů měli bychom na prvním místě uvésti for
mulář, dle něhož by žádal farář dotyčný úřad, aby stranu k za
placení štoly donutil. Avšak povážíme-li, že by farář mohl na
hejtmanství žádati toliko donucení k zapravení poplatku
patentem stanoveného, který jest přílišnepatrnýma tudíž
ani za to nestojí, aby farář k vůli tomu s úřady jednal, opomí—
jíme tento formulář.

Rovněž neuvádíme formuláře, dle kterého by se farář obrátiti
měl na c. k. okr. soud, kdyby se jednalo o zaplacení poplatku
za slavnostní funkci. Příčina lež na snadě. Neboť žádná se
riosní strana na to dojíti nedá a ti, kteří by s farářem o poplatek
souditi se chtěli, nadčlali by mu dosti nepříjemností a mrzutostí,
kdyby je soudně donutiti chtěl, tak že by onen poplatek nikdy
za to ani nestál. Mimo to často jmenovaný % 25. dovoluje faráři
p0platek “zaslavnostní funkci předem žádati a tím je farář po
jištěn pioti té straně, o níž by důvodně soudil, že by mu při
placení potíže dělala.

Zbývá tedy jediný formulář, ten totiž, dle kterého farář má
na stížnost stranou proti němu podanou dáti vyjádření, že kontra
vence se nedopustil. Poznáváme však, že takové vyjádření by mohl
farář jen tehdy dáti, když by ho některý z titulů v č. 1, 2, 3, 4,
a 5 uvedených podleb 8' 25. ku žádání VětŠlhOpoplatku opravňo
val; kdyby však žádného takového důvodu na své ospravedlnění
uvésti nemohl a kdyby za podstatnou funkci poplatek ve štolověm
patentě vůbec nevyměřený anebo větší, než tam stanoven jest,
ž ádal, pak ovšem by se nemohl ospravedlniti, a byl by vinen
kontravencí.

Kdykoli by dostal farář stížnost strany pro kontravenci od
hejtmanství k vyjádření, podíval by se, kdy funkci vykonal. Když
by shledal, že od té doby do zadání stížnosti 3 měsíce již uply
nuly, napsal by in dorso toto vyjádření.

N. E.
Slavné c. & okr. hejtmanství ?; P . . .

V hluboké úctě podepsaný vrací tuto stížnost stím po
dotknutím, že funkci, o niž se jedná, dne ....... vykonal
a že týž den p. N. N. poplatek u nížepsaného zapravil. Uplynuly
tedy od té doby 3 měsíce a proto záležitost ta o jest dle výnosu
min. ze dne 3. dubna 1855 ř. z. č. 61 promlčenou & proto prosí
uctivě, aby strana se svou záležitostí jako neoprávněným poža
davkem odmítnuta byla.

Farní úřad v ..... dne . . .
N. N.

L. 5. farář.

Když by však do zadání stížnosti ještě tři měsíce neuply—
nuly a farář by měl právní titul, pro který by větší poplatek žá
dati mohl, napsal by indorsát asi takto:

N. E.
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Slavné c. k. okr. hejtmanství :) . . . .

Funkce, o niž se uvnitř jedná, nebyla vykonána ve formě
jednoduché, nýbrž ve formě slavnostnější, neboť p. N. \N. (nyní
uvede důvod: na př.: měl kopulaci v pozdní hodinu, kterou si
sám vyžádal, mimo to přál si, aby postaveno bylo před oltář
kobercem prostřené klekátko a p.) a proto dle % 25. zák. ze dne
7. května 1874, ř. z. č. 50 byl farář oprávněn žádati větší po
platek. Poněvadž tedy nemůže býti v tomto případě žádné řeči“
o nějaké kontravenci, prosí v úctě podepsaný, aby strana se svým
požadavkem jako neoprávněným odmrštěna byla.

Farní úřad v . . . . dne . . .
N. N.

L. 5. farář.

Na konec ještě připomenouti dlužno, že v nynějších pohnu
tých dobách nutno více než kdy jindy opatrným býti při vybírání
štoly. Neboť již, jakmile se jedná o meum a tuum, přichází ne
zřídka konílikt a dnes, kdyjistí lidé nemají nic jiného na práci nežli
dělné třídy proti kněžstvu popuzovati, přicházejí mnozí na farní
úřad již předem proti faráři zaujati, ba i snad na výstupy od—
hodláni a připraveni.

Pozoruje-li farář, že osadník chce se říditi patentem štolo
vým, podá mu náležité vysvětlení, nebot“ obyčejně přemnohý se
domnívá zvláště při pohřbech, že může si ten nejnádhernější kon
dukt poručiti a že při tom faráři několik krejcarů dle štolového
patentu vyplatiti jen má. Proto při takovéto a podobné příležitosti
vyvede farář stranu z omylu a poučí ji, kam až její požadavky
ohledně funkce sáhati mohou, když by .štolovým patentem říditi
se chtěla.

Přijde-li na farní úřad člověk, který hned směle, drze a
urážlivé se chová, bude záhodno, aby farář sice důstojně ale roz
hodně si takové chování na farním úřadě zapověděl & na trestní
následky poukázal Při tom se bude\ však varovati všeliké přená
hlenosti a míti se na pozoru, aby stranu nějak zbytečně nedráždil
anebo docela snad ineurazil. Neboť takový člověk by toho proti
faráři dokonale využitkoval Bude tedy spojovati úřadní přísnost,
již vážnost úřadu farního vyžaduje s otcovskou laskavostí, která
knězi jako duchovnímu otci nejvíce přísluší. Proto bude se varo—
vati všelikého návalu hněvu a v tichosti a mírnosti avšak energi
cky vinníka na jeho neslušné jednání upozorní. Nezřídka se stane,
že když takového ukvapeného člověka laskavě poučí, že člověk
ten pojednou se obrátí a začne býti zdvořilým.

Mnohdy snad bude záhodno, aby farář člověka takového
upozornil, že úředníkům, ač jsou pěkně placeni, také mnohdy
strana diety vyplyáceti musí, zvláštní osobní funkce od nich žádá,
poukáže na to, že když protestanté a židé na své duchovenstvo
mnohdy měsíční příspěvky odváděti musí a že tedy katolíkovi
pranic ublíženo není, když on jednou za čas na vydržování faráře,



—152—

který má nepatrný plat, za příležitosti nějaké funkce něčím při—
spěti má.

Kdyby však strana, nedbajíc otcovských slov faráře, svou
dále si vedla, urážlivě a hrubě se chovala, bude mnohdy dobrým,
když si farář k sobě kaplana povolá, aby pro případ nutnosti
měl svědka.

Nechati bez trestu takovéto urážlivé a hrubé chování, nelze
schvalovati. A to proto ne, že potom takový člověk po hOSpo-r
dách a socialistických schůzích vypravuje, jak si na faráře dupl, a
jak farář si to musil dáti líbiti. Takovýmto chováním potom po
pouzí a kazí ostatní a tak by se stalo, že by potom takovýchto
nemilých výstupů musil snášeti více. Zde by se tedy shovívavost
faráři mstila.

Dle % 11. císař. nařízení ze dne 20. dubna 1854 'ř. z. č. 96
může býti každý potrestán, kdo by na farním úřadě urážlivč a
hrubě se choval. Proto může farář takového vinníka udati a po
trestání jeho žádati. Takový skutek nemůže faráři nikdo ve zlé
vykládati, neboť nemůže na něm nikdo žádati, aby se dal bez
trestně urážeti. Mimo to toto spravedlivé potrestání stane se
dobrou výstrahou pro ostatní a farář budoucně zůstane ušetřen
podobných nemilých událostí.

Bude—lifarář pozorovati, že strana jest skutečně chudá a ne—
majetná, nebude se žádného poplatku domáhati a milerád straně
zdarma poslouží. Neboť škodilo by velice jeho vážnosti na osadě
a nesrovnávalo by se to se zákonodárstvím církevním ani státním,
kdyby od takovéto strany nějaký poplatek vynutiti chtěl aneb
snad pro chudobu obřady zkracoval anebo docela i odepřel. Ta
kové jednání mohlo by faráře i do trestu uvésti.

Avšak jest záhodno, aby strana věděla, že se jí tím dobro
dini prokazuje, aproto aby faráře slušně o funkci požádala ajemu
potom zdvořile poděkovala.

Mnohdy, a to zvláště při pohřbech, ač strana jest skutečně
úplně chudší, snaží se zemřelému co možno nejlepší pohřeb vy
strojiti. Jest to přirozené a chvály hodné. Neboť pozůstalí cítí
v tom jakousi úlevu a chtějí ještě naposledy, co v moci jejich
jest, zemřelému miláčku dáti. Proto by bylo nešetrné od faráře,
kdyby snad k vůli tomu, že bude pohřeb slušný, na svém stál,
aby mu p0platek obvyklý zapraven byl.

Vůbec při vybírání štoly jakožto věci odiesní dlužno vždy
v požadavcích se mírniti i při zámožnějších stranách. Neboť po
znají-li osadníci, že jejich farář příliš vysoké poplatky štolové žádá
anebo, že nový farář větší poplatky zavádí, než dříve zvykem
platiti bylo, pozorují-lí, že při chudších stranách farář neústupné
na svém trvá a poplatek v obyčejné výši žádá, vidí-li osadníci,
že farář chudým ničeho prominouti nechce, pak faráře svého ne
návidí, svou nenávist s něho na náboženství přenášejí a kostelu
se vyhýbají. To jsou smutné následky přemrštěných požadavků
štolových, které faráři život otravují, svaté věci náboženství škodí
a knězi mnohdy takové poměry na osadě připravují, že se tam
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stává úplně nemožným. A jen odtud lze si nezřídka vysvětliti, že
mnohý kněz na osadě nemohl svésti ničeho, a že druhému se tam
dobře vede a s úspěchy pracuje, že jest milován a všeobecně
vážen, kdežto jeho předchůdce byl tam nenáviděn asnášel všeliké
příkoří. Vůbec nutno, aby si každý kněz dobře pamatoval, že lid
všechny poklesky knězi odpustí a je omluví, jedinou lakomost mu
neodpustí nikdy.. Kněz dobrosrdečný a štědrý, který sám strádati
umi jen proto, aby jeho ruka nemusila býti zavřena, kde soucit
a bída o pomoc volá, kněz takový ani u těch nejzatvrzelejších
lidí nebude pracovati bez nějakého úspěchu, ale kněze takového,
který jen po penězích se shání a k bídě svých osadníků tvrdým
zůstává, lid nikdy milovati nebude, jeho údělem bude vždy na
osadě jen pohrdání, neúcta a odpor.

“$$$—

Z právní praxe a kasuistiky.
Sbírka praktických hlavně rozhodnutí světské legislativy v oboru

církevního práva.
Sděluje DP. ANT. BRYCHTA.

Longum est inter per praecepta,
Breve et eflicax per cxcmpla.

Pohnutá naše doba vynořuje v životě jednotlivců i celých
společenstev vždy více případů a zauzlených právních záhad,jichž
rozluštění zaměstnává orgány legislativy jak administrativní tak
soudní. Mnohá příčina, jež za dřívějších dob záhadnou nebyla,
stala se v právním životě doby nynější nezřídka pochybnou. Kde
dříveživé právní vědomí a smysl pro právo a spra
vedlnost byly často rozhodčím vzniklého sporu, nedadouce
k sporu soudnímu mnohdy ani dojíti, třeba za našich dnů nejednou
dlouhého soudního neb administrativního šetření, ač bývá dosti
často hned z počátku patrno, že spor urovnán je pouze na čas,
aby za krátko znova propukl. Pomčry, neústupnosti neb zlo—
vůlí lidskou často vzepřené a spletité, dožadují se čím dál
více urovnání zakročením orgánů veřejného pořádku a občanské
spravedlnosti.

Světská legislativa, vybočivši za posledních dob vždy více
z přirozených svých mezí, potahovala pohříchu do svého
oboru i záležitosti úplně mimo její kompetenci ležící, čím vstou
pila v život nová prazvláštníinstituce—'státního církevního
práva. Tím octla se nejedna čistě církevní, k právu ducho—
vnímu náležejícízáležitost před stolicí světskou. aby o ní
nález učinila. Neporozumění zákonu a vždy bezohledněji
proti Církvi vystupující antagonismus zavlekly, bohužel, ne
jednu dle práva církevního i odvěké praxe dávno rozhod
nutou a proto zcela nespornou příčinu předsvětské forum,
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jež pak — úlohou rozhodčího pověřeno byvši -— příčinu onu ze
svého stanoviska rozhodlo. ') .

Poněvadž ony nálezy týkají se často předmětů v duchovnísprávě
důležitých a v právní praxi má se k nim stálý zřetel, doufáme,
že se zavděčíme laskavým čtenářům, když zvláště praktické
z těchto nálezů a rozhodnutí pro jich potřebu a účinnější ob—
hájení věci v těchto listech uveřejníme.

Dobrovolné, za příčinou zlepšení příjmů katolického
duchovenstva zavedené sbírky jsou čistě církevní vnitřní
Záležitosti, 2) jež do oboru státní správy naprosto nespadá. Roz—
hodnutí správního soudu ze dne 7. února 1885(Budwinski IX. díl
čís. 2398). Srovn. státní zákon ze dne 21. prosince 1867 č. 142
článek 15.

* *
*

Jestliže bylo manželství pro některou z překážek
v š 62. obč. zák. vytknutýeh prohlášeno za neplatné, není
tím již také rozhodnuta otázka. zdaž lze dítky v man
želství tom zplozené považovati za manželské. O této
otázce třeba po rozumu dv. dekretu ze dne 23. srpna 1819
č. 1595 zavésti zvláštní řízení. Nejvyšší soud dne 13. listo
padu 1883 č. 11896.

Manželství rakouského občana v Rakousku uzavřené
nemůže cizí manželský soud rozloučiti- Nejvyšší soud dne
9. prosince 1885 č. 12038.

* *
*

Manželství, jež byla uzavřena před farním správ
cem tak zvané autonomní náboženské obce katolické ve
Vídni v době,kdy nebylo ještě vydáno minist. naří
zení ze dne 18. října 1877 č. 99. ř., nemohou se považo
vati za platná. Nejvyšší soud dne 9. března 1886 č. 2573.

* *
*

Stavby kostelní a farní mají se dle možností rychle
prováděti. Faráři a vojtovní komisaři, prohlédnuvše dříve země
panskými úřady schválený stavební plán a rozpočet, a připome
nuvše po případě čeho třeba, 3) mají vésti při stavbě spolu

') Nejednou platí o těchto, se zákonem církevním shodujících se roz—
hodnutích známé: »Bis in idemc, an byla věc též soudcem světským vyše
třena & rozhodnuta.

") Výraz: »vnitřní círketfní záležitost: odporuje církevnímu právu a
prameny výrazu tohoto. jenž je vymožeností m o d e r_n í h o p r 21v a, neznají.

- 3) Z toho se vidí, že zcela nezákonně jednají ony patronátní úřady,
které povolené stavby mnohdy zeela zbytečně p rotahuj í, plány a roz
počty duchovnimu správci k n a h ] (5d n u t i n e z a šlo u a při stavbách tak
sobé počínají, jakoby tu faráře ani nebylo a stavba na jejich útraty se ko
nala. Proti takovým výstřednostem třeba rozhodně se ozvati, takovému pa
tronátnímu úřadu jeho stanovisko objasniti a poukázati k tomu. že vlast
nim správcem kostelního i zádušního jmění jest farář s bisku
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dozor a kontrolu a jsou zodpovědniza to, by se stavbapro
váděla dle schváleného plánu, a aby co nejvíge se při ní
hOSpodařilo. S penězi na stavbu povolenými má se podobně co
nejvíce šetřiti, ony na stavbu vynaložití a po skončené
stavbě vše náležitě súčtovati. Dekret dv. kanceláře ze dne 12. února
1809 (sb. polit. 2. sv. 32. str. 26.). Nařízení tato vztahují sei ku
stavbám patronátu soukromého, když stavební výlohy hradí
se buď částečně neb zcela z jmění záduši. Týž dekret.

* * *

Aby se (patronátní) stavby dobře prováděly,jest
žádoucno, pokud možno, takovým podnikatelům stavbu
svěřiti, kteří v podobných podnicích svou doved—
nost, spolehlivost a zkušenost již osvědčili. jinak
třeba tím přísněji dbáti o to, aby podnikatel stavbyjejí provedení
odevzdal muži, k takovým pracím technicky úplně způsobilému.
Z toho plyne, že nejsou vyloučeni od najímáni veřejných (patro
nátních)staveb konkurenti, kteří nejsou sami stavitelové
& jichž povoláním není stavitelstvíN') Výnos minist. obchodu ave
řejných staveb ze dne 20. dubna 1849 (vlád. listu číslo 220).
Srovn. výnos téhož ministerstva ze dne 15. února 1849 (vlád.
listu č. 132.l.

* *
*

Po skončené stavbě (opravě) budov kostelních
a jiných patronátních jest staVÍtelSké Oddělení V místodrži
telství povinno, stavebni účty prozkoumati. Dekret dvor.
kanceláře ze dne 14. července 1820 (sb. polit. z. sv. 48. str. 164).

pem, kteréžto právo mu i sám státní, Církvi pramálo příznivý zákon ze
dne 7. května 1874 č. 50.. š 42. přiznává, an takto stanoví:

» mění farních kostelů spravovati mají společně správce fary,
osada arní a patron kostelac --—»V mezích ustanoveni výše položených
($%41. a 43.) zachovává se biskupům a jich náměstkům účastenství ve správě
jmění církevního, které jim die nařízení církevních přísluší: (%45.).

') Z tohoto rozhodnutí plyne, že m oho u faráři stavby a opravy
kostelních i patronátních budov sami najmouti a je pod dozorem znalce_ye
vlastní režii prováděti. Tím by záduší jenom získalo (k řídkým _anomalnm
nepřihlížíme), a stavba byla by aspoň tak solidní, jako když ]! provedl
světský, jen na svůj zisk hledící stavitel. Vestigia terrent, a nabyté
v tomto ohledě zkušenosti jsou pozvíce -- velmi smutné. Kdyb příslušní
ěinitelové zřídiliv každé diecési několik stav ebn ích úřad u výhradně
pro stavby církevní, oč lépe byla by na tom kostelní záduší! Ušetřily by
se i při slušných platech těchto stavebních úřadů veliké sumy cír
k_ev n í h o jmě n í, stavělo a opravovalo by se daleko la c i'n ěji a so
lidněj i, kostelní a farní budovy byly b i s příslušenstvím v žádoucím
pořádku, věřící přispívali by ochotněji na takto prováděné stavby — stavby
tyto by se na škodu záduší a často i farníků samých zbytečně n e 0 d k l á
daly ——vliv faráře na stavbu a správu zádušního jmění nebyl by igno
rqván a — co hlavně padá na váhu ——stavělo by se v duchu církev
nlho umění a při tom poměrně levně atd. — Známe farní kostely, které
nestály-ještě ani 50 let a musily býti úředně ——zavřeny, poněvadž byly
na —-spadnutí! Z toho bohužel až příliš patrno, jak církevní stavby se
mnohdy provádějí, jak bedlivě vede se k nim zákonem nařízený dozor ajak
dukladně konává se od znalců a povolaných činitelů prohlédnutí &——schvá—
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Za pojištění kostelních budov povinni jsou zapraviti
premii všickni konkurenční faktorové, jimž pojištění prospívá,
a nelze zapravení této premie ukládati duchovnímu správci. Správní
soud dne 29. ledna 1885 č. 2880.

* *
*

Právo rozhodovatio věcech k účelům církevním vě
novanýc h, důsledně i právo rozhodovati () zvonech &
kdy se jich smí užívati, náleži výlučně orgánům, kteří
povoláni jsou o záležitosti církevní sc starati, totiž du
chovním správcům. 5) Správní soud 13. listopadu 1891 č. 3586.
Srovn. rozhodnutí téhož soudu ze dne 13. června 1877. Srovn. archiv
sv. 47. str. 330 a n. — Podobně rozhodl o zvonech nejvyšší soud

roku 1873 č. 16083. v
“ĚÉŽÉQÉGŠF

Vyměřuje-lise konkurrence faráře při opravách
budov farních, sluší obnos na—Výživu(Unterhalts
quantum) systemovaného kaplana ——byt' i jeho

místo nebylo dočasně obsazeno — odcčísti.
Rozhodnutí správního soudního dvoru ze dne 2. ledna 1896 č. 6337 ex 1895

Budw. č. 9178.

Josef M., farář v L, proti min.osvěty a vyučování; rozhod
nutí z 28. července 1894 č. 15664 pcto. kcnkurrence při budo—
vách farních.

»Nález v odpor vzatý zrušuje se dle 5 7. zák. z 22. října.
1875, č. 36 ř. z. ex 1876.v '

lení těchto staveb! Kdo zodpoví toto ochuzování a ——drancování kostelních
záduší? Osud ll e l i odora mohl by všem býti poučením i — výstrahou!
Srovn. lI. Makab. 3. 23. a nn.

6) Tím je tato — dle církevního práva zcela jasná a dávno roz—
hodnutá otázka, že jsou totiž zvony res snerae, jež dle své povahy spa
dají do oboru a pod pravomoc Církve _ po tolikerých zbytečných sporech
konečně i světským soudem detinitivně rozřcšena. Le bylo i toto, at' tak
dímc, odjakživó právo Církve od jistých stran bráno v pochybnost, neslouží
naši době právě ke cti. Nepřízeň k Církvi ajejí orgánům, vždy více vzmá
hající se snaha obcí i jednotlivých společenstev po svéprávnostii vtakových
záležitostech,jež působnosti jejich naprosto se vymykají,
neporozumění zákonům anebkřivé jich vykládání, tytoa
podobné příčiny zavdaly podnět k otázce o užívání zvonů. Právo Církve prostě
ignorováno, nakupeno sofismat téměř do nekonečna; důležitá tato otázka měla
býti ve prospěch výstřednísamosprávy obcí neb jiných činitelů rozhodnuta, &
právo Církve takovými útoky povaleno. Naplnilo se Opětokřídlené slovo: »Coe
lum et astra petunt, et causa omnium est —stultitiax Dle této zásady »moder
ního práva—<.provede-li se důsledně, nebyl by správcem kostela farář, jakožto
de jure r e c to r e cc | es i a e, nýbrž dotyčné obecní zastupitelstvo, vjehož
čele by mohl náhodou státi třeba ——protestant nebo žid, a jež by se třeba
většinou nebo veskrz skládalo z katolíků »(lle matriky—r, jichž katolictví zá—
leží v tom, že jsou přítomni několikráte do roka »ofticielněc službám Božím!
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Důvo dy ro zh o d ovací. Nálezemv odpor vzatýmbylo
nařízeno, že stěžovatel jest povinen na náklad, který nutné opravy
farních budov v Leskově vyžadovaly, přiSpívati ve smyslu dekretu
dvorské kanceláře z 18. dubna 1806, pol. sb. zák., sv. 26., č. 31.,
jednou pětinou, a sice proto, jelikož dle přiznávky obnáší příjem
z obročí 768 zl. 62'/2 kr., a výdej po odečtení obnosu potřebného
na výživu kaplana per 350 zl. pouze 118 zl. 75 kr., tak že čistý
příjem per 649 zl. 87'/._. kongruu tohoto starého (altgestifteten)
beneficia per 315 zl. o 334 zl. 87'/„ převyšuje, pročež slušelo podle
odst. 6. shora citov., dvorn. dekretu příspěvek beneficiátův jednou
pětinou nákladů vyměřiti. — Stížnost tvrdí, že jest nezákonno,
nepři líží-li se z důvodu toho k výdejům spojeným s výživou
kaplana, jelikož toho času místo kaplana není obsazeno.

Správní dvůr soudní nalezl, že stížnost jest odůvodněna. —
Dle odst. 6. dekretu dvorské kanc. z 18. dubna 1806 jsou při
stavbách farních ke konkurrenci povinni oni faráři, kteří nad svou
kongruu a příslušné výživné quantum kaplanů potřebných vyka
zují přebytek kongruy převyšující obnos 100 zl. Dle spisů jest
zjištěno, že při faře jest systemisováno místo kaplana, z čehož
následuje, že sluší toto místo uznati za potřebné pro správu
duchovní

Ovšem jest též dle spisů zjištěno a nesporno, že toto místo
toho času není obsazeno; avšak okolnost tuto pokládá správní
dvůr soudní za nerozhodnou, jelikož jednak slovné znění shora
citovaného předpisu konkurrenčního nevylučuje vpočtení výživného
quanta určeného pro potřebného kaplana, není-li místo dočasně
obsazeno, a jelikož obsazení místa každou chvíli prakticky nastati
může, kdežto v zákonech není stanoveno, že a jakým způsobem
v takovém případě vyměřený již farní příspěvek na náklad sta
vební vzhledem na změněné poměry opraviti dlužno.

S tím se shoduje dekret dvorské kanceláře z 15. června 1827,
sv. 9., čís. 187., české provin. sb. zák., který nařizuje, že lze při
vypočtcní konkurrence ke stavbám farním za přebytek příjmů
obročnich pouze onen obnos pokládati, který vybývá po odečtení
kongruy farářovy a ostatních zákonných výdajů.

Rovněž neodporuje tomu ustanovení dekretu dvorské kan—
celáře z 9. května 1822, sv. 4., č. 163., české provinc. sb. zák.,
dle něhož musí každému faráři býti dovoleno sraziti sobě za
kooperatora, kterého je povinen u sebe míti a kterého skutečně
má, 200 zl. k. m. na jeho výživqueboť citovaný předpis zákonný
vydán jest k cíli upravení výpočtu kongruy za účelem zjištění
nároků na event. doplnění kongruy a jelikož v této příčině platí
zcela jiné stanovisko, než jaké rozhoduje při zjištění konkurrenční
kvoty beneíiciátovy, tož nelze ustanovení posléze citov. dekretu
dvorské kanceláře v tomto případě užiti.

jest totiž na jevě, že dle dvorského dekretu z9. května 1822
možno v případě obsazení vakantního místa kaplanského ihned
předsevzíti opravení 'dotačních poměrů beneňciátových, kdežto
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tohoto opatření v případech dvorského dekretu z 18. dubna 1806
vzhledem ku vlivu, jakým přispíváníbeneňciátovo na konkurrenční
kVOtu druhých konkurrentů působí, upotřebiti nelze. Poněvadž
pak rozhodnutí v odpor vzaté neuznává dotyčné quantum výživné
systemisovaného kaplana za položku výdejovou, slušelo je zrušiti.

JUDr. Podobský.
—»—©zz 7x9—%?

Romanarum (Zongregationumdecreta novissima.
S. Congreg. Episcoporum et Regularium.

Quibus sub conditionibus possunt moniales acci
perc haereditatemf

Beatissime Pater: Episcopus Zamorensis. in Hispania, ad
pedes S. V. provolutus, humillime exponit: N. N. Sanctimonialem
Ordinis Praemonstratensis in conventu civitatis \I., hujus dioeccsis,
ex Constitutionibus civilibus hispanícis jus habere ad haereditatem
capiendam, quae eidem contigit ex morte fratris presbyteri recens
defuncti. Hinc quaeritur:

1. An praefata Sanctimonialis, posita solemni rcligiosa pro
fessione, quam jamdiu emisit, licite in conscientia possit gestiones
agerez sive per se sive per procuratorem, ut haereditatem capiat
proprio nomine coram saeculari judice in bonum tamen totius
Communitatis. ut par cst; vel potius egeat, ratione voti pauper
tatis, legitima dispensatíone ad praedictas gestiones iuridicas agen
das ad haeraditatem adquirendam?

2. Dato quod dispensatione egeat: an haec eidem tribuí
possit a conventus Superiorissa, aut ab Episcopo, cui conventus
subst: vel necessario, ratione solemnis voti, a Sede Apostolica
obtineri debeat? — Demum, posita necessitate recurrendi ad Apo
stolicam Sedem pro praedicta dispensatione. Episcopus orator
suppliciter postulat :

1. Ut praefatae Sanctimoniali facultas tribuatur ad juridicas
gestiones per procuratorem instituendas ac perůciendas pro haere
ditate sibi ac proprio nomine capienda, quae in bonum cedat
totius Communitatis. —

2. Ut eidem Episcopo oratori sufficiens facultas elargiatur,
ut dispensare possit super vota paupertatis in casibus similibus ad
id, ut providere valeat pro urgentia, quae regulariter in iisdem
occurrit. — Et Deus . . . .

Sacra Congregatio Emorum ac Rmorum S. R. E. Cardina
lium negotiis et cosultationibus Episcoporum et Regularium prae
posita, super praemissis censuit respondendum, prout respondet:

Ad 1. et 2. providebitur in tertio.
Ad 3. Affirmative pro petita facultate tamen,

ut haereditas acquiratur monasterio.



— 159—

Ad.4. Affirmative pro petita facultate ad trien
nium pro casibus dumtaxat urgentibus, in quibus
nempe non suppetat tempus recurrendi ad Sanctam
Sedem.

Romae 15. ]anuarii 1897.
S. Card. Vannutelli, Praef.

S. Rituum Congreg.
Decreta S. Rit. Congr., licet ad particularium in
stantias edita, dcserviunt ad normam et examplum
pro iisdcm et similibus casibus in Ecclesia uni

versalL
MEXICANA.

Beatissime Pater, '
Rmus Dnus Prosperus Joseph Maria Alarcon, hodiernus Ar

chiepus Mexicanus, S. Rit. Cong. humiliter exposuit ea, quae
sequuntur:

Antiquissima consuetudo, quae Mexici viget penes Tertiarios
et Confratres B. M. V. de Monte Carmelo recitandi idiomate
_hispano officium parvum B. M. V. hodie quamdam pa
titur contradictionem. Exstat quidem super hac re responsio authen
tica S. Rit. Cong. in una SSmae Conceptionis de Chile,
qua expositaconsuetudo toleranda esse declaratur.
Tamen dubitatur, an memoratum decretum etiam ad Mexicanam
ditionem extendi possit. Sed alii dicunt non posse extendi ad
Mexicanam ditionem, cum non sit decretum generale; alii conten—
dunt evidenter posse, quia adsunt identicae circumstantiae et al
legant verba cl. Cavalieri: »l-labent Sacrae Rituum Cong. dccreta.
ut licet ad particularium instantias aut quaesita ea sint, ad nor
mam et exemplum pro iisdem et similibus casibus in Ecclesia
universali deserviant etc.a ,

Ad omnem ambiguitatem tollendam, idem Rmus Archiepus
Mexicanus & S. R. Cong. sequentium dubiorum solutionem efila
gitavit nimirum:

I. An in casu, responsio edita pro Republica de Chile rite
ad Rempublicam Mexicanam extendi possit ac valeat?

II. Quatenus negative ad 1., an possit pro ditione Mexicana
obtineri speciale .IndultumP

S. porro Rit. Congregatio ad relationem subscripti Secretarii,
audito etiam voto Commissionis Liturgicae, attentisque peculiaribus
circumstantiis, respondere censuit:

Ad 1. Affirmative.
Ad 2. Provisum in 10.
Atque ita rescripsit die 15. Jan. 1897.

CaietanusCard. Aloisi-Masella, S. R. C. Praef.
L+S. Diomedes Panici S. R. C. Secret.

eee——



Literární oznamovatel.
Věrný přítel kazatelů. Snadné řeči na neděle a svátky

s úvody a příklady, zejména pro ty, kteří pro pří
lišné a nenadálé práce nemívají pokdy k samo
statnému kázání. Napsal Václav Davídek, katecheta na
měšťanské a c. k. odborné škole v Turnově. Díl 1.

Neunavnýspolupracovník»Rádce duchovníhoc, dp. Václav
Davídek, katecheta v Turnově, ohlásil se opět na poli literárním
novým, velice zdařilým spisem: Jest to sbírka homiletických řečí,
populárně psaných, jež tím, že se buď nový úvod přidá
anebo že se nového příkladu užije, valně se pozměniti dají, tak že
jedné a téže řeči možno upotřebiti na rozličné neděle a svátky.
Tak na př. spisovatel v jedné řeči dokazuje: že dobré jest
přidržeti se Boha. Reči této možno přidánímjiného úvodu
použití: na první neděli adventní, na Nový rok, na třetí neděli
postní, na svátek všech svatých.

Řeči: Jedna mysl, jedno srdce —-možno použití: na
den sv. Josefa v Jednotě katolických tovaryšů a dělníků, na ne
děli po narození Páně, na svátek ochrany sv. Josefa, při nastou—
pení v duchovní Správu atd. Jak jsem již dříve podotkl, na konci
každé řeči připojeny jsou příklady a úvody, dle nichž se každá
řeč může rozšířiti a pozměniti. Zvláštní předností těchto řečí jest
hojnost vhodných příkladů, jimiž se dokazovanápravda
nejen objasňuje, ale i snadněji v mysli uchovává. Překrásné jsou
příkladyk řeči: Ježíše Krista poznáváme školou utr
pení. Na příkladech těch znázorněno jest, jak smutný byl osud
ženy, služebnictva, obecného lidu, nemocných a umírajících před
Kristem, zároveň ale také nad slunce jasněji vysvítá, že bez nauky
Ježíše Krista zaniká a mizí blaho ženy, služebnictva, obecného
lidu, nemocných a umírajících. Příklady tyto Se velice hodí
ke křesťanským cvičením v adventním čase a v postě.
Doporučujíce co nejvřeleji tuto sbírku kázání, těšíme se upřímně
na díl II. Dr. 703. Burian.
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l„isty homiletické.

Neděle devítník.

Proč a jak pracovatí máme.
»Co tu stojíte zahálcjíccP<

Mat. 20, 6.

Velice poučné jest dnešní svaté evangelium, obsahujío vážné
pravdy způsobilé k bedlivému rozjímání.

»Mnoho jest povolaných, <<praví Pán, »ale málo vyvolených. (
——jak výborně mohou tato závěrečná slova sloužiti k tomu, aby
naplnila nás Spasitelnou bázní a povzbudila, abychom dobrými
skutky vyvolení své sobčzzabezpečiti hleděli.

»Oko tvé nešlechetné jest, LCja dobrým jsem?: Tato otázka
byla vážnou domluvou a důtkou jaké se dostalo některým děl
níkům na jejich závist, a slova ta měla by i nás o hanebnosti a
ošklivosti závisti přesvědčiti. ——Pozorujeme- -li hospodáře v dneš
ním sv. evangeliu, tu zajisté musí se nám líbiti ta jeho poctivost
a spravedlnost, s jakou již napřed mzdu svým dělníkům určuje
a pak na večer bez prodlévání vyplácí, a ta poctivost měla by
býti vzorem vsem hospodářům. Než tyto a jiné díly evanfr'elia
ponechávám jednomu každému k volnému uvažování a chci něco
viCe jen promluviti o one otázce hospodářově kterou pronesl
k těm lidem, jež při zahálče na ulici zastihl. Řekl jim: »Co tu
stojíte, celý den zahálejíceřc

Hospodář sám miloval bedlivou práci; a proto vyšel již
časné, prk opět o třetí, šesté, deváté a konečně také ještě o je
denácté hodině, aby najal dělníky na vinici svou. A jako sám
pracovitost miloval, tak odporoučel ji i jiným, a proto s domluvou
prom uv.l k těm, jež při zahálce zastihl: »Co tu stojíte zahálejíceř
jdětež i' vy na vinici mou. .

Proto dnes chci o práci mluviti a ty dvě otázky zodpověděti
1..proč,
2.jak pracovati máme.

Rádce. duchovní. . 11/



PojednánL
I.PročrnánnapracovatH
Odpověď jest: protože tomu chce S á m B ů h a poněvadž

námsamýmprácenutnou &velmi prospěšnoujest.
a) Ano, Bůh chce, abychom pracovali. »Clověk rodí se ku

práci a pták k létání; psáno v knize jobově 5, 7. Kdyby první
lidé v stavu nevinnosti byli zůstali, byli by musili přece dle usta
novení a nařízení Stvořitele svého pracovati. Neboť Písmo sv.
zřejmě praví, že Bůh stvořeného Adama ihned do ráje postavil,
aby tana pracovaL

Když ale lidé zhřešili a stav své svatosti a nevinnosti ztra
tili, tu žádal a žádá Hospodin ještě přísněji na lidech, aby pra
covali. Bůh řekl totiž k padlému praotci Adamóvi a v něm všem
jeho potomkům hříšným: »V pracích budeš jisti ze země po
všecky dni života svého. V potu tváři své jísti budeš chléb,
dokavadž se nenavrátiš do země z kteréž vzat jsi.a A jak často
opakuje Bůh ve svatém Písmě Starého Zákona ten rozkaz Svůj.
aby hdé zahálky se vystHhah & pracovuosú silúeděh! jak čas“)
zjevuje Bůh tuto vůli Svou také v Zákoně Novém!

Dle zpráv starých otců církevních vykonával Pán ježíš dříve,
než počal učitelský úřad, ruční práce; a jak horlivým byl potom
v letech Svého veřejného života v pracích Svého povolání bož
skéhol A jak mocně zvláště v podobenství dnešního sv. evangelia
povzbuzuje k bedlivosti, s jakou práce povolání svého vykonávati
máme, slovy: »Co tu stojíte zahálejíce? jdětež i vy na vinici
mou!a Sv. apoštol Pavel rovněž často, a to velmi zřejmě, vybízí
k takové pracovitosti. Mezi jinými napsal také dvě psaní ku kře
sťanům v Thessalonice; v obou těch dopisech napomíná je k pil
nosti. Praví v prvnim psaní: »Prosíme pak vás bratři, abyste se
snažili svou práci konati a rukama svýma pracovati, jakož jsme
přikázali váma [. Thess. 4, 11. V druhém pak dopise staví jim
před oči svůj vlastní příklad a praví: »Nebo sami víte, kterak
máte následovati nás; nebo nebyli jsme mezi vámi nepokojní,
ani jsme darmo jedli chleba od koho, nýbrž v práci a v ondání,
ve dne i v noci pracujíce, abychom žádného z vás neobtěžovali.
Ne jako bychom k tomu nebyli měli moci, ale abychom se vám
dali za příklad, abyste nás následovali. Nebo i když jsme byli
u vás, to jsme vám přikazovali: Že nechce-li kdo dělati, aby také
nejedl. Slyšeli jsme zajisté, že někteří mezi vámi chodí nepokojně,
nic nedělajíce, ale všetečné věci činíce. Protož těm, kteříž takoví
jsou, přikazujeme, a prosíme pro Pána ježiše Krista, aby pokojně
pracujíce svůj chléb jedli.: 2. Thess. 3, 7. 12.

12dc1nocnč žádá od nás Bůh pracovuosr
b) Kdyby to ani nebylo tak přísným rozkazem Božím, aby—

chom pracovitými byli, jest to přece nutno pro náš časný
, věčný blahobyt. Zem;—naše pohříchu prokletou jest a nese
jen samé trní a bodláčí, nevzdčláva-li se praci namáhavou.
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A kdyby i někdo mnoho statku a majetku měl, jest přece nutnou
pracovitost k zachování jmění. »Málo, pravím, pospíš, maličko
podřímeš, maličko složíš ruce, abys odpočinul: a přijde na tebe
nouze jako běhoun, a žebrota jako muž ozbrojený.c Přísloví
24, 33. 34. A nelze upříti, že práce jest nám pramenem spo—
kojenosti, ač někdy trpkou se nám býti zdá. Při práci bedlivě
rychle utíká čas; nikdy nechutná nám spánek líbezněji, nikdy tak
spokojeně na odpočinek se neubíráme, jako po práci bedlivé.
Staré a neduživé lidi nic tak netrápí jako myšlénka, že již více
praeovati nemohou.

Zvláště ale prospívá práce k blahobytu našemu duchovnímu.
Práce zaměstnává rozum náš i srdce věcmi zbožnými, seslabuje
zlé žádosti, probouzející se ve smyslnosti, vzdaluje nás od tisícerých
příležitostí a pokušení ke hříchu, kdežto naopak zahálka počátkem
všech nepravosti jest. Duch Sv. praví Sám: »Nebo mnohé zlosti
naučila zahálkam Ecel. 33, 29.

Totéž praví dějepis.
Zahálka učinila čistého & spravedlivého Davida cizoložníkem

a vrahem, zbožného a moudrého Salomouna bezbožníkem a po
šetilcem, zahálka mnoho lidí rozšafných proměnila v h'říšniky
veliké.

Clověk zahálčivý podobá se líné, tiše stojící vodě: tato
ztrácí svou dobrou příchuť, a sotva že se ustojí, tu hnusná zví-.
řata v ní se hemžiti počínají.

Podobně děje se lenochovi: on ztrácí své nejlepší síly
životní a duševní a upadá ponenáhlu do nejošklivějších a nejše
rednějších hříchův a nepravostí. __

Proto jest tedy práce pravým dobrodiním pro lidstvo;
a když Bůh z trestu za hřích lidem těžkou práci uložil, stal se
tento trest zároveň ncskončeným dobrodiním, kterými Hospo
din lid od budoucích hříchů zachrániti chtěl.

Z toho všeho vysvítá tedy, proč pracovati máme! Bůh
tomu chce a práce nutnou jest pro náš časnýi věčný
blahobyt.

Nyní pokračujme v druhé otázce: jak máme pracovatiř
O tom v díle II.

2. Otázku, jak pracovati máme, zodpovídání zcela zkrátka,
rka,žes dobrým úmyslem pracovati máme.

Není-liž to smutné podívání, rozmilí v Kristu, když vidíme
člověka mladého, jenž dle výroku sv. evangelia celý den stojí
zaháleje. »Ceho jsi v mladosti své neshromáždil, kterak najdeš
v starosti svéřa Eccl. 25, 5. jak jinak to může býti, než že ten,
kdo v mládí lenivým jest, k stáru nuzákem se stává? Milí kře
sťané! To jesr jen slabým obrazem toho, co nás potká, když
váháme míti dobrý úmysl při práci své. My všichni nemáme zde
nikde místa zůstávajícího, my všichni toužíme po věčnostiJ co
pak tam budeme moci s sebou vzíti? Zajisté nic jiného, než po
klady těch dobrých skutků, které za života svého jsme nashro
máždili. Není to smutné, když povážíme, že mnoho jest takových

, 11*
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lidí, kteří s ohledem na věčnost lenivě tu stojí a žádných pokladů
nenabývaji? Ach, to .jest ta pravá a nejhorší zahálka. Ten, kdo
léta své nejlepší síly v mládí promeškal a ničeho pro své_Stářl
si nenastřádal, tenť několik let ve svém stáři nouzi trpěti musi;
ale kdo v časném životě promeškal vše, aniž by nějakých po
kladů pro věčnost získal, ten na věky trpěti bude. A jsou takoví
zahalečiř Ach, bohužel, jsou i mezi těmi, kteří ve dne v noci
pracují, běhají a se lopotí, kteří v staroSiech o sebe i o své takřka
se stráví, jsou mnozí, kteří zahálejí v pravém slova smyslu ajichž
týká se výtka božského I—Iospodáře: »Co tu stojíte, celý den za—
hálejíceřc A kdo to jsou?

jsou to oni lidé, kteří při svých pracích žádný dobrý úmysl
nevzbuzují. Neboť, když někdo při své práci _apři svém namáhání
jiného nehledá, než jen časný zisk a blaho časné, ten také více
nezasluhuje, ten pro věčnost lenivým jest. Platí o něm ta slova,
která řekl Pán Ježíš o fariseích, »že již přijali odplatu svoua.

A když někdo při práci nejen žádného dobrého úmyslu nemá,
nýbrž ještě k tomu pracuje s úmyslem zlým, při práci netrpělivým
jest, v Boha nedůvěřuje, a k tomu ještě nadává a proklíná, ach,
takový jest nejen pro věčnost lenivým, ale on shromažďuje si po
klady zlosti pro den hněvu.

Naopak, má-li člověk př své práci úmysl dobrý, koná li
vše ku větší cti a slávě Boží, na pokání za hříchy své, aby trpí
cího Spasitele svého odprosil, zkrátka, koná-li práce své z úmyslu
nadpřirozeného & při om ve stavu posvěcující milosti Boží se
nalézá, pak pracuje nejen pro čas, ale i pro věčnost. A jestliže
potom práce jeho s tím nejlepším výsledkem se potkávají již
v tomto životě časném, o, jak mnohem lepší ovoce za všecku
tu prácn čeká jej tam na věčnosti. Clověk takový hledal při práci
své Boha a království nebeské, a' Hospodin a nebe stanou se
mu také odměnou. »Já sám budu tvou velikou odměnou,< řekl
Hospodin k Abrahamovi; a Ježíš Kristus řekne k těm, kteří takto
pracovati budou, ta blahodatná slova: »Služebnící věrní a dobří,
protože jste nad málem věrnými byli, chci vás nad mnohem
ustanoviti, vejděte v radost Pána svého.: Kdo tedy s dobrým
úmyslem pracuje, ten není lenivým pro věčnost. Dobrý úmysl
jest v pravdě duchovní alchymie, duševní zlatodělství; dobrým
úmyslem proměniti můžeme obyčejné olovo vto nejdrahocennější
zlato; z prostě práce života vezdejšího učiniti můžeme skutky
života věčného.

A proto, moji milí posluchači! nemeškejme všecky práce
a podniky své konati s tím dobrým úmyslem, abychom vše činili
záslužně pro věčnost. »Ať jíme nebo pijeme aneb cokoliv jiného
činíme, všecko čiňme ku větší cti a slávě Boží.: Toť budiž heslem
naším! Každého jitra při ranní modlitbě umiňme sobě, že všecky
práce nastávajícího dne konati chceme ke cti a slávě nesmrtelného
a neviditelného krále. Mezi prací volejme často slovy žalmu 122.:
»Ajhle, jako oči služebníků obráceny jsou k rukám pánů jejich,
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jako oči děvky k rukám paní její, tak jsou obráceny očí naše
k Hospodinu Bohu našemux

S takovým dobrým úmyslem máme též při své večerní mo—
dlitbě'všecky své denní práce Bohu obětovati.

* :i:
*

Takto dnes vysvětlili jsme si tu otázku: »Co tu stojíte za—
hálejíceřc & poznali jsme, že nemáme lenivými býti. Máme pra-'
mvati, poněvadž Bůh a náš vlastní blahobyt toho vyžadují. Aby
chom ale při všech svých pracích pro věčnost lenivými nebyli,
máme vždy s dobrým úmyslem pracovati. Pracujme tedy proto,
abychom si mohli vydělati bohatý peníz mzdy nejen pro ten život
časný, ale také proto, abychom se dočekali klidného večera od
počinku věčného, pracujme jako věrní dělníci, abychom jednou
ta utěšená slova slyšeti mohli: »Služebníče dobrý a věrný, vejdi
v radost Pána svého.: Amen. Jan Gótschner.

Neděle I. po dev'ítniku.

Proč a jak máme slovo Boží poslouehatí.
.".an0 má uši k slyšení, slyšls

Luk. 8, 8.

Věru velmi důležito musí býti poslouchání slova Božího. To
poznáváme z dnešního nedělního evangelia. jak vážně volá k po
sluchačům Svým Pán: »Kdo má uši k slyšení, slyšla jak Vážně
těmi slovy nás napomíná, abychom slova jeho poslouchali! ——
Zároveň však učíme se zdnešního nedělního evangelia, že nestačí
jenom slovo Boží slyšeti, nýbrž že hlavní věcí při tom jest, kterak
je posloucháme. Neboť slovo Boží, jak ježíš Kristus učí, podobá
se semeni, jež rozsévač na poli svém rozsěvá; símě přináší sto-,
násobný užitek, když padne v zemidobrou, nepřináší však užitku,
když vzešlé símě buďto trní udusí nebo když na skále zaschne
a zanikne, nebo když konečně padne na cestu, kde bud' pošla
páno anebo od ptactva sezobáno bývá. Podobně děje se slovu
Božímu; poslouchá-li je kdo, ale potom ho zapomene nebo ďábel
přijda ze srdce mu je vyjme, nebo když v čas pokušení člověk
se zapře a přestoupí, nebo konečně, když přílišným pečováním
o zboží & rozkoše tohoto života je v sobě udusí, utlumí, potom
nepřináší užitku, potom poslouchání slova Božího člověku nic ne—
prospívá; jen těm jest k užitku, kteří slovo Boží nejen slyší, ale
také v srdci dobrém a výborném zachovávají &v trpělivosti užitek
přinášejí. '

jest tedy důležito, abychom slovo Boží pilně poslouchali
a jest důležito, bychom je řádně poslouchali. Nebude tudíž od
místa, když k vám dnes několik slov promluvím o poslouchání
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slova Božího.. Ukáži vám tudiž: 1. Proč — a 2. jak máme
slovo Boží poslouchati?

Kéž božský rozsévač požehná semeni mému, které ted' minim
rozsévati, aby v srdcích vašich v zemi dobrou padlo. Počínám ve
jménu Páně.

Pojednání.
1.Proč máme poslouchati slovo Boží?
Odpovídám: Poněvadž nám to ukládá povinnost k Bohu

a povinnost k nám samým.
a) e povinností k Bohu jest, abychom slovo jeho, učení,

jeho zjevení pilně poslouchali, tot' na bíledni jest. To žádá již
úcta, kterou jsme Mu povinni. Myslete si, nejmilejší! urozeného,
vkaždém ohledu dokonalého pána. jenž má synavcizině, myslete
si dále, že pán ten pošle svému synovi posla, aby ho o jeho vý
borných vlastnostech a o jeho vůli poučil, co myslíte, nejednal by
proti všeliké synovské úctě, kdyby syn ten posla nechtěl vyslech—
nouti? Zajisté, že ano. Než hledte! Všemohouci a nejvýše dobrotivý
Bůh mluvil kdysi ku Svým, v cizině, ——na zemi žijícím dětem, k našim
otcům, skrze proroky, konečně mluvil k nám skrze Svého jedno
rozcného Syna (cf. Žid ].) a mluví k nám až doposud skrze sluhy
Své -—kněze, nuže zdaž bychom nejednali proti úctě, kterou jsme
Mu povinni, kdybychom slov jeho slyšeti nechtěli? —-Aod, jeden
z vysvoboditelů Israelského národa za vlády soudců, přišel jednou
k Moabitskému králi Eglonovi a řekl mu: »Slovo Boží mám
v toběm A Písmo svaté dokládá: »Král hned povstal z trůnu.:
Kn. S. 3, 20. Takovou úctu měl pohanský ten král k slovu Bo
žímu. hned vstal, aby je vyslechl; o, jak zahanbuje pohanský ten
král mnohé křesťany, kteří nechtějí slova Božího s_lyšeti! Kdo
opovrhuje slovem Božím, opovrhuje Samým Bohem. Ci neopovrho
vali Bohem Athéňané, kteří dle Skutkův apoštolských, ač pořád
něco nového slyšeti si přáli. přece sv. 'ap. Pavla, když k nim
o Bohu a o jeho jednorozeném Synu mluviti chtěl, zkrátka od
byli těmito slovy: »Budeme tě o tom podruhé slyšeti.: 17, 32.
A neopovrhují Bohem podnes tací lidé, kteří samou ehtivostí po
poučení div by se neukousali, kteří však o naukách a poučeních
v kázáních obsažených ani slyšeti nechtějířl Chová-li kdo v srdci
svém jenom jiskru úcty k Bohu, ten zajisté kNěmu se Samuelem
volati bude: »Mluv, Hospodine, neboť slyší služebník Tvůj.
l. Kr. 3, 9.

Ale nejen úcta, ale i poslušnost k Bohu žádá, bychom slovo
jeho slyšeli. Bůh zřetelně a jasně naporučil, abychom slovo jeho
slyšeli. :Hlasitě volá Kristus Pán v dnešním svatém evangeliu:
»Kdo má uši k slyšení, slyš!< A důrazně pravil jindy: »Kdo
z Boha lest, slovo Boží slyší; protož vy neslyšíte, že z Boha
nejste.< jan 8, 47. - .

A ještě jasněji vyjádřil Kristus Pán vůli Svou, aby věřící
slovo Boží pilně poslouchali tím, že apoštolům ajejich nástupcům
jako první povinnost uložil, aby věřícím .slovo jeho přednášeli.
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Pravilť k apoštolům: »jdouce do veškerého světa, učte všecky
národy, učíce je zachovávati vše, což jsem koliv přikázal vám,
a aj, já s vámi jsem po všecky dni až do skonání světa.c Mat.
28, 20. A sv. Pavel píše: »Kaž slovo, nabízej v čas i v nečas,
tresci, pros, žehrej ve vší trpělivosti a učení.<<Il. Tim. 4, 2.

Povinností tedy, přísnou povinností k Bohu jest slovo jeho
poslouchati; kdo toho nečiní, ten opovrhuje Bohem a vinen se
činí hrubou neposlušnosti. _

b) Pravil jsem dále, že poslouchání slova Božího jest povin
ností k nám samým, a to lze snadno dokázati. O tom snad ne
bude žádný z vás pochybovati, že povinností naší jest pečovati
o vzdělání jak rozumu tak i srdce našeho. Rozum vzděláváme,
když se snažíme poznati pravdy a povinnosti našeho svatého ná
boženství, srdce vzděláváme, když jednáme podle těch pravd
a povinností. Kdo toho dvojího vzdělání nemá, ten nemůže po
znati, jaké jest jeho určení a povolání zde na zemi, ten nezná
svého konečného cíle, ten také nikdy nepozná prostředků, kterými
toho konečného cíle lze dosíci. Takový člověk tapá ve tmě,
bloudí. A teď se vás ptám, jak to vypadá se vzděláním rozumu
a srdce u těch, kteří slova Božího neposlouchají?

Z mládí mnozí z nich vzdělání toho si neosvojili, jsouce
v návštěvě školy nedbali, nebo při vyučování náboženství nepo
zorní. A dejme tomu, že z mládí pilně do školy chodili, pozorně
poslouchali výklad pravd náboženských, což nezapomnělijiž mnohé
z toho? Což není třeba, by si pravdy ty ob čas na paměť znova
uvedli, by pravdy ty si zopakovali? Č), velmi potřebným jest po—
slouchání slova Božího! Každodenní zkušenost potvrzuje slova má.
Ti, kdo opovrhují slovem Božím, bývají obyčejně nejnevědoměj
šími; opovrhují & bohužel rouhají se tomu, čeho neznají. První
křesťané jednali docela jinak, neboť Skutkové apoštolští o nich
praví, >že trvali v učení apoštolském.<< 2, 42.

Ale ještě důležitějším jest poslouchání slova Božího pro srdce.
Nedosti na tom, abychom pravdu jenom znali, třeba takévsrdce
ji pojati, o ní uvažovati; srdce musí povzbuzeno býti ku konání
ctností. Dobře dí prorok jeremiáš 12, 11: »Zpustne všecka země
zpuštčním, protože není žádného, kdo by to (co kázall rozvažoval
srdcem.< A tak je to také s mravností. Mnohý jest dobře v ná
boženství vycvičen, ale v čas pokušení nevzpomene si na pravdy
svatého náboženství a tak nechává ladem ležeti símě slova Bo
žího. Což prospěje vědět o budoucí smrti, 0 blaženém nebi,
o hrozném pekle, kdyžotom nerozvažuje? Naopak, zdaž člověkem
neotřesou slova, když dobře uváží slovo Písma svatého: »Pomni,
člověče, že prach jsi a v prach se obrátíšřv A zdaž nebude se
chrániti hříchu ten, kdo dobře uváží napomenutí Krista Pána:
»Co prospěje člověku, byt celý svět získal, ale na duši škodu
vzalřc A kdo by nebyl nadchnut ke všemu dobrému, když opět
uváží tato slova apoštolská: »Ceho oko nevídalo,...... to při
pravil Pán těm, kteří milují jej <



—— 168 ——

Tak se osvědčuje slovo Boží, kdybychom i tisíckrát už sly—
šené znova slyšeli. V takovém případě, jak dí svatí otcové, slovo
Boží působí .na „srdce naše jako kladivo, jež srdcejako skály tvrdé
drobí, působí na srdce naše jak oheň, jenž bažiny neřestí vysu—
šuie, jako Světlo, jež tmy zaplašuje, jako dvouostrý meč, jenž tělo
od duše dělí, jako vzácná rosa, jež půdu duše zúrodňuie, aby
sí'mě dobra v něm užitek stonásobný přineslo. Kdo však slova
Božího neslyší, ten se připravujeo všecky tyto mocné vzpružiny,
& proto také nemůže jednati dle poznaných pravd svatého ná
boženství.

Kdož by po tom, co jsem právě pověděl, ještě pochyboval,
že poslouchati slovo Boží jest svatou povinností naší jak k Bohu,
tak i k sobě samým?

Přikročmenyní k dílu II., kterak máme poslouchati
Slovo Boží? ,

2. Abych otázku tu dobře a zúplna zodpovídal, rozložím ji
ve tři menší otázky: »Co činiti máme před, při a po vyslechnutí
Slova Božíhořc

al Předkem a nejprve před posloucháním slova Božího mu—
síme hleděti srdce své očistiti, aspoň upřímnou lítostí nad svými
hříchy. [ pole, má-li sémě vzejíti, musí před setím nakypřeno
býti několikerým přeoráním a potom také od plevele vyčištěno;
podobně musíme i srdce svá od hříchův očistiti & sv. pokáním
zkypřiti pro přijetí slova Božího. Velmi případnčvte' příčiněpraví
Duch Sv. v knize Moudrosti: »V zlovolnou duši nevejde moudrost,
aniž bydliti bude v těle, kteréž poddáno jest hříchům.: 1, 4.

Za druhé na poslouchání slova Božího musíme se připraviti
vzýváním Ducha Svatého, aby v srdci našem roznítil onen
sv. oheň. který osvěcuje a hřeje, před nímž mrákoty duše prchají,
v jehož žáru všeliký rez duše mizí. Neboť musíme míti na pa
měti, co dí apoštol národů: »Nejsme dostatečni mysliti něco sami
ze sebe, ale dostatečnost naše z Boha jesta 2. Kor. 3, 5. Máme
tudíž, ne—liústy, tedy aspoň srdcem spolupěti píseň, kterou dle
starého křesťanského způsobu Duch Svatý na kazatele a na po
sluchače se svolává; máme se s Církvi sv. modliti: »Přijd', () Duše
přesvatý, světla svého bohatý paprslek rač na nás líti. Přijď, otče
nebohých, dárce darů přemnohých, rač nám mysl osvítit. Smyj,
co šered' zasáhla, ——svlaž srdce vyprahlá, -——raněné rač vyhojit.
— Srovnej, co je zkřiveno, — ohřej, co je studeno, —nedej duši
zabloudit.< Máme Ducha Svatého prositi, by, jakož otevřel srdce
Lydie, obchodnice s purpurem, tak také otevřel srdce naše &na—
klonil je k následování slova Božího. '

b) Co dělati při poslouchání slova Božího? Máme býti po
zorni a to, co se praví, na sebe a nikdy na jiné vztahovati.
Kněží, kteří přednášejí slovo Boží, mohou o sobě říci s apošto
lem Pavlem: »Na místě Kristově poselství konáme, jakoby Bůh
(sám) skrze nás napomínal.: II Kor. 5, 20.

]e-li tedy přednáška jejich slovem Božím. jaké tedy pozor—
nosti vyžaduje? Kdo pováží důstojnost slova Božího, ten zajisté
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chrániti se bude nejen vší ioztržitosti, ale především všeho ne-.
místného šeptání nebo spaní.

Dále nemáme nikdy slovo Boží na jiné, nýbrž na sebe samy
vztahovati. Kdo na jiné slovo Boží vztahuje, kdo se domnívá, že
druhého se týká a ne jeho, ten dopouští se hříchu nelaskavosti;
co samo v sobě chlebem života jest, to stává se mu kzáhubě, nej
lepší lék mění se pro něho vjed; ne, na sebe samy máme řečené
vztahovati. Máme následovati svatých apoštolů při poslední večeři.
'Kristus Pán pravil: »Jeden z vás mě zradí,< a tu jedenkaždý se
tázal: »jsem-li já to, Paneřx — jedenkaždý z posluchačů má
sám k sobě říci, co prorok Nathan Davidovi pravil. Když byl
prorok králi (řeči vypravování učinil o nespravedlivém, bohatém
muži, jenž chudého o jeho jedinou, milovanou ovečku připravil,
a když byl král rozhněván zvolal: »Hoden jest smrti muž, kterýž
to učinilla — tu pravil mu prorok: »Ty jsi ten mužlc a vytýkal
mu cizoložství, kterého se dopustil s Uriášovou ženou, a vraždu,
kterou spáchal na muži jejím.c »Ty jsi ten mužl< máme říci sami
k sobě, když se mluví o hříších, rozpustilý jinoch sebe zapome
nuvší, zapomenutá dívka, nedbalý hospodář, pomlouvačná a utr
hačná žena — zkrátka: Ty jsi ten muž! a když po pilném zpy-to
vání sebe: »jsem-li já to,?» nenalezneme příčiny, bychom sobě
řekli: »Ty jsi ten muži: (3, tenkrát neopovrhujme druhým jako
pyšný farizej, nýbrž děkujme pokorně Bohua uvažme slovo Písma
svatého: oQui stat, videat, ne cadat.<< »Kdo stojí, hlediž, aby
nepadllc

G) A co činiti po kázání? Slovo Boží jest chléb, jest po
krm pro duši; pokrm, má-li z něho tělu prospěch vzejití, musí
zažít býti, podobně musí také vyslechnuté pravdy napotom zpra
covány, na vlastní poměry upraveny, slovem: musíme o nich uva
žovati. Slovo Boží jest sémě. sémě však musí nejen rozseto,
nýbrž i zavláčeno býti, potom musí slunce na ně svítiti a je za
hřátí. déšť zase zvlaži'ti; podobného cos s pomocí Božích milosti
musí se také státi se slovem Božím.

Důkladné o něm rozjímání anvažování jest tedy přede vším
jiným potřebno. »Blahoslavení, kteří slyší slovo Boží & zachová—
vají jevx 11, 28.

Skoda toho krásného obyčeje, kdy hospodáři přijdouce domů
z kostela mluvívali s čeledíny a domácími o slovu Božím. —
Za druhé třeba následovati toho, co jsme slyšeli. Neboť dí
svatý apoštol Pavel: n\Iebo nevposluchači zákona spravedlivi jsou
u Boha, ale činitelé zákonax Rím. 2, 13.

Bez následování zůstává slovo Boží semenem, jež nikdy
užitku nevydá. Musíme následovati těch, kteří o slavnosti letnic
tázali se sv. Petra: »Co máme činitiPc a když jim svatý apoštol
řekl: »Ciňte pokání & pokřtiti se dej jeden každý z váslc napo—
menutí toho hned uposlechli, neboť jak nám Písmo svaté vypra
vuje, dalo se jich toho dne na 3000 pokřtiti. A musíme slyšeného
následovati bez odkladu, kdy nás milost Boží volá, musíme na
podobiti sv. Antonína, jenž jediným slovem: »Chceš-li dokonalým
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býti prodej vše a rozdej chudým, potom přijď a následuj mnec
k dokonalosti křesťanské pohnouti se dal a rozdav vše na poušť
se odebral a tam svatě žil. Kdo tak jednati bude, ten může býti
jist, že bude míti žádoucí užitek z každého slova Božího. Amen.

Alois Koudelka, farář v Nikolčicích na Moravě.

\

Neděle ll. po devítníku.
Příčina, pro kterou Církev svatá v těchto dnech staví

obraz utrpení Pána Ježíše před oči.

»Aj, vstupujeme do Jerusaléma, a Syn
člověka vydán bude pohanům, bude
posmívá-n a bičován &uplván, & když
jej ubičují, zabijí jej.. Luk. 18, 32.

jinak činí a smýšli tento svět a s ním lidé světu oddaní:
a jinak opět Duch Boží v Církvi svaté. Vidíme to patrně zvláště
v těchto dnech. Kdežto svět podává rozkoše smyslné a láká
k hýření a nestydatostem: Církev svatá přeje si pojmouti nás
vsoukromí, jako Spasitel Své učcnníky, ukazuje nám Pána ježíše,
jak naposledy koná cestu do ]erusaléma, dobře věda, co mu tam
nastává, hlásá nám, co mluvil Kristus apoštolům na cestě: »Aj,
vstupujeme do Jerusaléma a vyplní se všecko, co psáno jest skrze
proroky o Synu člověka; nebo vydán bude pohanům . . .:

Svět hýří, a Církev Boží již napřed ukazujic na půst, před
stavuje nám již dnes obraz umučeného Spasitele. Ale jako o apo
štolech praví sv. evangelista: »A oni tomu nic nesrozuměli, a bylo
slovo to skryto před nimi;c podobně i přemnozí křesťané. kteří
dle skutků svých jsou spíše pohané, podobně i nejeden z vás dnes
zde shromážděných dá málo na slovo Církve sv., neboť pro nezří
zenc' žádosti těla a světa platí o mnohých: »Oní tomu nic nesrozuměli
a bylo slovo to skryto před nimi.< Ale Pán ]ežíš, ačkoliv viděl, že
nerozumějí sv. apoštolé tomu, co pravilo svém utrpení, přece ne
jednou, ale častěji jim o svém umučení předpovídal; tak i Církev
svatá ni v čas nejhříšnějšího řádění nepřestává varovati a napo
mínati, ač mnozí tomu nechtějí rozuměti.

Proč ale přes to vše mluvival Pán ježíš apoštolům o Svém
utrpení — a proč Církev svatá v těchto právě dnech nám staví
před oči obraz tohoto utrpení, to jsou dvě otázky, na něž v dnešní
řeči své v krátkosti odpovím.

Pojednání.
l. »Aj, vstupujeme do ]erusaléma. a Syn člověka

vydán bude pohanům a když jej ulničuji. zabijí jej..
Proč, táži se, Kristus Pán mluvil tak často o Svém budoucím
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utrpení, přes to, že toho apoštolové nepochovali? Vždyť na tak
trudnou, žalostnou budoucnost rád si člověk nevzpomíná! Vždyť
nerad kdo připomíná často přátelům svým soužení & žalosti,
kterými v zármutek upadá srdce přítele! jaké měl tedy Pán
]ežíš příčiny, že takovým vzpomínáním rmoutíl Sebe i apoštoly?
Rozmilí, co kdo má rád, na to často myslí, o tom často mluví.
Z lásky k nám a to dobrovolně stal se Syn Boží našim Spasite—
lem. Z lásky k nám přišel na svět, aby slovem a příkladem Svým
nás vykoupil; z lásky k nám, dobrovolně a rád podstoupil Pán
]ežíš i ta muka i ta bolestnou smrt. A proto, ač bylo přehořké
to vzpomenutí, které vzahradě Getsemanské smrtelné úzkosti Mu
způsobily, Pán přece rád na to myslí, rád otom mluví. Co kdo
rád má, na to rád vzpomíná.

Druhá příčina byla ale ta, že chtěl Kristus Pán apoštoly Své
připraviti na to, co přijíti musilo, a čeho oni se nenadálí. Milo
valit oni Mistra svého nade všecko, bez Něho zdálo se jim, že
nemohou býti živi: a když měli pak viděti Pána svého spouta
ného, ztýraného, zbičovaněho, ukřižovaného: ach to bylo snad
více, než mohly snésti síly jejich. Mělit' toho, v Nějžto věřili, jako
v Syna Božího a Mesiáše, jehož kralováni nemělo býti konce,
toho měli viděti jatého, p'otupcného, zničeného: ach, to byla ve
liká zkouška pro víru jejich. Aby tedy vídouce klesati sílu a na—
ději svou, nepřišli o všecku víru, neupadli v zoufalost: proto jim
Kristus Pán tak často vyprávěl o Svém umučení, proto při po
slední pouti do jerusaléma připomíná apoštolům, že to všecko
musí trpěti, co psáno jest skrze proroky o Synu člověka, že
vstupuje do ]erusaléma, aby byl vydán pohanům, aby byl bičo
ván, tupen a ukřižován. \

Ale nejen k vůli apoštolům, i k vůli nám všem mluvíval
Pán ježiš tak často o Svém umučení. To jeho časté předpoví
dání zřetelně nám ukazuje, že všecko, co trpěl, trpěl dobrovolně,
ze Své vlastní vůle. »Obětován jest, protože sám chtěla ———praví
Písmo svaté. ——Bychom ani nehleděli na jeho všemohoucnost,
kteroužto mohl se vysvobodíti z rukou katanů Svých; zdaž ne—
mohl Kristus Pán, jenž věděl a napřed pověděl, co jej v Jem
salémě očekává, tenkráte vyhnouti se městu? Zdaž nemohlujití
mocí nepřátel, jenž znal den i hodinu, místoi způsob, kdy a kde
a jak jej lapiti chtěli fariseové. On se smrtí nevyhnul, avšak
napřed to pověděl, abychom věděli, že ani tenkráte, když svázán
stojí hlídán od žoldnéřů, není v jejich moci, netrpí přemožen,
nýbrž dobrovolně. Obětován jest, protože Sám chtěl.' A z toho
poznatí můžeme nevystíhlou lásku Spasitele k nám, spolu ale mů—
žeme se poučití, že i my máme rádi a ochotně snášeti všecko,
cokoli těžkého nás na tom světě potká: jestliže Pán ]ežíš dobro
volně tolik trpěl pro nás a nevyhýbal se kříží, ač mohl: čím
více my, kteří trpíme za sebe, máme býti trpělivi, & to tím více,
poněvadž netrpělivostí svou nemůžeme si těžkosti své zmenšiti,
ale spíše je zvětšujeme. »Láska,< jak dí sv. Pavel v dnešní cpi
štole, »láska jest trpěliva, láska všecko snáší, všechno trpělivě čeká.;
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2. Ale proč právě dnes předkládá nám Církev svatá tento
smutný předmět.? Obraz Krista jatého, uplvanóho, zbičovaného,
zabitého — jak ten hodí se k těmto rozpustilým dnům maso
pustním? Proč nenechá se toto čtení až na postní čas? Kdyby
nezdárnému synu při každém krejcaru, jejž hříšně promrhává,
postavil, se před oči obraz, jak těžko musil otec, matka jeho, ten
krejcar vydělati, kdy viděl ty slzy, tu žalost„ kterou jim pů-'
sobí, kdyby to vše pak viděl v hodinu hýření, snad by šel
do sebe, snad by se vzpamatoval. A hle. toto vše činí Církev
svatá, naše duchovní matka dnešního dne; poněvadž právě
v těchto dnech mají křesťané tolik příležitostí promrliati statky
duchovní, jichž nám Spasitel vydobyl, t. j. milosti Boží a duše
své pozbytí v nestřídmostech a hýření, v smilství a nestydato
stech, kteréžto nepravosti ani jmenovati se nemají mezi křesťany;
proto nám matka Církev dnes ukazuje Krista zbičovaného a ukři—'
žovaného, abychom vidouce, jak přetčžce a přebolestně dobýval
nám Spasitel očištění od hříchu, neposkvrnili v těchto dnech ni—
čemnými rozkošemi duši svou novýmihříchy. A věru, což může
člověka spíše přivésti k střízlivosti a zoškliviti mu hřích neči
stoty, než obraz umučeného ]ežíše a pomyšlení, že to vše trpěl
za hříchy naše! A proto dnes všíckni ochotně otevřete ucho
i srdce-své a„slyšte matku Církev, která ke každému z nás dnes '
volá hlasem prosebným: Aj, synu, dcero, Kristus Pán vstupuje
do jerusaléma, aby tam trpěl a umřel za spasení tvé, jdi vduchu
za Ním, dOprovázej Ho na té cestě poslední; patř, jak jest pro
tebe vydám pohanům a nevydávej těla a duše své hříšným po
hanským obyčejům, k jakým tě volá v těchto dnech hříšný svět;
aby lidskou přirozenost povýšil, proto dal se Pán ponížiti a bi
čovati; a ty bys chtěl opět opilstvím, obžerstvím, smilstvím v těchto
dnech zahoditi se pod zvířata a znovu Krista Pána hříchy .svými
bičovati a na zem uvrltovati? Aj, Kristus ježíš na rukou
i nohou za tebe jest přibit, a ty chceš rukama i nohama hříšné
hýřiti?

* _ *:;

Nuže tedy všíckni vtiskněte dnes v srdce svá obraz Krista
trpícího a- obzvláště v těchto dnech, když vás bude žádost hříš—
ného těla aneb pokušení světáckého člověka strhovati do proudu
hříšných radovánek, na Krista zbičovaného, trním korunovaného,
na kříž přibitého vzpomeňte a varujte se těch nepravosti, které
Ho znovu'vydávaji pohanům, jej bičují, uplvají, na kříž přibijejí.

Těmto slovům otevřete dnes srdce své, rozumějte jim a za—
chovejte je, aby o vás neplatilo: A oni tomu nic nerozuměli,
a bylo slovo to skryto před nimi. — ale abyste v těchto dnech
se již připravovali na čas postní a velikonoční, aby celé živo
bytí vaše bylo takové, že byste říci mohli: Aj, vstupujeme do
]erusaléma, do onoho nebeského, kdež nás nečeká utrpení, ale
věčná blaženost. Amen. + ]. Herčik.



Svátek svatého Matěje, apoštola Páně.

Život Svatého Matěje.

»Ne vy jste mne vyvolili, ale já jsem
vyvolil vás.< Jan 15, 16

Náš dobrý & pravověrný lid český uvykl od dávných dob
,spojovati se slavnostmi církevními též i_jiné doby památné, at
roční časy neb slavnosti a památky obecné nebo i národní. Ač
jaro nezačalo, bývá .přece svátek svat. Matěje jmenován prvním
svátkem jarním. Slunéčko zahřívá pozvolna svými paprsky ztuhlou
zem, sníh v době této často už taje a kůra ledová dostává trhliny,
z čehož povstalo pořekadlo: »Sv. Matěj ledy láme.: '

Dnes právě připadá'svátek svatého Matěje, jehož slavným
jménem tak mnozí křesťané byli obdařenkna křtu svatém. Za tou
příčinou pominu dnes evangelium nedělní, a“ přvhlédnu ku slav
nosti sv. apoštola Páně; vždyť v dobách starších bývaly svátky
všech sv. apoštolů dni zasvěcené. Proto i podnes musí každý
samostatný správce duchovní o svátcích sv. apoštolů právě jako
v neděli a ve svátek zasvěcený obětovati mši sv. za své osadníky.

Dnes hodlám pojednati o sv. Matěji, apoštolu Páně, a na—
značiti'vám, pokud znám jest, život jeho, i apoštolskou jeho čin
nost. jsoutě nám životy svatých jako vodítkem po cestách života,
jsoutě hvězdami vedoucími ku ctnosti a výstrahami před hříchem,
a tudíž mocnou polmutkou ku následování, zejména těm, kdož
jméno toho svatého na křtu sv. obdrželi.

Livot sv. Matěje, a poučení z něho bude obsahem dnešní
iné řeči kvám. Ty ale, sv. apoštole Páně, vypros mi na božském
Mistru daru vý'mluvnosti, kterou jsi hájil víru svat'ou, a ťěmto
nábožným svatou trpělivost, když ku tvému uctění promluvím ve
jménu Páně.

Pojednání.
Náš božský Spasitel konajc dílo vykupitelské nechodil Sám

po zemi Judské, ale měl svědky všech Svých činů. Vyvoliltě
72 učcnníků, a z nich 12 apoštolů. jedním z 72 učenníků byl
sv. Matěj, kteréž jméno v jazyce našem znamená »Bohodana.

Sv. Matěj slyšel svaté učení z úst Samého Spasitele, jehož
byl věrným následovníkem, viděl divy a zázraky, jež Spasitel
náš konal. Což divu, že miloval Pána ]ežíše, že za Ním spěchal,
kamkoliv kráčel? .—

Mnozí se domnívají, že byl v Betlémě ]udském narozen, a
že pocházel _zbohatých a nábožných rodičů. To však jest jisto,
že po dobu vyučováni se Spasitelem setrval.

Po na nebe vstoupení Páně byli sv. apoštolové shromážděni,
očekávajíce příchod Ducha Sv. Bylo tam na 120 osob, učenníků
a přátel Pána ]ežíše. A tu dle Skutků apoštolských 1, 15. vy
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stoupil sv. Petr a pravil k nim: »Muži, bratři! musí se naplniti
Písmo.: A vylíčiv zradu ]idášovu i trest jeho, doložil dle slov
žalmisty: »Biskupství jeho vezmi jiný. Proto z těch mužů, kteří
s námi jsou shromážděni po všechen čas, v němž vcházel a vy
cházel mezi námi Pán ježíš, počav od křtu janova až do dne,
v kterémž vzat jest od nás, jeden z těch musí býti svědkem
vzkříšení jeho.<<

I postavili dva, josefa, jenž měl příjmí Spravedlivý, a Ma—
těje. A modlíce se, řekli: »Ty, Pane, kterýž znáš srdce všech,
ukaž, kterého z těchto dvou jsi vyvolil, aby přijal místo poslu
hování a apoštolství.: I dal jim losy a padl los na Matěje, a při—
čten jest k jedenácti apoštolům. .

Tak se stal sv. Matěj apoštolem Páně, netoliko biskupem,
ale i zakladatelem Církve Boží. jako sv. Pavel zvláštním zjevem
Božím byl povolán za apoštola, tak sv. Matěj vůlí Boží. I plati
tu slovo Spasitele: »Ne, vy jste mne vyvolili, ale já vyvolil
jsem vás.a

Volba biskupů, kněží a jáhnů nikdy více se nedála losem.
Takým způsobem povolal Sám Bůh svat. Matěje k úřadu

apoštolskému. I nás, moji drazí, volá Bůh do stavu. v, němž
žijeme, i nás každého povolal k nějakému povolání. (), kéž
bychom povinnosti stavu a povolání plnili všichni věrně a svě
domitě, jako sv. Matěj. Přijaltě těžký úřad zbožným i pokorným
srdcem, věděl předobře, že za věrné konání jeho smrt mu bude
podstoupiti, že bylo mnoho, ach mnoho nepřátel víry Kristovy
a její hlasatclů. A přece, patřte. nerozpakuje se, státi se apošto—
lem a 'nésti přetčžké břímě svého povolání.

O, jak často jevime my v životě netrpělivost v povoláni,
jak často bývá mnohý člověk nespokojen se svým stavem! O, učme
se všickni od sv. Matěje sloužiti Pánu v tichosti a v trpělivosti.

Dle řeckých zápisův mučennických hlásal sv. Matěj evange—
lium nejprve v Judsku, v Kappadocii, později v Ethiopii, kdež
založil biskupství.

Obsahem jeho kázání bylo: »Musíme bojovati s tělem a ni
čeho mu v rozkoš nedávati, duši ale tužiti ve víře.< Vznešená ta
slova pronesena dle vzoru Samého Krista Pána, jenž taktéž Svým
posluchačům volal: »Chce-li kdo za mnou přijiti. zapřiž sebe sám,
vezmi kříž svůj a následuj mne.:

Žádosti těla protiví se ustavičně duchu našemu, žádost očí
a pýcha života jsou úhlavními nepřátely naší spásy, proti nimž
se musi člověk vyzbrojiti sebezapiráním, odříkáním se rozkoší,
aby je na uzdě udržel. Tytě nepřátely našimi, jež s sebou nosíme,

proto s nimi v boj vejíti dlužno. V boji tom p'otřebí jest
zbraní, jimiž jsou: mimo milost Boží důvěrná modlitba, přijímání
sv. svátostí, něžné to spojení se s Bohem. Pak zvítězíme, jak
Písmo sv. dí: »Když Bůh s námi, kdož proti námřx

Tělo musí podáno býti duši; duše jest panovníci, tělo to
liko služebnou. Tím dámei jiným příklad dle božského Spasitele:
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»Tak svět světlo vaše, ať vidí skutky vaše dobré a velebí Otce,
jenz' jest v nebesích.a

Dle pověsti zbožné byl sv. 'Matěj r. 64 po Kristu Pánu a
v 33. roce své činnosti apoštolské před shromáždění židovské vy
veden a obžalován, že dokazoval z Písma i proroků, že Pán Ježíš
jest pravý Mesiáš a Vykupitel světa. A když nadutý Anianus,
nejvyšší kněz židovský, Pánu Ježíši se rouhal, apoštoly za zlo
čince prohlásil, pozdvihl sv. Matěj očí k nebi a pravil: »Mileni
bratři! vyznávám veřejně, že hlásiti se k víře Kristově není zlo—
činem, nýbrž ctí, an Pán Ježíš pravil: »V posledních dnech na"—
zývati budu služebníky své jménem jiným.: Věřím a vyznávám,
že Ježíš Nazaretský, jehož otcové naši na smrt vydali, jest pravý
Bůh, pravý Syn, jedné podstaty s Bohem Otcem. jsem služeb
níkem Kristovým a tím ostanu až do konce života.:

Tu rozzuřil se nejvyšší kněz, jakož bezbožní lidé činívají, a
volal zlostně: »Rouhal se Bohu, nechat pyká za zločin svůj!
Kdo se Bohu rouhá, smrtí ať umře.“

Marny byly všecky pokusy, nástrahy, hrozby, odvrátiti sva—
tého Matěje od víry Kristovy, & proto byl odsouzen ku smrti
ukamenovaním.

I vyvedli sv. apoštola za město, aby ho ukamenovali. Tu
opětně napomínal sv. Matěj své zaryté bratry židovské, modlil
se hlasitě, děkoval Bohu za milost, že mu popřáno za sv. víru
trpčti a umírati.

Na to předstoupili dle zákona židovského 2 svědci, položili
ruce na hlavu jeho, ještě jednou proti němu svědčili, načež oba
na něho hodili první kameny a celé množství křikem zuři
vým kamenovali jeho. I pozdvihl očí k nebesům, odporoučel
ducha svého Bohu, až, zraněn a ubit lkamením zuřivců sklesl
mrtev na zem. jeho sv. tělo pochovali křesťané. Matka Kon
stantina Velikého, sv. l—lclena,nalezla hrob jeho, a dala svaté
ostatky jeho převézti nejprve do Ríma a část jejich do Trieru,
kdež se nalézá slavný chrám sv. Matěje. I u nás v Cechách jesi
mu zasvěcen chrám Páně na Sárce u Prahy.

Svaté žil, svatě skonal sv Matěj, a to pro víru Kristovu.
A my křesťané! jak začasté sobě nevážíme viry svaté, my dle
ni nežijeme, ba snad mnohý ji i tupí, v níž zrozen a vychován
byl. Uvažte, co vytrpěli svatí apoštolé a mučennici Páně, co
trpěl i sv. Matěj za víru svatou. Toho všeho my přetrpěti ne
musime, a přece býváme liknavými ve službě Boží, v zapirání
sebe, v konání dobrých skutkův, v hájení víry svaté. Mezi cizinci
hlásal sv. Matěj viru Kristovu, a tam mu neublížili, milvrádi ho
poslouchali, až přišel mezi své krajany, své bratry, ti ho uka—
menovali jako sv. jáhna Stěpána. ]aká to zaslepenost, jaká zlo
myslnost? _Plnilo se tehda slovo Kristovo: »Kdož pobožně žiti
chtěji, nátisky, protivenstvi trpěti budou.“ A slovo to platí po—
dnes. Až podnes nevymřela bezbožnost a zlomyslnost lidská, až
podnes Bohu věrní křesťané nátisky, útržky trpěti musí, až po
dnes má i víra sv. své odpůrce a protivníky, ba i mezi samými
křesťany.
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Než, blahoslaveni jsou Kristem, kdož protivenství trpí pro
spravedlnost; vždyť jejich jest království nebeské. A Hospodin,
jenž na židy sesílal tolikeré strasti, že rozptýleni světem se potu
lují, i zde na zemi dostihne zlomyslných pronásledovatelů a tupitelů
víry sv.; vždyt řekl: »Má jest pomsta.< Věrným křesťanům pak
řekl: szývej mne v den soužení, a vytrhnu tebe.a

O, vy všickni, kdož světíte dnes svátek svůj, vizte, jak veli
kého, jak slavného máte svatého patrona a mocného přímluvee
u trůnu Božího.
' K jedné věci umínil jsem sobě ještě poukázati. Jsou lidé
na světě, kterým mnohé krásné jméno se nezdá býti dosti hezkým,
dosti panským. Drazí v Kristu, vězte, že každý svatý pobožně,
ctnostně žil a příklad nám zanechal, abychom ho následovali.
Každý svatý se za nás v nebi přimlousz Otcové naši važili si
svatých patronů českých, vzývali své patrony křestní a chrámové
a dle nich opět dávali křtíti dítky své.

Na mnohé osadě jsem shledal, že v každé rodině má jeden
člen jméno sv. patrona kostelního. Tak v Milavčich u Domažlic,
kudy se sv. Vojtěch ubíral, naleznete samé Vojtěchy, v Klenčí samé
Martiny, a tak jinde. Tu a'tam mnohý ale nechce míti Matěje,
Vavřincea přece jsou to jména tak vznešená, mužů tak velikých,
mučenníků tak slavných. Zvláště ve městech bývají jména tak—
hledaná, a k tomu všelijak zpitvořena. My, nejmilejší, zůstaňme
jen při našich sv. orodovnících, žijme dle jich příkladu, modleme
se k nim-důvěrně, znejme se k nim, a vězme, že i oni se kinam
budou znáti před trůnem Božím.

* *
*

Poznavše život, působení i smrt apoštola Páně, sv. Matěje,
setrvejme u víře pevni, budme v pronásledování trpělivi, v životě
buďme pravými křesťany. Učme se od sv. Matěje snášeti proti
venství od nepřátel, odevzdávejmc ducha svého Otci, jako svatý
Matěj, jenž dnes oslavován jest po veškerém světě křesťanském.
Ty ale, sv. apoštole, budiž naším pomocníkem, přimluvcem a
ochráncem na zemi, abychom se po šťastné pouti pozemské
s tebou shledali na nebi. Amen. Josef Baar, bisk.notářafarář v Putimí.

Neděle l. v postě. .

Z čeho a čím má duše lidska živa býti, ina—liprávě žíti?
»Nc samým chlebem živ jest člověk;
ale každým slovem, kteréž vychází
z úst Božích.. Mat. 4, 4.

Z lásky, z nevýslovné lásky stvořil nás Bůh, 'nebot' stvořil
nás podle obrazu Svého pro věčnou blaženost; ano, On nás chtěl
i na této zemi míti šťastny a blažený, a proto stvořil pro nás
i ráj rozkoše. Pro hřích prvních rodičů stalo se celé pokolení
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lidské této blaženosti nehodným, ano i trestuhodným nejvýš, nebo
propadlo věčné smrti; a tu Bůh z nevýslovné lásky, an sobě
lidé sami pomoci nemohli, slíbil a v plnosti času také seslal
Mesiáše, Vykupítele, jenž jest Ježíš Kristus, Syn Boha živého;
]ežíš Kristus z lásky a poslušnosti k Bohu Otci a z lásky k nám
sstoupil s nebe na svět, přebýval mezi námi, snášel všecky strasti
a zármutky tohoto světa, vyučoval, pomáhal a činil všem dobře,
trpěl na těle i na duši _a podstoupil konečně pro nás a pro naše
spasení tu nejbolestnější a nejohavnějši smrt, učinil tak za nás za—
dost spravedlnosti Boží, smířil nás s Bohem, vykoupil a spasil
nás! Toto dílo vykoupení našeho máme sobě stále vděčně při—
pomínati a ovoce jeho si přivlastňovati; to máme zvlášť v tomto
svatopostním čase činiti, neboť proto Církev svatá tento čas usta
novila a zasvětila. O, kéž bychom v tomto sv. čase umučení a
smrt Páně vděčně rozjímali, ovoce jeji si přivlastňovali, čest a slávu
Boži rozmnožovali, a na svém spasení horlivě pracovali!

Než Pán Ježíš Svůj vykupitelský úřad nastoupil, odebral se
v třicátém roce věku Svého na poušť, kde se 40 dní a nocí
modlil a postil, a tak se k tomuto úřadu připravoval; tam byl
třikráte od ďábla pokoušen a zvítězil také třikráte nad pokušitelem;
a tam na poušť za Kristem Pánem vede nás v duchu také dnes
Církev svatá, abychom sobě v našich pokušeních na. Kristu Pánu
naučení a příklad vzali a podobně jako On v pokušeních zvítězili.
Pamětihodno jest to. co řekl Pán ]cžiš ďáblovi při prvním po
kušení; když Mu totiž řekl pokušitel: »Jsi-li Syn Boží, rciž, at'
kamení toto chlebovéjsow, odpovídaje Pán ježíš, řekl jemu: »Ne
samým chlebem živ jest člověk. ale každým slovem, kteréž vy
chází z úst Božích.: Při slovech těchto neměl Pán ]ežíš jen tělo
na mysli, ale zvláště duši, a proto poukázal slovy těmi i na to,
čím živa jest duše lidská, z čeho má živa býti, aby právě žila,
a tím života věčného dosáhla; na tomto životě duše a na spasení
duše má nám všecko záležeti a za tou příčinou ukáží nyní:
Z čeho a čím má duše lidská živa býti a se živiti,
aby právě živa byla a spasení věčného došla.

P oj e d n á n i.

1. Dříve než ukáží, z čeho má duše lidská živa býti, aby
právě živa byla, aby byla svata a blažena, povím, z čeho tělo
lidské živo jest a z čeho živo býti musí, má-li zdravé býti a žíti
dlouho. Jedno pravidlo &jedna zásada filosofická, která tak prav
divá jest, jako že jest slunce na nebi, zni: »Z čeho něco povstává
nebo se rodí, z toho i živo jest, z toho žije, trvá a se udržujea;
latinář dí: »Res, per quam causam nascitur, per eandem con
servatura ; o pravdě této přesvědčují nás v popředí byliny, stromy,
vůbec rostlinstvo. Tyto byliny ze země vyrůstají, a země je také
živí a zachovává; bez země hynou a zanikají; Vy-trhněte bylinu,
keř, strom ze zeměauschne, zamkne; zvířata jsou ze země a zem
je také živí, ze země jsou živa; kdyby země jim úrody nedala,
zahynou; mnoho-li zvířat zahyne na př. Zimního počasí, když vše

Rádce duchovní. 12
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jest sněhem hustým pokryto a zamrzlo. I tělo lidské jest ze země
a ze země jest živo; nedá-li Bůh dlouho úrodu zemskou, Umírají
lidé hladem; a kdyby si někdo umínil, že nebude z požitků země
požívati, musí zemříti. Nemluvňátko z matky mlékem mateřským
živo jest a se udržuje; ať pohodí matka nemluvně, a ono zahyne;
dospělý člověk živjest pak z matky přírody; má-li ale tělo z matky
přírody živo býti a zdraví zachovati, musí požitků země moudře
a střídmě požívati a věcí jedovatých se chrániti. — Než, proč
umírají lidé? An nás matka příroda, země, živí a trvá, mělo by
podle toho i tělo lidské trvati a sice tak dlouho trvati, pokud
země trvá, a to podle pravidla nezvratného: »Z čeho co pochází,
z toho se i živí a trvác. My vidíme ale, že země, příroda trvá,
a tělo lidské umírá, ano i všecko, co na zemi jest; a ani ten
nejdovednější lékař pomocí léčivých a hojivých sil přírodních ne
udrží ani jednoho člověka při životě, ano, ani sám sebe ne. Odkud
to? Zvracuje to snad ono nadzmíněné pravidlo? Nikoliv; ale to
právě dokazuje, že přirozené síly, přírodní síly tou pravou a hlavní
příčinou těla lidského nejsou; nebot' kdyby ony síly tou hlavní,
jedinou příčinou těla lidského byly, kdyby byly samy ze sebe
jediným původcem těla, musilo by tělo lidské tak dlouho živo
býti, dokud síly přírodní trvají; tomu ale tak není. a proto ne
může příroda tím hlavním a jediným původcem tčla lidského
býti; tou hlavní a poslední příčinou poslání těla lidského musí
něco vyššího a většího býti, než jsou síljr přírodní; a touto hlavní
a poslední příčinou povstání těla lidského, tím hlavním a prvním
původcem těla lidského jest Bůh. jak tomu také Písmo svaté učí
Bůh učinil první tělo ze země a On tělo lidské činí až podnes
pomocí sil přirozených: když Bůh nechce, nepočne se také tělo
lidské, a když chce, počne se i v životěmatek dříve neplodných,
ano i starých. Než tu mi namítne někdo: Proč umírá tedy tělo
lidské? Neboť když je Bůh věčný. tak by mělo i tělo lidské bez
konce trvati. Na to odpovídám: Tělo lidské umírá proto, že se
hned první člověk Adam dopustil hříchu, který my všickni po
něm dědíme; kdyby nebyl první člověk hřešil. byl by člověk
i podle těla nesmrtelným; člověk se odloučil od původce života,
od Boha. proto umírá člověk, duše opouští tělo. Co jest _vtom
případě hřích? Hřích není nic jiného, než to. cojestvytrhnutí by
liny nebo stromu ze země, uschne, jak již podotknuto bylo;
hříchem se ale člověk odloučil od Boha svého Stvořitele, vytrhl
se takořka z Boha a proto smrti věčné propadá duše a umírá
tělo lidské jako bylina ze země vytrhnutá, an duše příčinou života
tělesného jest, a hříšná a mrtvá duše z trestu tělo opouští a opu
stiti musí, neboť Bůh to řekl & poroučí to, řka v ráji: »Smrtí
zemřeš.< Mimo to Bůh proklel i zemi, odstranil strom života,
o němž dí Písmo: »Aby snad nevztáhl ruky své, a nevzal také
se stromu života a jedl by, a byl by živ na věky: vylmal Adama
z ráje rozkoše.x [. Mojž. 3, 22. 24. Tento hřích uvedl na zem
i jedy a nemoci na zvířata i lidi; proto umírá tělo lidské; ono
ale, ano má Boha za původce, opě bude pro zásluhy Kristovy
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vzkříšeno; odtud smrt; a proto nemohou nevěrci, kteříž Boha
Stvořitele upírají a smrt za pokutu hříchu uznati nechtějí, této
si ani vysvětliti; jak by také mohli sobě smrt rozumně vysvětliti
když tvrdí, že síly přírodní věčny jsou, že jest hmota věčná; a
co věčné jest, to nemůže přece umříti. Tělo ze země jest, proto
země, úroda zemská tělo lidské živí a udržuje dle vůle Boží ajak
dlouho Bůh chce, nebot Bůh poslední a hlavní příčinou početí
těla lidského jest; a tak vidíme tuto stvrzenou pravdu slov:
»Z čeho co pochází a se rodí, z toho se i živí a udržuje.< Než
z' čeho má a musí duše lidská živa býti, má—liprávě živa býti,
má-li svatou a blaženou býti?

2. Duše lidská musí a má z Boha živa býti, má-li právě
živa býti, svatou a blaženou se státi a zůstati. Počaté tělo lidské
není hned, jak se počne, živé, ale jest tak dlouho neživé, dokud
mu Bůh duši nesmrtelnou nevdechne; tedy teprv od vdechnutí
duše počatému tělu jest v životě matky tělo živé, počíná člověk
živý; duše jest z vůle Boží příčinou života lidského; proto není
také smrt nic jiného než rozdělení duše od těla. Než máme sku
tečně duši? Máme; každý člověk pozoruje na sobě vlastnosti,
které hmotě, tělu, nepřináležejí, akteré ani na zvířatech živých ne
pozorujeme; člověk má rozum, sebevědomí, svobodnou vůli, svě—
domí, cit spravedlnosti a práva, člověk ví, že jest buď odměny
nebo trestu hoden; tyto vlastnosti nemá žádné zvíře a žádná
hmota; tyto vlastnosti a mohutnosti mohou tudíž jen duchu při
náležeti; podle toho nemůže původcem duše lidské hmota býti,
síly přírodní, neboť, čeho kdo nemá, to také dáti jinému nemůže;
duše naše jen od nejvýš moudrého, sebevědomého, svobodného
a spravedlivého ducha, od Boha, pocházeti může; atomu učí
také víra naše, nebot dí Písmo svaté: »Navrátí se prach (tělo lidské)
do země své, odkud byl, a duch navrátí se k Bohu, kterýžjej dal.:
Kazat. 12, 7. Clověk musí tedy co do duše z Boha žití, má-li právě
živ býti; duše, která z Boha živa jest, svatě a právě jest živa. Z Boha
živi byli první rodiče, když z ruky Boží vyšli; oni věrou a dů
věrou v Boha, úctou a poslušnosti ssáli z Boha pravdu. milost,
světlo duchovní, sílu a život. Než netrval tento život prvních lidí
dlouho; pokušitel a ten lhář od počátku zasadil se oto, aby
první rodiče z Boha život duchovní, pokrm duchovní nečerpali;
a co učinil ďábel? Chceme-li, aby strom uschl, nepotřebujeme nic
jiného učiniti, než kořeny podseknouti; a tak podsekl ďábel
i prvním rodičům ty kořeny, pomocí kterých z Boha světlo, milost
a sílu čerpali, víru totiž, důvěru, poslušnost a úctu; proto pravil
jim: »Nikoli smrtí nezemřete (t. j. nevěřte, že zemřete, budete-li
ovoce stromu toho jisti; Bůh vám to zakázal jen proto,) an ví,
že v kterýkoli den budete jísti z něho, otevrou se oči vaše, a
budete jako bohové, vědouce dobré i zlé.: [. Moj. 3, 4, 5_

Slovy těmito ďáblovými nechali se první rodiče () víru
lásku, úctu a poslušnost v Boha oloupiti, nevěřili Bohu, ale uvě:
řiliďáblu, neposlechli Boha, ale ďábla, počali čerpati život duchovní
z ďábla a ne více z Boha, odpadli od Boha a přidrželi se ďábla,

12*
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a jedli ovoce stromu a tak zhřešili. Tento hřích byl pro první
rodiče tolik, co jest podtnutí kořenů u stromu, co jest vytrh—
nutí stromu ze země; on byl smrt duše prvních rodičů a duše
všech nás,ježto od Adama pocházíme všickni; tento hřích byl du
chovní vytrhnutí duše z Boha, odpadnutí od Boha, vykořenění
z Boha; an duše jen z Boha právě, svatě a blaženě živa býti
může, nemohla více sama ze sebe svaté živa býti a blaženou se
státi; jako se ze země vytrhnutý strom sám nemůže do země
zase zasaditi a v ní se zakořeniti, tak to nebylo ani člověku
možno; a kdyby se Bůh nebyl smiloval, věčná smrt by zastihla
nás všecky. Tu bylo lidem nebeského nějakého zahradníka po
třebí, který by nás opět v Bohu zakořenil, nás s Bohem smířil
a zase spojil; a takového také slíbil a seslal Bůh v plnosti času,
jest to Ježíš Kristus, Syn Boha živého.

3. Ježíš Kristus učinil všecko, abychom zase z Boha živi býti
mohli; On Syn Boha živého spojil se s námi Svým vtělením,
a již tím nás zase s Bohem Otcem spojil; On usmířil Boha roz
hněvaného na nás, udobřil I—Io,učinil spravedlnosti Jeho zadost;

'a tak nás v Bohu opět zakořenil, že z Něho opět živi býti mů—
žeme, a to právě ku svému časnému a věčnému blahu; On nám
zjevil všecku pravdu vydobyl milost Boží, světlo a sílu; On se
stal pro nás cestou, pravdou a životem; On vlil v nás opět víru,
naději a lásku, abychom z Boha život čerpati mohli. Tímto
vším nás Pán Ježíš znovuzrodil; a an nás takto
znovuzrodil, z koho máme a musíme živi býti podle duše, aby
chom právě ku své blaženosti živi býti mohli-.> Duše naše musí
z Ježíše Krista živa býti, neboť an pravdou jest, že z čeho co po
vstává, z toho i živo býti a se udržeti může, a an nás Pán Ježíš
Svým vtělením a Svou smrtí znovuzrodil, musíme nyní z Pána
Ježíše a skrze Něho z Boha Otce živi býti; proto se nazval Pán
Ježíš také životem naším, řka: »Já jsem životla

Z Ježíše Krista mUsíme tedy živi býti, chceme-li právě z'ivi
býti, svatě totiž, chceme-li života věčného a pro tělo slavného
vzkříšení dojíti; proto žádá na nás Pán Ježíš, abychom v Něho
& v Jeho učení věřili, Jeho milosti a zásluhy si přivlastnili, Jeho při
kázání poznali a ostříhali, Jeho tělo a Jeho krev v nejsvětější Svátosti
oltářní požívali, v Něho doufali a Jeho milovali, k ranám Jeho se
utíkali; kdo to činí, ten také pravě z Pána JežíšeaBoha z'iv jest.

Pán Ježiš nás znovuzrodil; než toto znovuzrození působí
v nás Duch Svatý na křtu svatém, neboť tam býváme od Ducha
Svatého pro zásluhy Kristovy skrze vodu a Slovo Boží nově stvo
řeni a k životu věčnému znovu zrození; an nás i Duch Svatý
znovuzrozuje, musíme býti z Ducha Svatého živi, chceme-li právě
živi býti, nebot z čeho co povstává a se rodí, z toho i živo býti
musí; proto musíme i v Ducha Svatého věřiti a dout'ati, a On
udělí také Svých sedmero darů, že svatě živi budeme, aspoň
svatě živi býti můžeme.

4. Kdo nás ale křtil? Nás křtila Církev svatá katolická,
neboť jí poručil Pán Ježíž křtíti; ona nás tedy pro zásluhy Kri
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stovy & skrze Ducha Svatého znovuzrodila, že jsme se nestali jen
údy jejími, ale i opět milými dítkami Božími. ZCírkve svaté kato
lické živi býti máme, a to tím jistěji, an jedině s Církvi kato
lickou Pán Ježíš a Duch Svatý jest, jak tomu také Pán Ježíš
učil. Mat. 28, 26. Jan 14, 16. Církvi Své svěřil Pán Ježíš a roz—
dávati velel všeeken pokrm duchovní, jenž jest: slovo Boží,
pravda, milost, sv. svátosti, oběť mše svaté, zásluhy Kristovy;
a „proto z Církve katolické musí býti duše lidská živa, má-li právě
živa býti; onajestjedíně pravou Církví Kristovou, což též z pra
vidla: »Z čeho co povstává, z toho se i udržuje,<x poznati lze;
Církev katolická trvá, vder tomu, že svět a brány pekelné na
ni stále dorážejí a útokem se na ni ženou; kdyby byla z lidí,
kdyby tedy pravou Církví nebyla, přemohly by ji brány pekelné
a svět:; ani ji ale přemoci nemohou, jest důkaz, že z Boha jest,
že z Boha a za pomocí Boží trvá; všecky ostatní církve pomijejí,
protože z lidí jsou a že jen tak dlouho trvají, pokud moc a pří
zeň lidí je udržuje, jak to na př. na církvi ruské, protestantské
a jiných vidíme; tu platí slova Gamalieolova: »Iestližeť z lidí jest
ta rada, nebo to dílo, rozpadnet' se: pakliť z Boha jest, nebudete
ho moci zrušitix Skut. 5, 38. Kdo živ jest z církví lidských, neprávě
živ jest; židé nyní po výtce z talmudu živi jsou; odtud pochází,
že se i těch nejkřiklavějších nespravedlností dopouštějí tací židé.

5. Z koho ještě má duše naše živa býti;> Z chrámu katoli
ckého; nebot katolický chrám Páně není jen místo modlitby, ale
i dům chleba a pokrmu duchovního. V chrámu Páně káže kněz
katolický slovo Boží, pravdu; zde vybízí lid, aby podle učení
Kristova živ byl, přikázaní Boží zachovával; zde koná oběť mše
svaté, zde rozdává sv. svátosti, zde se Pán ]ežíš podává za
pokrm duším našim v nejsv. Svátosti oltářní, zde se modlí kněz
za vás a za duše v očistci, zde jest trůn milosti a milosrdenství,
zde sobě nejjistěji křesťan vroucí modlitbou všecku milost pro duši
a všeeku pomoc pro tělo vyprošuje.

*

Poznali jste nyní, z čeho živa býti má, a z čeho živa býti
musí duše lidská, má-li právě živa býti, svatou & blaženou se
státi; ona jest stvořena a tělu přistvořena od Boha, od Krista
Pána jest na kříži znovuzrozena, kteréžto znovuzrození nám při
způsobuje Duch Svatý na křtu svatém, který Církev uděluje; a
tento Pán ježíš a Duch Svatý působí skrze Církev svatou, skrze
papeže, biskupy a kněze Páně, živa musí tedy býti: z Boha, je—
žíše Krista, z Ducha Svatého, z Církve a chrámu Páně, má—li
právě živa býti, jako musí bylina ze země živa býti, neboť nade
vši pochybnost jest pravdivé to pravidlo a ta zásada: »Z, čeho
co pochází, tím se i udržuje, z toho živo býti musí.

To všecko ví ďábel; on ví, v čem život duše záleží, čím
duše právě se živí, a proto hledí ve své zlobě'a závisti člověka
o víru připraviti a k hříchu svésti; jako podt'al ďábel ten hlavní
kořen v srdci Adama, víru totiž, řka k němu, aby nevěřil že
umře, a jako ho svedl k neposlušnosti, k hříchu, tak usiluje b to
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zvlášť nyní ďábel; on podtíná v člověku ten hlavní kořen, víru,
a svádí ho pomocí svých náhončí, pomocí tisku, rouhavých a ne
věreckých novin a spisů, pomocí zlolajícich řečí a pohoršenim,
aby neuznával žádné autority a moci nad sebou, aby neposlechl
nikoho; a nesmyslní mu věří a proto volají s ďáblem: »Pryč
s vírou a poslušnosti, pryč s každou autoritou a mocíe, & ne
věrci tito počínají si tak, jakoby byli neomylni. jakoby věd ěl i,
že není nic pravda, co Bůh zjevil a čemu Církev učí; jakoby
neomylně věděli, že není Boha, věčnosti, hříchu, soudu a pekla;
zatím jest toto jejich vědění jen zbožné přání, jen lichý, ničím
odůvodněný domysl; a ďábel, aby přilákal do tenat svých více
lidí, nazval tuto nevěru, tyto bludy a nevázanost: »osvěta,
pokrok a svoboda,< a zatím jest toto vše pravé tmářstvi,
blouznění a otroctví těla, světa a ďábla; všichni tito, kteříž pří
sahají na tuto lichou osvětu a svobodu, a na ten lichý, ďábelský
pokrok, nežijí z Boha, ale z ďábla; a jejich život dokazuje a
skutky jejich dosvědčují, že duše jejich z ďábla živa jest.

Z koho chcete nyní vy živi býti.> Z Boha anebo z ďábla?
Zajisté, že ?.Boha, a proto se Boha držte, víru čistou zachovejte,
slovo Boží poslouchejte. nečtěte knih ncvčreckých &oplzlých, nepo
slouchejte řečí rouhavých a hříšných, neboť to jest pokrm ďáblův;
modlete se. chrám Páně navštěvujte, Církev slyšte, sv. svátosti
hodněpřijíinejte, k stolu Páně přistupujte; tak činíce, budete
z Boha živi; a jestliže jste hřešili, k ranám Kristovým se utí
kejte, nebot hříšník jest živ ze zásluh Kristových a z milosrdenství
Božího, jestliže pokání činí. Budete-li z Boha a podle Boha živi,
budete zde již šťastni, umřete v Pánu blaženě, andělé strážní
budou s vámi a po smrti vás doprovodí k trůnu Božímu. Amen.

Jan Podlaha, bisk. vikář a os. děkan v Stálci.

Opuštěný Ježíš na cestě popravní
& naše doba.

Sedm řečí pro dobu svutopostní napsal A N T () N Í N H 0 E F M A N N.
kooperutor u sv. Ludmily v Král. Vinohradech.

].

Jerusalem opustivší Ježíše obrazem lhostejnosti
náboženské.

»Tedy vydal jim ho, aby byl ukřižován.
[ pojali ježiše a vyvedli. A ncsa sobě
kříž vyšel na to místo, kteréž slove
popravné a židovský Golgotha.:

Jan 19, 16. 17.

V milém kruhu rodinném ditkami obklopena sedí matka.
Vážná jest její tvář odpovídající vážné chvíli. Náhle vstává, sjímá
se stěny obraz. upřeně naň se dívá &podává ho dítkám. Všechny
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upírají zrak na obraz, jsou jim dobře známy ty drahé rysy tváře,
jest to obraz drahého v Pánu zesnulého otce. Rozpomínají se, že
přiblížila se výroční památka jeho úmrtí. A matka béře dítky
za ruku a vede je ven ke hrobu otcovu, tam v polokruhu zbožně
poklekají & skloněnou nad hrobem hlavou táhnoujim vzpomínky,
jak velice miloval je otec, jak se napracoval pro ně, co všechno
jim obětoval, co vytrpěl, jak bolestně umíral . .. Slza dere se
v oko a zkrápí hrob, srdce se rozehřívá láskou znovu obrozeynou
a rty šeptají s vděčností: Klidně tu spi, dobrý otče, my chceme
býti pamětlivy napomenutí tvých, zbožným životem chceme ra
dost a čest působiti jménu tvému, splatiti lásku tvou! ————Ta
kovou matkou jest Církev naše drahá. Kdykoli přiblíží se výroční
upomínka utrpení a smrti Páně, káže služebníkům svým, aby cho
pili sv. kříž, obraz Pána Ježíše a postavili vám jej živě před oči,
v kázaních svatopostních připomněli vám bolestné Jeho utrpení
a přehořkou smrt, aby i ve vás láska k Pánu obrozena byla a
vy úžeji a pevněji u velikonočním sv. příjímání k Němu se při
vinulí. Dle výroků svatých Božích jest utrpení Páně knihou mou—
drosti nevyčerpatelné; kde ale začíti a kde skončiti? »Tedy vydal
jim ho, aby byl ukřižován. I pojali Ježíše a vyvedli. A nesa sobě
kříž, vyšel na to místo, které slove popravné a židovsky Gol
gotha,a tato slova sv. Jana budou nám vodítkem Doprovodíme
Pána Ježíše na celé cestě popravné, zastavíme se i pod křížem
Jeho a budeme rozjímatí, kterak opuštěn jest Pán Ježíš a proč,
jakých zbraní užili nepřátelé, by osamotili Ho a poznáme, co
dělo se na cestě kalvárské, že děje se i dnes, --»—opuštěný
Pán Ježíš na cestě popravné jest obrazem naší
d o b y.

Vizme božského Mistra, an vychází z Jerusaléma na smrt.
Kdo Ho doprovází v zástupu? Tot věšína fáriseů a žoldnéřů,
kteří bijí a pohánějí Jej v před, a přátel Jeho tak málo. ach běda,
tak poskrovnu málo. Z Jerusaléma vychází, z toho Jerusaléma,
jenž před krátkým časemjako krále Ho vítal a v nadšení pozdra
voval. Za zločince na smrt uprostřed dvou lotrů vedeného se stydí.
Jen hlouček věrných přátel jde ssebou, široké vrstvy jerusalemské
zůstávají doma v netečnosti a lhostejnosti, an jediný pravý Me
siáš Israele vlečen jest na popravu. Tento veliký Jerusalém ve
lhostejnosti své zda není obrazem i dnešní lhostejnosti náboženské
širokých vrstev, jimž jedno jest, zda Kristus tupen & souzen, zda
Kristus od nich s milostí Svou se vzdaluje?Tato lhostejnost
náboženská, která připouští, by Ježíš duši pomalu se vzdaloval
a velice nebezpečna jest, vedouc k úplné opuštěnosti ——k nevěře,
budiž předmětem prvního našeho rozjímání.

Kriste, Králi k smrti odsouzený a křížem obtěžkaný, Ty
Sám nás slliž a osvěcuj!

Pojednání.

1. Vlažným jest křesťan, který sice nezanedbává docela spa
sení svého, ale také nemá pravé horlivosti Pánu Bohu sloužiti a



_ 184 _.

o spasení své se starati. Vlažný křesťan není tedy nevěrec, má
se na pozoru před smrtelným hříchem, plní nejnutnější povinnosti
křesťanské, ale schází mu horlivost lásky, sebezapření a obětov—
nosti, vyhýbá se všemu namáhání a obtížím, chce křesťansky, ale
pohodlně žíti. Proto opomíjí mnoho dobrého, co by činiti mohl
a měl, vykonává pak dobré jenom povrchně &řemeslně, nic sobě
nedělá z hříchů lehkých a při tom se považuje za řádného kře
sťana, který má království nebeské jisto, snad se tím i chlubí a
chvástá, že je řádným katolíkem. Krátce chce sloužiti dvěma pá
nům: Bohu i svět-1, — myslí, „že Pán Bůh jest žebrák, kterému
dáti může, co chce, zapomínaje, že Bůh jest naším svrchovaným
pánem, celí že mu náležíme a z celého srdce svého, z celé duše
své, ze vší mysli své, ze vší síly své že Ho milovati máme.

Takový stav člověka vlažného jest ale velice Škodlivý, nebot“
vlažný křesťan zanedbává nesčetné příležitosti, aby rostl v milosti
Boží a tím se olupuje o mnohé zásluhy pro věčnost. »Každému mají
címu,< praví Spasitel v Mat. 25, 29., »bude dáno a bude hojně míti,
od toho pak, který nemá, i to, což se zdá. že by měl, bude odňato.<

Stav člověka vlažného jest i povážlivý a nebezpečný, anoť
jest k obávání,- že v milosti dlouho nesetrvá a ponenáhlu do
hříchů těžkých upadne, aby na věky zahynul. Vyblednou barvy,
na něž slunce dlouho svítí. jestli se dosud hříchu těžkého nedo
pustil, na jak dlouho může mu odolati, povážíme—liporušenou
přirozenost lidskou, která spíše za tím se nese, co smyslům &po—
hodlnosti lahodí? »Lhostejnost je slabost vůle dobré konati, zvláště
nechuť k božským věcem,: praví sv. Tmáš Aquinský. Jak dlouho
odolá hříchu smrtelnému, uvážíme-li nedostatečnost modlitby člo
věka vlažného? Ke skutkům dobrým, k vytrvalosti v dobrém po
třebí jest nevyhnutelně milosti pomocné a Bůh musí pokorně za
ni prošen býti. jak dlouho uchráni se hříchu smrtelného, uváží
me-li bezstarostnou důvěru o sebe sama člověka vlažného. »Ko
nejte spasení své s bázní a třeseníma volá sv. apoštol, Filip. 2,
12; a sv. Bernard di: »Kdo jen na sílu svou spoléhá, opírá se
o hůl, která brzy zlomena bude.: Uvažme také, kterak Bůh ne
návidí člověka vlažného, tak že záhy opustí jej. >>Zlořečený,kdož
dělá dílo Hospodivo lstivěh jerem. 48, 10. ——»Vím skutky tve',
že nejsi ani studený, ani horký; ó, bys studený byl aneb horký;
ale že jsi vlažný a nejsi ani studený, ani horký, počnu tě vyvr
hOVati z úst svých. Neboť pravíš: Jsem bohatý a mám hojnost
a ničeho nepotřebuji a nevíš, že jsi ty bídný, a ubohý, a chudý,
i slepý, i nahý.: Zjev. 3, 15—17.

jak tuhý boj podstoupiti třeba proti. tělu, světu a ďáblu,
když pokušení nastane! Mužové svatí a spravedliví v takových
okamžicích se třásli, kolísali a klesli, kterak potom vlažný ob—
stojí, jestli Bůh zvláštní milostí nepřispěje? A vlažný milostí
s nebes hojně nabízených nepřijímá a nepoužívá. Spíme-li my —
dí sv. Basil ———jsme-li ve svých skutcích leniví, Spí i Bůh ohle
dem na nás, t. j. opouští duši, která milosti ladem nechá ležeti.
— Což ale nejhoršího jest, kdo déle ve vlažnosti setrval, tomu.
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jest těžko pomoci, jen zřídka kdy se vzchopí, by přemohl vlaž—
nost a záhubě ušel, neboť ona ho uspala namlouváním, že jest
dobrý křesťan, že není vnebezpečí. Slyšme tu vhodné přirovnání
jistého spisovatele:*) »Dopustí-li se cestovatel té neopatrnosti,
že se v čas odlivu moře odváží na písečný břeh kolem hory
sv. Michala, znamená brzo, že jen zdlouhavě dále kráčeti může.
Půda pod jeho nohama jest jako lep. Písek jest suchý, ale při
každém kroku naplňuje se místo nohou vytlačené vodou. Tu ne
pozoruje cestovatel ještě žádné změny, neboť jako rovina rozpro—
stírá se před ním klidně břeh a suchá půda neliší se ničím od
mokré. Ncopatrný cestovatel kráčí dále beze všech obav. A proč
by sám sebe měl znepokojovatí? Než najednou cítí v nohou
svých jakousi tíži i zapadá hlouběji. Začíná mu býti úzko a on
zastavuje se. aby se rozhlédnul. An se rozhlédá, zapadá do písku
až po kotníky, i otočí se v pravo a zapadne až do půl holeně,
otočí se v levo a zapadne až po kolena. Tu teprve poznává, že
se dostal do písku sypkého. [ odlehčuje sobě jako loď na měl
číně uváznuvší. Křičí opomoc, ale marně; neboť břeh jest pustý
a písčina tato jest zlopověstné místo, jemuž se každý vyhýbá.
Takto odsouzen ke zdlouhavému. ale jistému pohřbení, má to
liko ještě pokdy viděti blížící se smrt a unikání života. Ne
št'astník ten pokouší se, aby se posadil, nebo dále se pližil, ale
každý jeho pohyb otvírá mu více hrob. Zdvihaje se, cítí, kterak
písek jej pohlcuje, i křičí k oblakům, pracuje ramenoma, ale za
padá do písku až po prsa. I pozdvihuje rukou svých a vzteklé
vysílá vzdeChy. ale písek jde mu až na plece. ještě hlava jeho
vykukuje. Usta křičí, ale písek je naplňuje, oči se dívají, ale
písek je zavírá. ještě vlasy úžasem se ježí na povrchu, ale pře
jde minuta — a břeh je klidný a pustý, očekávaje jinou kořist.:

Toť živý obraz neštastníka, jenž vlažností oddán pomalu, ale
jisté záhubě vstříc kráčí. Známot', že spíše se veliký hříšník obrátí,
nežli člověk Vlažný. Dostačuje mnohdy jediný paprsek milosti
Boží, aby roznítil i v srdci nejchladnějším oheň lásky horoucí.
Magdalena poslouchá slova ježíšova a již skrápí slzami svaté nohy
Jeho. Lotru na kříži dostává se jediného milostného pohledu
Spasitelova a již prosí: »Pane, rozpomeň se na mne, až půjdeš
do království svého.: 'Luk. 23, 42. Který však faríseus se obrátil? —
Fariseus. jenž se chlubil, že mnoho pro Boha činí? Vlažný nikdy se
neptá: Pane. co mám činitiť——aniž volá: Bože, bud' milostiv mně
hříšnému! Domnívá se býti na pravé cestěknebesům, žíjevklidu
a v zaslepenosti své. hlouběji a hlouběji zapadaje snad i zemře.

Chceš, bratře drahý, ujíti tomuto nebezpečenství? Nuže, zkou—
mej srdce své, zda i ono snad vlažností nakaženo není. Taž se
sama sebe: jsi hotov z lásky k Bohu vše obětovati a vše zlé
snésti? Neseš trpělivě kříže své? Dovedeš pro službu Boží zříci se
pohodlí, rozkoší a radostí? Rád a pravidelně do kostela jdeš, slovo
Boží posloucháš? Rád a zbožně se modlíš? Dovedeš odpouštěti

*) Marchal-Procházka »Křest'anský muž: str. 121.
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křivdu učiněnou? ——Anebo snad: jsou ti přikážaní Boží za těžko?
Povinnosti křesťanské obtižny? Sebezapírání tvrdým. Mnohého
hříchu se nevystříháš, protože není právě smrtelným. Mnoho
dobrého opomíjíš, co bys z lásky k Bohu snadno vykonati mohl,
ale nekonáš toho, proto že to není přísněpřikázáno. Nestaráš se
o to, abys ve ctnosti prospíval,'. zásluhy své množil. Přijímání
svatých svátostí odkládáš a jen,- chladně, z nucenosti tak činíš.
Modlitbu konáš z návyku a roztržitě a každá sebe nepatrnější
překážka od dobrého, od povinnosti tě zdrží. 0, pak jsi vlažným,
vlažným jsi ve službě Boží a chceš—lizavčas zachráněn býti, p lně
použij prostředků, které jedině pomoci ti mohou.

2. K uvarování se vlažnosti znamenitě prospívá především
rozjímání o posledních věcech člověka, které jsou: smrt, soud,
nebe, peklo. »Ve všech skutcích svých pamětliv buď na poslední
věci své a na věky nezhřešíšur Sir. 7, 40.

Smrt! jakou hrůzou dovede “na naplniti člověka! Vclebně
dojemný obraz kreslí nám sv. jan 18, 4 — an vypráví, kterak klidně
kráčel Kristus Pán na smrt. Zástup s lucernami, pochodněmi
a zbraní jidášem veden blíží se, by l—Iojal a na smrt vedl. »ježíš
pak věda všecko, co na něj přijíti mělo, šel proti nim a řekl jim:
Koho hledáte? Odpověděli jemu: ježíše Nazaretského. Rekl jim
ježíš: ját jsem. Stál pak s nimi ijldáš, kterýž ho zrazoval. A jakž
jim řekl: já jsem! postoupili zpět a padli na zem. Velebný, svatý
(lid jeho tváře, odhodlanost jeho řeči v okamžiku, kdy vésti Ho
mají na smrt, naplnila je posvátnou hrůzou, že padli na zemi.
Co dodalo Pánu ježíši této síly, že tak odhodlaně kráčí na smrt.>
»Plnil jsem vůli Toho, jenž mne poslal,< svědčil Sám o Sobě, a spo
kojeně šeptaly jeho umírající rty na kříži: Dokonánojest! Doko
náno jest, co konati uložil Mi Otec nebeský, proto klidně odcházím.
jen svatý život v horlivosti prožitý mění příšeru smrti v anděla
míru. Tichý skon tisíců a tisíců horlivých služebníků a služebnic
Božích tak dokazuje po všechna století. Neodkazuji jen na světce
& světice, i doba nejnovější dává toho důkazy. Když vypukl vne
dávné době hrozný požár dobročinného bazaru v Paříži, v oka
mžiku, kdy plameny zachvacují budovu, vstupuje komorná v úřa
dovnu vévodkyně z Alenconu, vyzývajíc ji k záchrannému útěku.
»jdi jen sama, dcero, já půjdu odtud poslední,: praví odhodlaně
vévodkyně. Na místě požáru nalezena pak jejízuhelnatělá mrtvola.
A stejný výjev udál se opodál. Velebná matka Ginoux, předsta
vená milo=rdných sester, které v bazaru byly zaměstnány, v oka
mžiku, kdy všechno křičí, k východům uniká a ven se tlačí,
vidouc, že na záchranu není pomyšlení, kleká uprostřed plamenů
na zem, odpiná od boku růženec a šeptajíc modlitbu, duši andčlu
smrti odevzdává. jaká to hrdinnostl Duše svaté, co vdechlo vám
tolik sily, že tak klidně smrti patřily jste ve tvář? Život svatý
v horlivosti ztrávený. jen po takovém životě může křesťan klidně
jednou urnírati a říci s Pánem ježíšem: »ját jsem ——připraven
& hotov jíti.el

Kristus Pán přijde ve slávě a velebnosti, aby nás soudil.
Tenkráte ukáže nám rány Své _důkaz nezměrné lásky Své. Zvolá
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k nám, jak dí sv. Bernard: »Pohled' na rány mé, viz krvavé růže
utrpení, jak se stkví na důkaz nejhoroucnější láskylc A kde jest
láska tvá? »Lačněl jsem, Mat. 25, 42 . . . ——v chudém spolu
bratru, jenž na dvéře vaše klepal —-a nedali jste“ Mi jisti. Zíznil jsem,
— po duších vašich, by cele se Mi oddaly — a nedali jste
Mi piti. Hostem jsem byl a nepřijali jste Mne — v častějším sv.
přijímání. Nah, a neoděli jste Mne -— v chudičkých chrámech
křesťanských. Nemocen — v bližních vašich, ale ochladla láska
vaše. V žaláři jsem byl ——'ve Svatostánku oltářním —- ale ne
navštívili jste Mne v častější návštěvě nejsvětější Svátosti oltářní.
Co tenkrát odpovíme? jednatí se bude o věčnost naši bud' štast
nou nebo nešťastnou.

Pomíjim stavěti vám na oči příšerný obraz mista zavržení,
jehož vzpomínka mocna jest probuditi člověka z ospalosti, mluvme
o věčnosti šťastné. Hodno jest nebe vážné, horlivé práce. Bídný,
pomíjející jest tento svět a přece i zde vyskytne se leccos, že
člověk volá pln vytržení: »jak to krásně!: Ale o nebi di přece
sv. apoštol, že oko nevidělo, ucho neslyšelo, ani na srdce lidské
nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kteří milují jej. Neskonale
hlažena bude duše, která dojde hostiny nebeské. »Blahoslavcní,a
volá sv. ]an, Zjev. 19. 9. — »ktcří k večeři svatbyBeránkovy
povoláni jsou.c 'l'am bude duše "spojena s Bohem na věky a blaho
jeji bude tak neskonale, že, jak dí sv. Bernard: nic podobného
ani ve světě se nevyskytuje, »všecka radost světská proti nebeské
svatbě jest jen zármutkem, všecka rozkoš bolestí, všecka slad
kost hořkostí, všechna krása stínem. »Proto svatí a světjce Boží
za nebe všechno obětovali. Od prvomučcnníka svatého Štěpána,
až do světce, který snad v nejnovější době pro Krista v dale
kých neznámých končinách krev prolévá, co všechny posílilo
k vytrvalosti? Pohled k nebesům. »Aj, vidím nebesa otevřena. . .s
Skutk. apošt. 7, 55.

K horlivé službě Boží, k vymýtění vlažnosti vede dále sly
šení slova Božího, čtení dobrých knih a časté přijímání svatých
svátostí.

O Marii, sestře Lazarově, naslouchající u nohou ]ežíšových
slovům spásy — vydal Sám Spasitel svědectví: »Maria nejlepší
stránku vyvolila.: Luk. 10, 42. Učenníci, do Emmaus jdoucí,
chválili si účinek slov ježíšových, řkouce: »Zdaliž srdce naše ne
hořelo v nás, když mluvil na cestě a otvíral nám Písmařc Lukáš
24, 32. A jak mnohý křesťan, poslouchaje pilně slovo Boží, po—
vzdychne sobě: »Nyní teprve vím, jak žíti, jak je mi blaze, vni
kám-li hlouběji a hlouběji 'v ducha víry Kristovy, nalézám rady
i útěchy pro všechny doby života, okouším štěstí sladkého jha,
lehkého břímě ]ežíšova, teprve nyni jasně poznávám, kde jest
cesta, pravda a život . . .<<

A kde mám začíti a kde přestati, bych dokázal vám, kte
rak dobrá kniha zachránila bloudící a probudila ospalé, tak že
oplakávali v slzách život ztracený za honbou marnosti světa a
stali se světci? Cti životy svatých a uvažuj, kterak i oni závažím
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těla smrtelného, jako ty, k této zemi byli tažení, za stejných po—
k ušení bojovali, zkoušky hroznější mnohým uložil Bůh, a obstáli
v nich. Na nás nechce tolik Bůh, za časů pokojných žijeme, zde.
i toho mála, jehož žádá, Mu odepřeme?

Slabá jest ovšem vůle člověka a ke zlému nakloněna, i po—
třebuje posily, kterou skýtá jí Pán Ježíš Sám v nejsv. Svátosti.
On Sám jsa hostem duše zbožné, rozdmychává v ní lásku, pudí
k horlivosti, dává sílu a statečnost potřebnou. Když roku 1648
studenti Pražští pod praporem Marianským vítězně obhajovali
Prahu proti vpádu Svédů, na bojišti u mostu Karlova rozdávali
jim otcové tovaryšstva Ježíšova sv. přijímání. A mannou nebe—
skou posilněni vrhali se pak v boj jako lvové. Švédové vyprá
věli prý si — dle současného dějepisce ——že kněží “rozdávali
studentům zázračné bílé ceduličky kulaté do úst a ty prý je
zmrzlými činí, takže kule jim neuškodí. Ano, síly zázračné .do
dává tělo Páně. »Síly nabudou- <praví Isaiáš prorok 40, 31;
»dostanou peruti jako orlice, poběhnou a nebudou umdlévati,
půjdou a neustanou.: — Ke všemu jsou hotovi. »Láska Kristova
pudl nám:, 2. Kor. 5, 14. ——S předtuchou nebes v srdci svém
povrhují duše svaté tímto světem, na perutech vznáší se “nad
touto zemí. Nyní již chápu ona vytržení světců při sv. přijímání,
již věřím sv. Armelle, která volá: »Hotova jsem za každé svaté
přijímání krev svou dátila ——chápu svatou Kateřinu Sienskou a
blahosl. Mikoláše z Flůe, jimž protiví se potrava tělesná, vzpo
menou-li na sv. přijímání! — Kdo však v.ažným jest, jen nuceně,
jednou za rok Krista Pána přijímá, stává se chladnější a chlad—
nější, povrchnější, sotva již ví, co přijímá. na konec koná sv. při
jímání již jen jako zevnější ceremonii. Odvykne, jako odvykne
člověk čtení a psaní, dlouho-li tak nečiní.

* *
*

Končím sv. rozjímání. Kristus Pán vzdaluje se Jerusaléma
víc a více, mizí v dálce, uniká zrakům na místě, kde umříti má.
Jerusaléme, Jerusaléme, popatři na Spasitele svého. oči Jeho, jež
plakaly v lásce nad tebou, se ohlíží, jako kdys Josef po bratřích,
kteří ho prodali. S Ježíšem opouští tě milost, hasne spása tvá,
jsi ztracen. Jen kletba, kterou pronesl nad tebou Pán, ti zůstává,
konec bídný tě čeká. Zastav Ježíše, vyrvi rozvášněné lůze, dokud
čas . . .! Vše marnol K tobě tedy volám, duše křesťanská, za
volej ty Ježíše!

Jestli ve lhostejnosti náboženské umlkla duše tvá, Ježíš se
vzdaluje, vyjdi za Ním, zpět l—Iozavolej ,! Neboť, neučiníš-li tak,
hrozným byl by jedenkráte příchod Jeho, až ozve se hlas: >Aj,
ženich jde, vyjděte jemu vstříclc Mat. 25, 6. Ty pak stál bys
tu jako panny bláznivé. které nevzaly oleje s sebou a proto ne
vešly se ženichem na svatbu a »zavřeny jsou dveře,: 25, 10.
S prázdnýma rukama zalianben budeš státi na věčnosti, neztrá
víš-li život ve svaté horlivosti. Proto všichni volejme: »Pane, zů—
staň s námi, neb se přípozdivá a den se již nachýlil.< Luk. 24,
29. Amen. _

++€z++



—189—

Řeči příležitostné.
Promluva při jubileu kněžském.

O s1avnosti 501etého kněžského jubilea veledústojného
pána P. Frant. Xav. Kareše, čestného kníž. arcibvkonsi
storního rady, zasloužilého faráře v Olšanech-Zižkově

atd. atd. dne 1. srpna 1897.
»Vejduť !( oltáři Božímu, k Bohu, jenž
obvesclujc mladost moulc

Žalm 42. 4.

Tak četně shromáždil se dnes zbožný lid této osady, pře—
plnčny jsou posvátné prostory chrámové, v náladě slavnostní hledí
všichni k oltáři Páně! jaká to slavnost koná se dnes? Slavnost
významná a velice dojemná. Dlouholetý, zasloužilý pastýř této
osady, vclcdůstojný pan farář a kn. arcib. konsistorní rada Fran
tišek Kareš slaví padesátou ročnici svého posvěcení na kněze.
Hle, tam před oltářem obklopen svými přátely, oddanými mu
kněžími, hotoví se kněz jubilár přistoupiti k oltáři, aby poděkoval
Pánu Bohu za velikou milost svého jubilea. Ano, jak veliká to
milost! jubilár zalétá duchem svým do velebných prostor staro
slavného chrámu svato-Vítského, kde právě dnes před 50 lety
uprostřed mladistvých soudruhů spočinula na něm ruka arci
biskupská, aby na kněze ho posvětila, vzpomíná na velebný oka
mžik, v němž Kristus přivinul ho na srdce Své a přijal ve svatou
službu Svou. Uplynulo od té doby 50 let. Kolik soudruhů zko
sila za tu dobu neúprosná smrt, kolik odvolal jich Pán Bůh
z vinice Své! Náš jubilár jen s několika málo spolubratry dožil
se té veliké milosti na Pánu Bohu, že popřáno mu bylo nositi
důstojnost kněžskou po 50 let. pracovati na vinici Páně po 50 let!
Proto se srdcem radosti plným, s nadšením a vděkem vůči Pánu
Bohu šeptají dnes v této chvíli rtové jeho: »Vejdut' k oltáři Bo
žímu, k Bohu, jenž obveseluje mladost moulc, abych za všechno
vroucně Mu poděkoval. Avšak pastýř a osada jeho ——jal<ti úzce
spojeni jsou. Radost jeho jest i radostí její. S jakými pocity bu
deme tudíž doprovázeti oslavence svého koltáři? Rozmilív Kristu!
řeknuto krátce: s pocity úcry a vděku! ano, úctaavděk
— toť ta pravá dvě slova! S pocitem úcty, uvážíme-li velikou
důstojnost kněžstva a že náš jubilár jest jejím nositelem po 50 let,
— a s pocitem vděku, uvážíme-li, jak veliká dobrodiní přijímá
osada od kněze svého.

P o j e d n á n í.

Velikou důstojnost kněžskou pochopíte, řeknu-li, že kněz jest
rozdavačem milostí Krista Pána, služebník Kristův, zástupce Jeho
a strážce Jeho pokladů. »Kdo vás slyší, mne slyší, a kdo vámi
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pohrdá, mnou pohrdá,c řekl Kristus Pán ajindy opět dávaje
apoštolům moc hříchy odpouštěti, takto pravil: »jako mne poslal
Otec, tak i já posílám vás. . . _. jaké poslání měl Kristus Pán
od Otce Svého, takové má tedy i kněz od Krista Svého a to jest
— ke Spáse vésti lid. Kristus Pán přišel na svět založit králov
ství nebeské, kdo věří v Krista Pána a přioděn jest šatem milosti
Boží, jest živou ratolestí na těle Krista Pána, jest členem tohoto
království Božího zde na zemi a bude i účasten hostiny nebeské,

A hle, toto roucho svatební rozdává kněz novosvěcencům
při křtu svatém. jestli ale člověk ve světě svůdném přišel o toto
roucho a jako marnotratný syn v rozedraných, špinavých cárech
k Otci se vrací, je tO kněz, jenž ve zpovědnici nové roucho mu
dává, k srdci ho vina, zaručuje odpuštění Otce nebeského. Však
knězi uloženo jest též starati se, aby svěřenci jeho roucho toto
zachovali, to pak činí modlitbou, slovem a obětí nejsvětější.
V modlitby své láskyplně zahrnuje všechny osadníky — dobré
i zlé —-, zvláště pak jest to modlitba breviáře, kterou za osadníky
obětuje a která mocná jest jako meč archanděla Michala. Slovem
Svým k dobrému vede a před zlým varuje ve škole dítky útlé,
na kazatelně dospělé. V oběť nejsvětější mše svaté uzavírá celou
osadu svou, zvedaje denně při mši svaté Beránka Božího -—Smírce
našeho, šeptá k nebesům: Smiluj se, Pane Bože, nad lidem
svým! Kněz stará se dále, aby to roucho svatební bylo víc a více
okrášleno, by duše více se posvěcovaly a to dobrými skutky, ke
kterým nadšeně nabádá, a častým udělováním sv. svátostí, zvláště
nejsv. Svátosti oltářní. jsa správcem této Svátosti postaven jest
po bok samé Rodičce Boží, Marii Panně. Zrodila světu Spasitele,
a hle, kněz zázračnými slovy při proměňování: »Toto jest tělo
méh kolikrát. ach kolikrát svolává Syna Božího s nebeské slávy
sem na oltář! Dala světu Spasitele Matka Páně a hle,i kněz
podává světu Spasitele za potravu duším nesmrtelným na cestu
do věčnosti při sv. přijímání. By pak člověk v rouchu svatebním
překročil šťastně práh věčnosti, v hodině rozhodné, v hodině po—
slední pospíchá kněz kloži umírajícich, jako přítel nejlepší pomáhá
mu k poslednímu zápasu, uděluje sv. pomazání, šeptá mu útěchu:
»Vytrvej, bratře, maličko jen, _maličko a uzříš Pánalc Kněz rve
duši peklu a otvírá ji nebesa. Ještě pak i'po—'smrti ukládaje tě
lesnou schránku do hrobu na duši pamatuje, modle se, aby jí
Bůh milostiv býti ráčil.

“Co tu dobrodiní z moci a důstojnosti knězovy pro osadu
plynoucích! A nyní uvažme, že jubilovaný kněz toto veliké po—
žehnání šíří po 50 let! Po 50 let rozdává milosti Boží a ztěchto
50 let byla jich od našeho jubilára největší část — 30 let za
svěceno osadě této! Kolika tisícům udělil za tu dobu milost křtu
svatého, kolika tisícům zjednal mír a pokoj duše rozřešením svá
tostným. kolik tisíců nasytil chlebem nebeským, kolika tisícům
požehnal před oltářem ke sňatku svátostnému, kolik tisíců do—
provázel ke hrobu, jim posledni lůžko posvětil a za spásu duse
jich se modlil! Není tu nikoho z vás, kdo by mu za nějakou
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milost vděkem dlužen nebyl, ne-li za jinou. tož“ aspoň za mo—
dlitbu, za nejsvětější oběť mše svaté, kterou jako pastýř osady
tak často za lid svůj obětuje. Podle lidského výpočtu — odpo
čítají-li se dnové nahodilé nemoci — sloužil kněz jubilár přes
18.000 mší svatých, kdož to spočte, kolik jich platilo výhradně
vám?! ———

Uvažovali jsme vysokou důstojnost kněze, kterou pocho—'
piti těžko jest a vypověděti nesnadno. Aby Bůh anděly stvořil,
toliko chtěl a řekl, ale aby kněze učinil, musil Kristus Pán dříve
umříti a pak teprve učinil kněze strážcem nejsv. krve Své.

Avšak Pán Bůh vyžádal Sobě za tuto vysokou důstojnost
také těžké oběti se strany knězovy. Nebudu dnes mluviti
o tom, že povolání kněze vede po cestách docela jiných nežli
syny tohoto světa, že odloučení od světa život odříkavý vésti musí,
všech radostí zbaveni, které jiným smrtelníkům jakž takž boj tohoto
života oslazují _ zmíním se jen o útrapách, které zvláště za na—
šich dnů srdci kněžskému bolest působí. Kristus Pán Sám vy
právěl kdys podobenství, kterak mnozí pozváni byli na hostinu,
ale nepřišli všichni pozvaní, povrhlí sluhy od Pána poslanými.
»Nechtěli přijític — praví Písmo sv. — »a zahrnuli je posměchem
a zabili . . _. I dnes je doba podobná. Kdyby Spasitel náš znovu
na svět přišel, ne nad jedním jerusalémem by zaplakal, ale nad
mnohým městem vlasti naší bolestně by zalkal: »jerusalěme, je
rusaléme, který kamenuješ proroky a zabijíš ty, které jsem poslal
tobě . . .!c Zpustlá, dorůstající mládež ——svedená podvratnými
hesly, která čerpá z bídáckého tisku, jejž považuje za evangelium
své, jemuž věří, za nímž slepě jde, neprohlédajíc. že jest to učení
bídně podplacených chlebařů, ssaje z listů nízkých nezměrnou
zášťvůči katolickému duchovenstvu, které tam hanobeno a tupeno
bývá lžemi stokráte již vyvrácenými, nicméně však stále znovu
ohřívanými. Vědit' dobře svůdcové lidu, že člověk odtržený od kněze
jest ztracen, je celý jejich.

Atyto zástupy svedených, oklamaných připravují dnes, zvlášť
ve velikých předměstích, kde mnoho pracujícího lidu obývá, knězi
svému mnohou trpkou hodinu. Tu zalká kněz často nad stádcem
svým, zdá se, jakoby chuť a síla k další práci ho opouštěla . . . .
Však jen na krátko! Co ho tu posílí? Kříž Krista ježíšel Vzhlédne
ke Kristu Pánu a vzpomene sobě: To jest ten Pán můj, který
řekl: »Není učenník nad mistrac, který utrpení mnohá učenníkům
Svým byl předpověděl. Když hlava starostí jest plna, na Kristovu
korunu trnovou se zadívá — když srdce bolestí překypuje, na
probodané srdce Ježíšovo sobě vzpomene — když pohany a vý—
směchu dochází, v nejsvětější tvář Páně pohledne, která luzou
byla poplvána . . . Ano, že nemá kněz dnešních dnů na růžích
ustláno, že mnoho trní ho čeká na cestě života, to by nám do
svědčiti mohl náš veledp. jubilár. Než Bohu bud'te díky, steré
díky! [ za ně buď Pán Bůh pochválen! Všechno je překonáno
a z trní toho vykvetly růže zásluh pro nebe. S jakou radostí a
klidem může popatřiti jubilovaný kněz k nebesům: »Pane ať brzy
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'či později mne-povoláš, já nebojím se předstoupiti před soudnou
stolici Tvou, hojné trní tohoto života jest mně zárukou odplaty
hojné v nebesích!

* * *

Končím toto krátké rozjímání, obraceje se k Vám, vele
"důstojný Pane jubilárel S úctou a vděkem stojí tu hojně shro
mážděný lid před Vámi, pastýřem svým. Rád by každý se pro—
tlačil k Vám, aby zlíbal tu ruku, která po půl století rozsívala
požehnání. Sejmu tu tíži se rtů oddaných Vám osadníků & ve
jménu lidu Vašeho volám k Vám: Veledůstojný pane faráři, při
jměte za všechnu svou práci a za všechny oběti dík, vřelý dík,
upřímné »Zaplať Vám to Pán Bůhh — Lid zde shromážděný
klekne dnes před oltářem a pomodlí se za Vás. _aby Vás Bůh
dlouho ještě zachovati ráčil. A na konec prosíme Vás, vzpomeňte
sobě na nás i Vy! Až Beránek Boží snese se v ruce Vaše,
učiňte zb'ožnou vzpomínku na slavně panující hlavu Církve naší,
na arcipastýře našeho ——vzpomeňte v modlitbě národa našeho,
na jehož probuzení radostně před lety jste patřil a který— Bohu
bud' žalováno ——tak rozeštvaný vidíte dnes, aby ho Pán Bůh
zbavil všech proroků falešných a svůdců k nevěře, aby byl náro
dem svato—václavským, aby hojnost, pokoj a mír panovaly v celé
zemi — vzpomeňte na osadu svou —————na kněze. obstupující Vás
při oltáři, abychom jako tu stojíme před oltářem Krista Pána
skrytého v nejsv. Svátosti, tak všichni shledali se jednou před
Kristem oslaveným — pastýř i stádce — všichni do jednoho.
Amen.

Antonín Hoffmann, kooperator z Král. Vinohradů.
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\. (Pokračování)

lV.

Co pak jsem vám vypravoval, mílí žáčkové, naposledy? Že
Pán Bůh může učiniti všecko, co chce. Jaký je tedy Pán Bůh?—
Pán Bůh je všemohoucí.

Proto nás může trestati kdy ještě? —- I po smrti. A čím
dokázal Pán Bůh, že je všemohoucí? ——Tím, že stvořil svět.

A v kolika dnech stvořil Pán Bůh svět? — V šesti dnech.
A co učinil Pán Bůh sedmého dne? — Sedmého dne od

poůnuL
Proto má i člověk sedmého dne odpočívati. Jindy se odpog

čívalo v který den? — V sobotu.
A nyní, kdy se má odpočívati? — V neděli.
Co se v neděli zapovídá.? A co se poroučí?
Kterou průpovídku o Pánu Bohu měli jste si pamatovati? _

»Věřím v Boha . . . i země..
Dobře jste to vyříkaly, milé dítky, jsem spokojen. Dejte

pozor, povím vám zas něco nového a pěkného.
Pán Bůh stvořil mnoho věcí. Všecko, co Pán Bůh stvořil,

je tvor Boží. Co je slunce? Co je měsíc? Co jsou hvězdy? Co je
strom, co kámen, co kůň? To jsou tvorové Boží. Některé
tvory Boží je viděti, některé není viděti. Ti, které je viděti, jsou
viditelní; ti, kterýchneníviděti,jsou neviditelní.

Nebe; kde jsou slunce, měsíc a hvězdy,je viditelné. Ale je
ještě jedno nebe, a to je neviditelné. V tomto nebi neviditelném
jsou neviditelní tvorové Boží, a ti se jmenují andělé. Jak že se
jmenují? — Andělé.

Radce duchovní. 13
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Co jsou tedy andělé? ——Andělé jsou neviditelní tvo
rové Boží. Aproč není viděti anděly? Vidíte, děti, mne? Co je
toto? Hlava. Co toto? Ruce. Co toto? Nohy. Toto všecko, co na
mně vidíte, je mé tělo. Avy máte také každý hlavu, ruce, nohy,
prsa a jiné věci viditelné; to je vaše tělo. Ale každé tělo není
živé; některé je mrtvé. Viděly jste již člověka mrtvého? Měl
oči? A viděl? Měl uši? A slyšel? Měl ruce a nohy? A mohl jimi
hýbati? Cim pak asi to je, že člověk má oči a nevidí, má uši
a neslyší, má ruce a nehmatá, má nohy a nechodí? To je tím,
že mu schází duše. Dokud je duše v těle, je člověk živ. Duše
očima se dívá, ušima slyší, hýbe ústy, hlavou, rukama a nohama
a ostatními údy těla, jak chce. Ale když vyjde duše z těla, je to
tělo mrtvé. Co má tedy každý člověk. dokud je živ? Tělo a v těle
duši. Ale po smrti má každý člověk jenom duši. A vidíte: an
dělé jsou takoví tvorové, kteří nemají žádného těla,
ale mají jenom duši. Ceho že nemají andělé? -— Zád
ného těla.

A co maji jenom? — Mají jenom duši.
Každý člověk má duši. Proto je každý člověk duch. Cože

je každý člověk? — Každý člověk je duch.
Ale každý má také tělo. Tedy je každý člověk duch s tě

lem. Co je každý člověk? ——Duch s tělem.
Andělé mají také duši. Co jsou tedy andělé?——Andělé jsou

duchové.

Když však těla nemají, jací jsou duchové? ——Andělé jsouduchové bez těla. '
Děti, v noci bývá vždy tma. Někdy je při té tmě maličko

světla (od měsíce, hvězd ....), někdy však je jenom tma, samá
tma. Pak řekneme: je pouhá' tma ——Viděly jste již víno, co se
pije? Někdo, když pije víno, přidává k němu vody; někdo pije
vino beze vší vody, samé vino. To je pouhé víno. — A když
anděl je duch bez těla, když má jenom duši aani nejmenší částky
těla nemá, jaký je duch? — Anděl je pouhý duch.

A co jsou všickni andělé? -—Ano, pouzí duchové.
Těchto pouhých duchů stvořil Pán Bůh náramně .mnoho.

Avšickni andělé byli hodní, dobří, svatí. A proč stvořil Pán
Bůh anděly? Aby měli z něho radost v nebi a nás lidi chrá
nili. Proč že stvořil Pán Bůh anděly? ——Aby se radovali z Pána
Boha v nebi a nás lidi chránili.

Poslyšte, jak chránil anděl jednoho hodného mládence. Ten
mládenec chtěl jíti do jednoho dalekého města, ale neznal cesty.
Otec mu řekl: Požádej některého jiného mládence, který zná tu
cestu, aby tě doprovodil. Syn nalezl takoveho mládence a vydal
se s ním na cestu. Před večerem přišli k jedné řece. První mlá
denec řekl druhému: já si tu sednu a umyju si nohy, mám je od
cesty zaprášené. I sedl si ten první mládenec a strčil nohy do
vody. Tu vystrčila hlavu veliká ryba, otevřela ústa a chtěla mlá—
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dence polknouti. On se lekl a vzkřikl na druhého mládence:
»Pane, dává se do mnela Ale ten druhý mládenec řekl: »Nic se
neboj; ale vezmi tu rybu za ploutve a vytáhni ji na břeh.: Ten
první mládenec učinil, jak mu radil druhý, a ryba mu neuško
dila. Ten první mládenec jmenoval se Tobiáš, a ten druhý nebyl
mládenec, ale byl to anděl strážce. Tomuto andělovi dal Pán Bůh
viditelné tělo na ten čas, dokud doprovázel Tobiáše. Sice by ho
nebyl viděl Tobiáš. Ale jindy nemají andělé žádného těla. Proč?
——Protože jsou pouzí duchové.

Každému _zvás, milé dítky, dal Pán Bůh anděla, který vás
všude chrání. Chrání vás, když jste u rybníka (řeky, potoka),
abyste se neutopily. Chrání vás, abyste nespadly s výšky a neza
bily se. Všude vás chrání váš anděl. Je při vás na stráži. Proto
mu říkáme anděl strážce. Chcete, aby vás chránil všudeanděl
strážce? Musíte ho tedy o to prositi a říkati tuto modlitbíčku:
»Anděle Boží .. .c

Tuto modlitbíčku budeme říkati někdy místo Otče náš
a Zdrávas Maria.

V.

Kdo pak z vás si pamatoval, co jsem vám vykládal minulou
hodinu? Nu, to je hezké, že se vás hlásí tolik, Pověz nám tedy A,
co jsou andělé? — Andělé jsou pouzí duchové.

Proč pak říkáme, že andělé jsou duchové? — Protože
mají duši.

A proč jim říkáme pouzí duchové? ——Protože mají jenom
duši, ale těla nemají.
' Kolik andělů stvořil Pán Bůh? — Náramně mnoho.

Jací byli všickni andělé? — Hodní, dobří, svatí.
A proč stvořiLPán Bůh anděly? — Aby se z něho v nebi

radovali a lidi chránili.
jak se jmenoval ten mládenec, kterého zachránil anděl?

——Tobiáš.

Vypravujte ten příběh. (Obraz) Který je Tobiáš? Který anděl?
Kde je ta ryba?

A tak chrání každého člověka anděl, kterého mu dal Pán
Bůh hned při narození. Jak se jmenuje tento anděl? ——Anděl
strážce. '

Co musíte činiti, aby vás chránil anděl strážce? — Musíme
se k němu modlíti.

Říkej modlitbu k andělu strážci, ty M.
Všickni andělé, jak jste již slyšely, byli hodní, dobří, svatí.

Byli u Pána Boha v nebi a měli se tuze dobře. Pán Bůh jim
řekl: Chcete-li býti u mne v nebi vždy, musíte mne poslouchati_
Vždyť jsem já vás stvořil, a že jste tak hodní a šťastní, to máte
ode mne. Tak řekl Pán Bůh andělům. Ale jeden z těch andělů
pravil k ostatním: Proč bychom poslouchali Pána Boha? Žejsme
tak krásní a šťastní, to nemáme od Pána Boha, ale sami od sebe
Někteří andělé uvěřili tomu, co jim pravil tenjeden, jejich vůdce.

13*
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a zprotivili se Pánu Bohu. Tím zhřešili; neboť, kdo činí, co se
protiví Bohu, hřeší. Tedy někteří andělé zhřešili. Nebyli
již dobří a svatí, ale zlí a hříšní. A co učinil Pán Bůh těmto
hříšným andělům? Mohl je nechati u sebe vnebi? Nemohl. Tedy
je vyhnal s nebe a srazil do pekla. V pekle je oheň, a ten oheň
hoří bez přestání, a kdo přijde do toho ohně, trápí se hrozně.
V pekle trápí se bez přestání hříšní andělé, a k nim přijde po
smrti každý člověk, který jako oni Bohu se protiví aneb hřeší.

]ací že byli na počátku všickni andělé? — Hodní, dobří,
svatí

U koho byli a kde? ——U Pána Boha v nebi.
A jak se měli? — Tuze dobře. „
Když se měli andělé tuze dobře, jací byli? — Sťastni. ,
Ale někteří andělé Bohu se zprotivili. Co si myslíli? ——Ze

mají sami od sebe, že jsou dobří a šťastní.
Kdo je k tomu navedl? — Jeden anděl, jejich vůdce.
Co učinili, když se zprotivili Bohu? — Zhřešili.
Co učinil Pán Bůh těmto hříšným andělům? —- Vyhnal je

s nebe a srazil je do pekla.
Milé dítky! Andělé, kteří zhřešili a přišli do pekla, nejme

nují se již andělé, ale ďáblové. A ten jeden, který byl jejich
vůdcem, jmenuje se kníže ďáblů. Úáblové jsou zlí. Mají zlost
na Pána Boha i na lidi. Největší radostí je jim, když mohou
svésti některého člověka ke hříchu. Proto obcházejí ďáblové kaž
dého člověka a radí mu, aby hřešil. Když radí člověku, aby
hřešil, pokoušejí ho, a to je pokušení.

K čemu že nás přemlouvaji ďáblovéP—Abychom hřešili.
Co to činí ďáblové, když nás přemlouvaji ke hříchuP— Po

koušejí nás.
Co je tedy pokušení ďábelské? — Když nás přemlouvá

ďábel ke hříchu.
A co pak ďábla slyšíme, když nás pokouší? Neslyšíme.

Vždyť jest ďábel pouhý duch, neviditelný, nemá úst, nemůže mlu
viti. A přece můžeme pozorovati, když nás pokouší. Dejte pozor.
Já vám povím,kterak můžeme pozorovati pokušení
ď á b e l s k é. _

Jednou chodil malý dráteník městem dům od domu a říkal
všude: »Máte-li co drátovatřx Ale když pootevřel dvéře u je
dnoho pokoje, nebylo tam žádného člověka. Uprostřed pokoje
byl stůl, a na stole ležely krásné hodinky. Dráteníček se zarazil,
a zdálo se mu, jakoby mu povídal někdo v duši: »Vezmi si ty
hodinky, prodáš je za mnoho peněz a pomůžeš si: jsit chudý.<
A hoch, jak slyšel tento hlas v duši, již chtěl udělati krok ke
stolu a hodinky ukrásti. Ale v tu chvíli ozval se v jeho duši jiný
hlas: .Ani krok, krásti je hřích, a hřích Pán Bůh trestá.< Dráte
níček poslechl tohoto druhého hlasu a utekl rychle z domu. Kdo
to asi mluvil k tomu chudému hochu, když pravil: »Vezmi si ty
hodinky<ř Nikdo jiný, než ďábel. Dráteníček ďábla neviděl, hlasu
jeho neslyšel, ale v duši pozoroval to myšlení, aby hřešil. A to
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myšlení hříšné bylo od ďábla. To bylo p oku š ení. A kdo to
asi mluvil k tomu hochovi: »Ani kroku? To byl jeho anděl
strážce. Hoch svého anděla neslyšel ani neviděl, ale pozoroval
v duši to myšlení, aby nehřešil. To myšleni dobré dal mu anděl
strážce; to bylo v n uk n utí. Dráteníček neuposlechl pokušení
ďáblova, ale uposlechl vnuknutí anděla strážce. — Kdybyste tedy
pozorovaly, milé dítky, ve. své duši nějaké zlé myšlení, vzpomeňte
si, že je to pokušení ďábelské, a neposlouchejte ho. Příklady:
myšlení: vlez do cizí zahrady na ovoce, počíhej si na spolužáka
a natluc mu a j. v. Naopak buďte pozorny na vnuknutí anděla
strážce a poslouchejte ho. Příklady.

Vl.

Dnes, milí žáčkové, nebudu vám vykládati nic nového; bu
deme jenom opakovati. Ale budete—lipěkně odpovídati, uslyšíte
ke konci pěknou pohádku.

jak se jmenoval ten chlapeček, o kterém jsem vám již dva
krát vypravoval? _ Samuel. _

Ke komu ho přivedli rodiče? — K jednomu velebuemu pánu.
Proč? — Aby ho velebný pán učil.
O kom? ——O Pánu Bohu.
jaký byl Samuel? ——Poslušný
jací máte býti vy? ——Také poslušní.
Koho máte poslouchati? -— Svých rodičů a učitelů.
To jest: jak máte činiti, co vám rodiče neb učitelé poručí?

— Hned a rádi.
S kým to mluvíme, když se modlíme? — S Pánem Bohem.
Kterak jmenujeme Pána Boha? — Otcem naším.
A co děláme, když počínáme neb přestáváme se modliti?

—— Kříž.
Cim děláme kříž? Palcem pravé ruky.
Na čem děláme kříž? ———Na čele, na ústech a na prsou.
A co při tom říkáme? —- »Ve jménu Otce i Syna i Ducha

Svatéhoc _
Proč říkáme Pánu Bohu Stvořitel světa? -— Protože svět

stvořil.
Co je to, že Pán Bůh svět stvořil? — To je, učinil ho

z ničeho.
A co je to svět? — To je nebe a země i všecko, co je na

nebi a na zemi.
Co bylo před stvořením světa? ——Nic.
Kdo byl jenom? Pán Bůh.
jak dlouho byl před stvořením světa? — Vždycky.
A jako Pán Bůh vždy byl, tak je a bude vždy. jaký je

tedy? — Věčný.
A jaký je Pán Bůh ještě? —- Všemohoucí.

hProč Mu říkáme: všemohoucí? ——Protože může učiniti všecko,co c ce.
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Cím to Pán Bůh dokázal? _— Tím, že učinil všecky věci
z ničeho.

A v kolika dnech stvořil Pán Bůh svět? — V šesti dnech.
A co učinil potom? __ Potom odpočinul.
My máme také sedmého dne odpočívati. Který den byl

dnem odpočinku dříve? ——Sobota.
A který den je dnem odpočinku nyní? — Neděle.
Které pak tvory ,stvořil Pán Bůh v nebi? — Anděly.
A co jsou andělé? — Andělé jsou pouzi duchové.
Proč říkáme andělům pouzí duchové? ——Protože mají duši,

ale těla nemají.
Jací byli na počátku všickni andělé? — Dobří a šťastní.
Ale co se stalo? — Někteří andělé zprotivili se Pánu Bohu

a nechtěli I—Ioposlouchati.
Co jim Pán Bůh za to udělal? ——Srazil je s nebe do pekla.

Jak říkáme těmto andělům? ——Dáblové.
Jací jsou ďáblové? — Zlí.
Na koho maji zlost? ——Na Pána Boha i na nás lidi.
Jaké myšlení dává nám ďábel? ——Zlé myšlení.
Jak se jmenuje toto zlé myšlení? — Pokušení.
Někteří andělé zůstali dobří a budou u Pána Boha v nebi

vždy. Proč stvořil Pán Bůh anděly? — Aby se z Pána Boha ra
dovali a nás lidi chránili.

A takového anděla má každý z nás. Jak se jmenuje tento
anděl? — Anděl strážce.

A jaké myšlení dává nám anděl strážce? ——Dobré. A tomu
říkáme? 7—Vnuknutí.

Dobře jste odpovídaly, dětičky. Za to vám povím pěknou
pohádku. Slyšte!

Matka řekla svým dětem, šestiletému Bohuslávkovi & desíti
leté Anežce: »Půjdetc dnes do Křovic k dědečkovi, je jeho svá
tek, donesete mu vázaného.<< Děti měly radost, neboť měly dě—
dečka tuze rády, byl to otec jejich maminky. Když se přístrojily,
dala jim matka uzlíček s prádlem pro dědečka — to bylo to vá
zané — a řekla jim: »Až přijdete na kraj lesa, dejte s: pěšinkou
na pravo, v Křovicích předneste dědečkovi blahopřání a počkejte
tam na mne, já si před večerem pro vás přijdu.<<Děti šly. cestou
si povídaly, radostí skákaly, předháněly se, a tak se stalo, že na
kraji lesa nedaly se pěšinkou na pravo, ale rovnou cestou. Cesta
za chvíli se ztratila, a děti viděly brzy, že zbloudilý. Chodily
dlouho sem tam a nevěděly, kam jdou. Tu přišel na ně strach.
Myslily si: co pak kdyby šel tudy zlý člověk a vzal nám uzlíček
s prádlem a nám něco zlého udělal? »Víš co?< řekla po chvíli
Anežka: »Já si kleknu a budu prositi Pána Boha, aby nám po
mohl; Pán Bůh může pomoci vždycky, je všemohoucí.: »A já si
také kleknu,< řekl Bohuslávek, »a budu. prositi anděla strážce,
aby nás zachránila [ učinily tak obě dětí; kleklyvlese, pozdvihly
očí k nebi a pomodlily se. A sotva vstaly, stál před nimi nějaký
pán v šedivém obleku, se zelenými výložky, s peřím za klobou—
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kem, s puškou na rameni. Kdo to as byl? Myslivec, lesník, Divil
se, co dělají děti v hustém lese, kde není žádných cest. Ony od
pověděly, že zabloudily. Myslivec vzal děti za ruce a vyvedl je
na pravou cestu. Potom přišly k dědečkovi a vypravovaly, co se
jim přihodilo na cestě. Dědeček povídal: >Pán Bůh &anděl strážce
vás zachránil skrze toho myslivce, protože jste se modlily.<=—
Tak i vy, milé dítky, modlete se, když vám bude zle, a Pán Bůh
vám pomůže. (Pokrač.)

+3963—

Katechese biblické.
Píše FR. VOHNOUT, bisk. notář a farář v Žlunicích.

(Pokračování)

87.

Měly jste se naučiti tu obecnou zpověď, kterou vyznání své
počínáme; jak zní? Komu že vyznáváme se tedy především?
A jak a proč zpovídáme se knězi? Poněvadž tedy knězi jako
zástupci Božímu se zpovídáme, jest to, jako bychom Bohu Samému
se zpovídali; jaká tedy musí být zpověď naše? jak dáváme na
jevo svou pokoru? jak zpovídáme se slušně? jak upřímně? jak
úplně? jaká by byla zpověď toho. jenž by nějaký těžký hřích
zamlčel? Komu by se podobal? (jidášovi, Ananiášovi aneb Sa
ňře.) Proč nemáme se stydět, ani bát, vyznati se úplně? je-li
platnou zpověď toho, kdo by bez své viny na těžký hřích zapo
mněl? Však, co by musil učinit při budoucí zpovědi? Co jest
zpověď generální neb životná?

Když jsem o přípravě k sv. zpovědi, totiž o zpytování svě
domí mluvil, co kladl jsem vám na srdce, abyste hned po při
pomenutí si hříchův učinili? — A tak lítost vzbuditi máte hned
po ukončení zpovědi asi těmito slovy: »Bože můj! Tys můj
Stvořitel & Pán, můj nejdobrotivějši Otec a já jsem Tě přece
hříchy svými urážel. jest mi toho srdečně líto. Vím, že nejsem
hoden, hlásiti se k Tobě jako dítě Tvé a že bych s těmi hříchy
k Tobě do nebe nikdy se nedostal; však jako syn marnotratný
prosím za smilování a připovídám, že se polepším a nikdy více
hříchy smrtelnými Tebe urážeti nechci, ba i všech příležitostí
k tomu budu se varovati. ó, Bože, buď milostiv mně hříšnému.c
(Toto vzbuzení lítosti si napíšete a naučíte.)

Když byl kajicník takto svou zpověď dokončil, musí dát
pozor na to, co k němu mluví zpovědník a na jeho otázky má
upřímně odpovídat. Zpovědník kajicníka napomene & uloží mu
dostiučinění čili pokání za hříchy, což je třetí
nutná věc, kterou vykonati musí kajicník. Poslyšte tedy, v čem
dostiučinění záleží. Víte, že již prvnim rodičům oznámil Bůh
co si zasloužili hříchem svým. Když ale v kajicnosti jej za smí:
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lování prosili, aby je do pekla mezi ďábly nezavrhl, koho jim
slíbil? Co měl ten Vykupitel učiniti? Kdo jest ten Vykupitel
a jak za nás dostiučinil? Smrt na kříži vytrpěl Kristus Ježíš za
nás, abychom my smrti věčné v pekle nepropadli. Tak vykonal
za nás ježíš Kristus to potřebné dostiučinění, které bychom my
nebyli sto vykonati. Abychom ale dali na jevo, že jsme toho
vykoupení hodni, máme kajícími skutky alespoň tolil: vykonati,
co můžeme, a to jest to svátostné dostiučinění, které nám zpo
vědník k usmíření Boha za hříchy ukládá. (Op.) Ukládá pak ka
jicnikům především, aby škodu na, jmění aneb cti nahradili, po
horšení odstranili, s nepřátely se smířili a pak jisté kající skutky
konali, jako jest modlitba, půst a almužna. V tom tedy záleží
dostiučinění. Opakujte to.

Takové dostiučinění jest spravedlivé a každý pravý kajicník
také zajisté ochotně a svědomitě vyplní, co mu bylo uloženo.
Vždyť sám uznati musí, že povinen jest nahraditi, v čem koho
poškodil, napraviti, v čem pochybil a doplniti, co dříve zane—
dbal. Takovou náhradu ochotně nabídl onen vrchní nad cel
nými v jerichu, když Pán ježíš jej povolal, chtěje v domě jeho
zůstati. Který to byl?. .. Reptali lidé, že Pán ježíš k člověku
hřišněmu se uchýlil, ale jakou náhradu slíbil Zacheus poškoze
ným? K dostiučinění ochoten byl i syn marnotratný, nabízeje
se konati práce i nejposlednějsího služebníka za to, že dříve otce
poslouchati nechtěl v povinnostech synovských. Dostiučinění za
svou povinnost uznal i.Savel, o jehož kajicném příchodu do
Damašku jsem vám již vypravoval; poslechněte nyní, co se dále
s ním stalo. Průvodčí přivedli jej slepého do Damašku a požá
dali člověka hned u brány bydlícího, vaby Savla k sobě přijal.
Clověk ten slitovalvse nad osleplým Savlem a dal ho dovésti
do komůrky, kdež Savel u vědomí viny své postem a modlibou
milosrdenství od ježíše si zasloužiti hleděl. Mezitím u vidění
nařídij Pán Ježíš učenníku Svému, Ananiáši, aby vyhledal a po—
křtil Savla. S udivením tázal se Ananiáš, zdali snad toho Savla,
který s plnomocenstvím vydal se do Damašku, aby zjímal kře
sťany? A Kristus ježíš přisvědčil, že právě toho Savla, poněvadž
svou opravdovou kajicností a vroucí modlitbou zasloužil si milo
srdenství a zvolen jest za apoštola, který by víru ježíšovu hlásal
nejen židům, ale i mezi pohany. [ uposlechl Ananiáš; vyhledal

avla, pozdravil jej jako bratra svého, řka, že Pán ježíš, který
se mu ukázal na cestě, jej k udravení a posvěcení jeho posílá.
Udíven a pln zkroušenosti zvolal Savel: »A-tak Pán ježís, kte
rému jsem se protivil, mne nezavrhl? On chce se smilovati nade
mnou?: Opětné vzbudil dokonalou "lítost nad svým předešlým
rouháním a Pán ]ežíš ihned dal mu důkaz Svého milosrdenství, že
sotva Ananiáš na něho ruce vložil, jakobylupiny spadly sočí jeho,
ihned prohlédl a připravivse, přijal vzkroušenosti křest sv. Nyní
pak ukázal, že hoden byl té milosti, které se mu od ježíše Krista
dostalo: ihned počal kázati ve školách židovských, že ]ežíš
Kristus nebyl buřič a svůdce, za jakého jej fariseové vydávali,
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ale že jest Syn Boží a přislíbený Mesiáš, který z mrtvých vstal,
na nebesa vstoupil a sedí na pravici Boží, aby soudil všechny
lidi. Hle, tak ochotně nahrazoval a napravoval Savel předešlé
rouhání své; tak dostičinil za své předešlé provinění a nelekal
se ani zlosti :! pomsty židů, když o jeho usmrcení usilovali; ale
zůstal od té doby věrným učenníkem ježiše Krista a stal se ná
dobou vyvolenou, jak jej Pán ježíš nazval. Takového dosti—
učinění jest potřebí každému kajicníkovi a on je musí vykonati
ochotně a věrně tak, jak mu bylo od zpovědníka uloženo. Poně
vadž pak toto dostiučinění od zpovědníka bývá jen malé, má si
kajicník sám nějaké pokání či dostiučinční uložit, kteroužto horlivou
kajicností i také zmírnění časných trestů dosáhnouti může.

Příklad o tom máme na Zachcovi; on nejen náhradu a to
čtvernásobnou nabídl všem, které ošidil, ale i polovičku svého
jmění rozdal chudým a se zbožnou pokorou přijal Pána ježíše
k sobě; a víte, co mu za to ihned ohlásil Pán ježíš? Spasení
pro něho i pro celý jeho dům, totiž pro jeho rodinu i čeleď.
Zajisté veliké milosrdenství prokazuje dobrotivý ježíš pravým ka—
jicnikům.

Tak připomenul a vyložil jsem vám tři podstatné části pravé
kajicnosti; které jsou to? A jen ten kajicník, který tyto věci
vykonal aneb vykonati opravdovou vůli má, zasluhuje od Boha
odpuštění hříchů. Přesvědčil-li sc zpovědník o pravé kajicnosti
hříšníka, udílí mu jakož zástupce Boží toto odpuštění, které na
zývá se r o z h ře še n i m. Co jest tedy rozhřešení? Kněz udílí
rozhřešení slovy: »já tě rozhřešuji od hříchů tvých ve jménu
Otce . . . .<< Praví »vc jménu čili moci:; jakou tedy má moc
rozhřešení? (jakoby je Sám Bůh trojjediný udílel.) Kněz přitom
dělá nad kajicníkcm kříž; kajicník pak křížem se poznamenav,
v prsa sc bije a při tom říká: »Bože, buď milostiv mně hří
šnémulc Kříž jest znamení spásy a proto líbá kajicníki kříž
na stole zpovědníkově a odchází. aby uložené pokání ihned vy
konal. Poznaly jste, jak veliké dobrodiní pro nás jest svátost po—
kání; čeho nabýváme v ní? Bez sv. pokání měl by hříšník stále
se báti zavržení a trestu věčného; však v té svátosti bývá Bůh
usmířen, přijímá nás opět za Své dítky a obdařuje nás Svou mi
lostí. Neskonalé jest zajisté milosrdenství Boží, nesmírná láska
našeho Vykupitele ježíše Krista; pročež nyní za to poděkujeme písní:
»O jesu, spáso mojelc „

%)tÉa—Gše

Oblazujlcí patření,
Dle P. Jindřicha ze ř'ádu Trappistů podává P. K.

(Dokončení.)

1. Pohled nebo patření na Boha znamená,že rozum,
nejušlechtilejší schopnost naší duše, „„náhlčŠ—Í'Hájed,n0usvět—lem ne—
beské jasnosti pozd'vižen jest a schopným sie-Stává, aby patřiti

.» ' \
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mohl na Boha tak, jakjestjasným, neosloněným poznáním božské
bytosti. V tomto pohledu vidí tedy duše Boha tváří v tvář, nikoli
okem tělesným, ale rozumem, — neboť Bůh jest duch a nemůže
býti spatřen okem tělesným. Bylo-li by k tomuto pohlížení na
Boha třeba oči tělesných, pak nemohli bychom Boha viděti, až
o posledním soudě, kdežto teprve oči své (spolusostatním tělem)
opět obdržíme. Tak tedy hledí na Boha duch, ——ale mnohem
jasněji a dokonaleji, nežli když nyní očima tělesnýma něco pozo
ruje. Toto pohlížení jest činnost duševní, v níž duše naplněna jest
pronikajícím poznáváním Boha do nadmíry, poznáváním tak úpl
ným a dokonalým, že všechno poznání, k jakému v tomto životě
dojíti můžeme modlitbou nebo naučením nebo spatřením jestjako
slabý mihot lampičky u porovnání s oslňující zářípoledního slunce.
Ono není jen prvou podstatnou součástkou »oblažujícího patřenía,
nýbrž i vlastním kořenem a základem veškeré jiné činnosti, jížto
třeba jest ku doplněni jeho. Rovněž tak díme o slunci, že jest
pramenem světla i tepla, života i krásy tohoto hmotného světa;
nebot kdyby zmizelo s oblohy, byl by tento svět, nyní tak krásný,
v okamžiku temným, pustým hrobem všeho tvorstva živoucího.
A to jest jen slabý obraz té temnosti a toho rmutu, jaký by se
zmocnil blažených duší, kdyby jim, — ač-li na to jen pomysliti
lze, — Bůh někdy odňal to jasné a nezastíněné pohlížení na Sebe
Sama. Ono tedy jest kořenem a pramenem oblažujícího patření.

Ale z toho všeho přece ještě neplyne, že toto pohlížení na
Boha jest již úplným oblažujícím patřením.

Duch lidský nemůže totiž býti spokojen jen poznáváním, byť
bylo sebe dokonalejší; on musí také předmět svého poznání milo
lovati, jeho požívati. A dle toho budi pohled na Boha ještě dvě
činností, které jen krátce si objasníme.

2. Druhá součástka a spolu činnost oblažujícího patření jest:
dokonalé, nevýslovnémilování.

A právě onen pohled čili poznávání Boha plodí toto milování,
neboť duši jest nemožno, aby Boha v]eho božské kráse, dobroti
vosti a nepopsatelné lásce k sobě samé poznávala a viděla,
a Jeho vší silou své bytosti rovněž nemilovala. Snáze bylo by
bližiti se obrovskému olmi a- necítiti horka, nežli na Boha v]eho
podstatnosti patřiti a božskou láskou jeho nebýti roznícenu. Toto
milování jest tedy součinnosti duše nutnou. jest nám sice možno
při našem velice nedokonalém pozorování Boha, pokud hledíme
na Něho v jeho tvorstvu ——jen jako v zrcadle, — lásku svou
od Něho odvrátiti, a budiž Bohu žalováno, my tak činiváme i ten—
kráte, když světlo víry přistoupilo ku poznání přirozenosti; ale
v nebi tomu tak není: tam vidí blažení Boha, tak jak jest,
a milují Ho tudíž sami od sebe vroucně a nade vše.

3. Třetí součástka patření oblažujícíhoiest konečně nezměrné
požívání, jež plyne z pohledu a lásky k Bohu samo. jesti to ona
činnost duše naší, jížto se ona těší, dosáhši jako ve svůj majetek
Boha, jenž jest její nejvyšší dobro; On jest její, její Bůh, její“
vlastnictví; v tomto požívání Jeho jsou všechny její tužby po
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blaženosti zcela ukojeny. Oblažující patření už to s sebou nese,
že Boha ve svůj majetek dostává; jinak nebylo by to oblažujíci
patřenívtom vlastním smyslu; blaženost svatých nebyla by dokonalá.

Malý příklad to náležitě objasní: Žebrák hledi toužebně na
stkvostný palác, jenž naplněnvjest nesmírným bohatstvím i vším,
co jen smysly jeho dráždí. (jiní ho už tento pohled šťastným?
Zajisté nečiní, an palác není a asi nikdy nebude jeho majetkem;
může obdivovati se jeho vznešenému slohu a překrásnému prove
dení, ——a tak aspoň nějaké, třebas malé potěšení z něho míti;
protože však nemůže ani palác, ani poklady jeho .zváti svými, ne
může ho arci pouhé pohlížení naň, ba ani radost z jeho krás
nikdy učiniti šťastným; k tomu by bylo nutné třeba, aby byl —
jeho! ——Toužebně pohlíží dále žebrák na tabule boháčovy, pře
plněné a obtížené krměmi do nadbytku; utiší tím však hlad, jenž
ho trápí? Dojista nikoli; spíše ho to učiní ještě nevrlejším, nebot
pohled ten hladovost jeho jen zvyšuje, ale žádost jeho neukojuje.

A tak asi bylo by i v nebi, kdyby duše kráse Boží jen se
obdivovati směla, ale jí jako majetku svého požívati nemohla.
Patření takové nebylo by pro ni nikterak oblažující. Dosíci Boha
a v majetek svůj I—Iozískati jest tedy naprosto nutné ktomu, aby
duše z Něho mohla se radovati,avNěm jakožto svém posledním
cíli a konci spočinouti. A tak jest ona činnost duše, již na Boha
hledí, již také činností, kterou blažení Boha jako ve svůj majetek
přijímají a jeho požívají, a tak v radost Pána svého vcházejí.

Ale ani to ještě není vše.
Až dosud uvažovali jsme činnosti, jimiž duše Boha svým

vlastnictvím činí; ale nesmíme zapomínati, že i činné spolupůso
bení Bo h a jest právě tak podstatné při oblažujícim patření, jako
činnost t_vora. Zahrnuje tedy _oblažující patření i to v sebe, že
Bůh nejen činí duši schopnou, aby na Něho v jeho nadmírné
kráse patřila, ale i jako milé dítko na srdce tiskl, a tak udělil jí
onu blaženost, jakéž oko lidské spatřiti nemůže; aby se s ní
tak podivuhodné a tak těsně spojil, že ona, neztrácejíc ničeho
ze své bytnosti jako stvoření, ani ze své osobní samostatnosti,
v Boha'přechází, se přeměňuje, — jakož sv. Petr tak vhodně po
dotýká, řka, že budeme »účastní božské přirozenosti: II. Petr 1, 4.

A to jest ta nejvyšší důstojnost a sláva, k níž rozumná by
tost může býti povznesena, vyjímajíc slávu Božího Vtělení a ve
lebnost mateřství Nejblah. Panny Marie.

Na objasnění tohoto divu nebeského užívají bohoslovci srov
nání zcela případného: Hodíme-li, praví, kus železa do ohně,
ztratí brzy svou tmavou barvu, zrudne, rozžhaví se, rozzáří jako
oheň — a přijímá tak část z přirozenosti ohně, ač vlastní své
podstaty jako železo neztrácí. ——Podobně má se to s duší
v oblažujícim patření: Ona spojuje se s Bohem, ano, bývá od
Něho až proniknuta; nabývá jasnosti zjehojasnosti, krásy z jeho
krásy, čistoty z jeho čistoty, blaženosti z jeho božské blaženosti
nevýslovné, dokonalosti z jeho božské nejvyšší dokonalosti _
béře_krátce podílu na božské přirozenosti, ač při všem stále po
drŽUjCsvou vrozenou osobni samobytnost. — Však slova a roz
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umování nijakž nejsou s to, aby podaly dokonalý pojem o té
přestkvělé blaženosti, která jest dítkám Božím připravena. A proto
raději utecme se k nějakému vhodnému podobenství; onof nám —
sice jako zrcadlo toliko slabě — ale za to pravdivě obrazí ono
oblažujicí patření:

Dobrosrdečný nějaký král nalezne na honbě v lese slepého
sire-tka, jenž tu bloudí, zbaven všeho, co život jen snesitelným
činí. Jat milosrdenstvím, přivede ho král do svého paláce, přijme
ho za syna, pečuje oň a dá ho vyučiti ve všem, čemu se ubohý
slepec může naučiti. Netřeba ovšem podotýkati, že hošík jest
králi nevýslovně vděčen a kde jen mu možno, snaží se králi to
ukázati. Roste — až dosahuje roku dvacátého. I pokusí se lékař
vrátiti mu zrak; a hle! šťastně se mu to vydaří. A v téže chvíli,
kdy poprve prohlédá, prohlásí ho král, obklopen svými dvořeníny,
tiproStřed nádhery a stkvělosti svého dvoru za svého ——syna,
dědice a rozkáže všechněm, aby ho jako syna králova ctili a milo—
vali. — Tak stává se sirotek druhdy zcela opuštěný pojednou
knížetem a účastníkem královského důstojenství, štěstí i pocty,
jakou lze najíti toliko v palácích královských. — Kdo popíše radost,
již oplývá duše šťastného jinocha, když náhle může pohlížeti na
téhož krále, o jehož mužné kráse, ale i :lobrotivosti a moci a
slávě tolik byl slýchal; kdo popíše tu rozkoš, jakou dmou se
mu prsa, když uzří i svou tělesnou sličnost a stkvostnost knížecích
rouch, jež uviděti jen jednou tak si přával; kdož mohl by jen
slabě naznačiti to blaho nevýslovné, jaké pocítí z toho, že on,
kdysi tak povržený, přijat jest mezi členy královské rodiny, že
ode všech jest vážen a milován a že všechny radosti života jsou
mu přístupny a otevřeny! Zkusiž to každý sám, aby představil si
jeho pocity, jeho radost, jeho štěstí! -——

My však řekneme jen, že to vše dohromady jest proň obla
žujícím patřením ——v řádu přirozeném. Neboť ty tři vlastnosti
svrchu vytčené nalézáme tu všechny: pohled na dobrotívého
krále ve vší jeho slávě a nádheře; něžnou, vroucí lásku, již ono
patření plodí, a nejužší obcování s králem spolu s blaženosti, již
přináší přijetí za syna.

Použití podobenství tohoto jest na snadč samo sebou: Ten
veliký, mocný král jest Bůh, jenž nalézá duši tvou na poušti to
hoto světa; nalezl tě -— abychom užili významných slov ze Zje—
vení 3, 17. ——bídného a ubohého a chudého a slepého a na—
hého; přinesl tě pln milosrdenství do Své Církve svaté, která
jest královstvím Jeho na zemi, omyl tě tu předrahou Svou krví,
oděl tě neposkvrnčným rouchein nevinnosti, ozdobil tě dary mi
losti, a přijav tě za vlastního syria, poručil sluhům Svým i jiným
všem, aby tě pro nebe vychovali. Jeho milostí i tvým spolupůso—
benim rozvíjela se duše tvá ponenáhlu stále dokonaleji, stávajíc
se vždy podobnější Ježíši Kristu. Jenž v lidské Své přirozenosti
jest vzorem veškeré stvořené dokonalosti.

Ale dosud jsi slep a musíš tak zůstati, dokud tě Otec ne
beský k Sobě nezavolá. Až onen přeblažený den přijde, pak
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opustíš svět, tvé oči otevřeny světlu slávy, patřiti budou na Boha,
tak jak jest ve vší své slávě a jasnosti; i sebe sama spatříš ozdo
bena stkvosty mnoha milostí, jež ti Bůh propůjčil.

Spatříš i krásné anděly a všechny svaté, kteří oděni v krásu
Boha samotná trůn jeho obklopí, aby uslyšeli výrok, jenž tě
uvede v jejich společnost.

Tento pohled na živého Boha a veškeru slávu, jež Ho
obklopuje, naplní duši tvou dokonalým poznáním jeho a to po
znání zplodí žhoucí, dokonalou lásku k Bohu; a až tě On na
ňadra Svá přitiskne, tebe prohlásí za jedno z milých dítek Svých
a nakáže všechněm, aby tebe ctili & milovali, jako pravé dítě
Boží: pak bude radost tvá úplná! Zajisté oblažující to patření
pro tebe! Pak konečně přijmeš Boha v úplné své držení, budeš
požívati Toho, jenž jediný duši tvou naplniti může čistou & trvalou
blaženosti! Atak článečektento nejlépe ukončíme krásnými slovy,
vyňatými z díla proslulého bohoslovce Lessia (o dokončení
bož. kn.V[., 14.), jenž mluvě o těch třech duševních činnostech,
kteréž oblažující patření skládají, dí: »V těchto třech činnostech
spočívá hlavni oslavení Boha, jak je Sám zamýšlel ve všech Svých
dílech a prácech — a tudíž i nejvyšší dobro a skutečná blaže
nost andělův i lidi; v těchto třech činnostech povznášejí se bla
žené duše takořka nad samy sebe a stávají se ve spojení s Bohem
Bohu podobnými, anyt' se lemu naprosto a dokonale připodobňují,
tak že rozum zpodobení většího a vznešenějšího mysliti si ne
může. Ony září celou věčnosti, takořka bohy se stavše, v lesku
právě božském. Těmi právč činnostmi rostou téměř do nezměrna,
aby dobru tak velikému, jak jen možno, postačily, je zcela po
chopily, ba je vyčerpaly. Ne nyjí, abychom tak řekli — toliko
zvenčí, na povrchu, nýbrž ponořují se až ve hlubiny toho dobra,
vnikají v radost Pána, již jedněm více, druhým méně připadá,
totiž podle velikosti jasnosti oslavení. Ponořeny v tuto propast.
ztrácejí samy sebe i vše stvoření, nebot všechny ostatní slasti a
radosti zdají se jim ničím v tomto okeánu blaha a štěstí. V této
propasti není pro ně temnosti, jaká nás nyní obkličuje ve zná
mosti naši o Bohu, nýbrž tam jest světlo a jasnost bez míry.
Tam pak jest jejich bydlo na věky, v klidné jistotě věčného
trvání, tam ukojení všech jejich tužeb, tam mají i požívají všeho,
čeho si jen přály, tam nezbývá již ničeho, čeho by si ještě přáti
mohly, neboť v Bohu budou i míti jisty všechny slasti, i jich
podivuhodně požívati; tam bude jediným zaměstnáním blažených
patřiti na nekonečnou krásu Boha, jeho nevystihlou dobrotu mi—
lovati, ]eho nezměrnou sladkost požívati, až nad všelikou míru
radostmi býti zaplavenu a v nevýslovné rozkoší plesati z jeho ne—
konečné slávy a všeho toho blaha, jež On i oni kolem sebe všude
mají; a odtud bude věčnou jich prací neustávající chvála & díků
činění, & tak spočinou blažení po splnění veškerých svých přání,
nemajíce už praničeho, po čem by ještě toužiti mohli, v Bohu
jako posledním svém cíli_a konci.



Katechismus v příkladech.
Na základě spisů církevně schválených sestavil VÁCLAV DAVÍDEK,

katecheta v Turnově.

(Pokračování)

Naději se protivuje:
l. nedůvěra.

Hříchu toho se dopustili Israelité na poušti, reptavše při
každé nepohodlnosti proti Bohu a ztrativše důvěruv pomoc jeho.
Sám Mojžíš, kterýž ve jménu a pomoci Boží tolik zázraků vy
konal, prohřešil se jednou nedůvěrností proti velmoci božské,
když mu poručeno bylo, aby udeřil holí svou na skálu, že voda
vyprýští ——proto za trest nevešel do zaslíbené země — — Ne
důvěry dopustili se i uč enníci Pá ně, kteří, ačkoliv na vlastní
oči viděli zázraky, kteréž Spasitel konal, přece při bouři na moři
genezaretském poclěšcni přistoupili k Pánu & budili jej volajíce:
»Pane, zachovci nás, hynemc. I di jim ježiš: Co se bojíte,

malillgvěrní? A vstav přikázal větrům & moři, a stalo se utišenível e.<

2. důvěra převrácená.

Důvěru převrácenou má, kdo v sebe aneb .v pomoc lidskou
důvěřuje více, nežli v Boha. — Po potopě světa lidé byli tak
pýchou naplnění, že nechtějíce poslouchati Pána Boha, věž až
k nebi vystavěti chtěli, aby Mu mohli odporovati. Bůh však je
hrozně ztrestal, nebot netoliko že věže do nebe nedostavěli, avšak
trest Boží záležel i v tom, že jeden druhému nerozuměl.

8. Opovážlive' Spoléhání na Boha. .

Smrt opovážl/vě se spoléhajícího na Boha.

Odstrašující příklad, jak hrozně se zmýlí každý, kdož opo—
vážlivě se spoléhá na milosrdenství Boží a s pokáním odkládá, vy
pravuje se z času výtečného kancléře anglického, Tomáše Mora,
o jistém lehkomyslném hříšníku. který od jmenovaného
kancléře a jiných dobromyslných křesťanů k pokání napomínán,
vždy odpověděl, že má tři slova, kteráž potřebuje v čas nějakého
nebezpečenství vysloviti, aby odpuštění dosáhl. Na otázku, která
jsou ta slova, odpověděl: »Bože, odpusť mií< Napomínán a va—
rován opět před opovážlivým spoléháním se na svá slova, po

smíval se napomínajícím ho a zůstal vždy starým hříšníkem. ——
Jednoho dne vyjel si v dobrém rozmaru na koni, a když jel přes
most, splašilse kůňjeho, jenž přelomiv zábradlí, vrhl seisjezdcem
do hluboké řeky. Nešťastník nevzpomněl na ona tři slova, ale
zcela jiná, slova kletby: »Vem to ďábel-, vyslovil a utonul. _

' Okáč Mich.: Katol. katech.



—207—

4. zoufalství.
Pravdivý sen.

V Angliižil za času krále Konráda udatný vojín,
jenž věrně králi sloužil, málo ale o Boha se staral. [ napomínal
ho důrazně král, aby se vyzpovídal & polepšil, aby ho snad smrt
nepřekvapila. Avšak vojín povždy odpovídal, že na pokání dosti
má času. Tu náhle se roznemohl a král sám ho navštívil a opět
k pokání vybízel. Vojín ale pravil, že tak učiní, až se pozdraví,
aby se mu soudruzi nevysmáli, že se polepšil z bázně před smrtí.
Zatím se nemoc zhoršila a když hodný král ho opět napomínal,
pravil nemocný, že mu není více pomoci, viděl prý dva mládence
u hlavy své a jeden v knize života mu ukázal, jak málo pro spa
sení své učinil, třetí, pak černý voblíčeji, vykazoval se seznamem
hříchů, které jako vojín spáchal a odháněl ony dva něžné, bílé mlá
dence, řka: že prý mu již patřím. Tak mluvil nešťastník a v zou
falství i zahynul. Gabler.

Máme Boha mílovati nade všecko.

Hrozby m'přimc'ly světce od lásky Boží.

Příkladnou láskou k Bohu vynikal již jednou vzpomenutý
mučenník sv. Ignác, kterýž oheň, lítou zvěř. rozdrobení celého
těla svého a všecky jiné muky žádal, jen aby s Kristem spojen
býti mohl. S radostí chvátal mučennické smrti vstříc. Jsa osmde
sátiletý kmet nastoupil dalekou a obtížnou cestu z Antiochie do
Ríma, kteráž přes 400 mil obnáší. — Dříve než byl divoké zvěři
předhozen, mučili ho pohanští pochopové nevýslovnými mukami,
aby ho přinutili obětovati pohanským bůžkům. Soudce pohanský
křičel ve zlosti k pochopům takto: »Rozdělejtc ruce jeho a na
plňte je ohněm; vodte ho bosého po řeřavém uhlí; nalijte mu
do úst vřelé vody a uvidíme, neuhasne—li v něm láska k Bohu
jeho.: -—Zmužile odpověděl sv. rek takto: »Ani plápolající
oheň, ani vařící se voda nejsou sto uhasiti ve mně

,lásku k Bohu !( A vskutku, láska jeho byla nepřemožitelná;
on skonal jako mučenník lásky Boží!*) Okáč: Katol. katech.

Proti “lásce se prohřešuje:
l. kdo přikládá srdce své láskou nezřízenou k tvorům

Sv. Bernardín vypravuje následujícípřípad. K nemocnému
člověku lakomci, který 30 let se nezpovídal, byl příbuznými po
volán kněz. Ten se namáhal mysl a srdce nemocného k Bohu
pozdvihnouti. Ale lakomec, jehož srdce lpělo na věcech pozem
ských, přerušil řeč kněze onoho a řekl: »Alc velebný pane!
Přicházlte právě z města! Nevíte, jak drahý je pepř.> Jak platí

*) Viz: O lásce.



—208—

vlna? Jest mnoho zásob na trhuřc ——Kněz na to vyložil, žejest
čas zapomenouti na časné zboží a na Boha pomýšleti a se zpoví
dati. Jak to nešťastník uslyšel, vzkřikl: »Já nemohu, já nemohu,
já nemohulc a vypustil duši.

2. kdo Boha nenávidí.

Manželům nekřesťansky žijícím zemřelo jediné dítě, nad čímž
rodičové nejen se rmoutili, nýbrž nevrlost & nevůli svou proti
zřízení Božímu zjevně na jevo dávali, tázajíce se s trpkou výčitkou
duchovního otce: Proč Bůh, jenž dle výroku Písma sv. jest láska,
jim jedináčka jejich vzal? Duchovní přislíbil netrpělivým rodičům,
že jim zodpoví otázku, až u hrobu dítěte pohřební řečkonati bude,
což na konci řeči své splnil takto: »Rodičové,< řekljim, >vy jste
žádostivi zvěděti, proč Bůh dítě vaše k sobě povolal? Tedy slyšte:
Bůh jest láska; proto i z vaší rodiny chce míti jednoho v nebi.
Vy ovšem netoužíte po nebi, aniž byste tam pustili dítěte svého,
kdyby vám bylo zůstalo. Povšimněte si následujícího podobenství:
Byl Jeden dobrý pastýř, kterýž připravil výbornou píci v ovčinci
PTO ovce své: pak otevřel dvéře ovčince, ale ovce nechtěly vejíti;
dlouho nadháněl a nutil je dobrý pastýř, ale ovce utíkaly ode
dveří. Konečně chopil pastýř jehňátko a nesl je napřed do ovčince,
? hlev! všecky staré matky hned následovaly jich. —Dobrý pastýř
je [jezíš Kristus, otevřený ovčinec je nebe; jehňátko jest dítě vaše.
Mate-li srdce rodičů hodné, následujte dítěte svého! — Jaká pošeti—
lost protiviti se moudrému řízení Božímulc Okáč: Kat.katcch.



Listy vědecké.
_W_

0 hrobnich nápisech po stránce hlavně právní.
Sděluje DP. ANTONÍN BRYCI—ITA.

(Dokončení.)

Z náboženského tedy rázu a účelu hrobních nápisů plyne
nutnědozor Církve k nim a k veškeré jejich úpravě,
kterýžto s učitelským úřadem Církve co nejúžeji spojený dozor
a jeho nutný důsledek týká se bez odporu veškerého nábo
ženského života včřících a vztahujese ke všem,jak při
mým tak nepřímým jeho projevům. Že ale jsou hrobní ná
pisy, ať jest již jejich obsah jakýkoliv, projevem eminen tně
náb oženským, leží na bíledni a je z řečenéhopatrno. ]souť
živou a vážnou mluvou křesťanských hřbitovů, jsou poslední dů
raznou promluvou zde odpočívajících —- po případě jejich přátel
a ctitelů, kteří jim postavením náhrobku a jeho nápisem poslední
vděčnou vzpomínku věnovali — jsou nejen aktem piety, ale i vý
razem náboženského smýšlení věřících,živýchi zemře
lých. A jakkoliv tito pravomoci Církve více nepodléhají, podléhají
jí bez odporu všickni věřící in statu viae, co se týče jejich nábo
žensko-mravního života a všech skutků, jimiž tento život se jeví
& jež Církev bohodatnou moct svou řídí a spravuje.

Důsledně spadají náhrobní nápisy, 'co se týče jejich nábo
ž e n s k é h o o b s ahu, v obor pravomoci Církve, jmenovitě
v obor její učitelského úřadu; na ní tedy a její orgánech jest
posouditi a rozhodnouti, zdaž je tento obsah po stránce nábo
ženské správný a nezávadný. jestliže by tedy některý hrobní
nápis něco závadného obsahoval aneb byl věřícím ku pohoršení,
je farář oprávněn žádati, aby nápis byl bud' opraven aneb jiným
správným nahrazen. ') Právo to náleží mu tím více, poněvadž
mu nejen svědomí, ale i pastýřský jeho úřad ukládá
víru v každém ohledu hájiti a přesnosti její stříci. [. Tim. 6, 20.

') Větších obtíží budou duchovnímu správci působiti závadné 'k
_jichž oprava bývá nemožná ajichž odstranění vedlo by k velikým vggtťgůnži

Rádce duchovní. 14
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Káže'li, aby v jeho farnosti všady řád & mrav panoval, nebude moci
ze zřetele pouštěti hřbitovy s jejich náhrobky a hrobními nápisy.
Káže-li proti pohoršení, nebude moci nevšímati si nápisů, jež
byly by stálým pohoršením a kamenem urážky věřícím. Háji-li
přesnost víry, jak by mohl trpěti na katol. hřbitově nápisy, jež
této přesnosti jsou na újmu ") aneb jimiž se víra buď přímo neb.
nepřímo podrývář

jako je dozor duchovního správce k hrobním nápisům jeho
povoláním a úřadem zcela odůvodněn, tak sluší mu také tento
dozor jako pastýři své osady nejlépe. jako s kostelem, podobně
víže faráře i se hřbitovem svazek co nejužší, jet s ním jako
srostlý. Casto sem přichází, doprovázeje zemřelé ke hrobu, často
se za ně modlí; často jim žehná; zná většinu hrobů i náhrobků,
ví často, kdy byl neb kdy bude některý pomník postaven a ná
pisem opatřen. Což tu bližšího a přirozenějšího, než aby všemu
bedlivou péči věnoval, všem nepřístojnostem hleděl zabrániti a
proto nepřipustil též na hřbitov hrobních nápisů, jež by byly zá
vadnými a nesprávnými. Upozorní-li duchovní správce v čas
_vážně a lask avě na nevhodnost pomníku a nápisu, budou
tím ne—livšecky, tedy aspoň hlavní obtíže překonány, jež by se
později opravě neb výměně takového nápisu v cestu stavěly.

K hrobním nápisům třeba zvláště za našich dnů bedlivě
přihlížeti, poněvadž široké Církvi a víře odcizené vrstvy lidstva
hlubokého významu a účelutěchto nápisů buď nechápou neb za
věc pouhé slušnosti je považujíce,ponechávajíi jejich složení
hotoviteli pomníku. jak takový nápis pak vypadne, můžeme se
snadno domysliti! Tak zvaná intelligence, stižena jsouc u věcech
víry často hrubou mrákotou anebo hovíc úplné náboženské lho—
stejnosti, staví tuto lhostejnost, s níž bývá i nenávist Církve spo—
jena, i hrobními nápisy na odiv, 3) ozdobujíc náhrobky svých ze
mřelých nápisy, jež bývají formou sice a slohem uhlazené, obsahem
ale málo křesťanské, ba někdy i v ohledu náboženském závadné. 4)

Co jsme dosud z povahy věci, z církevního nařízení, jakož
i z povahya účelu hrobních nápisů dovodili, průvodno je i z usta
novení světského zákona. Dle článku totiž 15. základního
zákona ze dne 21. prosince 1867 čis. 142 řídí a spravuje Církev
své vnitřní záležitosti5) zcela samostatně a zůstává

") Pádný toho důkaz poskytuje případ, který uvedeme ke konci této
úvahy, jenž byl předmětem vyšetřování tří instancí, jež vesměs ve prospěch
duchovního správce rozhodly, když žádal za odstranění pohoršlivého a ka
cířského hrobního nápisu. .

3) Chtějí míti i na místě naprosté rovností, na místě, kde vše jen
prach a popel ——zvláštnost, by se od ostatního davu lišili a svou ješitnost
ukojili. Ovšem, čím srdce plné, tím_ překypmí 1 ústa. _ .

') Ještě štěstí, že obyčejný_lid těmto uhlazeným a nejednou až příliš
básnicky upraveným nápisům, v nichž je Více básnického vzletu než pravdy,
— nerozumí a proto si jich málo všímá. čímž se zamezí mnohé pohoršení.

5) Pojmenování toto je výstřelkem modernismu, nemajíc v církevním
právu opory. Vymyšleno bylo na omezení pravomom Církve a aby se mohlo
zasahování světské moci do záležitostí církevních nějak odůvodniti. Srovn.
naše pojednání: »O způsobu mluvení moderního právac v tomto časopise.
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v držení a užívání svých náboženských, vyučovacích a dobro—
činnýchústavů. 

Spadají již hrobní nápisy, co se týče jejich náboženského
obsahu a úpravy, do oboru vnitřních záležitostí Církve? O tom
pochybovati nelze a zřejmo je z toho, co bylo svrchu o jejich
povaze a účelu pověděno. Poněvadž mají hrobní nápisy účel a ráz
po výtce náboženský a veškerým svým obsahem jsou obra
zem náboženského smýšlení, cítění vůbec ná b ožensk é h o
života věřících, tudíž úkonem a projevem veskrz nábožen
ským, jest patrno, že posudek o těchto nápisech a rozhodnutí
o tom, zdali svému účelu vyhovují a svým obsahem s naukou
a názorem Církve souhlasí, je záležtostí eminentně a v nej
hlubším významu slova církevní. Důsledněnáležíjedině
Církvi a její orgánům právo o způsobilosti obsahu těchto nápisů
v ohledu náboženském samostatně rozhodovati, z čeho dále
plyne, že jiným faktorům, ať jsou to úřady politické neb obecní,
v této příčině žádná ingerence nepřísluší.“) Z tohoto také důvodu
zamítlo cís. kr. místodržitelství výnosem ze dne 16. března 1895
čís. 35592 jakož i vysoké cís. kr. ministerstvo kultu a vyučování
výnosem ze dne 2. listopadu 1896 čís. 24496 stížnost jistého
spiritismu oddaného občana v obci N. na místní farní úřad, který
na to doléhal, aby pohoršlivý & učení Církve odporující nápis
s náhrobku své manželky odstranil a jiným správným nápisem
nahradil, kterýžto případ níže uvedeme.

ze jsou posléze katolické hřbitovy po rozumu výše' uvede
ného základníhozákona ústavy nábož enskými, vysvítájasně
z jejich povahy a účelu, jakož i z vývodů svrchu položených, 7)
z kteréžto příčiny stačí pouze několika slovy věci se dotknouti.
Náboženský význam hřbitovů vysvítá již ztoho, že slouží
k pochování zemřelých věřících a k tomuto účelu zvláštním cír
kevním obřadem se zasvěcují.3) — Podobně směřuje účel všech
0 hřbitovech, jejich zařízení, úpravě, výzdobě & t. d. vydaných
nařízení k tomu. aby posvátný ráz hřbitovavynikl a místo to
před zneuctěním a profanací bylochráněno.9)Vůbecsotva
je mezi posvátnými místy druhého, jemuž by Církev vedle ko
stelů takovou péči věnovala jako hřbitovům, z čeho jde, že je

t")Radikalismus a odboj proti svéprávnosti Církve bude snad činiti
i proti této naprosto jisté a dokázané věci dle svého způsobu — námitky,
jimiž však zabývati se nemůžeme, jelikož bychom jim, příliš mnoho cti pro
kázali.

il Srovn. úvod a začátek tohoto pojednání a tamo uvedená ustano
vení zákona.

8) »Hanc terram — modlí se Církev při svěcení hřbitova — ad usum
sepulturaede benedictione tui sepulti Corporis consecraredig
narc . . . Consecrare digneris (Domine)hoc cocmcterium, pretio Unige
nití Filií tui sanguinis typice comparatum.: RitualeRom.

9) Srovn. Provmc. sněm pražský n. u. m.; Ferraris l. e., kde se
uvádějí ustanovení starších s nod. — Známo, že dle staršího práva náležela
hřbitovům vzhledem k jejic posvátnosti tak zv. immunitas localis & že se
těšily právu asylnému. Jakou poctu sami pohané svým hrobům a hrobištím
prokazovali, nebudeme jako známou věc připomínati.
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za místa důležitá a posvátná považuje a do počtu institucí
církevních řadí.

Právem tudíž rozhodl dne 7. listopadu 1883 správní soud,
že konfessní (katolické) hřbitovy jsou ústavy církevní a že tudíž
náleží Církvi “právohřbitovy takové samostatně spravovati. “')
jsou-li ale katol. hřbitovy ústavy církevními, jež Církev samostatně
spravuje, pak náleží jí též právo dozoru k pomníkům a jich ná
pisům, bez něhož by správa ona byla kusá a bez něhož by mnohé
nepřístojnosti na hřbitovech zavládly, jak následující případ do
svědčuje.

V obci N. zemřela manželka jistého spiritisty, jenž postavil jí
na místním kat. hřbitově náhrobek s tímto zajisté zvláštním nápisem :

»Der todte Fleischleib nur
Verwest hier in der Erde,

Die Seel auf Geister Flur
Verfolgt ihr góttlich Werde

Farář vyzval slušně onoho spiritistu, aby tento ——jak pra
vil — pohoršlivý nápisl') odstranil a jiným správným nahradil.
Po dlouhém marném vyjednávání odepřel» dotyčný zarytý spiri
tista tak učiniti, ano odvolal se z příslušného nařízení patronát
ního úřadu nejprve k politickému úřadu první instace a, byv zde
zamítnut, k cís. kr. místodržitelství, a když ani toto po vývo
dech bisk. konsistoře královéhradecké stížnosti jeho místa nedalo,
k samému c. k. ministerstvu, jež rozhodnutí druhé stolice úplně
potv rdi 10. Pro praktickou důležitost těchto rozhodnutí kla
deme je tuto u výňatktt.

»Dem Rekurse des N. — dokládá výše vzpomenuté roz
hodnutí místodržitelské — findet die Statthalterei keine Folge zu
geben, da die beanstžindete Inschrift nach der Ausftlhrung des
bischóll. Consistoriums zu Kóniggrátz den Dogmen der rómisch
katholíschen Kirche widersprich t, der Friedhof in N. jedoch
einrómisch-katholicherist, dessen Verwaltung und Beauf
sichtigung nach den bestehenden gesetzlichcn Vorschriften,
unbeschadet des der Gemeinde zustehenden Aufsichtsrechtes in
sanitaetspolizeilicherHinsicht, dem Pfarrcr in N. zukomm t,
so dass diesem auch das Recht nicht bestritten werden
kann, auf die Entfernung von Inschriften, Sachenm)
etc., die den Dogmen der katholíschen Kirche zu
widerlaufen, zu dringen.:

V rozhodnutí c. k. ministerstva kultu a vyučování ze dne
2. listopadu 1896 čís. 24496 odůvodňuje se zamítnutí stížnosti
jmenovaného spiritisty mezi jiným těmito pozoruhodnými vývody:
»Der vorliegende Fall (závadný onen nápis a odstranění ho z ná
hrobku) bietet keinen Anlass zu einem Eingreifcn der politischen

'" Viz: Budwinski, Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichts
hofes, Bd. VII. 1899.

") (: onen nápis není pouze pohoršlivý, nýbrž pro svou spiritistickou
tendenci i k a c í řs k ý, netřeba připomínati.

|') Důsledně platí toto rozhodnutí i o ncslušných a závadných po
mnících, symbolech atd.
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Behórden iiberhaupt und insbesondere der staatlichen Cultus—
verwaltung. Bei dem unzweifelhaft katholischen Charakter des
Friedhofesin N. steht dem Pfarrer die Verwaltung des
selben und somit auch die Obsorge ůber die Grab
denk mžiler z n, so dass es seine beziehungsweise
der vorgesetzten Kirchenbehórde Sache ist zu be—
urtheilen, ob eine Grabdenkmalsinschrift mit den kirchlichen
Satzungen im Einklange stehe und verneinendenfalls di e Be
seitigung derselben anzuordnen. In der Ausůbungdie—
ses innerkirchlichenRechtesunterliegt die Kirche keiner
ju r isdiktion der staatlichen Cultusverwaltung und
kann daher den betreffenden Privatpersonen ein B eschwerde
recht an den Staat nicht zuerkannt werden.<<

Tímto obojím vynesením nejvyšších státních úřadů je naše
pro duchovní správu důležitá otázka i pro obor občanského práva
definitivně rozhodnuta. l3) Věru, kam by to vedlo, kdyby si směl
každý upravitináhrobní nápis dle vlastního u znání a dle
nejednou křivých, přesné nauce Církve odporujících nábožen
ských pojmů! jak by to vypadalo na mnohých, zvláště měst
kých hřbitovech,") jež by se pak staly nejednou stř edištěm
p ošet i l o s tí a blu d ů svými náhrobními nápisy! ]e-li za
našich dnů duchovnímu správci trpěti tak mnohou nepřístojnost
na hřbitově,co se týče mnohých dosti profáních, všeho ná
b oženského rázu prostých pomníkůa mimoto s e nti
mentálních nebindifferentních, všehonábož enského
citu a nátěru postrádajících hrobních nápisů ——jež by mohly
státi na každém, třebai b ezkonfessním hřbitově a jež
jsou jistou měrou saekularisací katolických hřbitovů— měla
by tato konivence jíti tak daleko, že by se zavíralyoči i před
pomníky a nápisy pohoršlivými a v ohledu dogmatickěm, jak
uvedený nikoliv ojedinělý případ bohužel až příliš dosvědčuje,
závadnýmiř! Trpěla by něco podobného státní neb jiná světská
správa v oboru svém? A přece jednalo by se tu o zájmy toliko
s v čtsk ó, mnohdy zcela nezávažné, a nikoliv o zájmy nábo
ženské a proto tím důležitější. Nebudiž nikdy přehlédnuto, že
hrobní nápisy jsou veřejnou mluvou hřbitovů, výrazem náb o
ženského smýšlenía tudíž projevemvíry křesťanské!

Aby duchovní správce svůj pastýřský úřad i po této stránce
náležitě zastával a úřední dozor k hřbitovu sobě neztížil, učiní
dobře, když tuto věc věřícím při vhodné příležitosti vysvětlí &
při zřizování pomníků a jich nápisů jim radou n á p o m o c e 11
bude. Mnohý pomník bude pak požadavkům církevního umění
& posvátnosti více odpovídati a mnohý hrobní nápis bude pak
přesnější a svémuúčelupřiměřen ější.

. '3) Dle práva církevního rozumí se tato věc sama sebou a nepodléhala
nikdy žádné pochybnosti.

„) Hřbitovy osa_dvenkovských, jichž převrácený modernismus se ještě
mnoho nedotekl, bývají od těchto výstřelků obyčejně ušetřeny.

ot—a-i-e—l—



Jaké výhody skýtá v životě kněžském rozjímavá
modlitba duchovnímu samému, a jaké věřícím,

jichž jest představeným.
(Na pastýřské poradě vikariátu Příln'amského 26. srpna 1897zodpovídal

Prokop Holý, kaplan v PI'íln'tuni.)

V odpovědi na otázku tuto dlužno asi medle vycházeti z toho
stanoviště, že velepastýři našemu jedná se hlavně a nejvíce 0 po
vzbuzení kněžstva jeho k této modlitbě roziímavé. Proto v po
jednání tomto, které vlastně však, aspoň z větší části, bude zase
jakýmsi rozjímáním, zodpovídány budou tyto otázky:

Co jest rozjímání, a které jeho druhy; jak jest
důležité, potřebné a užitečné knězi, a sice i se stránky nega
tivní, totiž, co z toho, nekoná-li se; i se stránky positivni,
totiž, jaké to má účinky na knězi, koná-li je; z toho dovodí se,
jaké tudíž ztoho plynou účinky pro duše svěřené; a ko
nečně budiž dovoleno nastíniti něco tnálo o způsobu & výteč
ném jednom prostředku rozjímání.

* *
*

Rozjímání jest takové rozebírání a uvažování pravd nebe—
ských, zjevených, čili takové do nich duchem vnikání, aby rozum
osvícen, vůle posílena & zbožné pocity vzbuzeny byly za tím úče
lem, by duše očišťována, sBohem vždy těsněji spojována na spáse
své bezpečně pracovala a v Bohu poslední spočinutí nalézala. —

Z toho patrno, že rozeznávají se tu (se strany člověka) dvě
hlavní činnosti duševní: rozumu, v důkladnějším poznání a pro
niknutí pravd; — a vůle i srdce: ve vzbuzování svatých pocitů
a předsevzetí, jež ducha lidského vzhůru ku věcem nebeským
unášejí a pozdvihují. A dle' toho mluvíme o rozjímání vůbec —
a o rozjímavé modlitbě. — Nabude—li pak při tom převahy toto
povznesení duše ode všeho pozemského, tak až ostatní všecka
činnost duševní (a z části i těla) zdá se na chvíli zastavena, zove
se to modlitbou vyšší, neboli životem mystickým. ——

Dle toho jest tedy modlitba rozjímavá takové rozjímání
o věcech nebeských, jímžto spolu vzbuzují se ty pocity a “předse
vzetí, jež duši k Bohu blíže přivádějí. Přitom však vždycky nutno
na paměti míti, že spolu a po výtce v první řadě jest modlitba
rozjímavá darem Ducha Sv., uměním, jehož učitelem je Duch Sv.
dle slov sv. jana I. 2, 27: Unctio ejus docet vos de omnibus, tak
že o toto umění svatých nejprve nutno prositi: Domine, doce
nos orare. Luk. 11, 1. Teprve pak může přistoupiti spolu
činnost naše.

Pochopitelne však, že k tomuto uvažování posvátných pravd
třeba, dříve tento, sit venia verbo posvátný materiál připraviti.
Nuže, tuto studnici, odkud bychom'pravdy ony čerpali, poskytuje
tak zvané duchovní čtení (lectio spiritualis) totiž Písmo sv., ——
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knihy svaté; knihy posvátné — spisy sv. Otců a knihy zbožné
uznaných spisovatelů církevních, tak že právem zajisté duchovní
čtení uvádí se za jeden z nezbytných prostředků duchovního
života křesťanského; což i zřejmě z dalšího vysvitne

Abychom aspoň některé doklady uvedli, stůj zde klassické
místo (Lib. ren. past.) z sv. Řehoře Vel. (lib. Il. cap. Xl.):

»V knize Exodu 25,12—15 nařizuje se Mojžíšovi o nošení
archy úmluvy takto: »Uděláš čtyři kruhy zlaté, kteréž přiděláš
ke čtyřem úhlům té archy, . . a uděláš také sochory ze dříví
sethim a obložíš je zlatem a uvlečeš je do kruhů. které jsou po
stranách archy, aby bývala nošena na nich; kteréž vždycky budou
bývati v kruzích, aniž kdy budou vytahovány z nich. : — A toto
ustanovení velikého zákonodárce vykládá sv. Řehoř, obracejc to
na smysl duchovní, takto: »Co se značí archou jiného, ——leč
Církev sv.? Mají se pak dle nařízení přidělati čtyři zlaté kruhy
ke čtyřem rohům; poněvadž tím,že ke čtyřem stranám světa
jsouc rozšiřována směřuje, beze vší pochyby má se vyjádřiti, že
jest čtyřmi knihami sv. evangelia opatřena. A sochory ze dřeva
sethim stávají se ti, kdož v onyno kruhy k nošení se navlékají:
nebot dlužno vyhledati statečné a vytrvalé hlasatele (kteří by byli)
jako to dříví, které nesetlí, -——abyoni opírajíce se vždycky o učení
sv. knih, jednotu Církve hlásali, a jakoby v ony kruhy (sv. totiž
evangelií) se vloživše, archu (Církvei nosili. Na sochorech totiž
archu nositi znamená lilásáním skrze dobré učitele k nevědomým
myslím nevěřících Církev sv. donášeti. A mají se (ty sochory)
obložiti zlatem, aby totiž (ti hlasatelé), tak jako řeč jejich jiným
bude zníti, i také oni sami stkvělostí života zářili. Proto se o nich
vhodně dokládá: A ty (sochory) vždycky budou bývati ve kruzích.
aniž kdy z nich budou vytahovány. Poněvadž totiž je nutno, aby
ti, kdož věnují se úřadu kamtelskému (apoštolskému) nikdy ne—
upouštěli od studia četby posvátné, proto zajisté mají sochory
vždy zůstávati ve kruzích, aby, kdykoli by nutnost žádala,
archa byla odnesena a s vkládáním jich (teprve) do kruhů nemu—
silo se to zdržovati; což znamená: kdykoli by svěřené duše žá—
daly duchovního něčeho od pastýře svého, bylo by velice ne
vhodné, ba ošklivé (ignominiosum), aby teprve pak sháněl po
učiti se, když už má dotaz zodpovídati. Sochory tudiž ve kruzích
vždycky mají trčeti, aby učitelé ustavičně rozjímajíce
vsrdcích svých posvátné výroky, archu úmluvy vždy bez odkladu
zdvilmouti mohli, kdykoli by třeba bylo, aby někoho hned poučili.

' Proto dobře první pastýř Církve svaté ostatni pastýře napo
míná I. P. 3, 15: »Pána Krista posvěcujte v srdcích svých ho
tovi jsouce vždycky k dostiučinění každému žádajícímu od vás
počet z naděje té, která jest ve vás.a jako kdyby zřejmě řekl:
»Aby v nošení archy nebylo žádného průtahu, sochory z kruhů
at nikdy se nevyjímají; < čili rozjímání at nikdy vám neschází.

Není-li pak v krásném tomto výkladě sv. učitele církevního
skoro úplně vystihnuta podstata i důležitost čtení duchovního
i . . . . rozjímání!
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A poslyšme ještě Františka Sal., toho výborného učitele
života duchovního; praví zajisté: Duchovní čtení jest olej pro
lampu modlitby a pobožnosti. Ú, kolik takovýchto lamp každičkého
rána uhasíná — z nedostatku onoho oleje!

A sv. Isidor dí: »Kdo chce býti (obcovati) s Bohem, musí
pilně, často modliti se a čísti. Neboť modlíme-li se, sami s Bohem
rozprávíme; kdykoli však čteme, hovoří s námi Bůh! —

Všecek prospěch (duchovní) pochází ze čtení (duchovního)
a rozjímání

jednohlasně ujišťují učitelé církevní, že všichni křesťané mají.
v rozjímání hlavní prostředek posvěcování sebe samých. Poněvadž.
však povoláním kněze jest, nejen sebe sama, ale i lid sobě svě—
řený posvěcovati, musí cvičení v modlitbě rozjimavé jeviti se pro.
něho dvojnásob důležitým a nutným. Zádát' to od něho už Církev
svatá ústy biskupa na kněžství světícího: »Ut in lege tua die ac
nocte meditantes, . . . . quod crediderint, doceant, quod docuerint,
imitentum ]eť kněžství právě dle slov sv. Isidora Damietského, —
jakýmsi mostem, jenž jest položen mezi dokonalost Boží a bídu
lidskou, jenž vede od bytosti lidské k bytosti Boží, aby tato byla
ctěna, ——a od bytosti Boží k bytosti lidské, aby tato změněna
a zlepšena byla: Inter divinam et humanam naturam — sacerdo
tium velut medium interrectum est, ut illam colat . . hanc autem
in melius commitet. — Knězi jest uloženo starati se o čest Boží
a spásu lidskou; jeho heslem podle příkladuježíše Krista, vjehož.
díle spasitelském dále pokračuje, jsou slova andělů zpívajících:
Gloria . . . et pax . . . Kdo však je s to, by vyplnil všecko, co
vede k tomuto cíli vznešenému? Kdo dosáhne ho, leč ten, kdo
s Bohem spojen jest co nejúžeji, od Něho přijímaje poslání i váž—
nost, i vliv, i sílu! Kterak však sBohem se spojiti, leč rozjímánim,
jež sv. učitelé nazývají: Deitatis scala, coniunctio hominis cum
Deo? ——a o němž sv. Bernard krásně praví (De consid. l. 1. c. 7.) :
Rozjímání čistí ducha, spravuje náklonnosti, řídí skutky, zlepšuje
poklesky, vládne mravy, pořádá a zdokonaluje život a propůjčuje
známost nebeských i lidských věcí. Není tedy zanedbávání tak
zbožného a užitečného zaměstnání v tomto životě ztrátou tohoto.
života? —

Dokonalým příkladem, jako v každém, tak i v tomto ohledu
jest nám božský Spasitel, ježíš Kristus. S jedné strany ustavičně
patřil ve tvář Svého nebeského Otce, s druhé strany však hřížil
se ve vroucí prosby k Bohu, ——a to právě jen podstatou mo
dlitby rozjímavé. Avjaké míře vše to činil? Vypravuje sv. Lukáš:
»Stalo pak se v oněch dnech, že Ježíš vyšel na horu, aby se
modlil, — a tam strávil celou noc na modlitbách k Bohu: 6,12.
Sv. Ambrož připojuje k těmto slovům otázku: »Jestliže Kristus ve
dne i v noci za tebe se modlil, co měl bys teprve ty ku spasení
svému činitiša L. 5. in Luc.

Byl-li Syn Boží celé noci v modlitbách pohřížen, neměl by
kněz ani půl hodiny denně věnovati modlitbě rozjímavé? Byla to
vůle božského Mistra, aby i Jeho učenníci našli si času, aby skrze
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rozjímání udržovali si & rozmnožovali náplň milosti Boží. Proto.
řekl jednoho dne: »Pojďte stranou na osamělé místo a odpočiňte
málo<<. Mar. 6, 31. Ne tak odpočinek těla měl tu na mysli
božský Spasitel, jako odpočinutí duše, kteráž ochabla by v do—
brém, kdyby denně neobčerstvovala se a neposílila modlitbou
rozjímavou. Kdyby byl nešťastný ]idáš poslechl rady Mistra svého
a byl by ve vážném rozjímání uvažoval věčné pravdy a při tom
s pobožnou vroucností o milost Boží prosil, jistě by se nebyl stal
zlomyslným zrádcem Spasitele svého a obětí pekla. ——Sv. Alfons
dí: »je zcela jisto, že knězi, jenž nekoná rozjímání, schází vnitřní
osvícení, tak že důležitost snažení po spáse věčné jasně nenahllží,
svých povinností správně nepoznává, a překážky, jež se nám na
pouti k nebi v cestu stavi, dobře nepozorujen .

Kdo si modlitby rozjímavé nehledí, tomu schází i nutné světlo
milosti, i potřebná posila milosti; ten nezná ani Boha, ani světa,
ani sama sebe. ]cst podoben člověku, jenž nemůže v noci spáti,
a proto se ve dne sotva na nohou udrží; silnějšímu pokušení ne
odolá kolísá, klopýtá a konečně padá do hříchu. Svatá Terezie
říkávala: »S dušemi, jež nekonají rozjímání, má ďábel lehkou hrum
Proto právě dává si tento zlý nepřítel všecku možnou péči, aby
duše od modlitby rozjímavé zdržel.

»Pro nedostatek rozjímání — zpuštčním zpustošena jest zeměc;
pro nedostatek ten »ochabl svatý“ nejen mezi světskými a všed—
ními lidmi, ale i mezi kněžími Krista, kteřižto, ač mají duši roz
ličnými chybami a nedostatky poskvrněnou, přece zrcadla duchov—
ního, v němž by skvrny a ohyzdnosti duše své poznati a pak
odkrýti a smazati mohli, neužívají; pro nedostatek rozjímání den
ke dni plíží se »ohavnost zpuštění po místě svatém—x; mnozí živi
jsou v chladnosti a netečnosti neuvěřitelné a kráčejí po cestě
k nebi či peklu s očima zavřenýma. —

»Směle dím,< praví nadšený exercitator (Schneiderz Lect.
quotid.), »kdybychom denně vážnou myslí všímali si oněch vzne
šenýchi hrozných pravd, jež tak zhusta lidu svému hlásáme;
kdybychom svědomitě uvažovali závazky stavu kněžskéhoi pa—
stýřského; kdybychom častěji všecky myšlenky, slova i skutky
života svého srovnávali v srdci svém s oněmi věčnými pravdami,
pak jistě byli bychom jako andělé horlivi. Ale protože rozjímání
si zošklivujeme a zanedbáváme, stává se, že nechápeme to, »co
jest Ducha Božího: — a ačkoliv o pravdách příštího života.
zhusta čítáme a _'Cdůkladně známe, přece jim nerozumíme a jich
nedbáme.:

„Jeden jediný kněz, duchem Božím naplněný. může obrátiti
celý svět: — volá sv. ]arolím. Jakož skutečně i svatí apoštolé,
nežli Ducha Sv. přijali, dlouho o samotě na modlitbách strávili.
Odkud však má přijiti knězi jasně zářící světlo, odkud oheň lásky,
odkud žár horlivosti, když ani zatemněný rozum přirozený osví
cen, ani ledové srdce rozhřáto ničím nebývá.> Podle sv. Bonaven—
tury právě lampy, o nichž často čítáme v homilii: »Sint lumbi
vestri praecincti, et lucernae ardentes in manibus vestris Luk. 12, 35,



——218—-—

značí tuto rozjímavou modlitbu, při níž Pán Bůh Sám mysl naši
osvěcuje.

Svatý apoštol napomíná Ef. 6, 18.: ». . . Všelikou mo
dlitbou a prosbou modlíce se každého času v duchu< . . Ne
postačí však, abychom se vůbec modlili, ale máme se také mo
dliti dobře, ze srdce, v duchu. Díť svatý Augustin (in ps. 39.):
»Mnozi volají k Bohu, ale ne hlasem duše své, nýbrž toliko tě
lesným; myšlenka tvá je voláním k Hospodinu, volej z hloubi,
z nitra, aby tě Bůh slyšel.. Ale kterak kdo dovede volati znitra,
t. j. konati modlitbu opravdu vnitřní, ze srdce vycházející, bez roz
jímavé modlitby? »A tato pravda,: praví P. Touissaint, »nachází
potvrzení na tak mnohém duchovním, jenž i brevíř svůj, i jiné
pobožnosti koná,.a přece při tom vede sesvětštělý, smyslný, až
snad i hříšný život. Kdo však rozjímání své koná pravidelně,
ten neklesá tak snadno a klesl-li i by, pak jistě brzy ze svého
pádu povstane. Rozjímání a hřích vedle sebe nikterak obstáti
nemohouu

»Proč asi my,: ptá se Valcke ve svém výtečném »Specu—
lum et idea boni pastorisc — »kteříž k tak vznešené svatosti
života před jinými od Boha povoláni jsme. po zemi se plazíme?
Proč asi denně v mnohém urážíme všicci? Zdaž ne proto, že není
to, kdo by přemýšlel v srdci, že sotva kdo sám v sebe vstupuje,
aby tajemství Boží v srdci přemítal a v duši rozjímal? A kterak
pak kněz takový bude moci kázati o utrpení a smrti Páně, o lásce
k Bohu a bližnímu, o výtečnosti a vznešenosti ctnosti, o oškli
vosti nepravostí nějak přece působivě, úchvatně? Kterak pak má
rozohniti koho ku snažení po dokonalostí, když sám sotva ví, co
dokonalost jest? Všemu tomu však učí se v rozjímání, a sice
jen v rozjímání. »Haurietis aquas in gaudio de fontíbus Salva
toris.< Is. 12, 3. »Quod in aure auditis, praedicate super tectax
Mat. 10,27. jsou to ovšem uši duchovní, v něž Bůh při rozjímání
Sám mluví. Knčz má se tu'chovati nejprve jako lastura a pak
jako kanál. »Těchto prázdných kanálůc — naříká sv. Augustin.
»máme v Církvi dosti; ale lastur, jež shromažďují (totiž tu vnitřní
mluvu Hospodinovu skrze rozjímání) jen málo.: jakoby říci chtěl:
Nejprve musí kněz nasbírati si bohatou zásobu dobra sám, a pak
jako z přebytků svých jiným rozdělovati. A toto sbírání sva—
tých myšlének a pocitů se děje právě a výhradně v době roz
'ímání! ,
J ' Odtud zajisté právem dí svatý Vavřinec Just: >Rozjímáním
svatí stali se svatýmila A odpovídaje těm, kdož se domnívají a
vymlouvají, že k vůli brevíři, službám Božím, katechisování, ná
vštěvě nemocných a jiným zaměstnáním stavu nezbývá jim čas
k dennímu rozjímání, praví:

»Ti mýlí se velice, když myslí, že budou moci s výsledf
kem na spáse duší pracovati bez rozjímání; jako na jedné straně
jich zaměstnání jest vznešené, tak na druhé jest nebezpečné.
Neboť bez posily skrze rozjímavou modlitbu podlehli by na té
cestě únavou sami!: -— (Dokončení)

—++©++—



Kdo vykazuje dle práva na obecním katolickém
hřbitově místo pro sebevrahy?

Sdéluje Dr'. ANT. BRYCHTA.

Hned z počátku budiž výslovně podotknuto, že jedná se
o pohřeb sebevrahů příčetných, kteří, jsouce při zdravých
smyslech, zbavili se života dobrovolně a s rozvahou, jimž tudíž
Církev, — prohlédajíc k spáchanému zločinu, 1) k zachování své
vážnosti a autority, jakož i potřebné kázně mezi věřícími,") cír
kevní pohřeb důvodně odpírá, nařizujíc zároveň. by tací zemřelí
na hřbitově sice, a) ale nazvláštním od ostatních hrobův odděle
ném místě pochováni byli. Osoby, jež dokázané v stavu nepří
četném, nejsouce sebe mocny, sebevražednou ruku na se vložily,
nejsou církevního pohřbu zbaveny, 4) ano mohou dle okol

') již pohané považovali sebevraždu za veliký zločin a zavrhovali ji.
»Nihil mihi videtur turpius —-—dokládá v ohledu tom Sen oka — quam
Optare mortem.< Epist. 117, 22. Na daleko vyšším stanovisku stojí Cicero,
jenž mluvě o této věci významně praví: »Piis omnibus retinendus est animus
in custodia corporis, nec injussu ejus. a quo est ille nobis datus (rozumí
patrně Boha), ex hominum vita migrandum est, ne munus humanum assigna
tum a Deo defugisse videaminic. De republ. 6, 15, 15. Známější jsou slova
Seneky, když praví: >Rebus in angustis faeile est contemncre vitam;
fortiter ille agit, qui miser esse potest.:

“) Odepření ohřbu jest téměř i c din ý m prostředkem, kterým Církev
vládne, by jisté z očiny, k nimž patří i dobrovolná sebevražda, zamezila &
věřící před nimi varovala. Budou-li se církevně z rozličných »ohledůc po
chovávati i příčetní sebevrazi.padne tím nejednou poslední ohrada,
která vášeň & zlobu lidskou od hrozného zločinu sebevraždy ještě zdržuje,
tíha tohoto zločinu bude valně seslabena, a náboženské vědomí i smýšlení
věřících, ——kterého třeba, jak zajisté každý dozná, za našich dnů všemožně
šetřiti a pěstovati, ne ale urážeti a podvraceti, —- nemálo otřeseno! Ať
řádný katolík nebobídný sebevrah (popřípaděpadlý v sou
boji, pověstný lichvář, který přivedl mnohé »spolubližníc na mizinu
nebo dohnal je k sebevraždě. vyd ržovatel rpovčstných domůc a má
vodůc), oba mají círk evní pohřeb. ano zámožný sebevrahpo
chová se ještě k tomu se vší okázalosti a slávou, snad aby se lidu dokázalo,
že věc nesmí se »bráti tak přísně: a svévolná sebevražda že není tak vcli
kým zločinem a hříchem, jak by se >rigoristům zdáloc, naopak, takový ze
mřelý že je spíše ——hoden politování! Tedy mezi ctností a hříchem, mezi
životem zbožným & katolickým a životem zpustlým, křesťana nehodným není
dle tohoto názoru a této »praxec —-žádného rozdílu!

3) Dle staršího práva (trest. zák. ze dne 3. září 1803 II. díl % 92.; dv.
dekret ze dne 28. října 1803 č. 18385) měli sebevrahové mimo h řbitov
býti pochováni, což ale bylo dvorním dekretem ze dne 16. dubna 1830 a
vynesením c. k. ministerstva vnitra ze dne 24. srpna 1873 čís. 11.627 zrušeno
a prohlášeno za rozhodující nařízení článku XVI. císař. patentu ze dne
17. ledna 1850 ř z. č. 24., dle něhož mají sebevrazi ve vší tichosti na
11ř bitově býti pochováni. Srovn. ordin. list diecése královéhrad. z r. 1874
čís. 22.

') Srovn. Ritu ale Rom. De Exequiis; — provinc. synodu praž—
skou z roku 1860,tit. V. cap. X. a kanonisty vůbec na př. Reiffenstuella
ad líb. Ill. x. tit. 28., Craisson, Manuale juris can. Pictavii 1875 tom. III
pag. 448 seqq. Ferraris s. v. sepultura & j. .
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nosti míti i pohřeb slavný 5) a pochovávají se v obyčejné řadě
hrobů. *

Poněvadž za našich dnů zločinné zbavování se života úžasně
se vzmáhá a jako morová rána vždy širší vrstvy lidstva zachva
cuje, nastává duchovnímu správci bohužel vždy častěji smutná
povinnost, že jest mu takovým nešťastným zemřelým, již svévolně
ruku na se vložili, církevní pohřeb odepříti, nemá-li zrazen býti
zákon i svědomí a nemá-li věřícím, kteří považují, a to vším prá
vem, církevní pohřeb za vyznamenání, 6) dáno býti veliké
pohoršení. 7)

Než to není obtíž jediná. Nejen ohledně pohřbu staví se
svědomitému duchovnímu správci v takových žalných případech
nemalé překážky v cestu, ale i ohledně místa, kde by sebevrah.
měl býti pochován, jest mu nejednou velikých nesnází překonati,
k čemu vlastně naše otázka prohlédá. Kdo tedy rozhoduje otom,
kde by se měl na obecním katolickém hřbitově sebevrah pocho
vati: Příslušný duchovní správce aneb obecní úřad, jenž.
v ohledu zdravotním a policejním hřbitov spravuje?

Vycházejíce ze zásady, žeje hřbitov majetkem obce, a že
proto obci správa jeho náleží, tvrdily mnohé obecní úřady (ne
zřídka vlastně jen svobodomyslný starosta aneb několik světlem.
modernismu osvícených členů těchto úřadů), že náleží jim právo
určití místo pro hrob sebevrahů. — K tomu třeba podotknouti,
že tvrzení toto spočívá na velikém právním omylu. Nelze za
jisté upříti že právo majetnické a právo s majetkem nakládati
může býti rozličným způsobem obmezeno. Mezi jiným může

5)Tak rozhodlo S. Officium Inquis. dne 16. května 1866:
»Quando certo constat de iracundia vel de desperatione, negari de—
bet ecclesiastica sepultura, et vitari debent pompae et solemnitates exe
quiarum. (_)uando autem certo constet de insania (tedy stav nepříčetnosti),datur ecclesiastica sepultura cum solemnitatibus exe
q ui a r uřmm _

t")Le je církevní pohřeb skutečně vyzna men áním, jest samo
zřejmo. jen těm, kdo byli za živa údy Církve a kteří v jed n o t:ě C í r k v e
(communio íidelium) zemřeli, prokazuje se tato pocta. Toho dokladem jsou
dojemné a významné pohřební obřady, tklivé modlitby za zemřelé a zvláště
oběť mše sv., jež se za ně Bohu přináší. ——Sv. Otcové velice tklivč mluví
o pochování zemřelých a o důstojnosti křesťanského pohřbu, jenž podobá
se ——žil-li zemřelý spravedlivě, vitězoslavnému průvodu. jímž ubírá se ze
snulý, obklopen zástupem věřících, po skončeném vezdejším boji do říše
věčného klidu a nehynoucí radosti

7) Kdyby jednalo se více dle zásad práva a ne dle okamžitých,
často uměle Způsobených dojmů; kdyby bylo méně pověstných »ohledůc
a více jak křesťanské tak i povinné úřední statečnosti; kdyby »sacra fames
auric byla v jednotlivých případech menší a vědomí vlastni d ů stoj n o sti
a úcta k záko nu větší: zajisté že"by se odbýval mnohý pohřeb —
jestliže by se vůbec odbýval ——joněkud jinak. než jak se pohříchu dosti
často děje a nebylo b tak často slyšeti málo lichotivých posudkův o pasto—
raci dotyčných orgánu a vykonavatelů — zákona. Mimochodem budiž po
dotknuto, že dle staršího práva konstit. papeže Klimenta V. de sepul
turis) uvalili na se ipso facto klatbu, kdo odvážili se nehodné zemřelé
(exkommunikovaně, bludaře atd.) církevně pochovati. Dle uznání biskupa
mohou býti dosud trestáni. Srovn. Ferra ris |. c.
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býti obmezeno ustanovením samého zákona neb právem
třetí osoby. Tak nemůže nikdo na pozemku mu náležejícím
vystavěti, co a jak by chtěl; v lese svém nemůže káceti, kde a kolik
by chtěl; vlastní mez, rybník a t. d. nemůže často zrušiti, když
by chtěl, jsa ve všech těchto případech vázán bud' zákonem neb
právem druhého. Byt' tedy hřbitov byl obecníma majetkem obce,
nemá přec obec nad ním neobmezeného a naprostého
práva a jest jí šetřiti práv příslušnéhofaráře, jež z katolického
ráz u hřbitova vyplývají. Poněvadž je v našem případě obecní
hřbitovkatolický, církevním řádem posvěcený, tím
samýmmístemposvátným a náboženským (locussacer,
relig i o s us, h onor at us totiž svěcením neb docela ——-jakstarší
prameny mluví ——locus sanctificatus), jež nepodléhá pravo
moci světské, nýbrž duchovní. 8) Touto k oboru n áb ože nské mu
se vztahující pravomocí zajisté nepopírá a neruší se majetnické
a držební právo obce vzhledem k hřbitovu, které je a) zapsá
ním(vtělením)jehovpozemkových knihách jakomajetku
obce úředně nade vši pochybnost zjištěno; b) svěde
ctvím celé obce stvrzeno a c)svědectvím celé veřej
nosti dokázáno! jestliže by se tudíž činila námitka — na niž
třeba se připraviti ——že obec přichází tímto způsobem o svůj
hřbitov a majetek, je dosavadními vývody lichost její s dostatek
objasněna a netřeba se déle touto námitkou zabývati. 9)

Ani z toho, že dle % 3. zákona ze dne 30. dubna 1870
čís. 68. náleží obcím v samostatném působení vykonávání
zdravotní policie a jmenovitěže jim náleží hřbitovy
zřizovati — v dobrém stavu chovati a k nim dohlí
žeti, nelze odvozovati, že je obecní úřad oprávněn na obecním
katolickém hřbitově místo pro hrob sebevrahů vykazovati. ——
Samostatnost obecní policie zdravotní neutrpí toho nejmenšího,
bude-ti takový zemřelý v d ob č zá kon em vyměřené pochován
na místě pro sebevrahy od duchovního (hned před vysvěce
ním hřbitova) určeném, ježto duchovní správa zná zajisté zdra
votní předpisy po této stránce aspoň tak dobře jako správa obecní.
S am osp ráva obce nebude tím bezpochyby také z k r á c e n a
a ohrožena, ježto by to s ní stálo dosti bledě. kdyby tako
výmto smutným případem — který je nejlépe ——jak každý roz

3)Toť všeobecné a souhlasné učení kanonistů. což také
i z povahy věci a z positivních ustanovení vysvítá. »Coemeteria — do
kládá v ohledu tom Glossa (ad can. 14. C. 13. qu. 2.) — sunt loca aucto
ritate episcopi benedicta, in quibuscadaveracatholicorumpie de
cedentium sepeliuntur.: Srovn. Ferraris, Prompta bibliotheca s. v. Se
pultura; Craisson, Manuale juris can. Pictavii 1875, tom. lll. pag. 456.
et seqq. \

9) Dlužno připomenouti, že mnohý útok odpůrců nesmí se bráti vždy
vážně, an jest to často útok líčený, pouze na oko, by napadený se za
lekl a důvěra jeho ve vlastní spravedlivou věc byla otřesena. V takových
úskocích a soíistických obratech vyzná. se modernismus nad jiné; Čím slabší
"eho věc, tím hřmotněji a úskočnčji po způsobu všech lichometníků si vede
. y cíle svého tím spíše dosáhl. ' '
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umný dozná — ve vší tichosti a bez zbytečných průtahů odbýti,
měla býti otřesena neb dokonce povalena. Ostatně nepoprou ani
nejvýstřednějši zastanci obecní samosprávy,“ že samospráva ta
neni absolutní ani neobmezena, majíc,jako každá jiná
samospráva, “') své přirozené i zákonné hranice, jež tvoří auto
nomie a neodvislost Církve i v spravování katolických hřbitovů
a vykazování na nich místa pro jisté třídy zemřelých, kteří pro
své zločiny buď údy Církve býti přestali, ") anebo kterým
Církev pro jich zločin pohřeb odpírá. — Posléze těžko jest
pochopiti, proč by obecní zdravotní policie a dozor ke
hřbitovům obsahovalnutně též právo, určovatimísto, kde
by příčetní sebevrazi měli se pochovati, an je zákonu, jenž chce
organisovatipouze veřejnou službu zdravotní, ") úplně
vyhověno, když byl takový zemřelýskutečně a v zákonné
lhůtě pohřben a požadavkům zdravotním vyhověno.
Níže úplně se přesvědčíme, že výše uvedený zákon obcím takového
práva nepřiřkl, jež tudíž duchovní správě náleží.

„ĚQQGŠM

Z právní praxe a kasuistiky.
Sbírka praktických hlavně rozhodnutí světské legislativy v ohon

církevního práva. —
Sdéluje DP. ANT. BRYCI—ITA.

(Pokračování.)

Poněvadž vedle dekretu dvorské kanceláře ze dne 31. pro
since 1820 (sb. polit. zák. čís. 160), dále dle cís. patentu ze dne
5. listopadu 1855 (vl. list čis. 195), dle provisorní služebné instrukce
výnosem finančního ministerstva ze dne 16. února 1855 cvl. list
čís. 34) finanční prokuratuře dané a konečně dle výnosu finan
čního ministerstva ze dne 28. října 1875 č. 18867 finanční pro
kuratura povinna i oprávněnajest kostely a farní obročí
jakož i zbožná nadání v příčinějejich jmění a učiněnýchvje
jich prospěch odkazů zastupovati, domnívali se mnozí, že má
právo zastupovati v tomto ohledu i kláštery a duchovní
ústavy. V této příčině nejsou však finanční prokuratury kompe
tentními a nemohou tudíž řečenéústavy zastupovati. Výnos
minist. financí ze dne 20. května 1892 č. 14090 ex 1891. Srovn.
„*38. zákona ze dne 7. května 1874 č. 50.

'“) Ani stát a jeho samospráva není neomezena. Ať nic nedime o právu
přirozeném a positivnč božském,_omezena'je právem jiných, ano i zájmy
vlastních občanů, jichž dotknouti se nesmí. nechce h podkopávati vlastnich
základů.

') Jak známo, jsou to všickni censu rati, kteří před smrtís Církvi
se nesmířili. ,

") Pouzeveřejnou zdravotni službu'chce výše uvedenýzákon
upraviti; o Správě hřbitovů však ničeho nestanovx, čemu veškerý jeho obsah
nasvědčuje.
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Přihlási-lise kdo u soudu k dědictví nejprve z důvodu dědické
smlouvy a potom z důvodu vzájemného testamentu, není to od
volání ani změna přihlášky k dědictví, nýbržpouzezměna,
právního titulu k dědictví, k čemu se % 806 obč. zákona ')
nevztahuje. Nejvyšší soud dne 18. října 1883 č. 12051. Zcela
opačně rozhodl zemský a vrchní zemský soud pražský dne
23. června 1882 č 20073 po příp. dne 8. srpna 1883 č. 21872
v téže záležitosti. Z toho plyne, že lze právní titul přihlášení
se k dědictví v pozdějšížádosti za dědictví změ niti. Podobný
nález učinil nejvyšší soud dne 15. října 1867 č. 9121.

* *
*

Aby se mohla pozůstalost dědici odevzdati, musí tento
dědické poplatky buď hned zaplatiti, neb aspoň způsobem
od soudu za dostatečný uznaným pojistiti. Cís. patent ze dne
9. srpna 1854 č. 208 g 149.

* *
*

Usnesením soudu o návrhu odevzdaci listiny není
projednání pozůstalosti již skončeno, nýbrž teprve tehdy, když
soudse usnesl,aby odevzdací listina straně vydána byla.
Pražský vrchní soud zemský dne 20. března 1883 č. 8842. —
Podobně rozhodl nejvyšší soud dne 30. května 1883 č. 6194, jenž
ve smyslu citovaného cís. patentu a dle výnosu minist. spravedl
nosti ze dne 18. února 1857 nalezl, že pozůstalost smí se dědici
jen tehdy odevzdati, když byly dědické poplatky zapra
veny aneb když bylo zapraveníjich dostatečně pojištěno.

* *

Nepominutelný dědic jest oprávněn žádati účty o poměrném
podíluvziskua ztrátěa v požitcích pozůstalosti, kterému
od smrti zůstavitele až do skutečnéhopřikázánípovinného
dílu náležejí. Cís. rozhodnutí ze dne 30. ledna 1847 č. 1501 s.
s. z. Srovn. % 786 obč. zák.

>:< *
' *

Dědic nepominutelný má právo na zákonitý úrok z povin—
ného dílu ode dne smti zůstavitel-ovy, protože stanoví
zákon den tento za den splatnosti povinného dílu. Cís. rozhod—
nutí ze dne 30. ledna 1847 č. 1501 (sb. s. z.) Srovn. % 786 obč.
zák. Nejvyšší soud 4. března 1885 č. 14837.

* *

Chudí příbuzní světského kněze, jenž zemřel bez posledního
pořízení(ab intestato\, mají právo na třetinu pozůstalosti,
chudým připadající, a to i tenkráte, když takový duchovní nebyl
při žádném kostele trvale ustanoven. Tatookolnostmá
totiž pouze za následek, že chudí příbuzní obdrží třetinu, která by
jinak dle dekretu dvorní kanceláře ze dne 17.září 1807 kostelu
byla připadla, nevadí však tomu, aby chudí příbuzní ve smyslu

') Dotčený %zní: >Dědic nemůže přihlášení k dědictví u soudu učí-.
„ěncho odvolati, aniz může, přihlásil-li se bez výminky, přihlášeni zjinačiti.q
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“dv. dekretu ze dne 18. července 1772 domáhali se toho, by jim
také poslední třetina pro chudé určenápřikázánabyla. Roz
hodnutí minist. vnitra ze dne 8. července 1885 č. 19576 ex 1884.

* *
*

Odkazníci (legatáři) nejsou povinni tak zvané dobročinné
poplatky pozůstalostní zaplatiti.Nejvyššísouddne 12.ledna
1886 č. 392.

* * *
Určiti míru užívání obecního majetku příslušídle

5% 31. a 70. obecního zřízení pro Cechy ze dne 16. dubna 1864
samosprávným úřadům a nikoliv soudům, které tudíž
povolány nejsou rozhodovati, zdali tato míra v jednotlivém pří
padě byla překročena, nýbrž úřadové samosprávní. *) Nejvyšší soud
dne 15. prosince 1885 č. 14511.

*
* *

Svůdník není povinen zaplatiti svedené náhradu za ztra
cenou čest a za ušlou neb zmenšenou vyhlídku na pro
vdání se Nejvyšší soud 21. dubna 1886 č. 3356. Podobně dne
13. května 1857 č. 4499 a dne 4. června 1857 č. 3768. Srovnej
% 1328 obč. zák.

* * *

Děti nemanželské mohou býti od svých rodičů toliko dle
způsobu zákonem předepsaného lcgitimovány (srovn. $ 160, 161
a 162 obč. zák.); předpisů o přijetí (adoptování) cnzich dětí za
vlastní v ohledu tomto užíti se nemůže, z čeho plyne, že děti
mimo manželství zplozené nemohou jejich rodiče
nikdy adoptovati. 3) Dekret dv. kancelářeze dne 21. dubna
1820 s. 5. zák. č. 1659 a okružník dvorní vojenské rady ze dne
10. května 1820.

“) Toto v ohledu praktickém důležité rozhodnutí“ týkalo se nasledu
jícího konkrétního případu: jistá obec žalovala jistého svého člena 11okres
ního soudu, že uživaje obecního majetku, totiž bezplatné pastvy, míru
tohoto užívaní překročil tím,že dal na pozemkutom hlínukopati
a odvážeti. Proto žádala nález, že žalovaný jest povinen každého dalšího
rušení držby se varovati a obci soudní útraty nahraditi. Okresní soud vyřkl,
že rozhodnutí této otázky spadá do působnosti sam os právný ch o r
gán ů, kterýžto nález nejvyšší soud výše uvedeným rozhodnutím potvrdil.

3) K tomuto rozhodnutí mělo by se míti bedlivého zřetele, ježto se
v'duchovní správě nezřídka přihodí, že chce nemanželský otec, mnohdy
i ženatý muž, své nemanželské dítě adoptovati a nejednou všemožně o to
usiluje. Bude-li o nemožnosti toho řádně poučen, upustí od svého úmyslu
a nebude — jak se v takovém & podobných případech stává. — viniti du
chovního správce z — nevlídnosti & umíněnosti!

vez? xs
( \
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Neděle ll. v postě.

1. Pán Ježíš měl skutečnou a pravou přirozenost lid
skou a cítil bolestí a muka přehořkého utrpení. —
2. Jeho božská přirozenost Mu bolestí & muka neuleh

čovala & nemírnila.

»I proměnil se před nimi.:
Mat. 17, 2.

V životě Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista nic není
pouze nahodilého; všecko má svou závažnou příčinu a důležitý
význam. Tak i ona zázračná událost v dnešním sv. evangeliu
vypravovaná měla svou příčinu; sv. papež Lev vysvětluje ji řka:
»Kristus Pán ukázal se třem apoštolům v oslavě Své na hoře, aby
se nad Ním nehoršili a o Božství Jeho nepochybovali, až Jej uzří
poníženého v přchořkém utrpení.: Protož i Církev sv. dvakráte
po sobě, včera i dnes při mši sv. toto evangelium o proměně
Pána Krista předčítá, aby nás o Božství Jeho dříve náležitě pře
svědčila, než nás uvede v hloubi utrpení bolestného. Tak i my
dle úmyslu tohoto zachovali jsme se při svých postních rozjímá
ních, nejprve přesvědčili jsme se o té základní pravdě, že Ten,
kterýž za nás trpěl, byl pravý Bůh, Syn Boha živého. Než,
právě z této pravdy mohla by povstati a u mnohých skutečně
povstala ta bludná domněnka, jakoby Kristus Ježíš, jsa pravý
Bůh, ono hrozné utrpení pro Svou božskou přirozenost tak bo—
lestně byl necítil, jako cítíme my lidé, anebo že Jeho tělo, kteréž
na hoře Tábor se proměnilo, jindy opět po vlnách mořských
kráčelo, jindy neviditelným se stalo, nebylo opravdu lidské tělo,
které by bolesti a muka skutečně trpěti mohlo. Obojí tato do
mněnka jest bludná a od Církve sv. zavržená.

Rádce duchovní. 15
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l. Pán Ježíš měl skutečnou a pravou přirozenost
lidskou a cítil bolesti a muka přehořkého utrpení;

2. Jeho božská přirozenost Mu bolesti a muka
neulehčovala &nemírnila.

Pojednání.
1. Že měl Kristus Pán opravdu lidskou přirozenost, nejjasněji

z toho poznamenáváme, že opravdu bolesti a muka trpěl.
Bolesti a muka, jež pociťuje přirozenost lidská, mohou býti

dvojího druhu: buď vznikají z poranění tělesného aneb uvnitř
v duši z nějakého zármutku. Může tedy člověk trpěti na tělei na
duši. Ježíš Kristus měl

a) pravé lidské tělo, kteréž mohlo poraněno býti a bylo
vskutku poraněno a to na všech údech a nesčíslnými ranami.
On zraněn jest na hlavě trnovou korunou, na celém těle
biči a metlami zmrskán, na rukou a nohou hřeby probodán, žízní
nesmírnou trápen, kteráž pocházela od hrozné horečky následkem
zánětu všech těch nesčetných ran. Kdož nám může vylíčiti, kdož
může vůbec pochopiti, jaké bolesti přetrpěl Kristus Ježíš při bi
čování, trním korunováni, co při Své cestě na horu Kalvárskou,
kdež umdlen a vysílen několikráte pod křížem klesl; co při svlé—
kání oděvu, jímž zaschlé rány na celém těle se opět obnovily,
co při přibíjenl na kříž, co za celé tři hodiny, když mezi nebem
i zemí na kříži pněl! ——Aby se naplnilo, co předpověděno bylo,
že neotevře úst svých, nenaříká ovšem Sám, tak že ze slov na
bolesti nelze souditi —-; ale snad, aby nářkem vlastním nad bo
lestmi tolikerými neukázal se netrpělivým, naříká a pláče nad
Ním prorok starozákonný Isaiáš, jakobyjej v duchu trpícího viděl
řka: „Nemá pěknosti ani krásy, — a viděli jsme ho pohrdaného
a nejposlednějšího z mužů, muže bolestí . .. a jako skrytý byl
obličej jeho a potupenýa . . . »V pravdě neduhy naše on vzal, bo
lesti naše on nesl . . . zraněn jest pro nepravosti naše, potřlnjest
pro hříchy našenr ls. 53,1—3,4——5. Protož osvědčuje i sv. Pavel
k židům ; „Měl ve všem připodobnčn býti bratřím, aby milosrdný byl
(a věrný velekněz u Boha, aby opět smířil hříchy lidu). — Neboť
proto, že sám trpěl a byl pokoušen, mocen jest zpomáhati také
těm, kteříž pokoušeni bývají.c Zid. 2, 17. Sv. Bernard k těmto
slovům dokládá, že proto tolik trpěl mdlob a bolesti, aby bratří
]eho, knimž takto se snížil, neváhali, jemu se ve svých mdlobách
a bolestech odevzdati, anť jim jako Bůh uleviti může, jako po
krevný náš přítel uleviti chce, a poněvadž je Sám trpěl, také ví,
jak uleviti umí. _

&) Že pak ježíš Kristus na Své duši lidské trpěl velikou
úzkost, zármutek a opuštěnost, Sám uznává. Když se po večeři
poslední se Svými apoštoly ubíral na horu Olivetskou a pojal
Petra, jakuba a Jana, jímž byl ondy ukázal božskou oslavu Svou,
dí jim: »Smutnát' jest duše má až k smrti; (pozůstaňtež tuto a
bděte se mnou).f< Mat. 26, 38. Jakoby řekl: Má úzkost jest ta
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ková, jako ji umírající člověk mívá; tak těžká, že by dostačila,
skutečnou smrt Mi spůsobiti ——a bude ta úzkost smrtelná pro
vázeti Mne až do Mého skonání, žádné úlevy, žádné útěchy více
v tomto životě neokusím; to vše obsaženo jest v těch slovech:
smutnáť jest duše Má až k smrti. A když na to dále odešel,
aby se modlil, dokládá sv. evang.: »I počal se rmoutiti a teskliv
býti, i lekati se a truditia .. . »upadl v úzkost smrtelnou a déle
se modlil. [ učiněn _jest pot jeho jako krůpěje krve tekoucí na
zemi.< Luk. 22, 43. O zkormoucený Ježíšil Kdož z lidí bude moci
kdy slovy pověděti, kdo srdcem svým pocítiti, jak veliký byl zá
rmutek přesvaté duše Tvé, když s potem Tvým násilně krev se
inísila. Jaká bolest pronikla tu zarmoucenou duši Ježíše Krista
při zradě Jidášově! Zdaliž netušíte celý ten hluboký bol Páně ze
slov Jeho: »Jidáši! políbením zrazuješ Syna člověkem A jaký ne
výslovný vnitřní bol musil se zračiti v tom jediném pohledu Páně
na Petra, když Jej byl tento třikráte zapřel! Pohled ten Petra
rozplakal tak, že neutišil slz svých více, dokud živ byl na zemi.

A co mám teprve říci o Tvé úzkosti a opuštěnosti na kříži,
ve kterém Jsi volal: »Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustilla
Tot' musily býti muka a bolesti nesnesitelné.

2. Avšak tu by mohl někdo říci: Ježíš Kristus byl pravý
Bůh a mohl tudíž bolesti utrpení Svého umírniti tak, aby prud—
kosti je_,ichtolik nepocítil. Takt ovšem mohli bychom vším právem
souditi; ano ještě více: obyčejná a přirozená spůsoba Ježíše Krista
měla býti na zemi vlastně taková, jakji ukázal apoštolům nahoře
v proměnění Svém. Tvář Jeho leskla se tehda jako slunce a
roucho Jeho učiněno jest bílé jako sníh. Božská přirozenost pro
nikala tu Jeho duši lidskou i Jeho tělo, tak že se lidská přiro—
zenost Jeho objevovala v oslavě nebeské. Avšak kdyby Kristus
Ježiš působení toto božské přirozenosti na duši a na tělo stále
byl připouštěl, pak ovšem nebyl by mohl trpěti ani na těle ani
na duši. Ježíš Kristus ale proto se vtělil, aby mohl trpěti v těle
a za nás božské spravedlnosti zadost učiniti. Proto Ježíš Kristus
Svou božskou přirozenost po celý pozemský život Svým člově—
čenstvím toliko zahaloval a nepřipouštěl, aby lidská přirozenost
Jeho před z mrtvých vstáním již byla oslavena, než jen toliko na
okamžik na hoře Tábor. ímský katechismus, který sestaven byl
od sněmu Tridentského. vyjadřuje pravdu tu těmito slovy: »Ač
s osobou božskou lidská přirozenost spojena byla, však nicméně
(za příčinou tohoto spojení) On hořkost utrpení pocítil, jako kdyby
toho spojení bylo nebývalo, jelikož v jedné osobě Ježíše Krista
zachovaly se vlastnosti obou dvou přirozeností, božské i lidské;
a protož, co bylo utrpení a smrti podrobené, podrobené utrpení
a smrti zůstalox Cat. R. [. Cap. V. 2.

Proto dokládá týž katechismus (V. 13.): Kristus Pán kalichu
nejtrpčího umučení, jejž pil, přimíšením nižádné sladkosti neu
mírnil; On lidské přirozenosti, kterouž byl přijal. dopustil, aby
pocítila všech muk, nejinak než jakoby člověkem byl a ne
i Bohemm To jest tedy článek víry: Božství Ježíši Kristu bo—

15*
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lesti a muka nikterak neumenšovalo ani nemírnilo — naopak,
ono mu bolesti a muka právě rozmnožovalo a zvětšovalo. — Tá—
žete se, kterak to možno? Každý ví, že čím útlejší jest ústrojí,
soustava tělesná a čím něžnější duše, tím ve větším stupni poci
tuje každou bolest tělesnou i duševní. Tělo i duše Kristova právě
proto, že měly spojeny býti s božskou osobou, stvořeny Duchem
Svatým jako nejútlejší a jako nejněžnější, a tudíž také u větším stupni,
než kterýkoliv jiný člověk, cítil Pán Ježíš bolesti a muka Svá.

b) Avšak ještě zjiné příčiny rozmnožovalo Božství Ježíše
Krista utrpení Jeho. Jako Bůh vševědoucí předvídal On od
prvního okamžení všecky bolesti a všecka utrpení, viděl i ten
nevděk tak mnohých, ba nesčíslných duší, jímž Mu nevýslovnou
lásku k nim spláceti budou, viděl, kterak po veškeré věky tak
mnozí lidé křesťané ani utrpení ani zásluh Jeho sobě všímati ani
ccniti nebudou, a tak ta předrahá krev na nich zmařena bude,
a kterak mnozí přes to věčně zahynou; viděl před Sebou
veškeré množství hříchů všech lidí a všech věků, minulých i bu
doucích, jejichž tíži i jako beránek tichý na Sebe vzal a po celý
život nesl. Toto vědomí taková muka Jemu způsobovalo, že pouhá
živá upomínka na hoře Olivetské krvavý pot a smrtelnou úzkost
Mu vynutila. Toto trápení duševní tím větší bylo, čím jasněji
jako Bůh ohavnost a nesmírnou zlobu hříchu poznával.

* *
*

Z tohoto rozjímání poznáváme, že Ježíš Kristus, ač byl pravý
Bůh, dle své př.rozenosti lidské opravdu veliká a nesmírná muka
a bolesti trpěl, a že Jeho Božství bolesti a muka nikterak Mu
nemírnilo, nýbrž spíše množilo a sesilovalo. Protož veliké jako
moře bylo utrpení Jeho, a nikdo nebude je moci vyzkoumati.
O, vy všickni, kteříž jdete cestou utrpení, pozorujte a vizte, jest-li
bolest jako bolest má! tak volá k nám všem božský Spasitel náš!
Jaká to útěcha pro nás v každém trápení, v každém bolu! Ten,
který za nás trpěl, trpěl jako člověk, a trpěl více, na těle i na
duši, než každýkoliv jiný člověk; zná tedy každé naše trápení
z vlastní zkušenosti. Jest laskavý a milosrdný a proto má s každým
trpícím srdečnou a upřímnou útrpnost. ——Jest ale též pravý Bůh,
a protož v každém utrpení pomoci může, a také pomůže,
jestliže ve Své moudrosti nepředvídá, že právě utrpení, cesta kříže
Pánu Bohu milejšími a příjemnějšími nás učiní, a tudíž nic pro—
spěšnějšího pro nás nevidí nad utrpení a kříž. Pak odevzdejme
se Jeho vůli otcovské; svatou trpělivostí zasloužíme sobě, aby
i o nás vyřkl Otec nebeský jako o Synu Svém: Tentoť jest syn
můj milý, tatot jest dcera má milá ——v nich se mi dobře zalí—
bilo. Amenu _

P. Prokop Baudyš O. S. B.
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Neděle III. v postě.

Generální zpověď jest: ]. vůbec prospěšnou; II. pro
mnohé nutnou; Ill. pro některé však škodlivou.

»A když vyvrhl (l'ábelství, mluvil němý.:
Luk. 11, 14.

Clovčka, o němž dnešní svaté evangelium vypravuje. uvrhl
nepřítel pokolení lidského, ďábel, do ohromné bídy; zbavil jej
výborného daru řeči, a ubožák ten zůstal tak dlouho němým, až
Ježíš ďábla vyvrhl a řeč člověku tomu opět navrátil.

Milí posluchači! Katolická Církev dává toto evangelium
o dnešní neděli postní předčítati věřícím svým proto, poněvadž
má o ně péči mateřskou, aby ďábel také je v duchovním smyslu
němými neučinil, aby z klamného studu hříchy své neúplně ne—
vyznávali, těžké poklésky své v soudu zpovědním netajili, snad
dávno již zatajené hř'chy opět nezamlčovali. a tak pravou pobož—
nost velikonoční nevykonali. »Bůh vštípil nám stud a bázeň před
hříchem a odhodlanost k vyznání; ďábel to činí naopak; dává
nám zmužilost a odvahu ku hříchu a vštěpuje nám stud k vy
znáníw

Církev svatá posílá tyto duše bázlivě, které snad dlouho již
v ohledu duševním němými byly, k božskému lékaři Ježíši Kristu.
jeho milostí podporovány jsouce obdrží opět dar řeči. jeho milostí
podporovány učiní upřímné a úplné vyznání z poklésků svých.
]eho milostí podporovány složí upřímnou zpověď generální &zprostí,
vysvobodí se z toho otroctví d'ábelského, v kterém již dlouho
a dlouho se trápily. Generální zpověď jest jim nutnou, ala ona
nutnou jest ještě jiným, přemnohým prospěšnou a užitečnou,
naproti tomu některým škodlivou. — Bude tedy zajisté přiměře
ným předmětem pro evangelium dnešní a pro tuto dobu svato
postní, když dnes krátké poučení o generální zpovědi vám udělím
a když jednati budu o tom, že generální zpověď jest:

[. vůbec prospěšnou;
II. pro mnohé nutnou;
Ill. pro některé však škodlivou.

Poslechněte mne ve jménu ježíše.

Pojednání.
I.

Co jest zpověď generální.>
1.Generální zpověď jest vyznání, v němž hříšník zpovídá se ze

hříchů, kterých se za celý život dopustil, aneb za dlouhý jeho čas
za tím účelem, aby rozhřešení dosáhl. Patrno jest, že zpověď taková
jest vůbec prospěšnou. Má—lizpověď vůbec řádnou býti, musíme
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se zpytovari a pravou lítost nad svými hříchy míti. A hle, zpověď
generální vyžaduje obzvláště důkladného zpytování svědomí a pravé
lítosti.

2. Obcujeme-li s některým člověkemjenom po krátkou dobu,
nenaučíme se jej znáti, alespoň ne zcela; avšak dlouhým, nepřetr
žitým obcováním nabudeme zajisté tím důkladněji známosti jeho.
Tak má se to i s námi samými. Zpytujeme-li celý život svůj aneb
alespoň delší jeho část, tu nabýváme mnohem lepšího poznání
sebe, než kdybychom jen jeden aneb jen několik týdnů života
svého zpytovali. Procházíme-li v mysli a zpytujeme-li celý běh
života svého, tu poznáváme, jaké náruživosti a náklonnosti s námi
rostly, které příležitosti ke hříchu nám byly zvláště nebezpečnými,
a jak tyto vášně mnoho pádů hříšných zavinily. Při takovém váž
ném a důkladném zpytování odkryje se mnoho, co posud bylo
tajemstvím srdce našeho, a to můžeme s tím větší jistotou očeká—
vati, když Duch Sv. Svým nebeským světlem nás osvítí a tím více
náš zrak duševní bystrým učiní, čím větší horlivost vynaložíme
k tomu, abychom se poznali a k Bohu obrátili. »Jako když se
řičící třese, zůstane prach, tak pohybování člověka v myšleníjeho.<<
Sirach 27, 5. Při důkladném zpytování shledáváme, že to dobré
v nás tak malé a nepatrné jest, zlé pak nad očekávánínaše mnohé
a veliké; když své svědomí důkladně přetřásáme, děje se totéž co
s přetřasáním řešeta, sýta, aneb prosévátka, kterýmž dobrá zrna
od prachu a plev se odlučují.

3. A jaký bývá následek toho, když tak jasně a všeobecně
stav duše své poznáme? Zda nemusí tu náš odpor proti hříchům
vzrůsti, když je všecky dohromady v jejich množství a ošklivosti
před oči své postavíme? Zdaž nepocítíme hlubokou vnitřní bolest
nad tak mnohými nepravostmi a mrzkostmi, jimiž jsme Boha
uráželi, jehož dobrota každého dne života našeho na nás sejevila.>
Nebudeme se při takovém zpytování cítiti zavázanými, abychom
Bohu děkovali, co nejpokorněji děkovali, že ve své neskončené
shovívavosti s námi ubohými hříšníky posud ještě v přísný soud
nevešel? Ze nám popřál času k pokání a ku polepšení našemu?
A jak vážnými, jak pevnými budou naše předsevzetí a úmysly pro
život budoucí! Zkrátka, zdali hříšník při takovém zpytování sebe
nebude míti pravou skroušenost a lítost, když uváží, že Bůh ne
chce smrti hříšníka, ale obrácení jeho?

Sv. Vincenc de Paula praví, že viděl často osoby, které
z veliké lítosti po dokonané generální zpovědi hříchy své celému
světu vyjeviti chtěly a sotva jen stěží od toho úmyslu svého
odvrátiti se daly.

4. Patrno tedy jest, že generální zpověď vůbec jest velmi
prošpěšnou proto, že přísně vyžaduje důkladné zpytování svědomí
a pravou lítost nad hříchy. Zvláště radnou jest pro ty, kteří bud'
stav svůj zaměniti aneb novou, důležitou dráhu života nastoupiti
zamýšlejí. Svatý František radi také těm, kteří vduchovním životě
pokročiti chtí, aby každoročně jednu zpověď jakoby účets Bohem,
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se svým zpovědníkem a svým svědomím učinili. jsou ale lidé, jimž
zpověď generální nejen radnou, ale i v tom nejpřísnějším slova
smyslunutnou jest.

II.

1. Komu jest generální zpověď nutnou? Odpověd'zní: Gene
rální zpověď nevyhnutelně potřebnou jest těm, jichžto posavadní
zpovědi posud jistě neplatný byly a proto opakovati se musí.
Takový kajicník musí z těch všech zpovědí neplatných se vyznati
a za ten čas celý se vyzpovídati, chce-li od Boha odpuštění svých
hříchů dosáhnouti a svou duši od nebezpečenství věčného zahy
nutí zachrániti.

2. Kdy ale jest zpověď neplatnou? Tenkráte, moji posluchači,
když jí nějaká podstatná podmínka aneb část schází. Neplatnou
jest zpověď toho, kdo své svědomí jenom lehkomyslně, povrchně
zpytoval; toho, kdo těžké hříchy při zpytování' svědomí opomíjí,
vynechává. Nejvíce svatokrádcžných zpovědí děje se z nedostatku
dostatečné, nadpřirozené lítosti. Nepožaduje se sice k platnému
rozhřešení dokonalé lítosti z lásky k Bohu, ale přece vždy nutna
jest pravá lítost vnitřní, která nemá býti jen v ústech, ale v srdci;
nutna jest lítost nadpřirozená, lítcst, která z nadpřirozených po-_
hnutek a z milosti Ducha Sv. povstává a alespoň počátek lásky
k Bohu v sobě chová, lítost mocná, která spevným předsevzetím
polepšiti života svého v budoucnosti spojena jest. ——Proto tažme
se: byla naše lítost pravá nadpřirozená, mocná lítost? A tomu,—
kdo určitě odpověděti může, že lítost jeho pravá nebyla, jest ge
nerální zpověď nevyhnutelně potřebnou.

Jestliže ale o otázce té pochybujeme, tu se zpytujme takto:
nežili jsme po delší čas v těžkém hříšném návyku? na př. v ná—
vyku klení, zatracování, v pomlouvání, v nespravedlnosti, v neči
stotě-.>Neupadli jsme do svého oblíbeného hříchu opět hned brzy
po sv. zpovědi? Nezanedbávali jsme těch prostředků, které nám
zpovědník uložil a poradil? Nevrhali jsme se dobrovolně do zlých
příležitostí.> A když na tyto otázky přisvědčiti musíme, jest to do
statečným důvodem, abychom o pravosti své lítosti pochybovali
a generální zpověď složili.

3. Konečně jsou nesmělé, ostýchavě a bázlivé duše, které
z lichého a klamného studu ty neb ony, často právě ty nejdůle
žitější a v následcích svých ty nejhorší hříchy zamlčují.

A kdyby i tito připamatováni byli, že zpovědník lidským
i božským zákonem k nezrušitelné mlčelivosti zavázán jest, že on
sám jest slabým a hříšným člověkem a proto že se ani diviti ani
horšíti nebude nad hříchy kajicníkovými, ale že soustrast bude
míti s jeho bídou, ale že jako zástupce Samého Boha radovati se
bude nad upřímnosti kajicníkovou, poněvadž ztracenou “ovečku
k Božímu stádu opět přinese, at' se jim toto nebo něco podob
ného na mysl uvádí, jsou přece takoví neštastníci, kteří ve zpo
vědi němými jsou. Kdo jediný jen hřích těžký zamlčel, ten vy
znati se musí nejen z tohoto hříchu zamlčeného, ale i ze všech
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od té doby spáchaných nepravostí. lužník splatiti může jeden
dluh, ale ostatní dluhy jeho zůstávají; lékař vyléčiti může nemoc—
ného z jednoho neduhu, ale jiné mu zůstávají; avšak v ohledu
duchovním není tomu tak. Zaplacením dluhu hříchu jednoho ne
může zároveň druhý zaplacen býti, uzdravením nemoci hříchu
jednoho druhá zároveň uzdravena býti nemůže.

4. Sv. Vincenc z Pauly, tento veliký muž Boží, zavolán byl
jednou do vesnice 2 hodiny vzdálené, aby slyšel zpověď těžce
nemocného šedesátiletého starého rolníka; muž ten považován
byl za dobrého a počestného. Nicméně vyznal se později sám, že
se nalézal v tom nejsmutnějším stavu duše své, poněvadž dosa
vadní své největší hříchy vždycky ve sv. zpovědi zamlčel. »Kdy
bych nesložil generální zpověď,: stěžoval si, »byl bych na věky
zatracen a zavržen,a

Tato událost dala podnět k tomu, že jistá zbožná dáma
první nadání veliké učinila k založení požehnaných missií ve
Francii. Sláva budiž z toho onomu rolníku umírajícímu!

A jestliže i nám takové zpovědi třeba, nenechejme to tak
daleko příjíti, neodkládejme s ní až ke smrti, a pokoj Boží, který
převyšuje všeliký smysl lidský, bude odměnou naší, kdežto všeliký
odklad se zpovědí tou veliké tresty by v zápětí měl. ——Jsou ale
nicméně přece lidé, kterým by zpověď generální škodlivou byla.

III.

1. I ten nejlepší lék není pro všecky nemocné. Škodlivou
& zhoubnou byla by generální zpověď lidem úzkostlivým, kteří
zbytečnými vrtochy svědomí své znepokojují a se trápí; těm,
kteří dle úsudku rozumného a svědomitého zpovědníka nemají
žádné příčiny strachovati se o platnosti svých zpovědí předešlých,
podotýkám, ne pro takové, kteří pro své hříchy a pro špatné
zpovědi právem se obávají soudu Božího, ne pro takové, kteří
dlouho vlažný a netečný život “vedli a nyní před věčnosti se obá
vají; takových úzkostlivými nenazývám, ale ty, kteří beze vší příčiny
v ustavičných starostech vězí a bez přestání by jen zpovědi své
rádi opakovali.

2. Oni se domnívají, že opakováním zpovědi duševního klidu
opět nabudou a dosáhnou, avšak nikoliv; oni beze vši pochyb
nosti ještě více znepokojeni a roztržiti budou.

3. jaká pak jest nejlepší rada pro duše takové? Místu hlou
bání a rozumování o svých předešlých hříších a minulých zpo
vědích měly by tím častěji lítost a zármutek nad svými hříchy
vzbuzovati. Pravá lítost jest tou nejdůležitější věcí při každé zpo—
vědi. Měly by zcela beze vší podmínky slova svého duchov
ního rádce uposlechnouti, nebot“ jinak zbloudí.

* *
v * ' ' r. ! ' V
Ceho se k závěrku tohoto l'OZjímám obavam, jest, ze bude

mnoho takových křesťanů, kteří se přece i po tomto kázání
k upřímné generální zpovědi neodhodlají, ač jim tato nanejvýš
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spasitelnou a nutnou jest. Někteří snad vymlouvati se budou:
»Nemohu pořádnou zpověď generální vykonatix, aneb jiní: »zpy
tování svědomí za život celý jest mi těžkou věcí:. -——Avšak těm
odpovídám, že Bůh nežádá ničeho více, než co s jeho milostí vy
konati můžeme; a když ti již teď generální zpověď za těžkou
přichází, jak pak povede se tobě teprve v pozdějších letech, když.
budeš ještě-více blouditi a kdy síly tvé a mohutnosti seslábnou?_
Aneb táži se tě: snad chceš bez zpovědi, bez pravého pokání
zemříti? ——jiný praví: »Na tu věc, t. j. na zpověď, životní mám
ještě dosti času<c,jakoby řekl: nemám času s Bohem se smířiti,
nemám času na věčné určeni své pomýšleti, nemám času do nebe
přijíti.

Avšak, () příteli, k čemu používáš času svého, když ho
nemáš k věci tak důležité? Pán ježíš praví: »jen jednoho jest
potřebí, království Božího hledati a spravedlnosti jeho.c

Věř tomu: Začneš-li dilo generální zpovědi své s vážností
a s modlitbou, pak ty obtíže zajisté nebudou tak veliké, a ta
generální zpověď přinese tobě užitek veliký, pokoj a mír s Bohem
nejen pro čas, ale i pro věčnost. Amen.

Jan Gótschner, em. farář v Opočně.

Svátek svatého Josefa. *)

Prameny nynějších smutných poměrů.

Nepřemýšleli, neuvažovali jste nikdy otom, jak dle potřeby
času pravdě vyučuje Církev, tato nevěsta Kristova;> Ano, slovo
Církve jest v pravdě času přiměřené. Tomu však ovšem nechtí
věřiti lehkomyslní a lehkovážní lidé. kteří vše jen povrchně posu
zují a s úsudkem svým vždy se ukvapuji.

Tito lehkovážní lidé rovněž nechápou, že nařízení a ustano—
vení církevní v souhlasu jsou a odpovídají jak pravdě věčné, tak
i potřebám lidským a poměrům časovým. Toto nedorozumění jest
též příčinou, že tací lidé žasnou velice nad mnohým nařízením
a ustanovením církevním a veliký hluk stropí, že dále beze všeho
důvodu Církvi výčitky činí a počínají si právě tak jako hlupák,

„jenž beze všeho důvodu hněvá a horší se nad obsahem knihy,
jemuž ani za mák nerozumí.

Naopak nebude onomu, kdo má dosti náhledu a zralého
úsudku, dříve než něco odsoudí a promluví tomu, jenž snaží se
poznati cil božské prozřetelnosti, nebude obtížno nalézti těsnou
souvislost mezi potřebami časovými a mezi opatřeními Církve, jež
tato činí a již učinila.

*) Dle Montefeltra.
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Co postavila Církev proti nevěře, nenávisti a proti rouhání
minulého století, jehož veškeré smýšlení asnahy směřovaly k tomu,
aby Církev katolická co možná nejvíce poškozena ano snad i do
konce zničena byla, co učinila Církev, čím čelila proti té snaze
a co zavedla? Utěšenou úctu (utěšený kultus) božského srdce Pána
]ežíše, kteréž vroucí láskou víru v člověku upevňuje. Co staví
Církev v tomto století proti upírání hříchu dědičného, proti
hájení smyslnosti? (Ilánek víry o neposkvrněném početí Panny
Marie. Co staví konečně proti nenasytnému lakomství, proti zisku
chtivosti. proti bezuzdné pýše, proti přepychu a proti zpupnosti
nynějšího pokolení? Staví svatého josefa, chudého, s málem se
uspokojujícího, mírného, bedlivého, snaživého. ochotného a po
korného dělníka. Není to času přiměřené? Není to spasitelným
prostředkem proti nemocem, jimiž moderní společnost trpí, ukázati
na lék, jenž by společnost tu zachránil?

Dnes, a to právě na den sv. josefa, chci k vám promluviti
o úctě tohoto svatého, abych vám ukázal, jak úcta svatého
]osefa času nynějšímu nanejvýše přiměřenou a potřebnou jest
a abych vás ve zbožnosti k tomuto patriarchu svatému utvrdil
a upevnu.

Posluchači moji! Které as jsou ty prameny téměř všech ne
moci, jimiž lidé v čase nynějším trpí?

Pojednání.
I. Prvním pramenem jest pýcha.
Pýcha jest první příčinou zla a vad nynějších. Pýcha vzda—

luje, odvrací nás od Boha, jenž nás stvořil pro Sebe. Pýcha pů
sobí, že zpupným přepychem, směle, drze a opovážlivě voláme:
»Ty, Bože, jsi sice pánem, ale já jsem též pánem. Ty jsi nezá
vislým na jiných, já taktéž jsem nezávislým. Ty jsi Bohem, já
chci též bohem býti. Ty nikoho mimo Sebe neuznáváš za Boha,
já též mimo sebe nemám nikoho za Boha. Jazyk můj patří mně;
já svým jazykem vládnouti mohu dle své libosti, líbí-li se mně to,
mohu třeba proklínati. Jsem neobmezeným pánem svého srdce
i svého těla. Své náboženství si sám dávám. Pro mne nemusí státi
žádný kostel, já nepotřebuji žádné víry ani žádného z desatera
přikázání Božíclm

Pýcha působí, že člověk chce podrobiti všecky ostatní lidi
pod službu svého vlastního »jác. U pyšného má cenu jenom to,
co vášnivosti jeho lichotí. Pýcha jest pramenem bezbožectví
(atheismu), svčtobožství (pantheismu), všehmotenství (materia
lismu), odpadlictví; pýcha původkyní jest i vzpoury a každého
odboje.

»Nechci poslouchati la Toť hlavním heslem pýchy. Kde pýcha
vévodí, kde jest pýcha vládkyní, tam o žádném pořádku ani řeči
nemůže býti. Neb jak jen možná, aby byl pořádek tam, kde
každý jenom poroučeti, nikdo ale poslouchati nechce? Místo po
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řádku jest družkou pýchy násilnictví, jenom krutovláda (despo
tismus) s jedné a otročení s druhé strany.

II. Druhým pramenem a zdrojem nemocí lidské
společnosti jest touha po statcích vezdejších. Zla
tému teleti klaní se nyní (společnost) pokolení lid—“kéještě více
než ve Starém Zákoně. Dnes nepřinášejí lidé zlatému teleti v oběť
jenom kadidlo, zápal; ale i své srdce, svého ducha, svou mysl.
Chtivosti jmění, lakotnosti a lakomství přináší se dnes v oběť
vlast, svědomí, náboženství, čest, vůbec vše. Lidé našeho století
podobají se bahňákům, kteří se nikdy od břehu daleko ne
vzdalují, ale netoužíce po čerstvém vzduchu na bahnitém, ba
žinatém, blátivém a kalužinatém břehu se zdržují. Lidé ti po
dobají se onomu andělu v Miltonově Ztraceném ráji. jenž pozla—
cenou podlahu považoval za nebe pravé jenom proto, že pozlacena
byla. Ano, co záleží dnes lidem na náboženství, co jim záleží na
ctnosti.> jim stačí. oni spokojí se jediné hmotným a materielním
ziskem.

Ill. jiná příčina vzmáhající se bídy společnosti
lidské jest bujnost.

Slovutná jakási paní vyjádřila se takto: »Věřte jen, že srdce
jest to, jež působí bolení hlavy.: A řekla pravdu. Nechci urážeti
jemnocit vás líčením špíny, nečistoty, nešvarů, v nichž tak mnozi
rozkošné se hrabou, o té nepravosti bídné ani mluviti nechci,
o nepravosti, jíž se mnozí beze všeho studu veřejně třebas
oddávají; podotýkám jenom tolik, že, nemá-li úplný úpadek
mravní nastati, nemá-li nestrojenost mravní a spokojenost zcela
vyhynouti, pak reakce, náprava mravní nevyhnutelně nutna jest.

A sv. josef jest to, jenž tyto kalné, rmutné a špinavé pra
meny zacpati a úplně zničiti může.

I. Svatý josef jest vzorem pravé pokory. Žiltč
v ústraní tak jako žádný jiný svatý. Ovšem o svatém josefu se
mnoho mluvilo, mnoho se o něm psalo; avšak o jeho vlastních
slovech nám pranic známo není. Byltě sv. josef účastným tajemstvi
nebeských byltě pěstounem Syna Božího, živitelem Matky Boží
a přece nikdy netoužil po žádném vyznamenání pozemském své
osobnosti.

Il. Svatý josef byl chudobným ale pilným, má
lem se spokojujícím, mírným, šetrným dělníkem, jenž skromně
a mírně zásluhy své rád s nejsvětější pannou a s božským
schovancem sdílel. Pojd'te, vy pozemští boháči, ku svatému
josefu. Ontě živou knihou, z které se naučiti a přiučiti mů
žete více, než z knihy Salomounovy. Sv. josef vás naučí pravé
velkodušnosti, upřímné zbožnosti, obětivosti, dobročinnosti, trpě
livosti v utrpení, vytrvalosti v práci. A rovněž i vy, chudí, pojďtež
ku sv. josefu, jenž trpkost chudoby nejen tak mnoho, ale též
i tak trpělivě snášel. Sv. josef vám řekne, že chudoba nezavi.
nčná není docela žádnou hanbou a rovněž že i bohatství samo
sebou ještě na čest, na poctu pražádných nároků nemá.
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III. Sv. Josef po Panně Marii jest nejkrásnějším
vzorem mravní čistoty. Učte se od něho této spaniléa
ušlechtilé ctností, vy jinochove' a mužové. Sv. Josef vás této ctnosti
naučí, on vás síliti bude v boji proti pokušení každému, on při
spěje vám proti svůdcům a nástrahám jiných, a když jste klesli,
sv. Josef vás vysvobodí.

Seznavše příčiny zla a nemocí, na něž nynější společnost
lidská stůně, pozorujme nemocí ty samy o sobě.

[. Prvni vada záleží v tom, že dnes se oddáváme a příchyl
nost máme ktomu, co jest jenom vnějším, a vnitřek při
tom zanedbávame Jinými slovy: že si více hledíme jenom
pozlátka zevnějšího a jádra vnitřního si nevšímáme, že hledíme
více na podobu než na skutečnost, více na formu než na jádro,
nedbajíce toho, že zdání často klame. Ach, co tu klamů, 'co tu
zaslepeností a lží! Slova Kristova o hrobech obílených platí plnou
měrou též o nás. Odstraníte-li tam. kde vše šťastným a počest
ným se býti zdá, odtrhnetc-lí tam závoj, ach, jak mnoho lmiloby
a zetlelostí tu spatříte! Ani ta zbožnost & nábožnost není dnes
více pravou, ale často se samoláskou a s touhou po chvále spo
jena bývá.

Ucta sv. Josefa, pobožnost k tomuto svatému jest protílékem
proti zmíněné a vzmáhající se lží a přetvářce, nebot svatý Josef
stkvěl se jednoduchostí, prostotou a pravou ctností. Sv. Josef
snažil se jenom Bohu se líbíti, před lidmi nikde se nevynášel.
U něho nebylo lesku, přetvářky, vše bylo u něho pravé. A jak
velikou pokorou při tom přece se vyznamenával!

Posluchači moji! Zavládne-li taková pokora i v nynější spo
lečnosti lidské, pak zajisté svčt brzo zachráněn bude.

Il. Druhé zlo dnů našich záleží v tom, že se práci
dělnické odnímá cena, že se práce způsobem nezřízeným
vykoříst'uje a jako prostředku k účelům nekalým, špatným zne
užívá.

Před spácháním hříchu dědičného byla práce rozkoší a vy
ražením, po hříchu jest namáháním, břemenem,jest namnozeíopo
vržením. Kristus Pán však opět zušlechtil práci hlavně tím,
že se stal chovancem chudého dělníka, jej za svého pěstouna si
zvolil, jeho řemeslu se naučil, a je v potu tváře, v potu, který
byl předobrazením potu úzkostí a potu krvavého, později na hoře
Olivetské prolítého, v potu řemeslo vykonával a práci jako prostředek
smíření se s Bohem nejen chudým, ale i bohatým za povinnost
uložil. Není to tedy v pořádku, když boháč také zároveň
činným není, když vše od jiných si dělatí, připravovatí dává, když
jen cizí práci zná a tuto jenom tenkráte cení, když jej v zahálce
a v blahobytu podporujeavzhledem k práci se jedině omezuje pla—'
cením sil dělnických. Toť jest profanace, toť svatorušení & zne
svěcování práce. Práci znesvěcují dále tí, kdoji vykořisťují k uká
jení svých vášní, ti, kdo dělníkům říkají: »Pracuj, abys zbohatnul,
pracuj jenom proto, abys choutky své ukájetí mohl.“
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Tomuto znesvěcování práce překáží, tuto profanaci práce
zmenšuje opět úcta sv. josefa, jenž v potu tváře své pra
coval jenom proto, aby na nutné potřeby životní vydělal pro
svého božského svěřence, pro svatou pannu a pro sebe. Vším
právem tedy staví nám Církev sv. josefa před oči jako vzor děl
níka. Vším právem volá k chudým Církev sv.: »Buďtež potěšeni,
sv. josef budiž vzorem vaším! Ontě byl sice jenom chudým ře
meslníkem, ale stal se tím největším svatým.<

Ano pracujte, pracujte ale nejenom pro lidi, ale ipro Boha,
nejen pro tu bídnou hroudu pozemskou, ale i pro nebe. Nepra
cujte jen, ale také se modletel Pak nejen vaše dílny t. j. vaše
práce, ale i váš život rodinný podobati se bude dílně a rodině
sv. josefa.

llI. Třetím naším zlem jest nevěra. jednotlivecmůže
býti nedůsledným, může býti atheistou a při tom přece může zů
stati poctivcem, nikoliv ale národ. Národ, lid jest vždy důsledným.
Upadek národa jde rychle v před. Národ snadno pustne. snadno
zdivočí, ale velmi težko se vzdělává a zjemňuje. Klesající Rím
oplýval velikostí hmotnou, oplýval bohatswím, vědou a uměním,
při tom mu ale scházela počestnost, ctnost a poctivost. Též dnes
namnoze není ctností a ku zmenšení bídy a ku zničení zmateniny
nutna je náprava ne snad politická, ale náboženská, nutný návrat ku
víře. Víry jest potřebí ve všech třídách společnosti lidské, víry
živé, jakou se svatí a mučenníci vyznamenávali. A kde pak na
lezneme nyní takovou víru.> Ted věří mnozí jen tak ze zvyku,
mechanicky, neurčitě. Víra mnohého křesťana není stálou, nemá
trvání proto, že pýcha a vysokomyslnost se jí v odpor stavi.

A právě za tím účelem, aby Církev svatá viru naši oživila,
posilnila a upevnila, uznala za nejlepší prostředek zvýšití úctu ku
sv. josefu, jenž obzvláště pevnou včrou se vyznamenával. Svatý
josef viděl Pána ježíše v jeho lidské slabosti, v jeho lidské bídě,
vjeho pozemské opuštěnosti, a při tom všem pevně věřilv Božství
jeho. Sv. josef slyšel ona slova andělova: »Utec, utec do Egytac;
a ne slova: »Odcestuj tam.: Zdálo se tedy, že i nebe samo mělo
úzkost a starost o dítko božské. josef anděla uposlechl; ale jeho
víra v Božství ježíšovo zviklána nebyla.

Co máme my činiti? jedná-li se o jsoucnost Boha, máme
volati : Věřím v Boha! jedná—lise o nesmrtelnost duše, o přítomnost
Kristovu v posvěcené svaté hostii, o božské prozřetelnosti, mou
drosti, spravedlnosti a všemohoucnosti Boží, tu každý z nás vroucně
volati máme: Věřím pevně!

Zkrátka, víra naše má býti rozhodnou, pevnou, všeobecnou,
jakou byla víra svatého josefa. Bude-li též život náš odpovídati,
srovnávati se s věrou naší, pak jenom bude nám Bůh milostiv,
pak vyslyší prosby, modlitby naše, bude-li to k našemu blahu
sloužiti. V' tomto smyslu volati můžeme ve všech poměrech
života svého: Víra vede ku spasení! jedině víra učiní nás blaže
nými a štastnýmilc



—238—

IV.Jděmedále.Jiným zlem našich dnů jest úpadek
manželství a úpadek života rodinného. Učenýjakýs
publicista se vyjádřil, že manželství jest druhou duši společnosti
lidské. Kde má rodina v pravém slova smyslu svůj původ? Vman—
želství. Již z toho důvodu vysvítá důležitost manželství. A bohu
žel za našich dnů uzavírají se sňatky jenom ze spekulace, jenom
z hmotných účelů. Odtud ta různost v zásadách, v náhledech
a v náklonnostech mezi manžely.

Ano, manželství za dnů našich není namnoze svazkem duší.
Muž a žena každý jde svými různým směrem. Jak zcela jiný
obraz ukazuje nám Církev v onom způsobu života, jaký Maria
a Josef vespolek vedli. Oba byli jednoho smýšlení, oba se stkvěli
největší svatostí. Dnes marnč bychom hledali u mnohých
manželů vzájemnou, rozumnou podřízenost. Též v tom ohledu
jsou Maria a Josef vzorem vznešeným. Sv. Josef byl vznešenosti
nejblahoslavenější Panny zcela zaujat. On ji nejen miloval, ale
i ctil a proto také ani v nejmenším nezneužil svého práva,
jehož jako hlava rodiny užíval. Nejblahoslavenější Panna byla též
ve všem sv. Josefu poddána.

V dnešních manželstvích namnoze schází obětivost, to jest
ochota, snášeti namáhání, strádání, starosti a péče zajinó. Pravda,
že každý muž nemůže býti vzorem manžela, že každá' žena ne—
může býti andělem. Jestliže ale oba manželé ochotně a rádi ná
mahy, břemena a strasti života manželského nesdílejí, jestliže na—
vzájem si trpkosti života tohoto ult'llČiti, usnadniti nehledí. pak
se ani v tom nejmenším nepodobají ani Marii ani Josefovi Co se
pak života rodinného týká, učí nás denní zkušenost, ževdnešních
rodinách chybi často autorita, vážnost, že tu rodičové nezastupují
Boha. nejsou zástupci Božími, že namnoze není potřebného do
hledu, že tu nejsou dobří otcové a zdárné matky, že tu nejsou
praví vychovatelové dítek. V domě sv. Josefa uznávala jeho auto
ritu nejen Panna Maria, ale i Sám Syn Boží. Maria, dítko Ježíš
poslouchali sv. Josefa ochotně, beze všeho odmlouvání, podro
bovali se jeho rozkazům, plnili rádijeho přání. Za našich dnů ro
dičové svých práv krušně hájiti musí.

Sv. Josef byl ve své rodině zástupcem Samého Boha a byl
zajisté hrdým na to, že byl zástupcem Božím, dnes ale odříkají
se mnozí rodičové této pocty své, která jim ze zastupování Boha
Samého vychází. ——Sv. Josef 5 největší péčí bděl nad božským
chovancem svým. Jak velikou starost měl Josef. když se mujednou
ztratil, jak horlivě hledal Ho, jak toužil, aby Ho opět nalezl. Za
dnů našich věnují otcové větší. péči všem ostatním věcem, než
o své děti, jichžto duše následkem nedostatečného dozoru a do
hledu podléhají velikému nebezpečenství, "kdyžujejich přítomnosti
mluví se řeči necudné, nevěrecké. když jejich děti mohou čísti
knihy špatné, romány krvavé, když není nikoho, kdo by zabránil
hrám nebezpečným, kdo by jim zakázal schůzky se sbudruhy
zkaženými a nemravnými.
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Ze za dnů našich tak málo dobrých vychovatelů, kdož to
zapříti může? Nyní bývají dítky více vyučovány, než vychovávány.
Vštěpuje se jim mnoho vědomostí a učenosti, a při tom jenom
povrchně mluví se o těch nejnutnějších a nejdůležitějších prav
dách, jež na jejich časné i věčné blaho vliv mají;ano ještě hůře,
děti ted' vidí a učí se více věcem škodlivým, než užitečným, na
vykají snáze _nepravostem nežli ctnostem.

Matky nynější zanedbávají často nejen své povinnosti ohledně.
vychováváni dítek, ale ani své povinnosti manželské neplní a kalí
dobrou pověst nejen svých osobností, ale i celých rodin svých!

V. jiné zlo jest nedostatek trpělivosti a slabost
k trpělivému snášení hořkostí, neštěstí a bolestí.
Sťastným neslíbil Kristus Pán království nebeské. Ne blahobytem,
ne štěstím, ale utrpením dobudeme si koruny věčné. Než poslu—
chači moji. kdo pak dnes věří této pravdě? Kdo pak jedná dle
této pravdy? Chudému lidu se nyní vštěpuje nenávist pro společ—
nosti lidské, proti zákonům, proti vrchnostem, proti představeným.
Ano, mnozí odvažují se reptati proti neb—,jež dobré a příjemné
věci tak nestejně rozdílí. Při tom Se zapomíná, že život tento
má býti vlastně jenom životem pokání. Rousseau tedy
právem řekl, že mnozí dělají si nároky na odměnu dříve, než
jí zaslouží. Sv. Josef nás učí, že máme trpěti, snášeti trampoty
a strasti. Svatý tento musil trpěti namáhání, obtíže, pronásledo
vání, potupy, vůbec snášeti musil všecky následky chudoby.

Vzpomeňte si jenom na tu noc vánoční. Panna nejsvětější
cítila, že brzy porodí Spasitele světa. Sv. Josef vyhledával jí slušné
přístřeší, ale odevšad byl vyhnán, až konečně musil Marii za stu
dená noci zimní do chudého chléva uvésti. Považte, co i sv.]osef
při tom trpěti musil! A přece při tom nenaříkal ani si nestěžoval,
ale ukázal nám, že i my trpěti musíme, protože jsme syny Ada
movými a protože jsme hříšníky. Ukázal nám, že i v neštěstí do
vůle Boží se odevzdávati máme a že Bůh těm, kteří Ilo prosí,
ku snášení zkoušek trpkých potřebné posily poskytuje. Svčtice
jakási se krásně vyjádřila, že na této zemi požívá dvojího dobro
,díní: 1. svatého přijímání, 2. utrpení.

Budeme-li sv. josefa následovati, pak brzy i my duchem
trpělivosti obdařeni budeme, pak místo nářku s trpělivostí snášeti
budeme utrpení, jež Bůh na nás sesílá.

VI.Konečně promluvme o smrti, otom zlu, jež
člověk zde na zemi sice jenom jednou, ale nevyhnu
telně podstoupiti musí. Smrt byla ovšem vždy velikým
zlem, nikdy ale a ne v takové míře, jako za dnů našich, neboť
nikdy nenalézáme tak četných případů náhlých, nekajících případů
úmrtí, nikdy tolik sebevražd, nikdy tolik smrtí, jež hned po klení
a rouhání bezprostředně nastanou, jako nyní. jest tedy třeba
ochránce, jenž by ubohým lidem nejen v životě, ale i ve smrti
pomáhal. Za ochránce takového dává nám Církev svatá svatého
Josefa-, poněvadž mu Pán Bůh udělil zvláštní přednostjiným ochranu
a přispění poskytovati. Svatý josef vypustil ducha svého u pří—
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tomnosti Ježíšově a u přitomnosti Marie Panny. ježíš loučil se
s ním tenkráte následujícími slovy: »Ty, jenž jsi byl Mým
pěstounem, přijmiž díky Mé za ty všecky starosti, které jsi jako
otec pro Mne snášel, a jdi do předpeklí, tam těm dušičkám zvěstuj,
že hodina jejich vykoupení a vysvobození se již blíží!<

Svatý Josef se pak usmál a klidnou, tichou smrti zesnul
v Pánu.

O, kéž bychom i my všichni smrtí spravedlivých zemříti
mohli! Po smrti šťastné touží duše má! Tato touha naplniž i duši
vaši! Toť přání mé! Amen. Jan Gótschner, em. farář v Opočně, echy.

Neděle IV. v postě.

_ležíš Kristus Svým utrpením nám vydobyl: [. Posvěcu
]ÍCÍ milost Bezi; 2. brány nebes nám otevřel; 3. mnoho

Jinych milostí nám zasloužil.
)Lidé, když byli uzřeli div, pravili:
Tentoť jest jistě prorok, kterýž má
přijíti na svět.: Jan 6.

Již od počátku Církve sv. považováno to zázračné nasycení
_zástupu před velikou nocí obrazem onoho zázračného nasycování
duší věřících, jež Kristus Pán před Svým přehořkým utrpením při
poslední večeři ustanovil, a kteréž stále opakuje v Církvi Své,
zvláště v čase velikonočním. On Sám »chléb Boží jest, který
s nebe sstoupil, a dává život světu.: jan 6, 33.

Zdá se na pohled, jakoby Církev sv. na utrpení Páně po
někud zapomínala, anat' dnes vyzývá k radosti při začátku mše
sv. a odívá kněze při oltáři v roucha růžová; ——tomu ale není
tak: vykládá-li Církev sv. dnešní sv. evangelium o nejsvětější
Svátosti a velikonočním přijímání, pak zajisté na utrpení Páně
nezapomíná, neboť poslední večeře Páně s přehořkým utrpením
]eho úzce souvisí. Církev sv. chce nám připomenouti, že i toto
zázračné nasycování duši našich nejsv. tělem a krví Páně jest
nejvzácnějším ovocem přehořkého utrpení, z něhož se upřímně
těšiti a radovati máme. Zůstaneme tudíž i dnes při rozjímání
o utrpení Páně a sice uvažovati budeme, co nám ježíš Kristus
Svým utrpením zasloužil. Veliké jako moře bylo utrpení Kristovo
(jak jsme o tom minule rozjímali). Veliké, nevyzpytatelné jsou
též zásluhy Jeho. Bylť pravý člověk, ale v jedné osobě i pravý
Bůh. A proto co trpěl jako člověk, má vzhledem k božské
osobě cenu a zásluhu neskončenou. Má tedy i všecko to, co
nám ježíš Kristus utrpením Svým zasloužil, cenu nesmírnou, ne
skončenou. Vydobyl pak nám:

1. Posvěcující milost Boží,
2. brány nebes nám otevřel,
3. mnoho jiných milostí nám zasloužil.
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Pojednání.
1. Pán ]ežíš Sám ujišťoval při poslední večeři, že vydává

tělo Své i krevr Svou za nás na odpuštění hříchů: »Totoť jest
tělo mé, kteréž se za vás vydává; totot' jest krev má, kteráž za
mnohé vylita bude na odpuštění hříchůa. ]ežíš Kristus zasloužil
nám tudíž utrpením Svým odpuštění viny hříchů a prominutí
trestů věčných u Otce nebeského, jehož nepřátely v hříchu jsme
byli. — Avšak odpouští-li kdo nepříteli svému, tím zajisté srdce
nepřítelovo ještě nemění ani neobrátí se tak, aby místo nená
visti sídlela v něm láska a náklonnost, aby z nepřítele stal se
přítel, z nenávistníka milující syn, dcera, dítko. ———Na nás ale,
kteří jsme byli původně, jak dí apoštol, »synové hněvu<<, způso
bilo utrpení Kristovo tuto přeblaženou a nevýslovně zázračnou
změnu, že, jakmile stali jsme se křtem svatým účastníky utrpení
Jeho, nejenom vina a trest hříchu na duši smazán, ale i duše
sama nabyla Duchem Sv. vlitých ctností víry naděje a lásky, kte
rýmiž k Bohu celá se nese, ano duše naše učiněna jest i dítkem
Božím. Toť jest výslovným učením sv. Církve, že nám Kristus
Ježíš zjednal utrpením Svým netoliko odpuštění hříchů a věčných
trestů, nýbrž i milost Boží posvěcuiící, kteroužto duše člověka
bývá zcela obnovena, posvěcena, ospravedlněna, Bohu příjemna
a mila, od Boha za dítko přijata. , jaký to nevýslovný dar,
jaké to štěstí, jež nám Kristus Ježíš utrpením Svým zasloužil! —
Tím učením blaženým těšil tudíž sv. Pavel Galatské, když jim
psal: »Když přišla plnost času, poslal Bůh Syna svého, aby ty,
kteříž pod zákonem byli, vykoupil, abychom přijetí za syny Boží
dosáhli. Poněvadž pak jste synové, poslal Bůh Ducha Syna
svého v srdce vaše volajícího: Abba, Otče. Protož již není slu—
žebník, ale syn; jestliže pak syn, i dědic skrze Boha.< Gal.4, 4 . ..

[ sv. Tomáš Aquinský vykládá pravdu tuto pro nás na nejvýš
blaživou řka: »Utrpením Svým smířil nás Kristus s Bohem na
dvojí spůsob: a sice předně, že sňal hřích, kterýmž lidé učinění
byli nepřátely Božími, za druhé pak tím, že utrpení to bylo Bohu
obětí nejpříjemnější. Neboť tu působnost právě má do sebe oběť,
že Boha usmiřuje, podobně jako člověk urážku sobě učiněnou
odpouští, a smiřuje se pro nějakou milou, sobě prokázanou službu.
A zároveň bylo dobrovolné utrpení Kristovo před Bohem takové
ceny, že vida oběť tu na lidské přirozenosti Kristově pro ni
s veškerým lidstvem se smířil, t. j. lidem, kteří s Kristem spojeni
jsouce utrpení ]cho účastní se stávají, lásku a milost Svou udě—
luje a za dítky Své je přijímá.<<S. Thom. Sum. III. q. 49 a 4.

Z toho, nejmilejší, opětně poznáváte nezbytnou důležitost
toho, abychom ve spojení s Ježíšem Kristem ustavičně trvajíce na
jeho utrpení účastenství měli, což může se jenom potud díti,
pokud jsme ve stavu milosti Boží.

2. Hříchem prvotním jakož i hříchy osobními, jichž člověk
sám se dopouštěl, brány nebeské zavřeny a příchod k Životu
věčnému zamezen jest, a lidstvo k smrti věčné odsouzeno. Teprv

Rádce duchovní. 16
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Kristus Pán Svým utrpením nejen hřích a tresty hříchu sňal a nás
opět s Bohem smířil, nýbrž i brány nebeské nám otevřel, a nebe
přístupným učinil (tak že nikdo nemohl dříve do nebe vejíti,
pokud netrpěl a neumřel ježíš Kristus, nejvyšší kněz za nás).
Sv. Tomáš dokládá, že i tato pravda, jakož i mnohé jiné, zobra
zována byla ve Starém Zákoně. Ve 4. knize Mojž. čteme, že ten,
kdo spáchav bezúmyslně vraždu a utekl se do útulného města,
nemohl sice stíhán a trestán býti, ale také nesměl se navrátiti do
rodiště svého k rodině své, až po smrti tehdejšího nejvyššího
kněze, kterýž olejem svatým pomazán jest. jako tehdy smrt nej
vyššího kněze otevřela takovému nešťastníku brány města rodin
ného, tak i nám utrpením a smrtí našeho nejvyššího kněze ote
vřeny brány otčiny nebeské. Num. 35, 25. ——A sv. Pavel pří
rovnávaje ]ežíše Krista ku knězi nejvyššímu, kterýž jednou za rok
vcházel do velesvatyně s krví zvířat obětních, dí takto: »Kristus
přišel jsa nejvyšším knězem budoucích statků nebeských skrze
větší a dokonalejší stánek, ne rukou udělaný ani . . skrze krev
zvířat obětních, ale skrze ylastní krev vešel jednou do svatyně
vykoupení věčné nalezna.< Zíd. 9, 7—12. A protož učí dále týž
apoštol: »Máme tedy, bratří, doufání, že vejdeme do svatyně skrze
krev Kristovu cestou novou a živou, kterouž nám předešel skrze
oponu, t. j. tělo své.: Zid. 10, 19. ——Případně tedy dí sv. Atha—
nasius: »První cesta (k nebi) zkažena byla Adamem, a my ne
ubírali jsme se více k ráji, nýbrž odbočovali jsme k smrti:
proto přemilosrdné Boží Slovo tělem učiněno jest, aby nám krví
Svou novou cestu otevřelo.: Or. 2. contr. ar. n. 65. Sv. Aug.
dokládá: »Pokud nebylo kříže Kristova, nebylo stupnice k nebi;
nyní ale stupnice postavena jest, kříž Kristův stojí a brány ne
.beské jsou otevřeny..

již tedy nikdo nemůže říci, že mu života věčného dojíti
nelze; Kristus ježíš Svým utrpením dobyl ti odpuštění hříchů
a trestů, zjednal ti smíření s Bohem a milost posvěcující, otevřel
tobě bránu nebeskou a ukázal ti cestu, kteráž tam vede. Nuže,
drž se pevně milosti posvěcující, a neodchyluj se od cesty kříže,
a dojdeš šťastně cíle svého. "

3. Avšak ty mi se zármutkem řekneš: Ovšem i mně dostalo
se posvěcující milosti na křtu sv., i mně otevřena byla brána ne
beská; ——ale běda mně, já posvěcující milost hříchem lehkovážně
jsem ztratil, od cesty k nebi se odchýlil a bránu nebeskou sám
před sebou si zavřel, & ta cesta, kterou nyní kráčím, vede přímo
ku propasti pekelnél — O, bratře, ó, křesťané! ani ty ještě ne
zoufej! To dobrotivé, to milostivě srdce ježíšovo ani na ty ne
zapomnělo, kteříž po křtu sv. pobloudili. ]ežíš Kristus zasloužil
nám Svým utrpením a Svou přehořkou smrtí také ještě mnoho
jiných rozličných milostí. Těm, kteří jsou ještě v hříších, zasloužil
tu milost, aby mohli do sebe jíti, hříchy své poznati, jich litovati,

,z nich se vyznati a za ně pokání činiti. Protož i sv. Otcové
v tom se snášejí, že Bůh žádného i sebe většího hříšníka neopustí
tak, aby mu alespoň jednou v živobytí nedal poznati ohavnost
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hříchu a touhu po pokání, a aby mu neposkytl příležitosti ku
pokání. Protož, křesťane můj, slyšíš-li ten hlas Boží volající tě ku
pokání, nepohrdej jím a nezatvrzuj srdce svého -— lpí na něm
krůpěje krve Kristovy —- pohrdneš—li, kdož ví, zdali se opět vrátí
a tebe spasí. — [ té milosti zasloužil nám Kristus Pán, aby ti,
kdož v milosti Boží se nacházejí, tuto milost stále v sobě roz
množovati a tím ivětšího stupně oslavy nebeské si zasloužiti
mohli. Protož neříkej nikdo: Dosti mi na tom, jen když do nebe
se dostanu; i s nejmenším koutečkem se uspokojím. Ne tak! —
Ježíš Kristus svým utrpením zasloužil ti tu milost, že můžeš každým
dobrým skutkem, každou vykonanou ctností, každou spasitelnou
myšlénkou rozmnožiti svou slávu nebeskou. Zajisté, kdyby svatí
a blažení v nebi mohli si něčeho přáti, ničeho nepřáli by sobě,
než aby ještě hojnějšímí ctnostmi a dobrými skutky vyššího stupně
nebeské radosti sobě zasloužíti mohli. Konečně zasloužil nám
Ježíš Kristus utrpením svým i milost tu nejdůležitější, setrvání
totiž v dobrém až do konce. To jest koruna všeho, abychom
v dobrém vytrvali. Ne ten, kdo dobře začíná, bude spasen, ale
ten, kdo dobře končí.

* *
*

To když na mysli uvažujeme, bezděčně se sv. žalmistou Páně
zvolati musímve: »U Hospodina jest milosrdenství a hojně u něho
vykoupení: 'L. 129, a se sv. Pavlem: »Požehnán Bůh a Otec
Pána našeho ježíše Krista, kterýž požehnal nás všelikým pože
hnáním duchovním dary nebeskými v Kristu . .. v němžto máme
vykoupení skrze krev jeho.: Ephes. 1, 3—7. Amen.

P. Prokop Baudyš O. S B.

Zvěstování Panny Marie.
() prostředcích k zachování čistoty.

>Požehnaná ty mezi ženami.(
Luk. 1, 28.

Tak, jako Panna Nazaretská, nebyl poctěn od Boha žádný
jiný smrtelník. Hle, Bůh posílá k ní anděla, a tento praví k ní
ve jménu Božím: »Zdrávas.<< Věc neslýchané: Bůh pozdravuje
dívku světu neznámou a vzkazuje jí toto pozdravení po jednom
z nejpřednějších duchů nebeských. »Mílosti plná.: Každý člověk
přichází na svět v stavu nemilosti Boží a milost křtem nabytou
opět ztrácí; ale Pannu Nazaretskou ujišťuje anděl, že milosti Boží
nikdy prázdna nebyla. »Pán s teboux. Nikdo pod sluncem není
jist, je-li u Boha v lásce; ale Pannu Marii ubezpečuje posel ne
beský, že Pán jest s ní, že Spočínulo na ní se zvláštní zálibou oko
Boží, »Zdrávas, milostí plná, Pán s tebou.<.Považte, rozmilí

16*
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v Kristu, jak vznešené jest toto pozdraveni andělské. Pozorujte,
jak veliká chvála vzdává se těmi slovy Panně, kteráž byla vyvo
lena za Matku jednorozeněho Syna Božího.

Největší chvála jest obsažena v posledních slovech pozdra
vení andělského: »Požehnaná ty mezi ženamix Anděl chtěl říci:
Nebylo a nebude mezi dcerami Evinými ani jediné, která by se
ti mohla rovnati v důstojenství. Nejedna stkví se čistotou, nejedna
jest šťastnou matkou; ale ty předčíš nade všecky: panenství ne
zrušíš; že jsi matkou, zkusíš.

Ano, tím vyniká Panna Maria nade všecky dcery Eviny, že
matkou se stala a pannou býti nepřestala. Zaslíbilať svou čistotu
Bohu. Když ji pak zvěstoval anděl, že bude Matkou Syna Božího,
tázala se, kterak se to stane. Anděl ji ujistil, že se stane Matkou
Syna Božího, neporušíc panenství. Tu teprv svolila Maria, řkouc:
»Aj, já dívka Páně, staniž mi se podle slova tvého.< llle, tak si
váži ta blahoslavená Panna čistoty, že ji nechtěla porušiti ani za
cenu mateřství Božího!

Čistota jest ctnost velmi spanilá, vzácná, vznešenáapotřebná
ku spasení; ale nesnadno ji zachovati uprotřed hříšného světa.
Chceme-li zachovati čistotu, jak Bůh velí a jak se sluší na náš
stav, musíme žiti na zemí jako blahoslavená Panna Maria.

Rodička Boží dává nám příklad, jak lze zachovati čistotu.
Tenť jest předmět a obsah dnešního sv. rozjímání, kteréž

počínáme ke cti a chvále milostivě nebes královny.

Pojednání
Blahoslavená Panna Maria zachovala svou čistotu vždy ne—

porušenou. Proč? Ne jedině proto, že jí Bůh takový smysl dal
a takovou náklonnost vštípil, ale také proto, že ona Sama bedlivě
se vystříhala všeho, čím by mohla utrpěti úhonu a poskvrnu. Po—
zorujme jen její chování v dnešním sv. evangeliu.

1. Kam že byl poslán anděl Gabriel? Do města Nazaretu.
A ke komu? K panně, jejíž jméno bylo Maria. A když k ní
vešel, koho tam nalezl? Snad muže, jemuž byla zasnoubena? Snad
některou přítelkyni? Snad některého jiného svědka neb společ
níka? Nikoliv. Maria byla ve svém příbytku sama. Samota byla
jí vždy nejmilejší. Mezi lidi vycházela, jen když toho žádala nutná
potřeba. Zábavy světské byly jí věcí zhola neznámou. A že

milovala samotu, že se vzdalovala světa, ajl plOtO zachovala se
vždy neporušenou. Hořící keř. jejž spatřil Mojžíš na poušti, vyo
brazoval čistotu Panny Marie, jakož pěje Církev ve svých hodinkách
(In Circumcis. D Ant. 3. ad Laudes): »jako keř, který spatřil
Mojžíš, neshořel, tak zachováno jest chvalitebné panenství tvé,
svatá Boží Rodička.: A čím jest zachováno? jako spatřen jest
hořící keř na poušti: tak zachována jest čistota Panny Marie sa
motou, v níž ráda prodlévala.

Následujmež Rodičky Boží. Chceme-li zachovati čistotu, mi
lujme samotu a vzdalujme se světa. Ve světě nevidíme a nesly
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šíme nic dobrého. Cím více s lidmi zacházíme, tím smyslnější se
stáváme. Zlé společnosti kazí dobré mravy. Cim hrnek navře, tím
i zapáchá. Společenské zábavy, jak nyní panují, zvláště zábavy
taneční, jsou pařeništěm hříchu, který nemá býti ani jmenován.
Pročež miluješ-li duši svou achceš-li čistotu zachovati, dej výhost
světu nesvatěmu a miluj samotu, jako blahoslavená Panna María.

2. Anděl Gabriel pozdravil Pannu Marii slovy vznešenými.
A co ona? Neodpověděla ani slova. Anděl jí zvěstujeslovy obšír
nýmí, že počne a porodí Spasitele světa. A co ona? Reč její jest
krátká: »Kterak se to stane, poněvadž muže nepoznávámřa Anděl
jí vysvětluje opět obšírnou řečí, kterak se to stane._ A co ona?
Odpověď její jest opět krátká: »Aj, dívka Páně; stanižmi se podle
slova tvého.a I—Ile,jak zdrželivá jest blahoslavená Panna v řeči,
jak váží každé slovol Moudré a opatrně užívání jazyka bylo jí
zvykem od maličkosti. Byla to spasitelná hradba, kteráž chránila
její čistotu před světem nesvatým.

Následujmež Rodičky Boží'i v této stránce. Chceme-li za
chovati čistotu, buďme zdrželivi v řeči a vystříhejme se mnoho
mluvení. Mnoho mluvení nebývá bez hříchu. Kdo miluje marně
řeči, neposedí chvíli doma a přichází do pokušení. jak popisuje
Písmo sv. ženu nepočestnouř »Žena štěbetná, toulavá, nepokojná,
nemohoucí postáti v domě nohama svýma.<< Tak líčí ženu svůd
nici kniha přísloví 7, 10. 11. Pročež, chceš-li zachovati čistotu,
varuj se klevet, štěbetání a jiných marných řečí a buď rozvážlivý
ve všech slovech svých, jako blahoslavená Panna Maria.

3. Co vypravuje ještě sv. evangelium? »Panna Maria byla
zasnoubena muži, kterémuž jméno bylo josef, z domu Davidova.<
Tedy i ona byla z rodu Davidova, z rodu královského; nebot
u židů nesměly se uzavírati sňatky leč mezi snoubenci jednoho
rodu aneb pokolení. Ale panna Maria nezakládala si ná svém rodě
a neváhala podati své ruky muži, kterýž byl prostým a chudým
řemeslníkem. Ba Panna Maria nezakládala si ani na svém důsto
jenství, ku kterémuž ji Bůh povolal; zarmoutila se nad chvalořečí,
posla nebeského; nikomu svým Štčstím se nechlubila; nikomu ne
dávala n'a jcvo svě vznešenosti; šatila se skromně a prostě jako
každá jiná žena řemeslníkova. Nezakládala si leč na tom, aby
vůli Boží věrně plnila, aby byla žíva podle vůle Boží, řkouc: »Aj,
já dívka Páně ; staniž mi se podle slova tvého.: Bylat podobna ňalce,
která právě proto, že roste v skrytě mezi trním, člověka vábí
a nevábila by, kdyby rostla při ceštách na výsluní. Panna Maria
byla pokorná. Pokorou potlačila v sobě všecku touhu po zalíbení
a chvále světa a tak zachovala svou čistotu neporušenou. Krásně
podotýká zde sv. Bernard: »O, přepodivná směs panenství a pro
stoty! Nemálo líbí se Bohu ta duše, ve které pokora odporoučí pa
nenství, a panenství zdobí pokorula 

Tak jest, rozmilí v Kristu. Pokora jest nejmocnější ohradou
čistoty. Touha po zalíbení a chvále světa jest prvním počatkem
hříchu, který nemá býti ani jmenován. Pamatujte si dobře zvláště
vy, dívky křesťanské, slova sv. Cypriana: »Když nádherně sc
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strojíš, veřejně hrdě kráčíš, oči jiných na sebe obracíš, touhu je
jich po tobě vzbuzuješ, nemůžeš býti omluvena, jakobys byla či
stotna a stydliva v srdcic (De discipl. et habitu virg.). Ano, ne
můžeš býti čistotna a stydliva srdcem -— opakuji po sv. Cypria
novi — leč budeš skromná a prostá v řeči, v pohledu, v chůzi,
v oděvu a ve všem svém počínání, jako blahoslavená Panna
Maria.

4. Dnešní sv. evangelium nevypravuje nám výslovně, co činila
Panna zrovna v tu chvíli, když přišel k ní anděl Gabriel. Ale
všickni ctitelé sv. Panny shodují se v tom, že se modlila a rozjí
mala anebo že pracovala. Tak se také dnešní příběh obyčejně vy
obrazuje: bud' jak klečí pohřížena v modlitbu, anebo jak sedí za
městnána ruční prací, šitím. ještě lépe snad by bylo mysliti si
sv. Pannu, ana pracuje při tom po Bohu a po Vykupiteli vzdy
chajíc. Nebo to jest jistá věc, že ta, kteráž se nám dává za příklad
všelikých ctností, od maličkosti milovala modlitbu i práci, a že
právě proto stkvěla se dokonalou čistotou. Mysl její byla stále
u Boha, i tenkrát, když ji zaměstnávala její skrovná domácnost,
protože činila vše z lásky k Bohu. Tak žila Panna Nazaretská
v ovzduší povzneseném nade všecku všednost, marnost a roztr
žitost. A při tomto ovzduší svatém nebylo ani možno, abyjívstou
pilo na srdce nebo na rty cos nesvatého.

Chceme-li my podle příkladu Rodičky Boží čistotu zachovati,
musíme se ozbrojiti dvojí zbraní, pobožnosti a pracovitosti, a této
zbraně nesmíme ani na chvíli odložiti. Nic zajisté není tak ne
stálého, tak pohyblivého, tak těkavého, jako naše myšlenky. Snáze
dovedeme udržeti na uzdě bujného oře, nežli svou vlastní mysl.
Nemá-li tedy myšlení naše k předmětu nehodnému se obraceti
a při něm prodlévati, jest zapotřebí, abychom obraceli své my
šlénky k Bohu anebo ku práci povinné. K pobožným a praco—
vitým nemá nižádného přístupu duch nečistý.

* *
*

Nejmilejší! Postavil jsem vám dnes před oči příklad Rodičky
Boží a ukázal jsem vám, jak kráčejíce za příkladem tímto, zacho—
vati můžeme čistotu Bohu milou. Zachovámeť tuto nesnadnou,
ale velepotřebnou ctnost, budeme li milovati samotu a utíkati
před světem; budem-li ostříhati svého jazyka a zdržovati se
marných řečí; budeme-li od srdce ponížení, opravdu pobožni
a stále něčím užitečným zaměstnáni.

Neříkejte nikdo: »jsem já klášterník, abych se doma za
mykal a lidí štítich Milý křestane!_ Toho nikdo od tebe nežádá.
Stítiti se lidí, to jest hřích, to čelí proti lásce, to ani klášterníkům
se neporoučí ; ale varovati se lidi nešlechetných, ctnosti nebez
pečných, to ti Bůh poroučí, protože toho zapotřebí k zachování
čistoty.

Neříkej nikdo: »Mezi lidmi nemohu býti skoupým v řeči,
sice by mne měli za hloupého, nebo za pyšného.: Milý příteli!
Toho také nikdo od tebe nežádá. Ne mluvi—tijest hřích, ale mluviti
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bez rozvážení, jen proto, aby ústa. nestála; neboť to vede ke
hříchu.

Neříkej nikdo: »Snad nebudu žíti jako poustevník, který
pyká za krev nevinně prolitou na poušti. oděn rouchem žíněným,
stále se modle, stále se moře pracíc Na takový život
smutný jest ještě dosti času. Já musím trhati růže, dokud
kvetouc Ach, mýlíš se, kdo tak mluvíš.. Právě nyní, právě
v mladém věku musíš milovati prostotu, modlitbu a práci; neboť
toho všeho jest zapotřebí k zachování ctnosti, která jest ozdobou
mladého věku a nižádné zásluhy nemá u těch, kteří pro sešlost
hřešiti již nemohou.

Nuže, nevymlouvej se nikdo, že Rodičky Boží v její bohu
milé čistototě následovati nemůžeš. Můžeš; já ti ukázal dnes,
kterak. A musíš, neboť jenom ten, kdo touto ctnostíjest ozdoben,
připuštěn bude ku spatření tváře Boží v nebesích dle zaslíbení
božského Spasitele: »Blahoslavení čistého srdce; neboť oni Boha
viděti budou.< Mat. 5. 8. Amen. KlementMarkrab.+..

Opuštěný Ježíš na cestě popravní
& naše doba.

Sedm řečí pro dobu svatopostní napsal A N T 0 N Í N HO F F M A N N,
kooperátor u sv. Ludmily v Král. Vinohradech.

u.

Katané Páně a příčiny nevěry.
»Vedli ho, aby jej ukřižovalix
»Vedeni pak byli s ním i jiní dva zlo
činci, aby byli usmrcení.:

Mat. 27, 31; Luk. 23, 32.

Ku předu, dál béře se průvod vlekoucí Krista Pána na smrt.
Potupou i spíláním zasypáván jest po cestě, smýkán provazy ku
předu a poháněn \dále nésti těžké břímě kříže. Málo jen přípo—
míná Písmo sv. přátel, kteří v lásce Ho doprovázeli plačíce pro
Něho. Převahu má počet těch, kteří nemohou se dočkati chvíle,
kdy již na kříži rozpjat bude jim viseti před zrakem, kdy skoná
na popravišti. S chvatem usilují o díle svém. Zadívejte se na ty
nepřátele & katany Páně, zkoumejte, proč usilují o bezžívotí ne

.vinného, proč zavírají srdce svá učení tak krásnému, a nemohouce
nodolati mu, přičiňují se, aby umlkla ústa učení hlásající? Vy pak
spatříte tu í'arisey pýchou nadmuté, najdete svedené pacholky
židů, nevědoucí co činí, najdete Jidáše, za stříbrňáky prodávající
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Krista a najdete konečně neřestníky, jimž protivno bylo to jho
Kristovo, které káže odříkání. P ý c h a, n e v ě d o m o s t, p r o
spěchářství a nečistota zosobněnyv katanpchvlekly
kdys Krista Pána na popravu, jsou však idnes příčinou, proč
mnozí Krista Pána opouštějí, nevěře se oddávajíce. Otěchto pří
činách nevěry učiňmež dnešní sv. rozjímání.

Ve jménu Páně!

Pojednání.
I.

»Otevrou 'se oči vaše a budete jako bohové, vědouce dobré
i zlé: [. Moj. 2, 5.; tak našeptával had již v ráji prvním lidem,
símě pýchy vložil do srdce jejich a oni vztáhli ruku ke hříchu,
pýchou svedení přestali věřití Bohu. A tak opakuje se to až po—
dnes, pýcha svádí lidí, by zřeklí se Boha, pýcha jest prvním pra
menem nevěry. Bůh, neobmezený Tvůrcea Vládce člověka, zjevil
mu, co .za dobré uznal a co mu potřebno jest. Zjevene' náboženství
objasňuje nám pojem Boží, původ světa, člověka i jeho účel a cíl,
stanoví přesně zákony a prostředky posvěcující, pomocí jichž
člověk může blaženosti věčné po smrti dojíti. jsou však i mnohé
věcí, jichž nezjevil Bůh člověku,jež zůstávají mu tajemstvím. Marně
po věky hloubal člověk, hledě proniknouti rozumem tajemství
o _nejsvětější Trojici, vtělení Kristově, přítomnosti jeho v nejsvě
tějšívaátosti. Tím však, že obmezeným rozumem svým kletbou
hříchu zatemnělým proniknouti je nemohl, nejsou ještě tato ta
jemství proti rozumu, nejsou nemožnýmí, a nemá člověk právě
víru v ně od sebe odvrhnouti. Ci nenalézá tentýž omezený rozum
lidský mnohá tajemství i v oboru přírodních věd? Co tu záhad
nevysvětlitelných! Kam se člověk obrátí, naráží hlavou svou na
hranice, za které nemůže dále. Největší učenci, kteří vědomostmi
svými obdiv budili,doznali,že ničeho nevědí. Francouzský myslitel
Pascal napsal: »Když rozum nejdále pokročí, poznává, že ještě
mnoho jest, co pochopiti nemůže; a nedojde-lí tak daleko, pak
je velice slabý.: — je pravda, duch lidský činí pokrok,
odkrývá síly neznámé, činí překvapující odhalení. Zda mluví
to proti Bohu? Tim nalézá jen stopy nekonečné moudrosti
Boží. Pravdu měl onen učený muž, jenž napsal: »Málo
vědy odvádí od náboženství a mnoho vědy zase k němu nazpět
vede.: A zda neměl Bůh, neobmezený Pán náš, právo takto
s námi jednati? Což i člověk —-—pán díla svého ,— nepropouští
toto dílo z rukou svých tak vyzdobené a opatřené, jak sám za
dobré byl uznal.? Okolnost, že Bůh Sám náboženství nám zjevil,
dokazuje pravost jeho, neboť kdyby člověk vlastním badáním
k poznání Boha přijíti mohl, nebyl by se musil Bůh zjevovatí.

Bůh náš jest nekonečně velebný, moudrost věčná, kterou
člověk ,.rozumem svým obsáhnouti nemůže, a s trůnu této ne
změrné velebnosti klesl by v očích našich, kdyby člověk nepa
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trným rozumem svým prohlédnouti Ho mohl. Vždyť napsal již
Tertullián krásně: »Nic nedává nám velebnější ideuoBohu, jako
nemožnost pochopiti Ho, jeho nekonečná dokonalost odhaluje
i skrývá jej člověku.:

Bůh žádá od člověka, aby ve víře podrobil rozum svůj zje
vení Božímu. »Věřiti budeš, co Bůh zjevil a co Církev katolická
k věření předkládal: Toto podrobení rozumu ale protiví se člo
věku pyšnému. Rozumem učiněn jest člověk králem veškerého
tvorstva, a na rozumu nejvíce si zakládati dá. »S částky zajisté
poznáváme,a pravi sv. apoštol v I. Kor. 13, 9; a toto částečné
poznání nadýmá člověka, že přeceňuje sebe sama a myslí, že
rozumem svým všechno pronikne, a co nevyzkoumá, nezměří, ne
ohmatá, o čem se nepřesvědčí, tomu že věřiti nemusí. Kdyby
člověk rozumem Boha pronikal, pak nebylo by lze mluviti ovvíře
v Boha, ale mluvili bychom o poznání. proniknutí Boha. Ci ne
znamená slovo věřiti: za pravé míti, čeho nevidíme, o čem sami
přesvědčiti se nemůžeme? Kdybychom'rozumem Boha důkladně
pronikali, 6, pak snadno všichni k Bohu by přitaženi byli, k Němu
lnuli, ale čím zasloužili by sobě šťastné věčnosti, kdyby zásluha
víry odpadla, ana přece za pokorné podrobení se Bohu u víře,
byť i oběť vzpirajlcího se rozumu žádala, spása se slibije? Vzpo
meňmež sobě na slova ježíšova, která promluvil k nevěřícímu
Tomáši: »Ze jsi mne viděl, Tomáši, uvěřil jsi, blahoslavení, kteří
neviděli a uvěřili.: jan 20, 29.

Toto pokorné podrobení se není však nijak ponížujícím pro
křesťana katolického. Když sv. král Ludvík nalézal se v zajetí,
přistoupil k němu mohamedán a podávaje mu meč, pravil: »Učiň
mne rytířemk Král klidně odvětil: »Staň se křesťanemla Moha
medán odcházel rcptaje: »Tak hrdého zajatce jsem ještě neviděllc
— Křesťan jest si vědom důstojnosti své, ví, že z ruky Tvůrce
nebeského vyšel, duše jeho že je obrazem nesmrtelného Boha,
dary duše že ho vyvyšují nad veškeré tvorstvo, krev Syna Božího
že je jeho cenou výkupnou, nebe jeho vlastí ——a to vše vede
ho k pokorné vděčnosti, by se pokořil před tím, kdo mu to dal
a jemu se kořil a sloužil. Co vznešeného a krásného má, jest
darem Božím, co od člověka pochodí, je křehkost a zneužívání
darů těch. Proto volá křesťan s Rodičkou Páně: »l—lospodinshlédl
na ponížení děvky své . . . veliké věci učinil mi ten, jenž mocný
a jehož jméno svaté jest.: Luk. [, 48, 49. (jím více jest strom
ovocem obtěžkán, tím více sklání se k zemi, a tak i duše čím
více k poznání Božímu se přiblížily, tím více sebou pohrdají. Záře
hvězd bledne z jistra před leskem slunce.

K víře nedochází člověk vlastní zásluhou, badáním a hle
dáním, ale víra jest od Boha vlitá ctnost, působením milosti Boží,
za kterou se prosití musí. Zidovští učitelé i fariseové při vší zna
losti Píscm zůstali zatvrzelí, protože pyšní byli. Pýcha zamezuje
příliv milosti Boží. »Bůh protiví se pyšným, ale pokorným dává
milost.< [. Petr 5, 5. Krásně modlil se Kristus Pán: »Chválím tě,
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Otče, Pane nebe i země, že jsi skryl tyto věci před moudrými &
opatrnými, a zjevil jsi je maličkým.< Mat. 11, 25.

Bez pokory není víry. [ učený a zbožný Origenes z pýchy
odpadl od pravé Církve. A Luther? Sám Kalvín o něm praví:
»Nemožno jest zpupnost Lutherovu déle snésti, ana samoláska
jeho ani vlastních chyb poznati mu nedá, ani jakékoliv námitky
jiného snese.: Když dokazovali mu chybnost jeho učení doklady
ze sv. Otců, řekl: »já doktor Martin Luther jsem nade všecky
Otce. Svatí Otcové všichni dohromady bloudili.<

A svět dnešní? Ti, kdož víru odvrhli, zda nevidíte, že vět
šina z pýchy tak učinila? Svět chvástá se velikým pokrokem a
osvětou, drobty vědy omámen jest člověk, hrud jeho v pýše se
zvedá, a nechce skloniti se před Bohem. Náboženské povinnosti
jakoby byly zotročujícím tyranstvim, nesklání kolenou, aby se
modlil o pomoc, myslí, že silou vlastní dosti pevně stojí .. ..
Pýcha! _

Kéž by všichni ti jen na okamžik přistoupili kcestě křížové,
zadívali se na chvíli Kristu Pánu v prachu země pod křížem
klesšímu ve tvář krví zbroccnou a připomenuli sobě slova sv. To
máše Aq.: »Dobře věda, že svět pýchou zahynul, chtěl ponížením
Sebe Sama jej spasiti, dobře věda, že člověk padl, an vpošetilosti
své chtěl Bohu rovným býti, chtěl Kristus jej opět povýšiti, an se
ku člověku snížil a Sám nejnepatrnějším učiněn jest.c A bolestí
sevřené rty Ježíšovy jakoby se otvíraly a šeptaly světu v nevěře
utonulému: »Učte se ode mne, neboťjsem tichý a pokorný srdcemla

II. \

Kolik žoldnéřů, pacholků a židů bilo, tupilo Krista a smý
kalo ]ím na cestě křížové, aniž by věděli, komu tak činí? Slyšeli
řváti rozvzteklenou massu: »Ukřižuj ho!: a řvali též. Viděli, kterak
je týrán a bit a bili též, aniž by pátrali, kdo jest, zda toho za
sloužil, co byl učinil. Smutný to obraz doby naší, kdy Kristus
tupen a cestou popravní smýkán bývá i od těch, kdož Ho neznají.
Nevědomost jest druhá příčinanevěry.

Lidé chtíce býti osvícenými snaží se, aby o všech oborech
vědy měli jakýs názor, by 'o nich mluviti mohli. Všem oborům
vědy věnují tedy jakousi pozornost. Ale táži se, kdo dnes věnuje
se poctivě a svědomitě hlubším studiím učení Církve kromě kněží,
kteří vědomostmi těmi vyzbrojeni býti musí, by je obhajovali?
Mluvte s lidmi, jichž ústa chvástají se nevěrou, & objevíte při nich
úžasnou nevědomost náboženskou. Vždyť nalezneme lidi jinak
v různých oborech dosti vzdělané, jichž vědomosti náboženské
nejsou větší, nežli co odnesli sobě v mládí ze škol; co mohl
rozum nedospělého dítka v lavici školní pochopiti, co mohl sebe
přičinlivější kněz vdobě dvouhodinového vyučování náboženského
týdně vyučiti, to jestjen nepatrná kostra katechismu, základ, kte—
rého ještě ubývá zapomněním, jestli v pozdějších letech dále se
nestaví. Kolik lidí ale béře do rukou vážnou knihu náboženskou,
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aby poznávalo krásu a dokonalost Boží, pravost zjevení, zázraků,
dějiny Církve, znamenité socialní působení její? — K mladému
knězi přišel nedávno ke zpovědi muž, jenž bez obalu vyznal, že
nevěří ve sv. jana Nepomuckého. »Znáte důkladně jeho život?
Četl jste řádné pojednání o té věcih ptá se kněz. »Četl jsem jen
jeden spisek, jenž svatost jeho popírá,< odvětil muž. »Hleďte,
příteli,: pravil kněz dále, »zdaliž mezi spravedlivými lidmi neslyší
soudce nejen žalobnika, ale i žalovaného? Nebylo by poctivé od
suzovati, aniž bychom dříve soudili. Ctěte i spisy obhajující úctu
sv.-]anskoulc Knihy od kněze si vypůjčil, ale podnes nenavrátil.
Nutno říci se žalmistou Páně: »Nechtěl vyrozuměti.< Z. 35, 4.
]sout lidé, kteří zúmyslně v nevědomosti setrvávají, zúmyslně milosti
Božíse brání, jako onen lodní kapitán v Touloně, *) který nevěrou
se chvástal, ale když laskavou rukou poslána mu byla kniha ná
boženská a on čta ji, pozoroval, že důvody tam obsažené ne
zvratny jsou, a v duchu jeho svítati počíná, zvítězila přece zlá
vůle a odhodiv ji zvolal: »O, ten bídník, jenž tuto knihu psal!
naposled by mne ještě do zpovědnice přivedl. Já mám docelajiná
a zajímavější dostaveníčka !:

Řekli jsme, že víra jest ctnost od Boha vlitá, výsledek milosti
Boží; kolik lidí ale kleká, aby zbožnou modlitbou za tento dar
Boha prosilo?

Kolik lidí navštěvuje pravidelně kázaní ve chrámu Páně
s tím čistým úmyslem: chciuvěcech víry poučen býti? Těch málo
jen. Zabloudí-li mnozí, kteří by jinak poučení nanejvýš zapotřebí
měli, na kázaní, nejedná se jim o pravdu, ale posuzují snad jen
řečnický výkon kněze, chtí, aby kněz za různých dob ročních jen
časovou náladu vnich vzbudil. Když by milost Boží začala působiti
v srdce, prchají odtud jako jonáš před hlasem Božím.

Názory náboženské dělá si většina lidí dnes dle novin. Poně
vadž pak tisk nevěrecký převahu má, vypočísti lze, jak tyto ná
zory dopadnou. Osvěta hluchých frází vládne massami. Přemnozí
v krátkozrakosti své neprohlédají léčky, věří všemu, co tištěno,
nebéřou sobě času, by hledali pravdu, zkoumali, co čtou. Na
sáknou těmito nevěreckými frázemi. neztráví je, ale přece myslí,
že všemu rozumí, o všem mluviti dovedou, že jsou osvícení. Se
světa ozývá se hlas: Neposlouchejte kněží, ti šíří temnotu, a sve
dený lid, chtěje za osvícence platiti, odpadá od víry. »lPravíce se
býti moudrými, učinění jsou blázny,: dí sv. apoštol. Rím. 1, 22.

Po boku Kristově kráčí lotr na popravu. Na kříži pověšen,
na sklonku života zadíval se Kristu Pánu ve tvář, pozoroval Ho
a v krátce přišel ku poznání. Byl zachráněn. Kdo ke Kristu při
stoupí a Jej hledá, nezahyne. Kdo pilně poslouchá slovo Boží,
hlouběji a hlouběji vniká v ducha sv. náboženství, poznává kouzlo
jeho krásy, okouší jeho blaživou moc. Námitky a pochybnosti
budou mu vyvráceny, příklad světců mocně ho potáhne, rozohni
se touha po ctnosti, sesílí ošklivost hříchu, mocně tažen bude
ke Kristu, život změní.

*) Marchal-Procházka »Křesť. m : str. 78.
\



III.

Kolik rukou pohánějiclch Krista na popravu bylo asi mezi
katany židovskými, kterým by se bylo učení Ježíšovo líbilo, kdyby
byl nekázal krotiti smyslnost těla? Když dcera smyslné Herodiady
tančila před opojeným králem, smyslnosti rozpálen všechno jí
sliboval. »Dej mi na míse hlavu Janovula volá tanečnice. Zalekl
se Herodes, váhal, ale — dal ji přec. I dnešní svět za smyslnost
prodává víru. Hřích smyslnosti jest dalším pramenem nevěry. Víra
a smyslnost vylučují se jako oheň a voda, světlo a temnota. Svě
domí člověka ozývá se při hříchu, i musí umlčeno býti. Bůh volá:
Nesesmilníš! a člověk smílnící namlouvá si: Není Boha! Na místo:
Nechci, aby Bůh byl! volá: Není Bohal Vítá a rád slyší všechny
sebe směšnčjší námitky proti náboženství, podezřívání, překruco
vání dějin, s ďábelskou radostí slyší o pohoršeních a poklescích
jiných bližních. Veřejné mínění přeochotně vychází vstříc hříšníku,
všechno omlouvajíc slabostí lidskou, zákon svatý zove zotročo—
váním svobodné vůle, zpátečnictvím. Vypráví Písmo sv., Dan. 13, 9.,
o dvou starcich, kteří chtěli svésti Susannu, že »zapálivše se žádostí
k ní . . . převrátili smysl svůj a schýlili oči své, aby neviděli nebe,
ani rozpomenuli se na soudy spravedlivěw

jak hluboce snižuje tento hřích člověka, a což horšího, na
mnoze nemožným činí člověku návrat! jakmile ztratil člověk
otcovství Boží, — to pak ztrácí smrtelným hříchem smilstva ——
klesá v kal na roveň němé tváří, jako marnotratný syn v evan—
geliu, otce se zřeknuv, mlátem se sytil ve společnosti vepřů.
»A člověk když ve cti byl nesrozuměl, přirovnán jest hovadům
nemoudrým a učiněn jest podoben jim.: Z. 48, 13. Snad pro—
citne, ale zda bude míti síly ku povstání? Oči vidí to bláto, ale
ruce jsou slabé, rozum prohlédá, ale vůle jest zotročcna. »Bez
božný, když přijde na hlubínu hříchů, pohrzí, ale jde za ním
hanba a pohaněníJ Přísl. 18, 3. Milosrdenství Boží potřebuje
ovšem jenom okamžiku, ale člověk v smyslnosti utonulý nehledá
ho. Vlévát' smyslnost odpor ku věcem duchovním, ku svátostem,
které jedině by mohly pomoci. Tak se naplňuje slovo Písma
svatého: »Cesty pekelné dům její pronikají do vnitřností smrti.a
Přísl. 7, 27. Svatý Alfons Liguori praví: '»'Vlezi odsouzenci, kteří
peklo zalidňují, není ani jednoho, který by také šesté přikázaní
nepřestoupil, & mezi stem zavržených bude jich devadesát devět
právě pro tento hřích odsouzenoc — A proč? »Protože ——jak
di sv. Augustin — po cestách růžových ke zkáze vede a pak
každé východiště z ní zataraseno jest návykemm .Sv. Františku
Salesskému podařilo se kdysi laskavou řečí a pádnými důvody
o pravdě přesvědčiti žáka Kalvínova Theodora Bezu, odpadlého
od víry. Když pak ho vyzval sv. biskup k návratu do Církve,
otevřel týž mlčky dvéře a ukázal na ženu za stolem sedící v ko
mnatě_ vedlejší.

Siroké vrstvy lidí dnešní doby jsou na tom podobně. Snad
by mnozí rádi přilnuli ke Spasiteli, ale srdce hříchem jinam upou
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táno jest. Spasiteli možno toliko čistým srdcem sloužiti, toho
ale oni nemají. Zda nemáme i my mnoho známých, kteří do
kavádc byli nevinnými dítkami, pravím nevinnými dítkami, upřímným,
čistým zrakem vzhlíželi ke knězi, tulili se k němu v důvěře a měli
zálibu ve věcech božských? Proč vyhýbají se knězi dnes a klopí
zraky před ním? Zjev jeho jest jim výčitkou, nebot'jest hlasatelem
Boha, jenž volá: Nesesmilníšl Známo jest, kterak duchaplný spi
sovatel francouzský Chateaubriand zavolal kdys k sobě četné spi—
sovatele pařížské a položil jim otázku: Povězte mi, pánové, na
svou čest, zda by vám chybělo odvahy býti dobrými katolíky,
kdybyste odvahu měli býti cudnými? Všichni se usmívali, ale
ani jediný neřekl: Nikoliv!

Chceme-li uchovati víru v srdci, nutno přemáhati tělesnost.
jako zbožný hrdina Bohumír Bouillonský volal: »Jsem silný,
protože jsem cudnýa, budeme i my moci zvolati: »jsem věřící,
protože jsem cudný.<<

IV.

Na konec jen krátce ještě o jedné příčině, která od Krista
odvádí, nutno se zmíniti. Kolik bylo asi mezi katany ježíšovými,
kteří Jej bičovali, ve tvář bili, na popravu poháněli, protože za
placeni byli? Peníz, zisk poháněl je k tomu. A i ti jsou obrazem
mnohých v dnešní době od Krista odpadlých.

Zlato omamovalo po všecky věky člověka od služby Boží.
Od pravého Boha odvrátil se Israel a teleti zlatému se klaněl.
]idáš opouští Krista, zrazuje Ho, měšec se třiceti stříbrnými ho
láká. Krásně dí Písmo sv. Sir. 31, 6.: »Mnozí přišli ku pádu
pro zlato, a učiněna jest v kráse jeho záhuba jejich. Dřevo úrazu
jest zlato obětujících, běda těm, kteříž následují ho, a každý ne
opatrný zahyne jím.<< — Každý neopatný ——praví Písmo sv.,
možnoť ovšem bohatství za prostředek k dobrým skutkům vý
borně použiti. »Zlato jest špatným pánem,< pravil kdosi moudře,
»ale dobrým služebníkem.: Proto dodává ihned Písmo Sir.31, 8.:
»Blahoslavený bohatý, který nalezen jest bez poskvrny, a který
po zlatu nepostoupil, aniž doufal v penězích a pokladech. Kdo
jest ten, a budeme ho chválit? Nebot' učinil divné věci v životě
svém.: Avšak jak řídké jsou přece jen případy tyto! Z výroků
Krista Pána Samého nade vše jasně vysvítá, že bohatství jest
těžkou koulí galejního otroka, která táhne ho k této zemi, brání
mu. jíti za Kristem. ]en nohama má se pravý křesťan dotýkati
země, ale duchem povznášeti se nad tuto zemi k věcem nebeským.
Ale kdo za ziskem jde, celou bytostí k zemi tíhne. »Takoví
neslouží Kristu Pánu našemu, ale svému břichua praví apoštol
Páně. Řím. 16, 18.

K vůli zisku, k vůli prospěchu tisícové odpadli od sv. víry,
tak učí dějiny. Jistý anglický protestant dí: »Luther dal knížatům
biskupství, opatství a kláštery a to mnoho přičinilo k získání pří
vrženců jeho učení.< Bývalý dominikán, k protestantismu odpadlý
Martin Butzer sám dosvědčuje: >Většina lidí zdá se, že přijala
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nove' evangelium jen proto, aby jho křesťanské kázně, povinnost
postu a pokání od sebe odvrhla, dle libovůle žila a nezřízené žá
dosti bezuzdně ukájela Proto dali sluchu novému učení, které
tvrdí, že člověk skrze pouhou víru bez dobrých skutků ospra
vedlněn jest.<<

Při kopání ve zříceninách města Pompeji roku 79 po Kr. P.
Vesuvem zasypaného objeven dům zkaženého Rímana, nad jehož
prahem vyryt nápis: Salve lucruml t. j. vítej zisku! Nehodí se
„nápis ten i na století naše, na domy četných moderních křesťanů,
jimž z křesťanství zbyl snad toliko zápis matriční? Kteří Krista za
třicet stříbrných prodávají, krále svého ve tvář bijí lichvou, krá
deží, podvodem, neplacenými dluhy, znesvěcováním neděl a svátků,
podplatností, utiskováním chudého?

* >l<
* .

Na konec přistupme v duchu k Pánu ]ežíši' na cestě křížové!
Katané, kteří Ho vlekou, zosobňují pýchu, nevědomost, lakotu
a neřest, tyt' jedině pohánějí je k dílu. Opovrhujme jimi a při
stupme až k Samému Pánu ježíši! Padá pod křížem do prachu
země, by pokoru nám doporučil — celý život učil a blahoslave
nými zval ty, kdož ostříhají slov jeho — káral a nenáviděl lakotu.
dávaje nejstkvělejší příklad lásky k chudobě—byl zářným vzorem
svaté čistoty přesvatý Syn Panny — Ta ústa jeholnyní krví
zbrocená pozvala kdys celý svět k hostině nebeské Luk. 14. 16.
pozval i nás. Zda vymlouvati se budeme jako ti, kteří nechtěli
Přilftiři »Ves jsem koupil a musím vyjíti a ji shlédnouti, prosím
tebe, měj mne vymluvena.: Nebo: »Patero spřežení volů jsem
koupilajdui abych jich zkusil, prosím tebe, měj mne vymluvena (
Nebo: » ,enu jsem pojal a protož nemohu přijítiřc Ne tak! Zde
jsme, dobrotivý Pane ježíši ——v pokoře — prospívajíce ve zná—
mosti Tvé povrhujíce ziskem světa — v čistotě kráčejíce ve
drahých šlepějích Tvých — chceme víru uchovati, víru, kterájest
klenotem nejdražším, neboť vede ke spáse. Amen.

„__ ....

m.

křižování Páně ——zbraně nevěry naší doby.
»I dovedli jej na místo Golgotha, jež
se vykládá místo popravné. A dávali
mu píti vína 5 myrhou, ale nepřijal ho.
A ukřižovavše jej, rozdělili roucha jeho.
metajíce o ně los, kdo by co vzíti měla

Mar. 15, 22—24.

Zástup vedoucí Krista Pána na smrt stanul na místě; ]ežíše -—
Spasitele světa, dobrodince lidstva největšího přibíjejí na kříž.
Kolik zázraků působil Pán ]ežíš před očima lidu židovského, ale
proto přece dovlékli Ho na popravu. jak blahodárně působil, dobře
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číně lidu, nevědomé učil, hladové sytil, nemocné uzdravoval,
mrtvé křísíl, níc zlého, ač v řeči často polapití Ho hleděli, Mu ne
mohli dokázati, i bylo nutno uchýliti se ke lži. Najalí křivé svědky,
o nichž dí Písmo svaté: ». . . mnozí mluvili křivé svědectví proti
němu. ale svědectví jejich se nesrovnávalam Mar. 14, 56. Sám
Pilát zdráhal se odsoudíti ježíše a »potřetí řekl k židům: »1 což
jest zlého učinil tento? Žádné víny smrti na něm nenalézám.<
Luk. 23, 22. Nicméně pobouřený zástup raději žádá pro vraždu
a zbouření uvězněného Barabáše na svobodu, na hlavu nevinného
Ježíše smrt svolává: »Ukřížuj, ukřížuj hola Ahle, již dovedli Ho-n'a
místo popravné, strhalí šat s těla jeho, aby obnaženého na kříž
přibílí, světu na posměch vystavili jako potupného zločince upro
střed dvou lotrů. Popatř sem, lide křesťanský, na neviného Spa
sitele! Nevínen byl a přece »snepravýmí počtenjestc Mar. 15, 28.,
za' zločince vydáván. Oči Ježíšovy, které v lásce plakaly nadvlastí
židovskou, patříti musí, kterak zvedají se kladiva, —-ústa,jež učila
nejčistší pravdě, zkřívena jsou v bolestí, ——ruce Páně, jež po
žehnání nesly všude, jsou roztaženy a přibíjeny na kříž, ——nohy
svaté, jež neznaly únavy hledajíce duše ztracené, hřeby' jsou pro
klány k dřevu kříže. A ten kříž vztýčen a nad hlavou upevněna
tabulka Spasitelí na posměch, kterou v potupu bráno jeho posláni
královské: 'A byl nápis viny jeho napsán: »Král židovskýc.
Mar. 15, 26. Dobře se na Spasitele svého zadívej a rci mi, zda
nepoznáváš v Něm obraz Církve své za naší doby, kdy nevěra na
stejná místa ráda by'jí zavlékla? Lež, posměch, násilí ——
nejsou—ližto tytéž zbraně, kterými zběsile proti ní se bojuje, jako
druhdy proti Kristu Pánu? Zasneš, zdráháš se věřítí! — Nuže,
bys prohlédnul a ostražit byl, slyš dnešní rozjímání o zbraních
novodobé nevěry.

Pojednání.

Když král Macedonský Alexander při koupání v řece Cydrus
těžkou nemoc sobě přivodil, uvařil mu lékař jeho Filip lék. Avšak
Alexander dostal varovný list: >Alexandře, nevěř lékaři, nebot“
jest podplacen penězi perskými a zamýšlí tě otrávíti.< Když lékař
potom přišel a lék mu podával, podal mu Alexander jed ou
rukou varovné psaní, druhou ale chopil pevně nádobu a lék vypil.
Dějepíscí chválí ho pro tuto odhodlanost. — Zda má i svět této
odvahy dnes? Stůně Svět chorobou mnohou a Církev katolická
podává léku. Ale tu ozývá se hlas: »Nepij, nedůvěřuje, a tupena,
podezřívána jest ta, jež v lásce lék podává, lék, který jedině
uzdravítí může.

Upřete, rozmílí v Kristu, pohled svůj na matku svou Církev
a jako poznáváte, že _Kristus lží a petupou nevině byl zahrnut,
an původ jeho božský byl, poslání božské, které ku blahu lidstva
láskyplně prováděl a poznáte, že i Církev nezaslouženě lží a po
tupou zasypána bývá, kdežto přece původ její božský jest, poslání
božské a ona ku blahu národů působí. '
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Církev naše má zakladatele božského, není dílem rukou
lidských. Kristus Pán dokázal nade vše jasně, Že jest opravdový
Bůh. Svatosti života Svého osvědčil se vzorem, jaký jen Bohu
odpovídá. Moc božskou zázraky ukázal, an před očima velikých
zástupů lidstva provozoval nad přírodou, nad životem a nad smrtí
moc, kterou jen Bůh provozovati může. Vlastní mocí z mrtvých
vstal. Kdo upíral by zázraky tyto, upíral by, že apoštolé vůbec
byli, nebot“ opustili ukřižovaného, ale neohroženě hlásali z mrtvých
vstalého Krista. Ci odváží se tvrditi někdo, že byli klamatcli lidu?
Bez naděje prospěchu časného i věčného, za klam nejde člověk
na smrt. Nikoliv, jen oheň svatého přesvědčení dovedl nadchnouti
je k heroické práci na stavbě velebné konstrukce, která překle
nuta nade světem. :

Církev obstála po všechny věky v ohni pronásledováni. Na
všech stránkách dějin lze čísti oj'dábelských útocích na celek i na
jednotlivce. Po dvě tisíciletí pracovali židé, pohané, Turci, kacíři
i rozkolníci, ba i vlastní její zrádné dítky a služebníci, by zničili
ji. Leč stojí tu podnes stejně krásna, stejně svěží. jen suché ha
luze sklátilá bouře, dobří byli utvrzcni. Co zrodila Církev mučen
níků, kteří v počtu do millionů jako nejkrásnější rubíny stkví se
v diadému jejím! Bolno srdci vyprávěti o hrozných mukách, jaká
podstoupili za věc svatou. Není muk, které zběsilost lidská jen
vymysliti může a jež by byli sv. mučenníci pro víru Kristovu
nepodstoupili. Byli by tak učinili bez hlubokého přesvědčení
o pravosti Církve? Kde je jiná církev, která se takovými stateč
nými obhájci vykázati může? Možno připustiti, že by nebyla pravou
tato Církev, která takto posíliti dovede? Nejsou pak to jen zjevy
zašlých věků, ale tento žár neohrožené statečnosti vpíjí na srdci
jejím sluhové Páně podnes. Zástupy bohonadšených missionářů
opouští co rok své milé i vlast svou, aby život obětujíce světlo
sv. víry nesli národům nejdivočejším.

Nikdo dějin znalý neupře mi, že Prozřetelnost Boží sama
bdí nad Církví a zachovává ji. jen kdo dějiny zná, zná i, jak
mocní nepřátelé zapřisáhli se proti Církvi, a hle! v niveč uvedeni
jsou. Kdykoliv blud nějaký povstal, kdykoliv nápravy nějaké po
třebí bylo, vzbudil Bůh ihned světce, jako: Františka, Antonína,
Dominika, Ignáce z Loyoly, kteří vyrostli pro dobu svou, potřeli
nepřítele. Záslib Pána ježíše Krista jest příliš jasný, jest to záslib
úst božských — útoky »bran pekelnýcha zůstaly a na věky bez
účinku zůstanou. Kristus jest v Církvi.

Protestantismus maje člověka za zakladatele mění učení své.
V kolik sekt se rozpadá a jak různá učení zastávána jsou v je
dnom a tomžc ovčinciP! Co tu sporů a hádek o nejdůležitější
pravdy! Mnohými kazateli odvržena již i víra v Božství Kristovo,
nejsv. Trojici i vtělení Páně. Protestantský laik H. Heferstein
nechť sám svědectví vydá: »Rád bych poukázal na zjev k blahu
evangelické církve jistě nečelící. jsou to nekonečné učené hádky
a obapolné potírání v táboře protestantského duchovenstva.
V tisku, shromážděních i kázáních vnímá laik zkormucující pře

(
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svědčení, že v kruzích vedoucích, na místě směrodatném již o zá
kladní body učení cívkevního boj se vedc.< (Deutsche Streit—und
Zeitfragen Heft 135, S. 36.) Vzpomeňme sobě na modlitbu,
kterou modlil se Kristus Pán: »Otče svatý, zachovej je, kteréž jsi
mi dal, ve jménu svém, aby byli jedno, jako i my. ——Neprosím
pak toliko za ně, ale i za ty, kteří skrze slovo jejich uvěří ve
mne; aby všichni jedno byli, jako Ty, Otče, ve mně, a já v Tobě,
aby i oni v nás jedno byli, aby uvěřil svět, že jsi Ty mne poslal.:
Jan 17, 11. 20. 21. — Zda mohla tato modlitba neoslyšena zů
stati? Rozhlédněte se po Církvi své. Neomylný kmet na stolci
Petrově Duchem Sv. osvícený bdí nad neporušenosti učení Církve,
jejíž jest viditelnou hlavou. Pevna stojí tu Církev s učením nepo
rušeným, jednotným.

Od chvíle, kdy přestalo tlouci nejsvětější srdce Ježíšovo na
kříži, které hořelo láskou k lidem, nepřestala obětovná láska,
kterou svět za pošetilost vydává, vyhledávati sobě ve světě ušlech
tilé duše, které ve službě lásky za jiné se obětují. A láska ta
vyvoluje si obětí tyto z lůna římsko-katolické Církve. Duch Kri
stův ovládá dítky její, Kristus jest s námi. Co činil Kristus Pán?
Nevědomé učil, zarmoucené těšil, nemocné uzdravoval. Přejala
tuto úlohu Církev sv. po zakladateli? Ano, v míře nejdokonalejší.
V jejím lůně vyrostli zakladatelé sirotčinců, útulen, chorobinců,
škol, nemocnic. Církcv syny svými zářícími heroickou sebeobě
tivostí ve službě lásky učila svět humanitě. Kristus v ní láskou
dýše, Kristus je s ní. '

Obraťme jinam ještě zraky své. Clověk nepředpojatý. znalý
dějin vzdělanosti lidské, uznává, že kolébkou veškeré vzdělanosti
jest křesťanství. I nepřátelé doznávají, že Církev byla vždy uči
telkou věd a umění. Civilisace národů sahá jen tak daleko, jak
daleko potkáváme se s oltáři křesťanskými. Ona ,byla a zů
stane učitelkou národů. Co povstalo už učení různých, ale
zašla zas; — co povstalo filosofů," kteří_chtěli novými naukami
spasiti svět, ale není jich více. jedině učení Kristovo trvá,
kouzlem svým táhnouc k sobě milliony vyznavačů. jen dílo
lidské se rozpadává, ale připovědění Toho, který řekli »Nebe
a země pominou, ale slova má nepominouc příliš jasně se
naplňuje. Žádná nauka náboženská také nepodala člověku tak tě—
šivých, důstojnosti člověka odpovídajících vyjasnění o původu
a cíli člověka. Zádná nauka jiná také nepodává tak výborných
prostředků k urovnání sociálních poměrů lidstva. Ona jediná do—
vede upokojiti, těšiti, blažiti. Máť nejen krásné učení, aleivýborné
prostředky sílu k boji vlévající __ svátosti, zvláště nejsv. Svátost
oltářní.

Vyhnancem jest člověk na zemi, která pro kletbu hříchu
trní a bodláčí mu rodí, a slzami smáčí cestu k vlasti nebeské _—
tak učí sv. víra. Lidu israelskému pršela manna s nebo. když
vysílen bloudil pouští. Lid plesal, vida, že Bůh nezapomněl naň
ale že s nebe ho sílí a vede v zemi zaslíbenou. Zda nám skýtá
Buh sílu podobnou? On Sam jest _]lv nejsv. Svátosti. »Toto jest
Rádce duchovní. 17
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tělo mé,: řekl, podávaje světu poprve tělo své. »já jsem chléb
živý, který s nebe sstoupila . . . Církev naše nemá »znamení těla
Páně,: ale nejsvětější tělo Jeho samo. Pouhé znamení nikoho by
nenasytílo, ale pravé a živé tělo Páně, jehož strážkyní na oltářích
svých arozdavatelkou jest naše Církev, dodává síly divuplné. Pra
vost učení našeho o nejsvětější Svátosti dokázána jest četnými
zázraky. Služebníci naší Církve mají vznešený odkaz Krista Pána:
»To číňte na mou památku,: naše Církev jest pravou.

Církev vlévá sílu člověku i v rozhodné hodině poslední.
Rcete mi, odkud to pochází, že dobrý katolík se svatým klidem
a obdivuhodnou důvěrou smrt očekává, ale nevěrec s nepokojem
v srdci, rozerván, pln zoufalství smrti ve tvář hledí a mnohý,
který celý život Církev tupíl, v poslední hodině k ní se navrací.>
V okamžiku, kdy na žádné zájmy ani prospěch člověk více hle
dět: nemusí, ve vážném a rozhodném okamžiku vidí vše jinak,
poznává mělkost lží nepřátelských, prázdnotu, jíž nevěra srdce
plní. A v této chvíli potřebí jest síly a útěchy veliké. 'l'u potě—
šiti může jedině Kristus Sám. Dobře se vyjádřil král franc. _lín
dřich IV., navraceje se ke katolictví: »Opouštím pohodlnější stránku,
abych se přidal k tomu, co bezpečnější jest.< Bylo kdy ale na
opak slýcháno, aby katolík víře své po celý život věrný vhodíné
poslední odpadnul? Pravá jest Církev naše, onat' jediná jest s to,
aby dala nám útěchy božské, uspokojivé na cestu do věčnosti.

Církev katolická jest ze všech církví nejpřísnější. Ukládá
neustálý boj proti zlým náruživostem lidským a žádá neustále
sebepřemáhání. To však mohl toliko Bůh zakladatel s takou pří
snosti lidem uložíti. Církev jediná v lůně svém dovedla vykouzliti
nejspanilejší květy mravnosti, proto má tu jedinou přednost mezi
všemi., že po všechny věky od duší čistých byla milována, od
srdcí zkažených však nenáviděna. Rekněte sami, kde jest církev,
která by rodila světce po všecky věky, rodila je i dnes při vší
zkaženosti světa, kromě Církve naší? Bohu buďtež díky, i dnes
září v lůně naší Církve duše čisté, svaté, které přese všechny ná—
strahy světa Bohu cele jsou oddány, vedou život svatý, plný
sebepřemáhání a obětí. Církev rodící světce není „klamnou.

Tak krásna, vznešena_a velebna stojí tu Církev přede mnou,
Kristus zakladatel její, jenž krví Svou ji obmyl, aby byla čistou,
bez vrásky . . . Kristův duch ji řídí a vede, jest všechněm vším,
všechny dovede šťastnými učiniti, přinášejíc jim blaho časné
i věčné.

Leč má i dědictví utrpení Kristova. Touže cestou, kterou,
Kristus Pán šel, jest i jí kráčeti. Nenáviděna, podezřívána, v po
směch brána, uplvána, bičována, křivě souzena od mnohých jest
svatá dobrodějka lidstva, aby lid odvrácen byl od ní. Konání
tisíců k tomu směřuje, by svázány byly ruce její, hřeby na kříž
příbity a ona zbavena svobody, zákony proticírkevními ochromena
byla v činnosti své. Káže proti vášním lidským, potírá nepravost
hříchu, proto tolik nepřátel má, stejně jako Kristus. Dějiny tak
učí. Odporovala svým čistým učením o svatých mravech po
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hanským neřestem zhýralého Říma a proto pronásledována byla
nejkrutějším způsobem po tři sta let. Pro pýchu a chlipnost svou
pozvedl se proti ní ]ulián odpadlík. Pro rozkošnictví své útočil
proti ní Jindřich VIII., král anglický, poněvadž nevyhověla
přání jeho zrušiti _právoplatně uzavřený sňatek manželský.
Z lakoty a hrabivosti zrušeny kláštery a sebráno jmění cír
kevní. Z hrabivosti po statcích zbaven byl svatý Otec ma
jetku, jejž láska křesťanů mu skytla, a učiněn vězněm v paláci
svém ve Vatikáně. Obzvlášť panovačnost to byla, která ode dávna
knížata a státníky ke pronásledování Církve vedla. Poněvadž ne
chtěla a nemohla Církev sv. poddati se i ve věcech duchovních
pod vladařské žezlo světské moci, byla za to všemožně pronásle
dována. jako ve velkém, tak tomu i v malém, u jednotlivců. Na
jdeme dnes dosti lidí, kterým každé slovo týkající se Církvea za
řízení její, každá pobožnost, každé processí, každý sv. obraz
a kříž žluč bouří a vztek je popadá při zjevu lidí dnes ještě
Církvi oddaných. Co tu léček a lži svésti je v tábor nevěry,kne
návisti Církve a učení jejího! Tu pak užívá se k tomu zvláště je
dnoho prostředku, hrozného co do zhouby, kterou působí.

Jest to moderní tisk nevěrecký. Nad hlavou ježíšovou na
dřevě potupy upevněna byla tabulka s nápisem vjazyku židovském,
latinském a řeckém: Ježíš Nazaretský, král židovský. Bylo to
potupně psáno tak, jakoby říci chtěli: hle,jak směšným učiněn
jest ten, jenž za krále se vydával. Dnes pak ne ve třech, ale ve
všech řečech zaplavuje svět tisk, jenž v pochybnost béře božský
původ a královský úřad Církve svaté. Nepřátelé nejsou nikdy
v rozpacích, jedná-li se o nějakou lež. Co se jen sehnatí může,
sežene se", aby Církev očerněna byla, by nejrozmanitější chyby
a nedostatky se jí přibájily. Všechny skandály, které kdy ve
světě se staly, nebo jen lživě vymyšleny byly, příšerné historie
() klášteřích, hrozná dobrodružství kněží, to vše se snáší, zvětšuje
a se sterými přívěsky do světa roztrubuje poklesky tu tam kte
rého slabého jednotlivce hned celému řeholnímu nebo kněžskému
stavu, celé Církvi svaté na vrub se kladou, aby se mohlo říci
s pokryteckou rozhorleností: Vidíte, jak mnoho je v Církvi shni—
lého. jak tu potřebí nápravy! A povstal—likdes některého času
kněz, jenž zapomenuv se nad povinností svou a přísahou, církev
ním představeným na odpor se postavil, ó,jak byl chválen a pod
porován, k odpadnutí od Církve drážděn, penězi i vyznamenáním
k tomu ponoukán, po smrti prohlašován za světce a mučenníka,
postaveny takovýmidokonce i pomníky, jen aby rostlo símě to,
aby našlo hojně následovníků! Tisk tohoto směru rozšiřuje se
v ohromném možství mezi lidem a což nejsmutnějším, široké vrstvy
lidu neprohlédají nekalé cíle, jež za lží se skrývají, neprohlédají lež
samu. Mluví se mnoho o uvědomělosti a pokročilosti, ale široké
vrstvy věří slepě všemu, co tištěno .v ruce se jim dostane, nepro
hlédají, že hlasatelé nového učení jsou zaprodanci podplacení
z chlebařství a prospěchářství ve službách lži že stojí, ssají jed
nenávrsti k CÍI'le a upravují názory své, ztrácejí víru. Když r, 1840

17*



—260—

byli v Krakově shromáždění židé ku poradě, kterak by kmenu
svému pomohli, dány různé návrhy. Ale tu povstal anglický žid
Mojžíš Montefiore a řekl: »Všechny návrhy vaše nic nepomohou.
Zmocněme se tisku a máme panství v Evropě. . — Ano, jaký
tisk má převahu, takové názory nabudou vlády, převahy. Tisk
podrývající pravdu dnes všudy vnikne ne však slova kazatele
pravdu obhajujícího. Toho jsou si nepřátelé dobře vědomi. Řídí
se zásadou: Lži, lži, však něco přece utkví. Vzpomínám si tu na
příklad jistého kazatele: Zbožný duchovní správce kdesi v Ra—
kousích byl nenáviděn od pěti osob v osadě, kteří podplatili
špatnou ženu a ta podkopávala mu dobrou pověst na osadě, ano
obžalovala ho i u biskupské konsistoře. Byl volán k ospravedl—
nění. Obhájil výborně nevinu svou, ale zůstal přece jen od té
doby duševně sklíčen, scházel, až i předčasně na smrtelné lože
ulehl. Pomluvači užasli, svědomí se hnulo a s lítostí přiklekli
k loži umírajícího pastýře. »Odpouštím vám od srdce, milé dítky,
rád, ale mé dobré jméno vrátiti mi nemůžeteí<< »My ale chceme
tak učiniti a jistě učinímeíc »Dobře tedy, řekl kněz; zde vezměte
tento polštář, vystupte s ním na kostelní věž, rozpárejte ho a peří
pusťte po větruíc — Zdálo se jim to divné, ale učinili tak. Když
se vrátili, ptá se jich farář co se stalo s peřím. »Vítr na všechny
strany daleko je roznesl. : — »To jsem napřed věděl, nyní ale
jděte a peří pěkně zase mi sebertelc ——»Ale, důstojný pane, tot
holá nemožnost, vítr kdo ví kam až peří rozneslh — »Nu tak
vidíte, a tak je to i s mým dobrým jménem, špatná pověst vámi
rozšířená daleko se rozšířila, není vám možno u všech lidí ji od
volati, kteří o ní doslechli < — Tak je to i s tiskem. Šíří drze
lež, a vyskytne—li se zastánce pravdy, jenž ohradí se proti pomluvě,
dá se do časopisu vynucená oprava, ale někam stranou, by ne
byla nápadnou. Kolika tisícům dostalo se do ruky oné lži, ale
nedostalo její odvolání!

Nejsměšnější báchorky a lži o Církvi znovu a znovu se šíří,
ač tisíckráte již na základě historických dokladů vyvráceny byly,
a kolika tisícům dostane se to do ruky, aniž se jim do ruky
dostal spis obrannýří Krátkozrací pevně tomu věří a hynou.

Vězeňský jeden duchovní vypravoval nedáno ve veřejných
listech,*) kterak známý spisovatel románů vstoupil do vězení
a prohlížel si tam pro své skladby zařízení žalářů, vězně a jiné
podrobnosti. Dva uvěznění mladíci ho ale poznali a zvolali k němu
plni trpkosti: Vy zasloužíte těchto pout, která my nosíme, více
nezli my. My jsme zde jenom proto, že jsme vašich nauk násle
dovali a dvě nebo tři osoby k tomu svedli. Vy vsak jste svedl
tisíce lidí a nákaza, kterou jste rozšířil vymáhá denně nových
obětí. Kletba farisců a zákonníků od Spasitele pronesená platí
šířitelům nevěreckého tisku. »Běda vám, zákonníci a fariseové,
pokrytci, že zavíráte království nebeské před lidmi; nebot“ sami
tam nevcházíte ani těm, již by vjíti chtěli, vcházeti dopouštíte.

') Stimmen aus Maria Laach 1893 _—10. — 537.
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Běda vám, zákonníci a fariseové, pokrytci, neboť obcházíte moře
a zemi, abyste jednoho novověrce učinili, a když by byl učiněn,
děláte z něho syna zatracení, dvakrát více nežli jste sami.“
Mat. 25, 13. 15.

* “ *

Na konec sv. rozjímání vzpomeňme sobě na zástup, který
přišel, aby zajal Pána Ježíše. Hlasem dojemným řekl vtenkráte
Kristus Pán: »Jako na lotra vyšli jste s meči a kyji jímat mne.“
Mat. 26, 55. jako na lotra! — ba, za horšího nežli lotr jmín
byl, nebot člověka vraždou poskvrněného na svobodu žádali. ale
Krista přesvatého na smrt. Neděje se stejně dnes nevěstě Kri
stově — sv. Církvi? Jako na lotra vyšli jste s meči a kyji
jímat mne —- tu výčitku i ona mnohým ve tvář vmeci může —
jako na lotra, ba hůře nežli na lotra, Barabáš, symbol učení vra
žedného, symbol světa nápravců s krvavýma rukama je vám mi
lejši nežli učení Kristovo, jehož jsem hlasatelkou a které ode
všech zachováváno dovedlo by provésti nápravu nejlepší. zemi
proměniti vráj. Nechtěli věděti vrahové o dobrodiních Ježíšových,
pohrdli Jeho láskou, a i dnes zavírá svět oči před výborným so
ciálním působením Círke, odkopává ji, soustavně na popravu žene
jako Krista. Polibkem zradil ]idáš Pána, polibek vtiskuje pokry
tecky nevěra Církvi řkouc: My nejsme proti náboženství, ale
zatím štve lid, štve hrozně a trpkostí otravuje srdce, jen aby
volal: Ukřižui, ukřižuj ji! Neustává dříve, dokud neuvidí Církev
obnaženóu, ochuzenou ——na kříži vyzdviženou, ode všech potu
penou — hřeby na kříž přibitou, svobody zbavenou . . . Rozmilí
v Kristu, zaléhá-li v době naší v uši vaše tento příšerný hlas
davu: Ukřižuj ji! ——věrněji přiviňte se ke kříži a modlete se;
Pane, neuveď nás v pokušení, ale zbav nás zlého! Amen.

IV.

Posměch Páně ——nenávist kněží dnešní doby.
»1 stál lid dívaje se, a posmívali se mu
s nimi knížata, »—posmívali pak se mu
ivojáci, přistupujíce a podávajíce mu
octa . _ „( Luk. 23, 35. 36.

Zarmoucen až k smrti, vysílen, žízniv, v bolestech hrozných
visí Spása světa na kříži. je možno, aby srdce lidské obrazem
tím se nepohnuloř Ano, stalo se tak. Sv. Marek vypráví 15, 29 sq.:
»Kteří mimo chodili, rouhali se jemu, hýbajíce hlavami svými
a říkajíce: Ha, kterýž rušíš chrám Boží a ve třech dnech jej zasé
vzděláváš, zpomoziž sobě samému a sestup s kříže. Podobně
i nejvyšší kněží posmívajíce se, jeden k druhému se zákonníky
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pravili: »jiným pomáhal, sám sobě nemůže pomoci. Kristus, král
israelský, ať sestoupí nyní s kříže, abychom viděli a uvěřili.
I kteříž s ním byli ukřižování, utrhali jemu . . . .a Knížata
kněžská, faríseove', zákonnící, v0jáci, ano i lotří — bídní lotří,
všechno, všechno zahrnuje Pána posměchem ve chvíli svaté, kde
láska Jeho dostupuje nejzářnějšího vrcholu, kdy ukazuje světu, že
za pravdu učení Svého na vykoupení naše umírá. A ústa jeho
otvírají se k modlitbě: »Otče, odpusť jim...“ Luk. 23, 34.
A kdyby sestoupil s kříže, šel by a znovu dobře jím činil. Dívám
se ma Pána ježíše a v duchu procházím dějiny, procházím je až
na naše dny a shledávám, tento Ježíš, posměchem zahrnutý slu
žebník lidu Svého, jenž všechno byl obětoval i Sebe Sama, jest
obrazem 'kněžstva, kněžstva zahrnutého posměchem a potupou za
sebe namáhavější práci, za sebe obětovnější lásku Přejalo krvavé
dědictví Kristovo. Začínám o tom rozjimati ve jménu Páně!

Pojednání.
Není stavu na světě, jenž by tolika mučenníky nebe byl

naplnil, jako stav kněžský. již za prvních pronásledování křesťanů
první papežové jako svatí apoštolé smrtí mučennickou sešli. po
všechna století až do revoluce francouzské, kdy proudy tekla krev
kněžská. Nero, Diokletian a Sapor v ukrutností daleko zůstávají
pozadu za revolucí francouzskou. Tamť jeví se obraz ohněm a krví
kreslený. Není země, kterou by nebyla zkypřela krev kněze, aní
vlasti naší nevyjímaje, od země národů vzdělaných až po pustiny,
kde missionář, světlo víry nesoucí, vražděn bývá. jen Bůh Sám
dovede spočísti krůpěje krve od kněží prolité. Bylo, jest a bude
tomu vždy tak, že zloba světa plete knězi korunu trnovou. [ na
dnešním kněžstvu naplňUjí se slova, která napsal již svatý apoštol
Pavel, I. Kor. 4, 9 sq.: »Ale mám za to, že Bůh nás apoštoly
jako poslední ukázal, jako k smrti oddané; nebo učinění jsme
divadlem světu i andělům i lidem. My jsme blázni pro Krista...,
my mdlí .., my opovržení. Až do této hodinyilačníme i žízníme,
i nazí jsme i poličkování býváme, ani jistého místa nemáme a pra
cujeme dělajíce rukama svýma, zlořečí nám a my dobrořečíme,
protivenství trpíme a mile je snášíme, rouhají se nám a my se
modlíme, jako smetí tohoto světa učinění jsme a jako povrhel
u všech až'dosavád.< jsou ovšem časy pokojnější, nevrážejíse právě
ve dnech přítomných kněžím hřeby do hlavy jako za času refor
mace, nejsou na kolech lámání, avšak zdali jest ta doba daleko,
zda by nevěrou svedený lid tak neučinil, jen kdyby příležitosti
a moci měl? Neslibuje-li se smrt kněžstvu Kristovu ve veřejných
shromážděních živlů podvratných, ve veřejných listech jejich.>

Avšak to není všechno. Bohu buďte díky, zástupy kněžstva
ochotně půjdou na smrt za svatou věc svou ve chvíli rozhodné,
ale hroznější mnohem jest pro srdce kněze ono mučennictví ne
krvavé, které svět mu připravuje dnes. Kněz musí býti tupen a

ěšným učiněn, aby lid ho nenáviděl, důvěru k němu ztratil,
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od víry odpadl a tak kněze osamoceného, bez práce tu zanechal.
Za tím účelem vymyslí se pomluvy nejhanebnější, není skutku
sebe ohavnějšlho. bídáctví sebe odpornějšího, nesmyslu většího
na světě, který by se knězi nepřibájil. í—lnusnéhistorie klášterní
z nejvzdálenějších koutů světa se vymýšlejí, tu a tam snad vy
skytlč poklesky se zveličujl, celému stavu připisují a hlásně do
světa roztrubují. Potupa kněžstva šíří se slovem, tiskem, obrazem,
ano již i divadly, která chtí činiti nároky názvu ústavů vzděla
vacích. Lid jest štván, aby volil sobě pro sbory zákonodárné zá—
stupce hlásící se k čiré nevěře, aby tak v život vejíti mohly zá
kony Církvi nepřátelské, ochromující volnost činnosti její, a jde-li
kněz do shromáždění, aby lid svedený varoval, vytiskují ho odtud,
odkazujíce. ho toliko na kazatelnu, kde osamocen stává kromě
malého stádce vyvolených. Ať nikdo nemíní, že snad upříliš
ňují. Není to potupou pro národ náš, že i v drahém jazyce na
šem vydává se několik listů, které nic jiného za účel nemají,
jediné výhradně tupiti katolické kněžstvo? Vyjděte z chrámu
Páně a v_nejbližším prodeji časopiseckém se s tím jedem shle
dáte. Bolestným jest pro kněze dále, že nenalézá zastánců ani
tam, kde by je právem hledal. Siroké vrstvy intelligence, jež nejsou
nevěrou sice nasáklé, ale které lhostejnost náboženská opanovala,
které mohly by účinně často zasáhnouti na obranu kněžstva, ni
čeho nečiní. Vedou si jako Pilát, který, ač přesvědčen byl 0 ne
vině Pána Ježíše, přece, aby lid upokojil, dává l—lomrskati. A když
rozjítřená lůza vyhrožuje mu: V\Ieodsoudíš-li člověka tohoto, nejsi
přítel císařůw, jan 19, 20, přece jen“ na smrt jim Ho vydává
a potom myje ruce své, nazývaje se nevinným nad krví tohoto
spravedlivého. Nerozhodná intelligence bojí se výtky, že by ne
byla přítelem pokroku, kdyby kněžstva se zastala, nedávajíc je
lůze na pospas.

Však obraťme již zraky své jinam a tažme se, zda zaslouží
sobě toho všeho kněz? Přihlédnete-li k poslání kněžstva katoli
ckého, k dějinám tohoto stavu v celku, a poznáte-li i životjedno
tlivců, dáte mi za pravdu, že kněz jest největší dobrodinec lidstva,
ne ovšem pouhou osobou svou, ale úřadem, od slitovného Boha
mu svěřeným. ]menujte mi stav. jenž by větší dobrodiní proka
zoval lidstvu nad stav kněžský? Kdyby ode všech slyšen byl, kdo
více dovedl by založiti blahobyt pozemský i štěstí ,po smrti lidu,
a kdo více v něm pracuje nad kněze? jest poslancem Božím.
»jako mne poslal Otec, i já posílám vás,: Jan 20, 21.. řekl Kri
stus Pán a kněz stojí mezi lidem, aby ho učil, pro něj obětoval
a ho vedl. To v ohledu duchovním, leč i v ohledu socialnimjest
kněz největším dobrodincem lidstva. Skrze kněžské ruce položila
Cirkev/ símě vzdělanosti, kněz stál a stojí v čele milosrdenství,
nemocnice, kláštery, školy, mnohé chrámy, i krásná umění mají
kněze za původce. I národu našemu kněžské ruce svatých bratří
slovanských přinesly světlo víry a vzdělanosti, při probuzení ná—
roda na místě nejčestnějším státi, a až národ obětí žádati bude
však najde je zase. Však i každý jednotlivec nechť uváží, že nej:



—264—

větším jeho přítelem jest kněz. Od kolébky až do chvíle, kdy
kalící se zrak tvůj s bolestí pozná, že všechno tě opouští, poznáš,
že kněz jako přítel věrný u tebe stojí, ike hrobu tebe doprovodí,
lože poslední posvětí a duše tvé v modlitbách pamětliv bude.
A při této službě tobě cele zasvěcené nebojí se žádných nebez
pečí, ani nemocnice, ani žaláře, ani bojiště, ani popraviště. Ka
toličtí kněží jsou »služebníci Kristovi a rozdavači tajemství BOŽlChJ
I. Kor. 4, 1. Svatý biskup Ignác volá: »Kněžstvo jest největší ze
statků všech na zemi, nebot“ kněží jsou správci nebeských pokladů
v domě Páně.: Posvěcená ruka kněze tyto poklady rozdává. Ruka
kněze smývá první skvrnu, ruka kněze svolává na posilu k do
brému Ducha Sv., na srdci kněze vypláče se hříšník a novým
šatem milosti obdařen bývá, ruka kněze váže ke stavu- manžel
skému, ruka kněze maže svatým olejem umírající, v ruce kněze
tajemně rodí se Kristus Pán, ruka jeho ti Ho podává, ruka kněze
vede dítky vaše po cestách dobrých, s láskou učí je, těší, sílí,
varuje a napomíná, žehná práci vaší, ruce k modlitbám spíná
a svolává požehnání na domy vaše, ani vy snad na modlitbách
umdléváte . . .

Které jsou ale tedy příčiny toho, proč kněze svět nenávidí?
Jsou tytéž, pro které nenáviděli Krista Pána. Nenáviděli Mistra.
nenávidí islužebníků jeho. jsou nositeli ducha Kristova, jenž
protiví se duchu světa. Rekl to Sám Kristus Pán, jan 15, 19:\
»lestliže vás svět nenávidí, vězte, žeť mne prve než vás v nená
visti měl. Kdybyste byli ze světa, miloval by svět, co jeho jest,
ale že. nejste ze světa, nýbrž já ze světa vyvolil jsem vás, proto
vás svět nenávidíx Celým životem, celým úsilím prací svých vy—
nasnažuje se kněz,. aby ducha Kristova zastával a šířil a proto
oddělen od světa a zřeknuv se radostí jeho, sám službě Boží cele
se oddává. Ale svět, jemuž nenáviděn jest duch Kristův, nenávidí
i zastance učení toho, který ho káže a každým vystoupením svým
připomíná. Uráží oko světáka. Proto buďto nese se 'úsilí světa
k tomu, by zviklal přísné zásady jeho, chce na knězi, aby se
světu připodobnil, nebo ho činí směšným, by důvěry pozbyl,
nebo ho hledí osamotniti, svádí věřící, proti němu štve.

jak si při tom vede? Slovem i tiskem šíří'se o knězi názor, *)
jakoby to byl placený rozšiřovatel nevědomosti, hlasatel učení přeži
lého, nepřítel pokroku, který má lidu hlásati mravnost a při tom
lid klamal. Kněz jest ale služebník Krista, který řekl: »Já jsem
cesta, pravda a života, a proto s horlivostí, která velikých obětí
vyžaduje a jen hluboké přesvědčení za podklad míti může, uka—
zuje lidu cestu, hlásá pravdu, vede k životu. Svět hledí na kněze
jako na člověka, který koná řemeslo jako každý jiný. Myslí-li se
tím slovem o knězispotupou řečeným přičinlivápráce, nužc pak
ano, kněz pracuje řemeslo nejvznešenější ——přičiňuje se spasiti
duše. Ale myslí-li se, že za peníze jen jako placený dělník koná
své dílo a snad jen k vůli těm penězům, pak je svět na omylu.

') Dle Marchala.
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Každé povolání vyžaduje jakousi lásku, jakési přesvědčení o věcí,
kterou člověk zastává, a čím větších obětí povolání vyžaduje, tím
musí toto přesvědčení býti mohutnějším, tím musí býti silnějším.
A nyní se ptám, stavu tolik obtížnému, tolik obětavému mohl by
se kněz věnovati bez přesvědčení, jeho celý život, jeho všechny
práce byly by ustavičnou přetvářkou? Kdo vysvětlí mi pak horli
vost tisíců kněží při kázání, ve škole, ve zpovědnici, u lože ne
mocných? Neubylo by mu na platu, kdyby méně horlivým byl,
o nikoliv, svět by ho méně nenáviděl, více miloval. Kdo za ziskem
jde, k vůli zisku hledá si povolání, ten nepřijímá svátosti svěcení
kněžstva, nevstupuje vřady tupených služebníků Kristových, nebot
jinde při stejných studiích kyne mu povolání výnosnější a pohodl—
nější. Tvrditi, že by hmotné postavení někoho v řady kněžstva
lákalo, jest nesmyslné. Toto postavení jest známo. A což Se ne—
přičiňuje právě svět kněze nenávidící, aby bylo postavení kněze
stále více zhoršeno? Stvc lid, aby nedával knězi, co láska věřících
po věky ráda mu dávala, vědouc, že ruka kněze chudině otevřena
jest, dobrý kněz chudině že nejblíže stojí, jest jí otcem milu
jícím. Ne, toho nikdo neupře, že stav kněžský nejvíce odříkání
vyžaduje.

Pokročme dále. Za dnešních dnů velice tupen a posmíván
bývá—kněz právě pro oběť, kterou dobrovolně stavu svému při
nesla pro kterou největší úcty by zasluhoval. Celibát, to jest
bezženství kněze často v posměch bývá bráno. Svět vyciťujc, že
v něm jest největší síla kněze, jím že zde stojí jako pravý kněz
Krista Pána, jim že nejvíce síly a odhodlanosti dochází, jím 'zí
skává sobě největší důvěru. Svět 0 kněze pokrytecky starostlivý
namítá, proč služebníci jiných vyznání náboženských v stav man—
želský vstupují. A tu odpovídáme: Sluhové jiných náboženství
nemají oltáře Kristova, k němuž kněz denně s posvátnou hrůzou
a chvěním přistupuje jako kdys Mojžíš s vyzutými střevíci k ho
řícímu kři na poušti, aby obětoval přečistou oběť Beránka ne—
poskvrněného. Sluhové jiných vyznání nemají zpovědnice, ale ka—
tolický kněz jest zpovědníkem, jemuž s-důvěrou duše se svěřují,
srdce jeho musí hrobem býti, ústa mlčeliva, ze zpovědnice ne—
vrací se k manželce ani l: dětem, kde by v důvěrnosti a upřím—
ném povídání sděloval vše ženě, co slyšel a zakusil, v samotě
toliko breviář, kniha kněžských modliteb rozevřena před ním leží.
Katolický kněz jest dále kazatelem odříkání, jest karatelem ne
řestí a prostopášnosti a jako takový musí nepodplatným býti.
Sv. Antonín Paduanský kázal kdys proti prostopášnostem. Rytíř
kterýs rozezlen slovy sv. kazatele poslal k němu sluhy se vzác—
nými dary, ale řekl jim: Odmítne-li tyto dary, nechte ho na po
koji, neboť má právo všechno pověděti, vezme-li je, zabijte ho!
Sv. Antonín zamítl dary řka: »Necht pán váš podrží sobě těch
věcí, já podržím sobě svobodu.< Otec rodiny zda nedá se, vida
zisk, ochromiti v neohroženosti své? Knězi katolickému nevěší se
na krk ani manželka ani dítky, varujíce ho před nebezpečím, když
volán jest k nemocnému, kde hrozí mu nákaza. Svobodný kněz
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vrhá se v nebezpečí, hotov jest dáti život, smrti se neleká ani
okovů ani bojiště ani popraviště. Rtové jeho mohou šeptati: »Ne
zanechám ani vdovy, ani sirotků, čím dříve smrt přijde, tím dříve
otevře mi brány nebesia

Svět béřc dále pokryteckou skrabošku a volá: »Dobré kněze
ctím, ale mnozí kněží nejsou věrni povolání svému? << V té věci
má svět obyčejně názory zvrácené Koho zve dobrým knězem?
jen tenkráte, kdyby snad se světu hodně připodobnil. A koho
zve špatným? Svět, jenž každou neřest u jiného dovede omluviti
slabostí, jinému všechno dovolí pod rouškou volnosti, svobody
svědomí, ten mravokárce dělá nad knězem. Kristus Pán připustil,
že mezi dvanácti apoštoly jeden Jidáš se vyskytl, tot“pravda. Proč
hlásá se ale boj proti kněžím všem? Sociální demokracie vlévá
nenávist vůči všem, stoupenci její ve zvrhlosti své plijí na veřejné
ulici před knězem, byť by ho ani neznali, byt' by to byli člověk
nejhodnější a nejzasloužilejší. jistý spisovatel napsal: Dobrý kněz
jest zázrak. Povoláním svým nad anděly vyvýšen jest, ale přece
v tělesném žaláři připoután jest k zemi. Andělé v nebi jsou po
kušení prosti, kněz na zemi nikoliv. Na výšině stojí, na ploše
srázné, oči vsech upřeny jsou naň, sebe menší poklesek hned
velmi do očí bije. Pročtěte dějiny katolické Církve a najdete tam
jen poskrovnu málo stínu, ale za to užasnete nad světlem pří
kladu věrného kněžstva Kristova a vy velebiti budete s vděčným
srdcem Prozřetelnost Boží!

Kněz katolický, syn téhož lidu, téhož národa, stejným ja
zykem mluví, stejnou lásku k vlasti v srdci nosí a přece — ne
náviděn jest. Probouzí svědomí v lidech světu a hříchu oddaných,
a to svědomí volá: Ten vážný člověk v černém šatě, který
i štěstí rodinné v oběť přinesl, všechno obětoval a cele povolání
svému se oddal, s nadšením nauku Kristovu káže, mnoho se modlí,
hotov jest i na smrt jíti za věc svou, ——má asi pravdu —'-jest
Bůh, jest věčnost. Pak ale trest zavržení čeká mne pro skutky
mě. O tom ale nechci já slyšeti. Ať mi toho kněz nepřipomíná
zjevem svým! A proto odhodlává se zbaběle tupiti ho, zlehčovati,
na cti mu utrhatí, aby ho tak od sebe zapudil, odstrašil, umlčel
a i jiné k tomu svedl.

Ptá se snad jestě někdo, proč i sluhovejíných vyznání nejsou
v potupě? Lehká jest odpověď. Nemáť se jich svět co báti nejsou
světu nepohodlní, neznepokojují svědomí výčitkami. Židovského
rabína nevšímá si svět, věda dobře, že padla synagoga, jakmile
vztyčen byl kříž. Lhostejným zůstává svět před kazateli učení,
jehož zakladatelemjsou lidé smrtelní......

Slyšíte-li, drazívKristu, tupiti katolické kněžstvo, vzpomeňte
si, že musí tak býti, vždyť Kristus Pán tak předpovídal. »Není
služebník větší, nežli Pán jeho. jestliže se mně protivili, ivámt' se
protivovati budou . . .: jan 15, 19. »Ven ze škol vyženou vás, ano
přichází hodina, že každý, kdo vás zabije, domnívati se bude, že
by tím Bohu sloužila Jan 16 2/ Když římský císař Septimius
Severus opojen vítězstvím nad Parthy s vojskem svým slavný
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vjezd do Říma slavil, kázal všem vojínům., by hlavy sobě ozdobili
věnci z kvítí. Však jeden vojín zdráhal se tak učiniti, věnec v ru
kou nesl, řka: »Nesluší se křesťanu, by skráně své věncem zdobil.:
— Nesluší se knězi ——služebníku trním korunovaného' Pána, aby
jinou korunu nosil, nežli trnovou. Plete-li svět knězi korunu trno
vou. budiž vám to známkou, že vaše kněžstvo jest pravé kněžstvo
Kristovo, na němž vyplňuje se slib Páně.

Sami pak nepřidávejte hlasu svého k vrstvám lidu, které
svedeny a proti kněžstvu rozjitřeny volají: »Ukřižuj hola Zapo
vědělt' Bůh již vZákoně Starém: »Bohům utrhatinebudešaknížeti
lidu svého zlořečiti nebudešx. Exod. 22, 28. Je vší duše své boj
se Pána a kněží jeho v poctivosti měj. Ze vší síly své miluj toho,
kterýž tě učinil, a služebnlků jeho neopouštěj.: Sir. 7, 31.32.
Proste Pána již na modlitbách, aby hodné dělníky vyslal na vinici
svou! Působte jim radost tím, že hojné jim poskytnete práce
častým přijímáním svatých svátosti. jen, pro Bůh ne, aby patřiti
musili, kterak pustne vinice Boží v srdcích vašich!

* *
*

Na konec k Tobě zraky pozvedám, dobrotivý Pane. ježíši!
Zbičován, hřeby proklán, za zločince jmín visíš tu přede mnou
Ty Králi kněží! Umlkla svatá ústa Tvá, však zdají se mluviti,
rozumím hlasu Tvému, zdá se, jakoby volal: »já dokonal dílo své,
nyní pracujte vy. jako mne poslal Otec, tak ijá posílám vás.
Odkaz můj: bičování, hřeby, koruna trnová, kříž . . . .c Nuže
chápeme se toho všeho a rádi vše poneseme. Nezříkáme se ani
koruny bolestné ani kříže, byť i jako Tobě vlastní rodáci na bedra
nám ho uložili, ano zde i srdce naše připraveno ráně smrtící,
tak-li stanoví svatá vůle Tvá, — připraveno stojí tu kněžstvo Tvé
na doby nejhorší. Za jedno jen prosíme: Nedej, nedopusť. aby
posměch, utrpení naše bylo úrazem spasení svěřenců našich. Nechť
vidí z utrpení kněžstva, z d'ábelských útoků na ně, že pravé jest
to kněžstvo Tvé, pravé učení Tvé, za které jsou hotovi sebe obě
tovati, jenom rozmnož víru — víru — velikou víru v'srdcích jejich,
dej, aby rostla a dovedla je k životu věčnému. Amen.

JOB.
Časové úvahy postní,

jež napsal a v chrámu Púnč_sv. Mikuláše v Lomnici u Jičína přednes
Enmmsm KNIŽEK.kaplan.

I.

V pusté neboli skalnaté'Arabii mezi zemí idumejskou a chal
dejskou prostírala se rozkošná krajina zvaná Hus. Asi v té době,
kdy lsraelité úpěli v porobě a-otroctví egyptském, živ byl v této
zemi muž nábožný a spravedlivý, jenž boje se Boha vystřihal se
zlého a jméno jeho bylo Job.
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Měl vše, co dle obecného mínění lidí může člověka zde na
zemi učiniti šťastným. Byl nejzámožnějším mužem v celé Arabii,
neboť měl veliká stáda ovcí a velbloudů — pár set spřežení volů
a tolikóž oslic a čeledi velmi mnoho.

Měl sedm synů a tři dcery a ti majíce všeho hojnost,
navštěvovali se navzájem a v den narozenin nebo při jiných pří
ležitostech scházívali se v domech svých ku stkvělým hodům. job
rád dopřával jim nevinné zábavy, radoval se z jejich veselí, ale
také přísně dbal, aby súčastnili se i oběti — a sám vstávaje na
úsvitě obětoval oběti zápalné za jednoho každého; nebo říkával:
Aby snad nebyli zhřešili synové mojí a nerozhněvali Boha.

Byl tedy Job při všem svém bohatství mužem bohabojným
& pečlivým otcem svým dětem.

jaký div, že Bůh se zalíbením pohlížel na spravedlivého ]oba.
A když andělé, poslové Boží stanuli před trůnem Hospodinovým,
byl mezi nimi i satan. I řekl k němu Hospodin: Odkud jdeš?
A satan: Obcházel jsem zemi a prošel jsem ji. 1 řekl k němu
Hospodin: Nuže ——tož zajisté viděl jsi také služebníka mého
Joba, že není mu rovného na zemi? [ zachechtal se satan a praví:
Zdaliž ]ob darmo se bojí Boha a zachovává Tvoje přikázání?
Vždyť Svou mocnou rukou jej chráníš, žehnáš každé jeho práci,
tak že maje hojné bohatství jest učiněným vladařem. Ale vztáhni
jen ruku Svou maličko a dotkni se všeho, což má -— odejmi mu
majetek jeho a uvidíš, jak bude Ti odobrořečita.

Tedy řekl Hospodin satanovi: »I—lle,všecky věci, které má,
v ruce tvé jsou; toliko na něj nevztahuj ruky své.<

I odešel satan a jal se konati své ďábelské dílo.
jednoho dne, když synové a dcery ]obovi zase veselili se

společně v domě prvorozeného, přišel posel k ]obovi a pravil:
Volové orali a oslice se pásly podle nich. I učinili vpád Sabejští
a zajali všecko, služebníky pobili mečem, a toliko já sám jsem
utekl, abych to oznámil tobě.

A když ještě mluvil, přišel jiný a řekl: Chaldejští se zbraní
v rukou přepadli nás »—--služebníky tvé pobili a velbloudy zajali
a zachránil jsem se toliko sám, abych to oznámil tobě.

A sotva domluvil, chvátá třetí a praví: Když synové a dcery
tvoji hodovali, náhle prudká vichřice strhla se se strany pouště a
divoký vír větrů naraziv na čtyři úhly domu sbořil jej a v ssu
tináchv zahynuly všecky děti tvé.,

Ríkává se, že jedno neštčští nechodí samo, a tak stalo se
i zde. Job ztratil veškeren majetek a v jediném téměř okamžiku
z mocného vladaře stal se žebrákem a týž skoro okamžik odňal
mu naději a chloubu jeho života ——bohatství největší ——dítky.

Veliká byla bolest Jobova; na znamení smutku roztrhl
roucho své, oholil hlavu svou a padna na zem poklonil se —
však místo nářku a bědování —--místo rouhání a zlořečení Job
pokorně volá: >Nahý jsem vyšel ze života matky své a nahý se
zase vrátím v lůno země. Hospodin dal. Hospodin vzal; jak se
[Iospodinu líbilo, tak se stalo, budjméno Hospodinovo požehnánoh
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A opět stanul satan před I—Iospodinem,a dí mu Hospodin:
»I patřil-lis služebníka mého Joba, že není mu rovného na zemi
——jest to muž sprostný a upřímný, bojící se Boha; vvystříhá se
zlého a hle, až dosud zachovává nevinnost, ačkoliv pohnul jsi
mne, abych ho nadarmo, bez viny trápila:

Satan k potměšilému úsměvu zkřivil tvář a praví: »Ano,
zdraví a život cizí, služebníků i dětí a všecko, což má, dá člověk
rád za zdraví a živobytí své. Ale vztáhni ruku svou a dotkni se
kostí a těla jeho a tehdáž uzříš, jak bude Tě »blahoslavitim

Istižen jest Job nejhorším malomocenstvím. Trpěl nevý
slovné bolesti, tělo jeho bylo jediný vřed —- nohy nabíhaly —
byla to nemoc nezhojitelná, stavíc před oči jistou, ale zdlouhavou
smrt, a proto i na duši trpěl úzkosti až k zouí'ání. Vynesli jej na
smetiště, aby jiní od něj se nenakazili — vlastní manželka po
smívala se mu, že dosud v Boha doufá, a přála si, aby raději ze—
mřel — přátelé jeho se domnívali, že snad pro nějaký jeho tajný
hřích ho Bůh tresce, a proto napomínali ho, aby se polepšil a
k Bohu obrátil — a tak rozmnožovali jen jeho bolesti.

Předvedl jsem vám, nejmilejší, obraz těžce zkoušeného,
avšak trpělivého muže ]oba. Nový Zákon nám ovšem předvádí
mnohem dokonalejší vzory ctnosti vůbec a zvláště trpělivosti,
a nejdokonalejší příklad dal nám zajisté Kristus Pán Sám, ale
proto přece za předmět postních řečí svých zvolil jsem rozjímání
o zbOžném tom muži z dob dávnověkých, domnívaje se, že v těch
dobách neutěšených mnozí z vás z rozjímání toho čerpati budou
útěchu 4—jiným bude snad pramenem poučení a posily.

Příčinou všech neštěstí ]obových bylo:
pokušení satanovo;
ztráta majetku;
ztrá.ta dítek;
hrozná nemoc;
necitelnost manželky;
nedůvěra přátel.

To bude postupně obsahem mých řečí.
99:59:50?

Pojednání.
Zemi naši pokrývají pahorky, kopce a hory _— rozrývají

údolí — svlažují' potůčky, bystřiny a řeky. jednotlivá místa na
ní spojují pohodlné cesty a silnice. A mnohá ta silnice vede
přes kopce ——vroubena strží — často vine se kol řeky nebo
takřka vznáší se nad hlubokou propastí ——takových cest zná
každý z vás ne jednu, ale snad několik. Aby povoz tak snadno
s pravé cesty se neuhnul a neštěstí se zabránilo, bývají na tako—
vých místcch nebezpečných postaveny kolem silnice kamenné
sloupy;

Cím nebezpečnější a neznámější cesta, tím opatrnější musí
býti vozka; často, aby s pravé cesty neuhnul, vyptává se lidi
zkušených, nezřídka dá se jimi i vésti — a přece často Stává se
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neštěstí. Tu se koně poplaší a v divém trysku v před se ženou
v jistou záhubu —<jindy nebývá dosti opatrným vozka; usne —
někdy se soudruhy v bezsmyslný dá se závod ——jindy v kraji
neznámém s cesty pravé sjede, a kdo spočetl by všecky ty nehody.

A nyní pozor! Takovou nebezpečnou silnicí jest také cesta
života. Kolem samé propasti a strže a proto, abychom šťastně
dojeli k svému cíli, jímž jest šťastná smrt a po ní věčná blaženost.
ohraničil Bůh cestu tu ochrannými kameny — a těmi jsou Boží
přikázání.

Dokud člověk v mezích jimi vytčených kráčí, dotud štastné
a spokojeně putuje k svému cili. Každý řídíme povoz svůj sám.
V něm zapřažení bujní ořové ——tělesně vášně -—a pevnou rukou
říditi je má vozka, to jest náš rozum a vůle.

Ta cesta životem je neznámá -— nevíme dnes, co zítřek
v sobě tají, a proto třeba veliké opatrnosti ——proto nutno dáti
se vésti příkladem mužů, kteří šťastně tu dráhu přešli — dbáti
jejich rad —- totiž mužů svatých a světic Božích.

Ale jak neopatrným bývá ten náš vozka rozum ——vždy více
poslušen nezkušených než moudrých! jak malomocna naše vůle ——
vždy nakloněna více ku zlému než k dobrému! A jak často vzpí—
nají se ti ořové ——naše tělesné žádosti, a ženou nás za meze zá
konů Božích — do hříchů, do propasti!

A k té tělesné naší žádostivosti, k tomu svádění lidí, zlých
a nemouclrých připojuje se často svůdce a nepřítel náš nejúhlav
nější — duch zlý — satan.

Naše doba, která i z Boha si posměch činí, ovšem vbytosti
duchové nevěřil! Ale člověk svým myšlením, svou svobodou,
svými vášněmí a celou bytostí svou lne k duchům, jejichž říše
rozprostírá se mezi člověkem a Bohem.

Tisíce tajných vnukání přichází od nich. Učení Starého
1 Nového Zákona vždy připisovalo původ všeho zla neviditelnému
sboru duchů zlých. Každý člověk více nebo méně zakouší jejich
osudných útoků; tajné působení zlého ducha pobádá naše pudy
a nezřízené žádosti; on má ve světě tím strašlivější moc, čím zdá
se nevinnčjší, a jsa protivou království Božího neviditelné pracuje
o tom, aby založil království své.< (P. Dídon.)

Nepozorovali jste sami na sobě někdy ten rozpor duchů ?
Nezdálo se vám někdy, jako by dva různé hlasy ve vás spor
vedly? jeden k dobrému nabádá — druhý ku zlému vede — a samo
Písmo svaté dosvědčuje, že jsou duchové dobří a zlí — ta víra
byla vždy u všech národů a i nynější _nevěrecké pokolení, i když
Bohem pohrdá — staví oltáře ve svých" zednářských ložích ku cti
ďábla a skládá písně a hymny k jeho chvále. (Carducci.)

Významné jest, jak od pradávna si lidé dobré a zlé duchy
zobrazovali. Andělé, duchové dobří, vyobrazováni v dokonalé
kráse, s křídly — neboť. povznášejí ducha našeho vzhůru, tam
k nebesům. _

Duchové zlí zobrazováni jako vzor vší ohyzdnostih ani ne
jako lidé, ale zpola jako zvířata a zajisté případně. Ci dodá.
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vaji snad vášně a náruživosti člověku krásy? Oh, nikoliv ——-sebe
krásnější obličej zohyzd'ují a člověk, dá-li se jimi vésti, přestává
býti člověkem ——stává se více podoben zvířeti. A co znamenají
ta netopýři křídla? Netopýr lítá v noci a pod temnou perutí noci
páchány nejděsnější orgie a hříchy.

Satan stanuv před l—Iospodinemvyžádal si, aby mohl útrapami
zkusíti Joba a tak" přivésti k rouhání a odpadnutí od Boha.

Podobně i nás pokoušívá a v době nynější zvláště různých
užívá způsobů. On jest proto tak nebezpečným nepřítelem, že
za spojence má samo naše tělo a celé zástupy lidí zlých ve své
službě.

Trojím způsobem pokoušel Pána Ježíše, když modlil se a postil
na poušti a podobně vede si i dnes.

Pln útrpnosti — s tváří úlisnou přichází k Pánu Ježíši, když
postem byl zlačněl a dí: >I'lle — jsi-li Syn Boží, nač třeba ti
snášeti hladu — jen řekni a kamení to stane se chlebemla

Chléb — toť dnes okřídlené slovo, které lidstvo žene v boj,
odvrací od modlitby a žene v osidla hříchů.

Pro chléb — to jest pro své zaměstnání zapomínají lidé, že
nejsou živi jen pro tuto zemi, vzdalují se chrámu Páně, tam prý
nic nedávají, — tak rouhavě říkají. ——-za kus chleba prodávají svou
poctivost, své přesvědčení, za kus chleba prodávají i svou vlast,
a aby ten jejich kus chleba větší byl, neštítí se často ani do nebe
volajících hříchů ——utiskování chudých lidí, zadržování mzdy
dělníkům.

Satan vyvedl Pána Ježíše na vrch chrámu a svádí Jej k ne
rozvážnému skutku a praví: »Spusť se dolů — vždyt“andělům
svým. Bůh přikázal ,——na ruce tě uchOpí, abys o kámen nohou
svých neporanil.<<

Z bujně svévole lidé často v největší vydávají se nebezpečí.
Matka brání dívce, aby neúčastnila se příliš zábav, aby varovala
se tajných schůzek, v její duši ozývá se nepokoj, ale duch zlý,
svůdný hlas jí šeptá: vždyť to nic není trochu se pobaviti, ob—
veseliti, zasmáti, což na tom, dát si ruku stisknout, naslouchat
úlisným slovům, což na tom —- vždyt se ti nic nestane — a co
duší mladých zničil již takto svůdný ten hlas, uvedl v hanbu
a zoufalství ——rodiče v zármutek.

A proč bysse nepobavil? Co se ti může stát, jsi mlád, jin
vesele v ten rej života a jeho orgií -— vždyt jiní také tak činí —
ať něco užiješ »mládí jak poupě odkvetec.

Tak ozývají se svůdné hlasy — a prohlédněte si naše úmrtní
matriky, tam bývá obyčejný konec toho užívání poznamenán, jest
to předčasná smrt.

Satan vedl Pána Ježíše na horu _— ukázal Mu království
světa a praví: »Toto vše ti dám, když padna budeš se mi kla
něti.: — Satan si zde vede jako Bůh, namlouvá těm, kteří se
mu klaní, že budou jako on—mocni, volní, svobodní — »budete
jako Bůhv, tak řekl Evě.
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1

Ano, státi se Bohem, to jest ten veliký sen, který láká
lidstvo zříci se Boha a jeho zákonů a sloužiti duchu zlému. Ale
jak bídné jest takové království, když posloucháme zlého ducha;
pak naše moudrost mění se v bláznovství, naše moc jest lstí a
násilím — naše panování pomíjející a klamné, poněvadž stáváme
se otroky toho, co ve hříšíchjsme sobě nashromáždili. (P. Didon.)

Zapři Boha a klaněj se nám! tak volají k nám náhončí a
pomocníci ducha zlého a slibují nám hory doly. Až veškeren lid
přestane sc klaněti Bohu, a místo jemu věřiti bude všelijakým
střeštěným nesmyslům pobloudilých lidí — až zrušen bude sou
kromý majetek a celý svět učiněn velikým chudobincem — až
v bláto zašlapána bude manželská věrnost a na místo její pový
šena bude láska, či lépe řečeno veřejná nemravnost -— až dítky
nebudou znáti svých rodičů a rodiče dítek, až celý svět bude v rukou
nesvědomitých svůdců, pak — pak prý bude teprve na zemi
pravé blaho ——pravý ráj! .

Tak a podobně čteme skoro každodenně v listech, novinách
a spisech: »Toto všecko ti dám, budeš-li se mi klaněta, zní to
v nich, ale my ústy Pána ježíše odpovíme: Odejdi satane, vari
falešní proroci, není pokoje bezbožnému, bez Boha bude země ne
rájem, ale velikým zvěřincem, kde lidé jako dravé šelmy budou
druh druha rdousit a dávit — a proto: Pánu Bohu svému se
klaněti a Jemu samému sloužiti budešl.>

Sám Syn Boží pokoušen byl, čím více pokušení doléhá na
nás! jobova spravedlivost zkoušena ztrátou jmění, dítek a zdraví,
a tak Bůh často i nás zkoušeti dává, rozličná trápení na nás
sesílá, ale svatý „apoštol Pavel k naší útěše praví: »Věrnýť pak
jest Bůh, který nedopustí pokoušeti ná's nad to, což můžeme
snésti, ale činí 3 pokušením také prospěch, abyste mohli snésti.:
I. Kor. 10, 13. — Když nelze pokušení se vyhnouti, pak máme
proti němu udatně bojovati dle napomenutí sv. Pavla:

»Bratří posilněte se v Pánu a v moci síly jeho. Oblecte se
V odění Boží, abyste mohli odolati v den zlý a ve všem doko
nale státi. Stůjtež tedy majíce podpásaná bedra svá pravdou a
oblečení jsouce v pancíř spravedlnosti a obuté majíce nohy pří
pravou evangelia pokoje; ve všech věcech berouce štít víry, kte
rým byste mohli všecky šípy ohnivé nešlechetníka uhasiti. A lebku
naděje spasení vezměte a meč ducha, všelikou modlitbou a prosbou
modlíce se každého času v duchu.c Ef. 6, 10—18.

Ano, vroucí modlitba toť nejbezpečnější prostředek proti
pokušení. Proto Sám božský Spasitel nás napomíná: »Modlete se,
abyste nevešli v pokušení.< On Sám poučen jsa odvolává se na
zákon Boží, co v něm jest psáno, a to v paměti mějme také i my.
Vzpomínejme často na ty krásné & vznešené vzory našich svatých
mučenníků, kteří raději smrt podstoupili, než by ku zlému dali
se svésti a pak také i my s pomocí Boží pokušení se ubránímef
Z hloubi duše své často těmito slovy, jimž nás Sám božský Spa
sitel naučil, k Bohu volejme: »Neuved' nás v pokušení, ale zbav
nás od zléholc Amen.
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II.
»Vztáhni ruku svou maličko a dotkni
se všeho, což má, bude-li v tvář do—

' brořečni'fobčm job 1,11.

Před dávnými časy putovali zemí svatí tři králové. Na cestě
své příšli nepoznáni k útulné pastýřské chaloupce, kde“ mladi
dva manželé, pastýř s pastýřkou, žili v neskonalém štěstí. Pravda,
nemčli mnoho, ale měli přece tolik, co stačilo k skromnému živo—
bytí. Zaradovali se svatí tři králové vidouce v malé chaloupce
tolik štěstí. Svatému *Baltazaru zvláště líbili se dobří ti lidé, a proto
tajně podstrčil pastýřce proutek a pravil: Když tím proutkem
švihneš, žádej, zač chceš, vše se ti vyplní. A mžikem Chvátal za
ostatními svatými králi.

Pastýřka pospíšila s proutkem k muži a vypověděla mu, co
jí řekl pocestný kdyz jí proutek daroval.

Muž se srdečně zasmál: 'len tě napálil, vždyť jest to oby
čejný čerstvě uříznutý vrbový proutek! A co bychom si také
přáli? Máme se rádi, jsme šjastni, a čeho nám Pán Bůh bude
chtít dáti, dá nám zajisté. Ceho nám nedal, po tom netoužím.
Já si ničeho nepřeji _ _ajá také ne, řekla pastýřka a uschovala
proutek, aby přece i malým darem tím nezhrdla, do skuliny ve
stěně.

jednoho dne, když právě předla před chaloupkou a zpívala
si k tomu táhl mimo stkvělý plů\0d.

Princezna Slavomíra se svým komonstvem jela uvítat svého
otce, který se vracel z vítězného boje.

Princezna žiznila; kázala zastaviti a požádala pastýřku
o trochu mléka. Pastýřka mléko donesla a spatřivši princeznu
byla celá oslněna krásou a nádherou jejího obleku & jako b)
jí někdo učaroval, nemyslila od té chvíle na nic jiného než na
stkvostné šaty a oslňující drahokamy princezny Slavomíry.

Tu pojednou vzpomněla si na čarovný proutck; muž není
doma, myslila si, což, abych zkusila moc toho proutku ——aspoň
jestli ten muž nelhal -— a již švihlajím prudce a zvolala: Chci

.miti takové Šaty jako měla princezna Slavomíra! A hle ——kde
se vzaly, tu se vzaly -— náhle se před ní rozložily nádherné
Šaty.

Honem spěchala k muži a bez dechu mu vyprávěla co se
stalo, podávajíc mu ten čarovný proutek. Muž ji pokáral a pravil:
Na co šaty, mně se líbíš tak, jak jsi; to já bych si panečku přál
něco jiného — takový krásný zámek jako má králi Svihl prout—
kem ——a sotva to dořekl, vyrůstal zámek ze země, a než se na
dáli, kořilo se jim četné komonstvo. A přání nyni nebylo konce.

Zili jako velcí boháči —- hosté se k nim sjížděli — hodovali,
ale spokojenost zmizela. Ano, pastýřovi už ani jeho žena“ se ne
líbila a přemítal, nemá- li si přáti jiné ženy. Nudili se oba dva
Nesmáli se, už se nevodili za ruce, nezpívali, ale jeden druhému
se vyhýbal.

Rádce duchovní. 18
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V týž čas vraceli se svatí tři králové zase do nebe. Už měli
toho putování dost a také se jim to na zemi valně nelibilo. Uvi
děli mnoho bídy, ještě více nesvárů a nejvíce závisti. Málo štěstí,
ještě méně lásky a nejméně spokojenosti.

»Pojďme se podivat ještě jednou na ty šťastné lidi v cha
loupce,—xnavrhl král Melichar. Chaloupky však nenalezli, za to
však krásný zámek. »Kde se tu vzalřc tázal se král Kašpar. Ivy
právěl jim svatý Baltazar, že dal jim bez jejich vědomí čarovný
proutek.

»Chybil jsi,: řekli. »Mudřecpřece nedá takový mocný proutek
omezenému člověku, slabému tvoru. Víš přece, že člověk sám
neví, co chce, že je stále zmítán v pochybnostech, že jeho
_tužbystrhují jej k zemi, že'bohatství v jeho ruce bývá zmarem
jeho duše a zhoubcem jeho štěstí. Víš přece, že zlato rádo v kámen
měnívá lidská srdce!

Stalo se; muž, pojd'me tam a podívejme se, jak se z těch
darů těší. Prosme za almužnu; osvědčí li se, budiž to bohatství
jejich. Ať se však oba vláčí po světě jako žebráci až do smrti,
jestliže se nad námi jejich srdce zatvrdí.

Vešli do hodovní síně, ale pastýřka dala je vyštvati psy -—
a tu rázem zmizel zámek a před rozbořenou chalupou seděli na
těle i na duchu sešli žebráci, pastýř s pastýřkou, v zoufalství na—
vzájem si klnouce.

»Což pak jsme sem přišli poslouchat pohádkyřa pomyslí si
mnohý z vás. »Přišli jsme sem pro poučení!<<

Drazí v Kristu, i mnohá pohádka skrývá hlubokou moudrost.
Také v době nynější velmi mnozí lidé honí se za takovým čarov
ným proutkem, jímž by mohli všecky tužby své vyplniti — chtí
zbohatnouti za každou cenu ——a často svou spokojenost a ro—
dinné štěstí dávají v 'sázku. Druzí, aby na majetku jiných také
podílu měli, prohlašují majetek vůbec za krádež ——a úkolem mým
dnes bude, abych vám ukázal, jak pravý katolický křesťan hledí
na“ majetek a jak ho má užívati.

Pojednání.
\

Rozhlédneme—li se ve světě, vidíme, že každý moudrý člověk
snaží se, aby si něco zahospodařil, aby měl něco, co by mohl
nazývati svým.

Sám Bůh, Jenž jest neomezeným a svrchovaným pánem celé
země, všeho tvorstva, stvořiv člověka řekl jemu a tím i všemu
člověčenstvu: »Naplňte zemi & podmaňte ji a panujte nad rybami
mořskými i nad ptactvem nebeským i nade všemi živočichy,
kteříž hýbají zemi . . . , Hle, dal jsem vám všelikou bylinu nesoucí
semeno na zemi a všecko dříví, které má v samém sobě semeno
pokolení svého, aby vám bylo za pokrm.: I. Mojž. 1, 28. 29.

A tu pozvedají hlavy svě tisícové a vítězně volají: Tak vidíš,
Bůh dal zemi celému pokolení lidskému, nám všem, a my přece
jsme vydčf'ěnci nemající své půdy, svého domova, chceme také



—275-—

svůj podíl, který nám byl ukradenll Vy majetníci, váš majetek
jest krádeží na nás spáchanou! .

Dobře. Pozorujme dva lidi. ]eden pracuje, ani v noci nedo—
přeje si oddechu, střádá, často i od úst si utrhne, aby mohl si
koupiti ten kousek pole, domeček, v němž byl by sám svým pá—
nem, aby k stáru nemusil se jako žebrák toulati světem; pama
tuje si pro případ nemoci — nedbá, že sám i zdraví své přílišnou
prací podkopal, jen když vidí zajištěnu budoucnost svých dítek.

Druhý — snad jest i schopnější, více vydělá, ale jak říkají,
žije z ruky do úst. Co vydělá, také prohýří, jest živ vesele bez
starostí, až “tu najednou přicházejí dny, o nichž musí říci: »nelíbí
se mi.< Přichází stáří, kdy nemůže již si vydělávati, stihne ho
nemoc, a tu jakoby se probudil z dlouhého sna. —- Pozoruje své
okolí a vidí, že sám jest zuboženým, na těle i na duchu zničeným
žebrákem, kdežto soudruh jeho, s nímž stejně pracoval, má svůj
domek, kousek pole, majetek. Ano, častolten, kdo pěkný majetek
po rodičích zdědil, vše prohýřil, kdežto druhjeho, jenž neměl nic
než holé ruce, šetrností a pílí si tolik uspořil, že majetek jeho
odkoupil. A tu volá hýřil: »Vždyt tys neměl nic a máš teď ma—
jetek a já nemám nic, tvůj majetek jest krádež, tys povinen se
mnou se rozděliti:

jakže? To, co člověk potem svým, svými mozoly, šetrností
a strádáním, abych tak řekl krví svou ——často za cenu svého
zdraví si vydobyl —to by mělo býti krádeží.> ——Nikoliv, tot ma
jetek posvátný, kterého nemá nikdo práva se dotknouti.

A Sám Bůh uznal toto právo na soukromý majetek, on Sám
je posvětil a zákony Svými vzal v ochranu a přísně' zakázal, ci
zího majetku poškozovati, ano 5 hory Sinai i žádost cizího ma
jetku zakázal!

A o ]ežíši Kristu, věčném Synu Božím, který z nekonečné
lásky k nám člověkem se stal a mezi námi žil, nikde nečteme,
ze by byl jen jediným slovem lidského práva na majetek se
dotknul.

On Sám sice v největší chudobě se narodil, v nedostatku žil
a umřel a neměl ničeho, co by jako člověk Svým majetkem jme
novati mohl; boháče sice zcela vážně upozornil na nebezpečí, jež
jim držení statku jejich přinésti může, bude-li srdcejejich lpěti na
mamoně, avšak nikde neřekl chudý nemajetný Spasitel, že vlast
nictvi majetku jest krádeží.

A proto i Církev katolická učila a učí, že držení věci spra—
vedlivě nabyté jest úplně spravedlivé a s vůlí Boží se shodující.

Ano, vždyť majetek soukromý jest dobrodiním pro člověka.
Ne nadarmo říká se, čí chleba jiš, toho píseň zpívej, a proto bylo
by si přáti, aby každý měl aspoň něco, co by svým mohl nazý
vati a nemusil tak býti odkázán na milost cizí, aby byl samostatným
ve svém myšlení a jednání.

Majetek jest velikým dobrodiním pro život rodinný. Rodiče
majetní zajisté mohou snáze dobře vychovati své dítky, je k do
brému vésti, a zajisté s úplným klidem, až nadejdečas ——uloží

18*
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tu ustaranou hlavu svou k odpočinku v chladnou zemi, vidouce,
že o dítky své se postarali a jim aspoň něco zanechali.

A opět pozvédaji hlavy své zástupy nespokojenců a volaji:
»Nuže — když majetek jest pro člověka takovým dobrodiním,
pak měli byste se postarati o to, aby rozdělen byl stejně,——aby
panovala mezi lidmi úplná rovnosta

Dobře. Slyšme i zde poučení z úst Samého Krista: >Vzne
šcný člověk jeden šel do ciziny, aby tam království své opanoval.
Povolal prve služebníkův svých a odevzdal jim statek svůj. [ dal
jednomu pět hřiven, druhému pak dvě, třetímu jednu, každému
podle schopnosti jeho. Těžte hřivnami, pravil jim, dokavadž se
nenavrátím,a hned odešel. Tedy ten, kterýž vzal pět hřiven, ode
šel a těžil jimi i vydělal jiných pět. Též i ten kterýž vzal dvě,
ziskal jiné dvč.

Ale ten, který vzal jednu toliko hřivnu, šel a zakopal ji
v zemi. Po mnohém pak čase navrátil se pán a povolal těch slu
žebníků, aby počet kladli. .

Tu přistoupil ten, kterýž byl pět hřiven přijal a podal mu
ještě jiných pět hřiven řka: Pane! pět hřiven jsi mi dal, aj, ji—
jich pět nad to jsem získal. „

I řekl jemu Pán: To dobře, služebníče dobrý a věrný! Ze
jsi nad málem byl věrným, nad mnohem tebe ustanovím.

Nyni přistoupil i ten, kterýž dvě hřivny byl vzal a řekl;
Pane! dvě hřivny jsi mi dal a jiné dvě jsem získal.

Také i toho pochválil Pán.
Posléze přistoupil i ten, jenž byl vzal jednu hřivnu. [ řekl:

Pane, věděl jsem, že jsi muž přísný. Proto boje se, odešel jsem
a skryl jsem hřivnu v zemi. Aj, tu máš, 'co tvého jest.

Pán pak mu odpověděl: Služebníče zlý a lenivý! Z úst
tvých tebe soudím. Ježto jsi věděl, že jsem muž přísný, měl _jsi
peníze mé dáti penězoměncům a já přišed, vzal bych, což mého
jest, s užitkem! Pak poručil mu oclníti hřivnu a dáti tomu, jenž
má deset řka: Každému, kdož něco vyzískal, bude více dáno,
aby v hojnosti měl; tomu pak, kdo ničeho nevytěžil, bude odňato
i to, co mu svěřeno bylo!:

Přátelé, jak často ——ano neustále se opakuje příběh ten!
Obdrželi jsme od Boha různý počet hřiven rozličné schopnosti,
jež mnozí zanedbali ——zakopali a v lenivosti své přicházejí i oto,
co snad byli zdědili -— co zatím druzí pílí a přičinlivostí svou
majetek svůj zdvojnásobili.

Jest možná naprostá rovnost všech lidí, rovné rozdělení ma—
jetku? Nikoliv! Myšlenka ta jest nesmyslem a tak dlouho zůstane
nemožna, dokud vedle lidí schopných budou se roditi i méně
schopní, vedle lidí pracovitých žíti budou lenoši a zaháleči.

A nyní příklady ze zkušenosti.
Ve škole odporučoval jsem kdysi dětem, aby si kdo může

opatřil učebnou knihu k náboženství. Malý na pohled chorobný
hošík volá.: »Já si ji koupím, co stojířc



Pohlédl jsem na něj útrpně a ptám se: :>A máš na ni pe
nízeřa ——»Já si vydělám,< odpov-í hrdě. ——»A jak si vydělášř.
__ „já soukámlc »A mnoho—li vysoukášjc — »Pět krejcarů
a už jsem si vysoukal na nové šaty a boty,: praví vesele.

Koho by nedojala upřímná a odvážná slova malého dítěte?
A nyní obrázek druhý. ——Přišel jsem k nemocnému. Celá

rodina zůstávala v maličké komůrce, která dříve snad sloužila za
chlév, a ložem všech otep na polo shnilé slámy. Srdce se mi se
vřelo, když viděl jsem tolik bídy. Avšak útrpnost má změnila se
v ošklivost, když zvěděl jsem příčinu a původ té bídy. Otec ——
opilec, matka, ač zdravá — tulačka ——dětí již dospělé živily se
žebrotou a syn — jenž mohl uživiti celou rodinu, žil z toho, co
menší sestry vyžebraly.

Bůh dal jim všem zdravé ruce ku práci, ale oni raději na
tahují je k almužně, zatím, co druzí, často i malé dítky, používají
jich ku poctivé práci.

, Táži se, podaří-li se komu kdy, aby lenoši a lidé pracovití
byli si rovni? A když se mu to podaří, nebude to jen zavedení
nové, horší nespravedlnosti? —

Však Bůh Sám stará se o to, aby spravedlnost ve světě
vládla; »ponižuje pyšné a nuzné z bláta povyšuje—xavidíme každo
denně, jak ten majetek vpokoleních se mění. Zajisté každý z nás
míval nejen zámožné, ale bohaté předky, a směle říci můžeme,
že ti, kdo dnes bohatstvím se honosí, ve druhém ——snad tře—
tím pokolení začnou znovu s prázdnýma, holýma rukama.

Proto katolický křesťan nezakládá si mnoho na majetku
a bohatství, nebot dobře ví, že jen na čas ješt mu od Boha
svěřen.

A Bůh často zkouší nás. Casto to, co sobě člověk krva
vým potem byl zasloužil, ztráví oheň, zničí krupobití nebo jiná
pohroma. '

Bolí taková ztráta, ale člověk bohabojný se zbožným jobem
volá: »Nahý jsem vyšel z lůna matky své, nahý se zas,.: uložím
v lůno země. Hospodin dal, Hospodin vzal, jak se I—Iospodinu
líbilo, tak se stalo, buď jméno Hospodihovo požehnánola

Majetek jest pro lidstvo dobrodiním, držení jeho jest opráv
něné a spravedlivé, ano posvátné, ale jako vše dobré v rukou
nešlechctných stává se zlým a zkázonosným, tak také i majetek
a bohatství. ,

Hledte, jak užitečným kovem jest železo, a přece člověk
zhotovil si ze železa nejen užitečné nástroje, jimiž dobývá chléb,
ale ukul z něho i smrtící zbraně, lCŽ mnohdy pro malicherné pří
činy stápí v kouřící se krvi lidské a tisíce tisíců klesly již usmr—
ceny chladnou ocelí.

Majetek má býti lidstvu dobrodiním a jak často jest nej
horším nepřítelem člověka, a místo požehnání stává se mu kletbou!
A proč to? Poněvadž lidé špatně ho užívají.

Mnozí se domnívají, že jejich bohatství jest proto jen, aby
hodně mohli užívati a na dno vyprázdnítí pohár rozkoší. l'loní
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se po požitcích a zábavách. v bláto házejí dívčí nevinnost a čest.
rukou smělou trhají i posvátný svazek manželský, věrnosti
se posmívají, domnívají se, že jejich bohatství jim k tomu dává
právo. A tak bohatství v rukou jejich stává se smrtící zbraní, již
zabíjejí tělo i duši svou.

Jiní považují bohatství za stu modlu a z nesmírné lakoty
po penězích zapomínají, že s hory Sinai hřměl Bůh také: Nepo
kradeš! Každý prostředek jest jim dobrým, jen když vede k bo
hatství. Jim není hříchem ani lichva, ani podvod, je neobměkči
ani slzy a nářek utiskovaných vdov a sirotků, oni nic nezardíse
studem, "když ukládají krvavým potem skropený peníz dělníka,
pro ně není žádných přikázaní, jejich bohem jsou peníze. A nad
takovými vyřkl Spasitel Své »bědac, o těch praví, že snáze
jest projití velbloudu uchem jehly. než takovému boháči vejíti do
království nebeského. Ano, takový majetek jest krádeží.

A domníváte se, že jsou ti lidé šťastni? Jaký to klam! Da
mokles, dvořenín králův, přál si, aby aspoň jeden den mohl býti
králem. Král uslyšcv to, žádost jeho Splnil. Damokles posazen na krá
lovský trůn a na počest jeho vystrojena stkvělá hostina, při níž
sám král mu posluhoval. Pochvaloval si Damokles, ale uprostřed
hodů maně pohlédne ku Strópu ——a hle — nad hlavou jeho visí
na koňské vlasinč obnažený břitký meč, jenž každým okamžikem
h_i'ozildopadnouti na jeho hlavu. Rázem omrzelo jej vše a přál
51,kdyby již byl s dosahu meče. A takový meč Damoklův vznáší
senad hlavou každého boháče. On k penězům přiložil své srdce,
za ně dal vše, co člověku má býti svato, a proto neustále děsí jej
myšlenka, že by vše zase mohl ztratit, strach ačasto ivýčitky svě
domí ruší jeho spánek a když neštěstím nějakým majetek ztratil,
nedovede snésti ztráty té, obyčejně si zoufá.

Jidáš za peníze zradil svého mistra, krev spravedlivouakonec
jeho? Osidlem se oběsil.

Oč šťastnější takovýchto boháčů byla chudičká rodina v Na
zaretěl

A vraťme se nyní k té naši pohádce. Jak šťastni byli pastýř
s pastýřkou ve své skrovné chaloupce, jak šťasten jest mnohý
člověk, dokud má jen to, co potřebuje k životu, a když domohl
se bohatství, nezřídka jest veta po spokojenosti, po štěstí; čím více
má, tím více sobě žádá a zlato srdce jeho často vkámen promění.

Pravý křesťan ví, že, i když Bůh mu požehnal a statky ve
zdejšími obdařil, učinil jej pouze Svým almužníkem a dal mu bo
hatství proto, aby pomáhal těm svým spolubližním, kteří snad ne—
mocí, stářím nebo neštěstím upadli v nedostatek a bídu.

Slavný apologeta a spisovatel \Veiss praví: »Hle, jiní platí
tobě. žes pronajal jim dům neb polí lán. Jsi přísný na své příjmy,
ale jak ty dluh svůj Bohu zaplatíš? Vždyť Bůh to vše ti je
nom pronajal. Hle, tam zástup chudých čeká, jim aspoň úrok
můžeš dátlc

Nuže, odváděl jsi dosud správně ten svůj úrok chudým?
Zpytuj srdce své, pohlédni tam na kříž, pozvedni ruku k přísaze
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a odpověz: Nepromrhal jsi snad zbytečně svého majetku, tak že
k stáří budeš žebrákem? Shromáždil jsi poctivě a spravedlivě svůj
majetek? Ci snad tvé svědomí tě z krádeže, z podvodu či lichvy
viní? -— „A pak posp š a s nábožným Zacheem skroušeně volej:
»Pane, polovici svého (nespravedlivého) statku dám chudým a okla
mal-li jsem koho v čem, nahradím čtvernásoblx

Neboť jenom pak, když náhradu učiníš a vrátíš statek ne
právem nabytý, majetek ukradený, uslyšíš slova Spasitelova: »Dnes
stalo se spasení domu tomuto, protože i on jest syn Abrahamův
(t. j. spravedlivý).a Amen.

llI.

»Hospodin dal, Hospodin vzal; 'jak se
Hospodinu líbilo, tak se stalo, bud'
jméno Hospodinovo požehnáno.:

Job. ], 21.

Když židé úpěli v zajetí Assyrském ve městě Ninive, žil mezi
nimi zbožný muž Tobiáš, se svou manželkou a synem.

Když cítil, že blíží/se konec jeho života, poslal syna svého
do Ráges, města médského, aby tam vymohl zaplacení dluhu.
Tobiáš odešel provázen andělem Rafaelem, ale dlouho se nevracel.

Pln starosti pravil otec jeho: »Proč asi mešká syn můj. aneb
proč ho tam drží? Snad umřel Gabel a není žádného, ježto by
jemu navrátil penízeř'c -— I počal se rmoutiti velmi on i Anna
manželka jeho s ním a počali oba dva plakati proto, že v den
určitý nevrátil se syn jejich k nim. Plakala tedy matka jeho plá
čem neukojitelným a říkala: »Běda! běda mně, synu' můj! Proč
_jsmc tě pustili na cestu, světlo očí našich, hůl starosti naší, potě
šení života našeho, naděje potomků našich,> Všeckov tobě samém
majíce, neměli jsme tě pustiti od sebela

Tobiáš sice ji napomínal: »Mlč a nermuť se, zdráv jest syn
náš, dosti věrný jest muž ten, s kterým jsme jej poslalix Ona
ale nižádným způsobem nemohla se upokojiti, ale na každý den
vybíhajíc hleděla vůkol a obcházela po cestách všech, kterými na
dála se, že tudy půjde, aby zdaleka uzřela ho, když by se zase
navracoval. , '

Takový byl zármutek nešťastné matky, která přece měla aspoň
naději, že syn její se vrátí. ——A nyní představte si zbožného joba.

Ráno vstává ještě jako muž zámožný — šťastný otec sedmi
synův a tří dcer, přináší Bohu za ně oběti, a než den chýlí se
k západu, stojí zde jako osiřelý žebrák; dům, v němž hodovaly jeho
dítky, vichrem rozvalen, a v ssutinách jeho hrozná smrt stihla
všech deset jeho dítek.

Děsí nás úder blesku, když provázen rachotem bouře, avšak
dech sevnás zatají a ztrnulí stojíme, udeřil—liblesk rázem, z čistajasna.

\
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Bolestná jest ztráta dítek po dlouhé nemoci, ale zdrcující,
téměř zoufalá při náhlé, neočekávané smrti. jaká, byla as bolest
jobova, jenž ne jedno, ale všecky dítky své ztratil rázem, v jedi
ném okamžiku!

Vy, drazí v Kristu, kdož stáli jste již nad hrobem svých
dítek, snad aspoň 2 části dovedete cítiti s nešťastným těžce zkou—
šeným jobem, ale celou tíhu jeho bolesti nikdo z nás nepocítí.

A hle, tak těžce zkoušený muž v bolesti své u Boha hledá
útěchy, na zem klesá a ruce své k nebi spínaje volá: »Hospodin
dal, Hospodin vzal. jak se Ilospodinu líbilo, tak se stalo, bud“
jméno Hospodinovo požehnánolc

jako joba, tak navštěvuje a zkouší Bůh často i—rodiče kře—
sťanské a odjímá jim útěchu a podporu jejich stáří — dítky.

Jako matka Tobiášova, tak i mnohá matka křesťanskástou
žebností očekává návrat svého syna neb dcery, kteří odešli do
světa hledat si chleba, spláčem v modlitbách svých na ně vzpo
míná, počítá dny, ano hodinyjejich návratu, spěchá jim vstříc . .

Rodiče posílají do světa své dítky plné zdraví, v kvetoucím
mládí, a často místo zbožného syna vrací se jim domů zpustlý,
zhýralý vyžilec, jenž posměch si činí zjeiich zbožnosti, místo kve
toucí nevinné dívky přichází domů marnivá poběhlice, místo ra
dosti nesouc svým rodičům znak své hanby — ———

Měl jsem syna, hodného syna, zalká tu otec; měla jsem
dobrou, počestnou dceru, lomí rukama matka, svět nám je zničil!
A kdyby snad tam v daleké cizině byli zemřeli, byla by bolest
rodičů menší, než když takto se jim vrátili.

Nejsou to nyní bohužel řídké případy, a proto chci pro
mluviti dnes o tom, jak máte vychovávati své dítky,
abyste nemusili oplakávati je živé, aby nebyly pro
vás ztraceny před smrtí, a jak máte snášeti jejich
ztrátu, když BůhjekSobě povolal. '

Pojednání
Každému z vás líbí se krásný, umělecky provedený obraz.

A víte-li pak, jak sobě malíř počíná, chtěje obraz vymalovati?
Nejprve přemýšlí, uvažuje, co obraz ten má představovati. Když
našel vhodnou myšlenku, ideu pro svůj obraz, shledává vzory,
podle nichž by na obraze tom pracoval, vyhledává obrazu tomu
vhodné osoby, jimž říká modely, činí si náčrtky, které snad sto
kráte mění, a když konečně povedl se mu náčrtek, který nejlépe
vyhovuje jeho myšlénce, přikročí ku práci vlastní.

Před ním napjato čisté plátno; na ně nejprve tužkou neb
uhlem si kreslí hlavní tvary své myšlénky a pak teprve pokládá
jednotlivé barvy.

Pracuje zvolna; každou "chvilku poodstoupí, pozoruje obraz
zdáli, pozorně rozděluje světla a stíny, neustále přemýšlí, jak by
kterou část provedl lépe, dokonaleji. První pohled z rána věnuje
svému obrazu, a než prací unaven štětec odloží, znovu zkoumá.
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co právě byl dokončil, opravuje, až podaří se mu dílo tak, jak si
je myslil. A čím lépe a pravdivěji podařilo se mu znázorniti svou
myšlenku, čím malcbněji barvy uspořádal, čím pravidelněji světla
a stíny rozdělil, tím krásnější je jeho obraz, tím včtším umělcem.

Podivíte se zajisté, že chci vás dnes učiti malířství, ale sle
dujte, prosím, pozorně má slova.

Malé dítko jest čisté, nevinné, jeho srdce jest jako čistý list
papíru a záleží na tom, co na něj napíšeš.

Duše dítka jest jako plátno malíře, a na něm namalovati se
má obraz Boží. A umělcem, malířem jsou rodiče a vychovatelé
toho dítka.

Práce jejich v jistém ohledu jest snadnější, neboť myšlenku
ku svému obrazu mají, má býti obrazem Božím! -— Vzorů, mo
delů k té práci mají hojnost, to jsou svatí a světice Boží, abarvy,
jimiž toho docílí, to jsou ctnosti, které vštěpují vútlá srdce dítka.
— V mnohém však práce rodičů jest nesnadnějši; malíř, když
chybu na svém obraze udělal, snadnojimůžc opraviti, ale pochy
bené vychování dá se těžko napraviti a nad to dítě přináší s sebou
na svět často mnohé zděděné vady a náklonnosti, které mnohdy
ani při vší péči nelze odstraniti.

Nuže, táži se vás, vy otcověa matky, co chcete míti ze svých
dítek? A snad všichni mi odpovíte: Chceme z nich míti řádně
a poctivé lidi, chceme z nich míti rázné, pevné a statečné muže,
rozšafné, moudré a počestně ženy; chceme si vychovati z nich
vděčně dítky, které by v našem stáří o nás pečovaly, s láskou
ošetřovaly a k smrti nám dosloužily. A k tomu dodávám já:
A to se vám nepodaří, nebudete-li hleděti především vychovati
z nich zbožné křesťany, rozhodné a rázné katolíky!

Zavládla nyní v lidské společnosti veliká lhostejnost nábo
ženská, ano úplná nevěra vyhlašována za vrchol vší mo zdrosti
a osvěty. — Náboženství a jeho vznešeně pravdy vyhlašovány za
pohádky; není prý věčnosti, s tělem zahyne i duše, hrob učiní
všemu konec. Není odměny ani trestu po smrti, konec člověka
jest prý úplně stejný se smrtí zvířete.

A v těchto bludných zásadách má býti vychována i mládež!
Tím jedem otravována srdce a duše mládeže na školách středních
a vysokých, ano v duchu tom zřízeny v některých zemích i školy
obecně. Náboženství z nich úplně odstraněno a výsledek? Zpust—
lost a znemravnělost mládeže.

Pohlédněme do zemí těch a zhrozimese účinků školy bez—
náboženské.

Ve Francii hned po odstranění náboženství ze škol ozýval
se nářek na pustnutí mládeže. V roce 1886 před soudy francouz
skými pro zločiny obžalováno 23.000, v roce l887 již 27.000
a v roce 1889—38000 dětí. Od roku 1889—1891 zatčeno pouze
v Paříži 53.000 děti pro zločiny nemravnosti. Roku 1892 bylo ve
Francii spácháno od dětí 115 vražd a 4213 poranění.

Hrozná to skutečnost! Hle, tam vede vychováni bez nábo
ženství a zcela právem. Není-li života po smrti, není—liodměny
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a trestu, co zadrží ruku kvraždě se zvedající? ]e-li konec člověka
stejný s koncem zvířete, proč by člověk odpíral si všech mož
ných zvířecích požitků? A kam dospějeme s takovým učením?

Svatý otec Lev XIII. k tomu odpovídá: >Když nejvyšším
a věčným zákonem, příkazem nebo zákazem Božím se pohrdá,
musi občanská společnost v základech svých otřesena býti.<<

Pak bude také konec té vznešené ,lásky rodičů k dětem
a dětí k rodičům.

Pozorujte život zvířat; staří ošetřují svá mláďata, dokud sama
se nemohou uživiti; sotva však z hnízda vylétla, jest konec, pře
stává všechen dalši jejich styk; staří vykonali svoji povinnost,
mladí odlétli, aby nikdy se s nimi neshledali.

A lidé bez Boha, bez víry jsou horší zvířat, vždyť veřejně
hlásají a učí ——až bude ten společný stát, kde bude prý úplná
rovnost všech lidí ——pak přestane i starost o děti ——o ty se
bude starati stát -—budou vychovány ve veřejných opatrovnách
společně ——a jak? Tot malá starost, děti nebudou znáti svých
rodičů, rodiče dítek, a pak bude ten slibovaný ráj!

Alban Stolz vypravuje o jedné matce, že s dítkem svým
byla vyvržena na pustý 'ostrov. Zde ubohá neměla chleba ani
vody pro sebe ani pro dítko.

Smrti své se neleká, než nechce zřiti dítko své umírati.
V zoufalosti nalezený hřebík vráží si do prsou. Z rány prýští
krev a k ní přikládá ústa svého dítka, by je, krví svou napojila.

Ano, taková jest láska mateřská, obětuje vše, i život svůj,
aby dítko své zachránila.

Matka dítko své v bolestech zrodila, co vzdechů a slz pro
lila u lůžka jeho, co se o ně nastarala, a pak by neměla míti
práva objati své dítko, s ním se potěšiti?

A když by se roznemohlo, snad i k smrti pracovalo, ne
směla by pohladit jeho tváře, pocelovat rozpáleného líčka, ani
snad očí mu zatlačit? A kdo chce jí vzít to právo? Budoucí spo—
lečnost — stát bez Boha a bez víry.

A to že chcete vy, křesťanské matky, po tom že toužíte vy.
křesťanští rodiče? Nikoliv, a bohudík doba ta jest snad dosud
daleka a aby nikdy se neuskutečnila, k tomu jest vaší povinností
pracovati !

A jak, když budete vychovávati své dítky v bázni Boží?
Cíl člověka není zde na zemi, zde není pravý domov náš.
Víra naše slavně hlásá, že jest život po smrti, že nesmrtelná

jest duše lidská a přichází před soud Boha vševědoucího a spra
vedlivého, aby tam přijala odměnu či trest za své skutky.

Proto již ve Starém Zákoně napomíná matka synů macha—
bejských nejmladšího syna svého, jemuž král Antioch sliboval, že
jej učiní bohatým a šťastným, zapře-li Boha svého a pravi mu:
:Prosím tě. dítě mé, pohlédni vzhůru a pozoruj nebe a zemi
i všecko, což na nich jest, a poznej, že Bůh všecko to z ničeho
učinil. A protož neboj se toho kata. ale hoden jsa bratří svých
podstup smrt, abych tě v životě věčném s bratřími zase nalezlalc
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A zbožný Tobiáš mluví-k svému synu: »Po všecky dny
života svého měj Boha v paměti a varuj se, abys nikdy nesvolil
ke hříchu a neopustil některého přikázání Božíholc

A rovněž tak k životu zbožnému vedou své dítky i rodiče
křesťanští. vždyť vědí. že. budou—li dítky jejich báti se Boha.
budou poslušny i rodičův, & srdce planoucí láskou k Bohu v úctě
chovati a s láskou ošetřovati bude i své rodiče.

Vždyť v knize Sirach čteme: »Kdo se bojí Pána, ctí rodiče,
a jako pánům bude sloužiti těm, kteří jej zrodili.c 3, 8.

již v první řeči své jsem pravil, že srdce lidské neustále
jest zmítáno náruživostí & vášní, která zaslepuje rozum, ku zlému
vede vůli člověka.

A to jeví se hned v útlém dětství.
Zahradník dbalý o svou zahradu neustále obchází a prohlíží

stromky ve své štěpnici, aby neužitečné výhonky odřízl, a tak
mají činiti i moudří rodiče. Povinností jejich jest, aby dítky svě
napomínali, kárali a, nepomůže-li slovo, i trestali.

A tu často rodiče dopouštějí se dvojí chyby. jedni jsouce
po celý den zaměstnáni dítek svých si téměř nevšímají, aby měli
pokoj a nemusili se zlobiti, svých dírek netrestají, chyby jejich
jim promíjejí, ano často i svévolné jejich činy a skutky schvalují
domnívajíce se, že se v nich jeví bysrrý a čilý duch jejich dítka.
Oni všecku starost o vychování svých dítek ponechávají škole.

A co si má s nimi počíti učitel? Do školy přijdou mu děti
zanedbané, mravně zpustlé, které často ani té nejkratší modlitby
nedovedou; jak mohou pak prospívati v učení? A běda učiteli,
kdyby nezbedu potrestal! Rozhorlený a uražený otec, pošetilá a
nemoudrá matka hned pospíchají svému mazlíčkovi na pomoc a
místo co by měli býti svědomitému učiteli vděčni, říkávají dětem:
jen se nedej, on tě nesmí potrestat a, potrestá—li tě, jen mi to
řekni, já si na něj dojdu! (Zde se může uvésti specielní případ
z vlastní zkušenosti)

A co má činiti ubohý učitel? Zákony naše školní jsou bo—
hužel takové,- že by mohl přijíti i o chléb, a tak je'st proti zlovůli
svých svěřenců bezbranným.
_ Táži se: a tak chcete vychovati ze svých dítek řádné lidi?
Tak chcete si vychovati vděčné a dobré dítky?

Mnozí rodiče sice trestají své dítky, ale jak?
Když se otec s matkou neshodnou, povadí, odnesou to

dítky. Když někdo je rozhněvá, tu ve zlosti a vzteku zbijí své
dítky, dítě vyjeveně se rozhlíží, neví, proč jest trestáno, a jaký
div, že srdce jejich se zatxrdí proti svému otci neb matce, ono
v nich vidí ne laskavé rodiče, ale své tyrany, od nichž často do—
stane více ran než chleba. jaký div, že mimovolně ruka toho
dítěte v pěst sexsvírá a čeká, až jen doroste, aby svému otci neb
matce mohl odplatit?

Tresci sve dítky, ale jen tehdy, když si trestu zaslouží, a
trestej je s láskou. Sv. Rehoř praví: Na rukou nositi (milovati)
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musíme ty, které trestáme, a trestati musíme ty, které na rukou
nosíme.

Ale ani tresty nepomohou, nebudou li rodiče dětem svým před
cházeti dobrým příkladem.

Tak to činíval můj otec, moje matka, říkávají lidé, a jak
žili rodiče, tak žijí obyčejně i děti. —- A jak děsný obraz by se
zjevil před našima očima, kdybychom pohlédli do mnohých rodin!
Místo modlitby zaslechli bychom klení a rouhání, otec dítky po
sílá do kostela a sám sedí v hospodě; nabádá je k šetrnosti a
propijc často poslední groš; odděluje jim chléb, aby navykaly
střídmosti, a sám vrací se domů či lépe vrávorá úplně. zpit. Chce
míti dítky čisté a nevinné a pronáší před nimi nejoplzlejší řeči.
sám brodí se v kalu smilstva a cizoložství a pak se diví, že syn
nebo dcera se zapomněli, a tak shovívavý ku svým hříchům pak
děti své proklíná. _

Avšak často se stává, že rodiče vzorný život vedou, chrání
se, aby sami v ničem dítkám svým nedali pohoršení, pečlivě je
vychovali, poslali je do světa zbožné, čisté a nevinné, a když se
domů vrátily, tu s pláčem zvolají: Tohle že jest můj syn, tohle
že jest má dcera, to jsou ty dítky, na nichž jsem si tolik za
kládal? To jest ta chlouba a pýcha mých šedin, proto jsem do
krve pro ně strádal a pracoval,) -— Ne. to není můj syn, to není
má dcera ————

Bohužel jsou zlí soudruhové; zlá společnost, špatné knihy a
noviny a jimi probuzené náruživosti je zkazily a zničily. A proto,
milí rodičové křesťanští, bděte nad svými dítkami, i když dospěly,
varujte je špatně společnosti, nedávejtejich do služby neb na učení
tam, kde víte, že by se zkazily, a nemůžete-li jinak, vroucně se
za ně modlete jako svatá Monika za svého Augustina, aby Bůh
Sám jich chránil, kde ochrana vaše nestačí, a když zbloudilý, aby
na pravou cestu je uvedl.

jistý missionář v daleké Indii pokřtil divocha dobromyslného.
když jej byl vycvičil ve víře a podal mu tělo Páně. Missionář
šel dále a když po roce zase přišel v tu krajinu, přichvátal po—
křtěný divoch žádaje, aby mu podal kněz zase tělo Páně. »S ra
dostí to učiním,x praví missionář, »musíš se ale dříve vyznati
z hříchů, jakých jsi se snad v tom roce dopustillc ,Jak, otče?
podivil se divoch, ,zdaž může kdo býti neposlušen Boha, kdo
poznal neskonalou jeho lásku?“

A já příběh ten obracím na vás, vy synové a dcery, a táži se:
jak, což může se dítko tak zapomenoutiaza všecku tu lásku a péči
rodičův o ně jim zármuteka snad i hanbu způsobit? O, rozpomeň
se na všecko to dobré, jež ti prokázali, sečti ty slzy, které pro
tebe prolili, slyš ty zbožné jejich vzdcchy, které za tebe vysílají
k nebesům, pohled v tu ustaranou, vrásčitou jejich tvář, viz tu
mozolovitou ruku, která tak ochotně pro tebe pracovala, a pak
zajisté ve vroucí lásce a vděčnosti ji upřímně synovsky políbíš.
Slyš napomenutí moudrého Sii-acha: »Synu, ujmi se v stáří otce
svého a nezarmucuj ho v životě jeho &, zemdlí—li na rozumu, ne—
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pohrdej jím v síle (a mladosti své), neboť milosrdenství. otci pro
kázaně nebude v zapomenutílc 3, 15.

Castokrát rodiče tak jako nábožný job zkoušení bývají
i ztrátou dítek. S bolestí a pláčem provázejí je ku hrobu.

Když David uslyšel, že zabit byl syn jeho Absolon, zarmoutil
se velmi a plakal a volal: »Synu můj Absolone, Absolone, synu
můj! O, kéž by Bůh byl dal, abych já byl umřel za tebe! Abso—
lone, synu můj, () synu můj Absolonelc A nedal se potěšiti.

Veliký bývá zármutek rodičů nad ztrátou dítka, ale přátelé,
co Bůh činí, dobře činí. Kdo ví, nebyl-li by tvůj syn či dcera
také nezdárným Absolonem, jenž by se snad jednou tak zapo
menul, že by i proti tobě samému byl vztáhl ruku svou?

Veliký, nekonečný bývá zármutek stařičkých rodičů, když
rukou třesoucí házejí hroudu na rakev, v níž pochován zdárný
syn neb dcera, kteří byli pýchou jejich života, kteří pečlivě je
ošetřovali; byli oporou a jedinou útěchou neutěšeného'jejich stáří.
V ně skládali všecku svou naději, v nich viděli Sebe žíti dál, a ta
zelená naděje jejich uvadla ta radost jejich “stářípohřbena v lůně
země.

Pohledte v bolu svém na kříž! Na něm dokonával Syn nej
vzornější, nejpečlivější a dokonává v hrozných bolestech; a Matka
stojí pod křížem sama, opuštěna, Pohaslo to zářivé oko jejího
Syna, sklonila se hlava, jižvmateřské lásce své líbávala, ku dřevu
kříže přibity ruce, které ji hladívaly, probodeno srdce, to srdce,
jež láskou svou celý svět oblažovalo, dokonán život jejího Syna
jediného —- a co učinila Matka'PáněP

Veliká byla bolest její. ale dle slov Písma svatého stála!
Ona neklesala, ona nezoufala, stála!

_ A dle příkladu jejího také i rodiče křesťanští nezoufají nad
ztrátou svých dítek, oni v bolesti své útěchu hledají u kříže Spa
sitelova, oni s Matkou Páně trpělivě tu zkousku Bohem jim ulo
ženou nesou a s nábožným ]obem volají: »Bůh dal, Bůh vzal,
jak se Hospodinu líbilo, tak se stalo, buď jméno HOSpOdinOVO
požehnánolc Amen. 
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Katechese pro první třídu obecné Školy
pětitřídné.

Dle pražské osnovy z roku 1888.
Napsal KLEMENT MARKRAB.

(Pokračování.)

VIl.

Milé dítky! Pán Bůh Stvořil všecky věci na nebi i na zemi
v šesti dnech. Naposled stvořil muže, kterému dal jméno Adam,
a-pak ženu, teré dal Adam jméno Eva.

Tyto dva lidi stvořil Pán Bůh zcela jinak, než ostatní tvory.
Když chtěl stvoříti slunce, řekl: »Ať je slunce let A hned bylo
a svítilo slunce. Pak řekl: »At' jsou ptáci v povětří, ať.jsou i'yby
ve vodách. at“jsou zvířata na zemi!: A hned to všecko bylo. Ale
když chtěl stvořiti Pán Bůh Adama, řekl: »Učíňme člověka
k obrazu a podobenství svému; at panuje nade všemi tvory na
zemi.a _Iakže to řekl Pán Bůh? (Opakuje se několikrám

'Vidíte, děti: ten nový tvor měl býti obrazem Božím
a podobenstvím Božím. Co je to? Clověkmělbýti podoben
Pánu Bohu, jako tento obraz je podoben . . . . (konkretní příklad
ze školní světnice). A měl panovati nade všemi tvory na zemi
místo Pána Boha, jako jeho náměstek aneb vladař.

Potom učinilPán Bůh tělo Adamovo z hlíny zemské
a vdechl do něho duši. Odkud bylo tedy tělo Adamovo? Ze
země. A odkúd byla duše Adamova? Od Pána Boha. A jako
Adam, tak i každý jiný člověk je složen z těla a z duše. Tělo je
ze země a proto musí do země se navrátiti. To se stane, až
umřeme. Tělo se uloží'do hrobua vhrobě shnije, až zbudezněho
jenom prach. A když tělo umře, vyjde z něho duše a odejde
k Pánu Bohu a bude živa vždy, bez konce. Smrt přijde jenom
na tělo; na duši nepřijde. Jaká je tedy naše duše? ——Nesmrtelná.
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A Pán Bůh je také takový. Na Něho také nikdy smrt ne—
přijde. jak dlouho bude Pán Bůh? — Vždy.

Naše duše je tedy podobna Pánu Bohu. jak jsme tedy všickni
stvořeni? ——K obrazu a podobenství Božímu.

Adam byl na zemi sám. I řekl Pán Bůh: »Není dobré, aby
byl člověk samoten; učiňmež ještě jednoho tvora podobného Ada—
movi.: Poslal tedy Pán Bůh tvrdý sen na Adama. A když Adam
usnul, vyňal z jeho těla jedno žebro a učinil ztoho žebra
ženu. Když procitl Adam ze sua, přivedl k němu Pán Bůh ženu.
Adam radoval se, že není samoten, a dal své ženě jméno Eva.

jak pojmenoval Adam svou ženu? — Eva. „
Z čeho učinil Pán Bůh Evu? — Ze žebra Adamova.
Kdy se to stalo? — Když Adam usnul.
Proč stvořil Pán Bůh ženu? — Aby nebyl Adam samoten.
Ano, Pán Bůh to řekl Sám. Kterak? —- »Není dobré, aby

byl člověk samotcn; učiňmež ještě jednoho tvora podobného
Adamovh

Dobře si pamatujte, děti, kterak se jmenovali první dva lidé.
jmenovali se Adam a Eva. *

Adam a Eva byli velmi šťastni. Duše jejich byla
čistá a krásná, jako duše andělů; byli tedy dobří a svatí, jako
byli na počátku všickni andělé. Tělo jejich bylo zdravé, silné
a krásné; necítili nikdy hladu ani žízně, bolesti ani starosti, nikdy
nestonali, neplakali. Byli v ráji. Byla to veliká a krásná zahrada,
a v té zahradě bylo stromoví, kteréž vydávalo chutné ovoce.
V této zahradě Adam a Eva pracovali, kopali, pleli, sázeli, zalé
vali; ale práce jejich byla lehounká, nikdy se při ní příliš neu dý
chali a nezapotili. Vráji byla také rozličná zvířata, ale žádné zvíře
lidem se neprotivilo a jim neškodilo, aniv had a lev. Byla to ra
dost, že? jací že byli Adam a Eva? -— Sťastnr.

Proč byli šťastni? jací byli podle duše? ——-Dobří, svatí.
A jací byli podle těla. — Zdraví, silní, krásní.
Kde byli? ——V ráji?
Co byl ráj? — Veliká a krásná zahrada;
Co bylo v ráji? ——Stromoví, kteréž vydávalo chutné ovoce.
A co ještě? — Rozličná zvířata, ale žádné nebylo k nim zlé.
Ale to nebyly ještě všecky radosti. Největší radost jejich

byla ta, že se jim Pán Bůh ukazoval a s nimi mlu
víval jako otec s dětmi. A co povídal Pán Bůh Adamovi
a Evě? Povídal jím, jaký jest a jak se mají k němu chovati.
Ríkával jim: »Zůstanete-li dobří, budete vždy šťastni. já vás budu
milovati a vy nikdy nezemřete, ale přijdete po čase ke mně do
nebo s duší i s tělem. Ano, tak bude též vašim potomkům, t. j.
lidem, kteří budou na zemi potom. Važte si toho!< říkával Pán
Bůh Adamovi a Evě.

Cože bylo největším štěstím Adama a Evy? — To, že se
jim Pán Bůh ukazoval a s nimi mluvíval.

A co jim slíbil? ——Slíbil jim, že je bude milovati a že je
vezme k Sobě do nebe s duší i s tělem
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A komu mělo býti ještě dobře? — Potomkům Adama
& Evy.

Kdo to je, potomci Adama a Evy? -— To jsou všickni lidé,
kteří jsou na zemi potom.

Ano to jsou, milé dítky, všickni ostatní lidé. Všickni lidé
jsou potomci Adama a Evy. Adam a Eva jsou tedy rodiče
všech lidí, první rodiče, prarodiče. Naši prarodičebyli
šťastni. dokud byli dobří. A největší štěstí jejich bylo, že je Pán
Bůh miloval. Tak i vás bude Pán Bůh milovati, dokud budete
dobrými ditkami. Dá vám radost v srdci. Pamatujte si tedy (co
máte v'ťítance č. 24. str. 78.): 

»Srdéčko mi tluče v tělíčku;
to má rádo otce, matičku.
Vite-li, odkud to srdéčko mám?
Dobrý Pán Bůh mi je daroval,
abych ze všeho se radoval,
vůkol co pěkného ve světě znám.:

VIII.

Milé dítky! O kom jsem vám vypravoval naposled? -—
O Adamovi a Evě.

Kdo pak to byl? ——To byli první lidé. „_
Jinak jak řeknete? — První rodiče aneb prarodiče.
Kterak stvořil Pán Bůh Adama? — Nejprve řekl Pán Bůh:

»Učiňme člověka k obrazu a podobenství svému; ať panuje nade
všemi tvory na zemi!: Potom učinil Pán Bůh tělo Adamovo
z hlíny zemské a vdechl do něho duši.

Jaká byla duše Adamova? ——Ne—mrtelná.
A jaká jest duše všech ostatních lidí? — Také nesmrtelná.
A kterak stvořil Pán Bůh Evu? ——Pán Bůh poslal tvrdý sen

na Adama, a když Adam usnul, vyňal z jeho těla jedno žebro,
a z toho žebra učinil tělo Evy.

jací byli .Adam a Eva? ——Velmi šťastni.
Proč byli velmi šťastni? jací byli podle duše? ——Dobří, svatí.
A jací byli podle těla? _— Krásni, zdravi, silní.
A kde byli Adam a Eva? ——V ráji.
Co byl ráj? —+To byla veliká a krásná zahrada, ve které

bylo mnoho stromů s chutným ovocem.
A co ještě tam bylo?— Rozličná zvířata, ale nebyla zlá k nim.
Proč ještě byli šťastni Adam a Eva? — Protože se jim Pán

Bůh ukazoval a s nimi mluvíval.
A co jim slíbil? ——Slíbil jim, zůstanou-li dobří, že je bude

milovati, že si je vezme k Sobě do nebe s duší i s tělem, a že to
všecko budou míti ijejich potomci.

Což dal tedy Pán Bůh prvnim rodičům? Dal jim samé dobré
věci. Co jim dal.> Duši nesmrtelnou, svatou, tělo krásně, zdravé,
silné. Dal jim ráj, v tom ráji chutné ovoce, lehkou práci, pokoj
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od zvířat a mnoho radostí. A slíbil jim, že nikdy neumrou, že se
budou míti dobře vždycky. Tolik dobrých věcí dal Pán Bůh
prvním lidem. A nutil Ho k tomu někdo? Nenutil. Pán Bůh dal
prvním lidem všecko dobré Sám od Sebe. A tak, milé dítky. činí
Pán Bůh po všecky časy. I nám všem dává Pán Bůh dobré věci
Sám od Sebe. Co pak dal každému z nás? Tělo, zdravé údy
a smysly, zrak, sluch . . . pak co potřebujete, abyste byly živy,
pokrm, nápoj, oděv, přístřeší . . . Mimo to duši a co potřebujete
pro ní, rodiče, učitele, anděla strážce, učení, napomínání....
A všecky ty dobré věci dala dává vám Bůh Sám od Sebe. lotec
dává vám dobré věci sám od sebe . . . jaký je k vám? Dobrotivý.
AlePán Bůh dává dobré věci Sám od Sebe všem lidem,
ano i všem ostatním tvorům, bylinám vzrůst, krásu, vůni,
listí, květ, ovoce, zvířatůmsílu, rychlost, ochranu, pokrm; je tedy
nej výš dobrotivý.

jaký je Pán Bůh? ——Nejvýš dobrotivý.
Proč? —- Protože dává dobré věci všem tvorům.
Kterým tvorům nejvíce? — Nejvíce nám lidem.
A kterak? — Sám od Sebe.
jak pak je vám, děti, když si pomyslíte, že vám dal váš

otec tolik dobrých věcí, a že vám dává dobré věci stále, každo
denně, a to sám od sebe? Není-li pravda. že máte svého otce
rády, že máte z něho radost? Ano, věřím vám. A když máte
ze svého otce radost, co mu musíte činiti? Také radost. A čím
způsobíte radost svému otci? Když budete činiti, co vám otec
poroučí, rády a hned, když budete poslušný. ——Ale ještě více
dobrých věcí dal a dává vám Pán Bůh. A co vám dávají vaši
rodiče, to mají oni od Pána Boha. jak je vám při tom pomyšlení?
Co cítíte ve své duši, ve svém srdéčku? ——Radost.

A z koho máte tuto radost? Z Pána Boha.
A když máte radost z Pána Boha, co musíte činiti jemu? —

Také radost.
A čím to dokážete, že činíte radost Pánu Bohu? — Když

budeme činiti rády a hned, co nám přikazuje, když budeme po—
slušny.

Když máme z někoho radost a radost mu činíme, milujeme
ho. Vy, dítky, milujete svého otce, svou matku, své bratry . . .
Koho milujete mezi lidmi nejvíce? — Svého otce, svou matku.

A proč? ——Protože jsou dobrotivi.
Když však žádný otec není tak dobrotiv, jako Pán Bůh,

máme H 0 milovati více než otce a matku, více než bratry
a sestry, více než všecko, co nás těší, nade všecko. jak že
máme mílovati Pána Boha? ——Nade všecko.

A proč? — Protože je nejvýš dobrotivý.
Tak miloval Pána Boha Samuel. Pamatujete, co jsem vám

o něm povídal? Samuel miloval svého otce i svou matku, proto
jich poslouchal; miloval také velebného pána, ku kterému ho
přivedli rodiče. Ale ještě více miloval Pána Boha. Proto neplakal
když ho rodiče opustili a nechali u toho velebného pána. Vzpo:
Rádce duchovní. 19
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mínal často na své rodiče, ale ještě častěji na Pána Boha. Věděl,
že je Pán Bůh nejvýš dobrotivý, že mu dává dobré věci každý
den. Proto každý den, jak vstal a urnyl se a oblékl, poklekl na
kolena a děkoval Pánu Bohu za všecky Jeho dary, za všecka Jeho
dobrodiní, zvlášť za to, že ho chránil v noci od zlého. A tak
činíval Samuel i každý den na večer. Vždycky poklekl a děkoval
Pánu Bohu za dary, kteréž mu dal ve dne . . . — A tak musíte
činiti, milí žáčkové,i vy. Musíte děkovati' Pánu Bohu za
Jeho dobrodiní každý den ráno i na večer. Proč? ——Protože
nám dává každý den pokrm, nápoj. zdraví, ochranu . ..

A když chcete, aby vám dal Pán Bůh tyto a jiné dary
i zítra a pozejtří a později, musíte Ho každý den, z rána'i na
večer, za dary Jeho také prositi. Budete tak činiti?——Ano.

Když budete Pánu Bohu děkovati a Jeho prositi, budete
mluviti s Pánem Bohem. A to je, jak již víte, modlitba. Ať se
tedy modlíte každý den, ráno i večer. Kdo se nemodlí, podobá
se krávě, koni, kočce a jiným zvířatům; zvíře vstane ráno a ne
modlí se, jde spat a nemodlí se. Proč? Zvíře nemá rozumu, neví
o Pánu Bohu. Ale vy, víte, proto se modlete . . . (Poku)
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Kdo vykazuje dle práva na obecním katolickém
hřbitově místo pro sebevrahy?

Scléluje Dr). ANT. BRYCI—ITA.
(Dokončení)

V pravdě však neběží dotyčným obecním orgánům ani tak
o otázku zdravotní, ba ani o výlučnou správu obecního
hřbitova, vždyť je známo, jak bývá obecní správa vůbec někdy
spořádána, nýbrž jak zkušenost neklamné dosvědčuje, o n ěco
zcela jiného, co s řízením hřbitova & veřejným zdravotnictvím
nemá — nic společného. Ohlédneme-lí se totiž po mnohé obci
poněkud bedlivěji, přesvědčíme se mnohdy až příliš, že příslušní
orgánové nejsou právě tak přílišné bděli a s veřejným zdravotni—
ctvím tak přísně to neberou,') jak toho mnohé nedostatky,
často i zlořády v tomto ohledu mnohdy i více, než bychom
si přáli, dosvědčují. Podobně nebývá správa obecních hřbitovů
prosta všech vad a nepřístojností, jež bijí navštěvovatelejich
do očí, z čeho jde, že moment samosprávy a veřejného zdravot—
nictví bude v naší otázce sotva rozhodujícím. Příčinu třeba tudíž
hledati jinde. (

Při vší totiž náboženské vlažnosti & netečnosti zachovalo se
v lidu a i v těch vrstvách, jež náboženstvím příliš se nezabývají,
přece ještě tolik přirozené slušnosti a počestnosti, že veřejné mí
nění považuje odepření církevního pohřbu a docela pocho
vání na místě od „ostatních hrobů odděleném za něco ne

') Stačí zmíniti se o podzemních a sklepních bytech, o bytech tak
přeplnčných, že je v nich vzduch přímo morový a zdraví nejvýš škodlivý —
o zvláštní. »čistotčc v mnohých domech -—o veřejných stokách atd. laké
tu pole činností pro policejní dozor a veřejné zdravotnictví, aniž by třeba

tčylg p'řibírati funkce cizí a rozšiřovatii obor působnosti obce na úkorír ve.

19*
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ctného a potupnéhofz) Aby potupa, již zemřelýsvým ne
blahým činem na sebe a své příbuzenstvo uvalil a památku svou
i svých přináležejících na vždy zneuctil, co možná se seslabila,
hledí se nejprve všemožným. obyčejně málo poctivým způsobem
(lží, úskokem všeho druhu, vyhrůžkami a t. p.) církevní pohřeb
za každou cenu vynutiti.3) Pakliže pokus se nezdařil a strojené
léčky k cíli nevedly, ježto platil u duchovního správce zákon
a neporušené svědomí více nežli chvilková přízeň lidská: tu na
stane obyčejně druhý ještě prudší útok na nezadatelné právo fa
ráře obecním úřadem jakožto zákonným dozorcem hřbitova, který
»těžce uraženýmc příbuzným sebevraha k »energické intervenci
milerád se propůjčí, dílem aby jim touto intervencí svou soustrast
na jevo dal, dílem aby xneústupnémm faráři dokázal, že on je
správcem obecního hřbitova, důsledněže obecnímuúřadu
náleží právo“ rozhodnouti, kde by sebevrah měl býti pohřben.

Za takových »mimořádných okolnostíc lze snadno předví—
dati, jak sympathisující obecní úřad rozhodne. Z důvodu, že je
hřbitovmajetkem obce a že po zákoněnáleží obcím právo
k hřbitovům dohlížeti, pochován má býti sebevrah,jenž se
zúmyslně života zbavil, v pravidelné běžné řadě hrobů 5) a nikoliv
na místěpro takovézemřelépřed svěcením hřbitova v sou
hlase s obecním úřadem ustanoveném. Tím smazána má
býti, oč súčastněným stranám hlavně běží, aspoň částečně po
tupa a opovržení, jež zločinem sebevraždy jak zemřelého, tak
i jeho příbuzné stihlo, mimo to ohavnost zločinu má býti co nej
více zastřena a zločin sám uveden co možná brzy v zapo
menutí; s druhé pak strany chce se podati pádný důkaz, že
na obecním hřbitově vládne obecní a ne farní úřad. Zároveň má
toto »soustrastné rozhodnutí: obecního úřadu »těžce zkoušenýmc
příbuzným sebevraha býti zadostiučiněním za to, že farář — řídě
se zákonem a nechtějezradíti povinnost a svědomí a pod
kopati svou vážnost u všech soudných a katolicky smýšlejících
farníků — církevní pohřeb takovému zemřelému, na který nemá

2) Průvodno to z toho, co bylo svrchu připomenuto o významu cír
kevního pohřbu. Je-li tento vyznamenáním, jest důsledně odepření jeho po
kořením & necti. Tak zvané »civilníc pohřby jsou v ohledu náboženském
beze všeho významu a ceny, chvilkový světský lesk, za nímž skrývá se
úžasná prázdnota.

3) Bývají to lidé m o d e r n i m d u c h e m veskrz opanovaní, kterým
je Církev dobrá z -—nouze, a která může býti spokojena, jestliže o její
»službyc se lidé vůbec ještě — ucházejí! Nebýti kritiky veřejnosti & jistých
důsledků, nezavadili by ani tito lidé co živi 0 kostel!

') Ve vykládání zákonů nebývají obecni orgánové příliš šťastni. Z výše
uvedenéhozákonao organisaci veřejné služby zdravotní od
vozovali, že dosavadní správa zádušních hřbitovů byla z r u š en a a hřbitovy
ony v _ ústavy obecní pod správou obecních orgánů proměněny, což
bylo rozhodnutím správního soudu ze dne 19. května 1882 ovšem za ú pln ěmylnéprohlášenoazrušeno. .

5)Ne-lidocelana místěještě přednějším a okázalejším, by
zločinné sáhnutí na život se co možná >oslaviloc, a duchovnímu správci mimo
výsměch tím větší zármutek se způsobil.
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tento nejmenšíhopráva, zcela správně a důvodně odepřeloj
a odepříti musil!

Cituplný obecní úřad ovšem přehlédl, že by takovým roz—
hodnutím, jež bylo ——jak se ihned přesvědčime —- skutečně
a opětně učiněno, porušena byla hrubě a) úcta ke katoli
ck é m u h řbito v u jako místu posvátnému a všem věřícímdrahému
a spolu l)) povinná úcta ke všem na onom hřbitově v Pánu od
p očí vaj í c i m, v jichž středu ano v bezprostřední blízkosti mnohých
z nich nalézal by se hrob, u něhož i vlažného katolíka, ba i jino
věrce, hrůza pojímá, jemuž se každý bezděčně vyhne včda, že
v něm pochován nešťastník, jemuž nedostalo se pro jeho hrozný
čin ani poslední pocty, již Církev i těm nejchudším prokazuje.7)
Tolikeré nespravedlnosti bylo třeba, aby provedla se slepá umí
něnost, nízká zášť a vzdorovitá pýcha; aby na okamžik zvítězilo
v škrabošku soucitu a lidskosti zahalené bezpráví, porušeno
bylo tolikerým způsobem právo jiných! li rapina fecerunt »—
holocaustum. c) Mimo to pojal obecní úřad naši otázku zcela
křivě, neprohlédaje k tomu, že se tu nejedná o stránku poli—
cejni ani zdravotní — neboť v jednou i v druhém případě
bylo požadavkům zákona úplně vyhověno a tudíž svéprávnost
obce jak sluší uznána — nýbrž o stránku čistě náboženskou
& rítuelní, o níž rozhodovati náleží dle článku 15. základního
zákona ze dne 21. prosince 1867 a dle š41. zákona ze dne
7. května 1874 duchovnímu správci a ne obecnímu úřadu.

jakkoli předešlými vývody naše otázka jak sluší je objasněna,
bude přece věci poslouženo, uvedeme-li na konci této stati prak
tický případ, jehož úřední rozhodnutí svrchu nastíněné důvody
zcela potvrzuje.

V jisté osadě jednalo se o pochování sebevražednice na ka
tolickém obecním hřbitově. Po dlouhém vyjednávání mezi farním
a obecním úřadem rozhodl úřad tento, že zemřelá má. býti po
hřbena v obyčejné řadě hrobů, tedy mezi hroby ostatních

6) Tak zvaní »weibliche Kanonistenc byli od jakživa škůdci Církve;
au to rita vně i vnitř klesla, k ázeň církevní se uvolnila, užitek měli jen
——odpůrci. Doklady podávají dějiny.

7) Známy jsou případy. kde pochován byl sebevrah vedle. křesťana
vzorného a jména toho hodného. Jak bolestně dotklo se to rodiny toho ze
snulého, dokazovala nevole, pláč a všemožně pokusy příbuzných. by sebe
vrah na tomto místě pohřben nebyl, an se to považovalo za zneuctč ní
památky zesnulého a za urážku celé rodiny! jindy opět nechtělo příva
zenstvo zemřelého za žádnou cenu dopustiti, by mu vykázán byl hrob vedle
hrobu sebevraha. spatřujíc v tom zahanbení před celou veřejnosti a
urážku citů nejsvětějších. O výstupech, jež po mnohých protestech násle
dovaly. nebudeme se šiřiti. Tak posuzuje v eř ejn ost pohřbení sebevrahů
uprostřed katolických hřbitovů, dávajíc dotyčným obecním orgánům dosti
zřetelně na srozumenou. že přes všechnu náboženskou netečnost zachovala
si dosud tolik náboženského smýšlení & úcty k zemřelým jakož i k místu
kde odpočívají, že považuje za nepřistojno, násilnou smrtí zemřelé pocho-i
vati mezi hroby věrných katolíků, vidouc v tom jednak p ro fana ci kato
lického hřbitova, jednak z n e n ctě n í pa m á t k y věrných zemřelých kteří
v životě ] ve smrti se k matce Církvi hlásili a jako věrní její synové z to
hoto života v svatém pokoji vykročili.
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na hřbitově odpočívajících, jako by přirozenou smrtí a smířena
s Bohem byla zemřela. Politický úřad první instance, k němuž
místní duchovní správce se odvolal, potvrdil rozhodnutí obecního
úřadu s odůvodněním, že farář není oprávněn vykázati na ta
kovém hřbitově místo, kde by se zemřelá měla pochovati. po
něvadž je hřbitov obecní, jehož správa náleží po zákoně (ze
dne 30. dubna 1870 čís. 68 5 3.) obcí K odvolání se faráře
zrušilovšak 0. k. místodržitelství pražské nález první in
stance, davši faráři za právo z těchto důvodů:

1. Dle jednacích spisů ——tak dovodila druhá instance ——je
dotyčný obecní hřbitov katolický, a proto řídí se jeho správa
předpisy o takových hřbitovech vydanými(t. j. předpisy
církevními).

2. Dle 15. článku základního zákona ze dne 21. pros. 1867
jakož i dle š41. zák. ze dne 7. května 1874 čís. 50 náleži faráři
právo, všecky otázky náboženského vyznání a cir
kevní správy se týkající,samostatně rozhodovati. Dů
sledně může farář i otázku: „kde by se měla sebevražednice na
hřbitově (obecním &spolu katolickém) pochovatic, jakožto otázku
čistě rituelní povahy samostatně rozhodnouti a
místo pro hrob sebevražednice vykázati. Farní obci
náleži jediné o zjednání prostředků k vydržování hřbitova pečovati,
obci pak politické onoho místa, kde hřbitovleží, náleží dozor
k hřbitovu v ohledu zdravotnim (ne tedy v ohledu nábo
ženském), pokud spadá v obor místní policieř) Výnos ze dne
8. září 1891 čís. 97328.

Pro praxi plynou z uvedeného tyto důsledky:
1. Má-li obecní hřbitov průkazně ráz katolický,9) náleží

k němu obci dozor toliko po stránce policejní &zdravotní,
čímž dochází právo, zákonem obci přiřknuté, plného uznání a
platnosti. '

2. Po stránce náboženské a co se týče úkonů nábo
ženských spr'avuje takový hřbitov samostatně místní farář
a obecnímu úřadu nepřísluší, do této správy se míchati a fa—
ráři nátisky činiti.

3. Tím zůstává majetnické právo obce a právo Skuteč.
ného držení hřbitovazcela nedotknuto,.an je mimoto —

5) Analogické rozhodnutí učinilo dne 28. ledna 1887 c. k. místodrži
telství slezské, vyhověvši stížnosti místního faráře na starostu obce,
jenž dal na katolickém hřbitově proti jeho vůli mezi hroby katolíků pocho
vati — žida! -— Podobně rozhodlo dne 26. února 1887 c. k. místodržitelství
m o r a vsk é, vyslovivšizásadu,že pro t esta nté nemajíse na katolických
hřbitovechv obyčejném pořadí hrob ů mezi katolíkypochovávati.
Srovn. A rc h i v, fůr katholisches Kirchenrecht z roku 1888 str. 35. — Z obou
těchto rozhodnutí plyne, že, jako náleží faráři právo na katolických hřbito
vech místo pro jinověrce v každém případě vykázati (k výjimce, článkem
12. zák. ze dne 25 května 1868 č. 49. stanovené, se zde nepřihližO, náleží
mu též i právo vykázati místo pro příčetné sebevrahy.

9) Srovn. rozhodnutí správního soudu ze dne 30. září 1885 ve sbírce
Budwinského IX. 2696 a ze dne 18. prosince 1885 B. IX, 2832; srovn. též
rozhodnutí ze dne 19. května 1882 B. VI, 1411.
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jak bylo dokázáno —- tolikerým způsobem p r á v n ě zj i š t (:n o
a s t v r 2 e n o.

4. Kolíse při takto rozdělené správě hřbitova nemůže, sou
díme li () věci rozumně, nastati, ježto spravuje farář o b o r n á
boženský a rituelní, obecnípak úřadobor policejnía zdravotní.

++ířžž++

Jaké výhody skýtá v životě kněžském rozjímavá
modlitba duchovnímu samému, a jaké vericím,

]lChŽjest představeným.
(Na pastýřské poradě \'ikm'intu Příln'amskélm 26. srpna [897 zodpovídal

Prokop Holý, kaplan v Příbrami.)
(Dokončení.)

Kdo v rozjímání jest přičinlivý a vytrvalý, ten z člověka po
zemského stává se ponenáhlu člověkem duchovním, nebeským,
jehož »obcování jest v nebesícha. Kdo v zákoně Božím přemítá
ve dne v noci, právem připodobňuje se stromu, který štípen jsa
u břehu vody užitek svůj vydá v Čase svém (ž. 1). Ten zajisté
vydává ovoce všelikých ctností, ten duši svoji obohacuje a ctnostmi
ozdobuje; on denně nejen zběžně, ale zbožně, ne povrchně, ale
hluboko nahlíží ve věčné pravdy evangelia, na převznešenou a
lásky nejhodnější obětježíše Krista,'_[eho podivuhodné a přelíbezné
vlastnosti, nejsvětější mravy, slova i skutky, na úžasná tajemství
života, umučení i smrti jeho; on vážně na sebe obrací pravdy
o poslednich věcech člověka a o nesmírné zodpovědnosti Své.
V rozjímání tak svatém vzplanc nezbytně žárný oheň blahé hor
livosti a člověk jsa takto roznícen vzlétá k výsostem jako orel
živ jest jako anděl. Koná-li přesvatou obět', či svatým svátostem
přisluhuje, koná to s takovou vážností, skromnosti a pocity
zbožnosti, že okolostojící všecky vzdělává, celou Církev znovu
obrozuie, ba i samo nebe radostí naplňuje.

A co více? Obcování kněze, denně rozjímání konajícího,
jest svaté a veselé a jiné vzdělávajíeí. Duše, svěřené péči kněze
rozjímavou modlitbu neopomíjejícího, radovatí se mohou, že ona
unctio, jíž oplývá on sám, z tohoto pilného obcování s Bohem
Samým i na ně přechází a požehnání mocným na ně se
rozlévá.

Modlitby jeho za lid Bůh tak rád slyší a vyslyší, jako
rád přijímá prosbu matky za dítky své; oběť jeho Hospodinu tak
milá, práce jeho je tak plodná, utrpení jeho tak příkladné! Sám
pravdy svaté jasně poznav, jak pochopitelně a srozumitelně vy
kládáje na kazatelně, ve škole i ve zpovědnici! V horlivosti svatých
mravů denně se cviče, kterak nadšeně jiné ku svatosti a dokona—
losti dovede povzbuzovati a jakou svatou moc a sílu ukáže každé
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jeho slovo! Zdraví i nemocní, dítky i staří, hříšníci i po spravedl—
nosti toužící, zarmoucení i radující se u něho útočiště, radu, po—
sílu, útěchu, účastenství a utvrzení hledati budou a zahanbeni
nebudou; slovo jeho i příklad ——jaký účinek si získají!

ó té svaté spořádanosti takové duchovní rodiny! Kterak
bojí se zlý nepřítel rozsévati koukol na poli hospodáře ustavičně
bdícího a v Hospodinu kdykoli Pomocníka nejsilnějšího majícího?
Kterak símč odjinud sem zaváté buď samo brzy zahyne, půdy
nenašedší, nebo rukou starostlivého zahradníka, štěpnici svou oše
třujícího, vytrháno, zničeno bývá! Kterak ovečka zbloudilá či
prašívá brzy na ramenou pastýře věrného k tomu Pastýři do
brému, jenž milostí Svou denně divy tvoří, donesená, bud' vrátí
se ve stádo věrných, buď příkladem se stane hrozným, odstrašu
jícím! V každé chvílí i okolnostech života kněz rozjímavou mod
litbou posvěcený, jako nástroj, jehož milost Boží užívá, a jímž
sama vládne, ukáže se všem vším; nebot každé chvíle čerpá od
vahu i lásku, bdělost i horlivost, sílu i vytrvalost!

Ale to vše . . . . jen tehdy je možno, jestliže kněz duchem
vyšší bázně i lásky nadšen, pilně bude rozjímati každodenně, aby
tím slova božská obnovovala mocnou péči a starostlivou dbalost
o ten život nebeský, jejž všední lidské zaměstnání bez ustání ničí,
a který tudíž denně musí býti obnovován; a aby ten, jenž spo
lečností světa ku starému životu byl by přiváděn, v lásce k du
chovní vlasti, vnuknutím skroušeného sebepoznání stále byl ob<
čerstvován. jistě že mezi řečmi a obcováními lidskými srdce
velice chladne; a ježto všeobecně je známo, že hlukem zevnějších
zaměstnání jsouc znepokojováno, samo v sobě by zcela kleslo,
musí bez ustání dbáti toho, aby snahou po dokonalostí zase po
vstalo. A odtud sv. Pavel, učiniv žáka svého pastýřem lidu svého,
napomíná ho, řka: »Dokavad já nepřijdu, hled si bedlivě čtení..
[. Tim. 4, 13. A David také dí: »Poněvadž zamiloval jsem si
zákon tvůj, Hospodine, proto jest mi předmětem rozjímání vždyckya
4.118.97.

Právem- tudíž praví sv. Otcové a spisovatelé duchovní ku
chvále rozjímání, že ono je zcela zvláštní mezi všemi ctnostmi,
všech dobrých skutků pomocníkem, ochráncem i učitelem ostatních
ctností; že jest, jak dí zbožný Gerson, »dítkem duchovního čtení,
živitelem modlitby, říditelem skutkůc, ba dokonalost a vrchol
všeho. A jako »orel učitelů svatých: Augustin dokládá. že jest
rozjímání »protilékem všech nemocía duševních, tak rovněž jest
zázračným prostředkem celého vnitřního, duchovního života podle
Srdce Božího. —

K těmto výsledkům rozjímání mnoho a snad úplně přispívá
i způsob, jakým se koná.

Předně co se místa týče, rozhodně hodí se k tomu úplná
samota. Cinilo-li rozjímání svaté svatými, pak dělo se to vkostele
slabě navštíveném či v tiché komůrce či v samotě lesní. Nelze-li.
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však místo si vybírati, pak arci možno si rozjímání kdekoli vy—
konati, a námahy, abychom i tu sebranost ducha uchovali, Pán
Bůh jistě nenechá bez přispění i odměny.

Co se času týče, jest ráno k rozjímání nejvhodnější.
gMane adstabo tibi et videbo ; domine mano audies vocem meam.<<
Z. 5, 4. Duch je tu čerstvější, srdce měkčí, duše myšlenkami
a starostmi denními ještě nerozptýlená a shromážděná. Zvláště
však proto má se ráno rozjímání konati, aby blahodárné působení
jeho mohlo se na celý den rozšířiti: během dne splňujeme před
sevzetí ráno pojaté; vystříháme se poznaných a ráno vytčcných
chyb, konáme ctnosti a dobré skutky, jež jsme si stanovili. Sv.
Alfons dí, že jediný skutek lásky, jejž při ranním rozjímání vsrdci
vzbudíme, někdy dostačí, aby horlivost v dobrém po celý den
udrženavbyla v duši čerstvá. »In meditatione mea exardescet
ignis.<< 'L. 38, 4. Ovšem však hořeti má tento oblažující oheň
nejen po krátkou tu dobu rozjímání, ale až i do večera a ještě
mnohem déle.

jak dlouho má rozjímání trvati, nelze pro každý případ
jen tak lehce rozhodovati. Mnoho už jest získáno, koná—lije kněz
denně čtvrt hodiny. Ale stojí za povšimnutí osudné slovo sv. Al—
fonsa: »Tolikjestjisto, že půlhodinné rozjímání denně nestačí, aby
duše uvedena byla kvyššímu stupni dokonalosti, ačkoli snad pro
začátečníky dostačh Doporučuje se začíti se čtvrthodinou a není
pochyby, že v té míře, v jaké ti bude přibývati a růsti zbožnost
a milost Boží, rovněž rozšíříš také sám od sebe své denní roz
jímání.

A jak se tedy rozjímání konati má?
Na to odpovídá sv. Alfons: »Rozjímání jest jako protáhnutá

jehla, za niž jde zlatá nit, sestávající z uvažování, modlitby a
předsevzetí; v tom záleží pravý užitek, & to- jsou nejvýtečnější
plody jeho.<<

Pro praxi dlužno postupovati takto:
Rozjímání celé sestává ze tří částí: z přípravy, vlastního roz—

jímání a zakončení.
Příprava záleží ve vzbuzení tří úkonů: Vzpomeneme si nej—

prve živě na přítomnost Boží, pokoříme se před Pánem a pro
síme 0 Jeho pomoc.

Při rozjímání vlastním jest radno. abychom použili nějaké
knihy, předmět rozjímání pozorně přečetli, a na těch místech déle
prodleli, jež ducha více zaujmou a mysl živěji upoutají. Ale mu
síme míti na paměti, že užitek rozjímání nezáleží tak v uvažování
pravd náboženských, jako spíše v pocitech, prosbách a předse
vzetích, které jsou dle oněch slov sv. Alfonsa vlastním ovocem
rozjímání; zvláště však mají se pilně vzbuzovati úkony lásky
k Bohu. Pouhé rozjímání jest námaha bez ovoce: mnoho se za—
sévá a málo žne. Pravdu poznati neznamená ještě dle ní jednati'
úrodnost pochází z lásky. Dábel rozumem, jemuž žádný lidský
se nevyrovná učeností, také prohlédl všecky pravdy sv. víry 7——
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a přece zůstává zatvrzelý ve zlém. Pouhé poznání by ku svatosti
a dokonalosti málo přidalo.

»Kdo mne miluje,< dí Spasitel, »bude i od Otce mého milován,
a i já budu ho milovati, a zjevím se jemu.< Jan 14, 21.

jest svrchovaně důležito, abychom tu opět a opět vraceli se
ku prosbě a Boha za světlo milosti, odpuštění hříchův a šťastný
konce života prosili. A rovněž nesmíme zapomínati ku konci
rozjímání učiniti .dobré předsevzetí, ale to zcela zvláštní, ne vše
obecné; na př. že určité chyby se vystříháme, v té a oné ctnosti
se cvičiti budeme, nějaký dobrý skutek vykonáme a p.

A zakončení rozjímání tvoří opět tři úkony:

Nejprve poděkujeme Bohu za svaté jeho přispění při rozjí
mání; pak si zvláště umíníme, že dobrá svá předsevzetí dodržírne;
a konečně vroucně poprosíme Boha, aby z lásky k Ježísi i Marii
nás ve svaté službě Své zachovati a posilovati ráčil. Na to mů
žeme se pomodliti a Bohu doporučiti Církev sv., hříšníky, duše
v očistci a jiné dobré účely a úmysly.

Tak se tedy rozjímání, nebo specielně rozjímavá mod
litba koná.

A Prozřetelnost-Boží postarala se nám kněžím o dvě zvláštní
střediska, v nichž rozjímavá modlitba stává se dobrovolně sice
přijatým, ale pak přece vážným závazkem, ač sladkým v účincích
svých. První jest Vídeňská: Associatio perseverantiae sacerdo
talis; druhá však, o níž zvěčnělý veliký papež Pius prohlásil přímo,
že je to zvláštní dílo od Boha vnuknuté jako lék době naši, jest
veliká rodina »Adoratorůc, od P. Eymarda založená. Není tu
času o tom se rozepisovati, ale za svatou povinnost jsem po
kládal, co nejdůtklivěji na obě tyto kněžské rodiny aspoň upo
zorniti . . .

A konečně i v závěrku nechat za mne promluví jiní.
jestli ze_elajediným důvodem a příčinou toho, že tak málo

kněží k cíli pravé a stálé zbožnosti dochází, nedostatek rozjímavé
modlitby; nemh možno dle kard. Bellarmina nabytí křesťanské
dokonalosti bez rozjímání, protože není účinku bez příčiny a cíle
bez prostředků; jestli kněz bez rozjímání vojínem beze zbraní,
člověkem toliko tělesným, nechápajícím toho, což je Ducha Bo—
žího; chceli však kněz shledán býti: »in fide stabilis et in opere
efíicax;< chce-li nabytí oné unctio, duše Kristu získávající; chce-li
hodně zacházeti s oněmi vznešenými tajemstvy Božími, mezi nimiž
denně se pohybuje a živ jest; chce- li i sám býti »í—idelisservuSc,
ba více: »alter ChristuSc, i chce- li, aby i »ovce život měly a hoj
něji měly: —- pak jediného jest potřebí: neopomíjej rozjímavé

G.modlitby! A. M. D.

——>š—)$G<»
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Z právní praxe a kasuistiky.
Sbírka praktických hlavně rozhodnutí světské legislativy v oboru

církevního práva.
Sdéluje DP. ANT. BRYCI—ITA.

(Pokračování)

Rušení náboženství.
Pojem »veřejnévykonávání náboženstvia n ev yžaduje. a by

náboženský úkon předsevzat byl v místnostech bo
hosl už bě věnovaných (na př. v kostele neb veřejnékapli);
dle „*303. trest. zákona třeba posuzovati i neslušné chování
při smutečních obřadech (exekviích)v domě smutku
a při doprovodční mrtvoly do kostela (pohřebnímprů
vodě) za intervence církevního funkcionáře. Případ praktický věc
objasní: O jistém pohřebním průvodč, který doprovázel kněz, jsa
příslušným liturgickým rouchem oděn, povstala mezi oběma bra
třímí, syny zemřelého, prudká hádka, jež dospěla tak daleko, že
A svého bratra B hlasitě potupil. Následkem toho neslušného
chování při veřejném vykonávání náboženství (ná
boženského pohřebního úkonu) odsouzen byl A vídeňským zem
ským soudem ze dnel. července 1886č.22766 pro rušení náboženství
do vězení. ——Ve stížnosti, proti tomuto nálezu podané, popíral
obžalovaný zákonnost svého odsouzení, mezi jiným dovozuje, že
náboženský pohřební výkon záleží ve vykropení
mrtvoly dle církevního obřadu. Vezenímrtvoly ke ko
stelu. byt i za intervence kněze, že není žádným momentem .ob
řadního aktu vykropení mrtvoly, a proto nemůže neslušné cho
váni v této době ——dovozoval odsouzený dále ———dlešBOB. trest.
zákona ') býti posuzováno.

Tomuto však názoru opřel se generální prokurator, dovolá
vaje se při tom jmenovitěi na předpisy, jež Rítuale ro
manum v kapitole »de exequii5<<a zvláště ve stati,
»exeqularum ordoe nadepsa né, o obřadech při po
hřebních průvodech obsahuje. (Ritus tento prokurator ve své
replice podrobně uvedl.) Kassační soud zamítl nálezem ze
dne 15. října 1886 č. 8980 stížnost z těchto důvodů: »Neni po
chybno a ani v obraně se nepopírá, že církevní pohřeb ná—
leží k veřejným výkonům náboženským. Tohotorázu
dodává celému pohřebnímuaktu již intervence knězea'zaeho
vávání při tom církevních slavností. Z toho vysvítá, že na

') Zmíněný 5303.,trest. zák. zni následovně: »Kdo veřejně nebo před
více lldml nebo v dílech tiskových. rozšiřovaných vyobrazeních nebo spisech
posmívá se učení. obyčejům aneb zřízením cirkve některé nebo společnosti
náboženské, v státě zákonnč' uznané, nebo je zlehčiti hledí, anebo kdo ně
kterého jich služebníka náboženského n vykonávání b 0 h o s l u z e b n ý 0 h
obřadů urazí,nebo v čus veřejného vykonávání náboženství
tou měrou neslušně se chová, že z toho jiným vzejití může pohoršení: do
pustí se přečinu, ač neni-li čin ten zločinem rušení náboženství (Š' 12%) a“
potrestán býti má tuhým vězením od 1—6 měsícůx _ '
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prosto nerozhoduje o vlastnosti církevního úkonu míst
nost, kde se tento úkon vykonává, a že je tudíž libovolný
pokus (rekurrenta), chtíti upotřebení „*303. trest zák. obme
zovati na onu cást církevní funkce, jež se v kostele vy
konavá. Poněvadž obžalovaný při veřejném náboženském
úkonu neslušně se choval a jeho výstup byl způsobilý, že
z něho vzejití mohlo pohoršení, jsou dovodění obžalovaného
opírající se () dosah (lépe: o časový význam) v š. 303 trest zák.
užívaných slov 11 (ve významu při neb o) a v čas, jako by se
trestní ustanovení nevztahovalona dobu, započetí církevní
funkce předcházející, v tomto případěbeze všeho vý
znam u.'—'

Podobně rozhodl kassační soud dne 21. dubna 1879
č. 1351, an takto uznal za právo: »Vyslovení potupných
slov proti duchovnímu při pohřbu, a to i v době, když
církevní obřad .byl již končen a kněz, oděn jsa ještě rou
chcm liturgickým, chystal se hrob opustiti, obsahuje pře
čin v 5 303. trest. zák. naznačený. Předložka totiž u ve větě:
»Bei Ausí'íbung gottesdienstlicher Verrichtungena má Širší ča
sový význam, nežli slovo wžihl'eud : v časvtémže paragrafu
přicházející,a znamená dobu krátce před ipo skončení nábo
ženského Výkonu. Zákonodárce chtěl totiž kněžstvu poskytnouti
ochrany, dokud vůbec na místě posvátného úkonu se nalézá a
odznaky církevního obřadného výkonu oděn jest.<

K tomuto důležitému rozhodnutí nejvyšší soudní instance
třeba míti bedlivého zřetele, ježto stává se ——jak smutná zkuše
nost dosvědčuje — vždy pt'aktičtčjšim, a vždy více naplňují_ se
slova: »Die Scham nimmt ab mit der \vachsenden Stíndc.< Cím
méně náboženství, tím zpustlejší a sur'ovější lid, neboť náboženství
je bez odporu nejlepším vychovatelem společnosti
lidské. Neboť, jak dokládá Cicero: »Relígioneet justitia de
tracta iimminutaet abrogata) vel ad naturam pecudum, amíssa
ratione, devolvimurvel ad bestiarum immanítatcmh

Rušení náboženství nesmeknntím. V jistém místěv l-Ior
ních Rakousích šel kněz, nesa nejsvětější Svátost k nemocnému.
Dva dělníci, jež zaopatřujícíkněz potkal, okázale nesmekli,
a proto učiněno bylo na ně soudní oznámení. Krajský soud ve
Stýru uznal dle „*122b trest. zákona 3) oba dělníky vinnými zlo

") V jiném podobném případě podal kassační soud o slovech
»u vykonáváme, jichž se v %3U3 trest. zák. užívá, následující pozoruhodný
výklad: »Předložka u (téhož významu jako při), má zde ——ouíačujíc dobu
časovou širší obsah pojmo vý. nežli v témž paragrafu později užitý
výraz .v čas-, obsahujeť také dobu krátce před obřady bohoslužebnými
nebo krátce po nich, jak toto pojetí vysvítá z přirovnání s ustanovením
š139., ve kterém se výrazu »při porodu: též, v širším významu užívá.: Pa—
trně chtěl zákon kněze chrániti, pokud je na místě bohoslužeb
ném, maje vnější odznaky svého rituelního úřadu, tedy potud,
pokud vystupuje v jistém náboženském v'ýkonujako sluhaCírkve

“) Dotyčný paragraf trest. zákona zní: »Zločínu rušení náboženství do
, pustí se:
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činu rušení náboženství, poněvadždali zúmyslným
opomenutím pocty nejsvětější Svátosti náležející,
opovržení náboženství státem uznaného na jevo. Oba
dělnícibyli proto odsouzeni, jeden na šest, druhý na čtyři
neděle do vězení. — Odsouzení odvolali se z tohoto rozsudku
dokazujíce, že dle Š' 14. základních státních zákonů nemůže býti
nikdonucen,by se súčastnil jistého náboženského vý
konu. Nesmeknutíklobouku dokazujepouze nesúčastnění se
církevního úkonu a nemůže tudíž podléhati trestu *) Proti tomuto
názoru opřel se generální prokurator nejvyššího soudu a dovodil,
že nesmeknutí klobouku neznamena n e s ú č a s t n ě n í s e (Theil
nahmslosigkeit) církevního úkonu, nýbrž že jest to přímý výraz
neúcty k nejsvětější Svátosti (Niclitachtug gegen das Sakra
ment), tedy neúcty !( náboženství a ku k n ězi úkon cír
kevní vykonávaj ícím u. V duchu zákonaje odůvodněno,
že rušení náboženství může se státi nejenom einem, ale
i opomenutím. ——K a s s a č n í s o u d uznal tyto vývody za
správné a zamítl stížnost dělníků.——Srovn.časopis:
»Weltblatta ze dne 17. prosince 1891 čís. 288.

a) kdo řečmi, činy, v dílech tiskových nebo rozšiřovaných spisech
Bohu se rouhá:

bi kdo provozování (vykonávání) náboženství, ve státě průchod mají
cího, ruší, anebo kdo způsobem zneuctívajícím s nářadím ke službám Božím
zasvěceným zle nakládá neb jinak činy, řečmi, v dílech tiskových nebo roz
šiřovaných spisech náboženství veřejně opovržení prokazuje.:

') jest to nad míru povážlivě oznamení dobyt, že podávají se od provi
nilců 2 tříd y dělník ů v záležitostech, jako je právě dolíčená, rekursy až
k nejvyšším státním soudům, a tím úřadytyto v pravdějenom
o b tě žuj í! Přehledneme-li dotyčná soudní řízeníjen zběžně, přesvědčímc se
bohužel,

a) že jsou obžalovaní téměř z pravidla 2 třídy pracujícího lidu
(tovaryši, dělníci a nádenníci), tedy lidé poměrně nemajetní, co je pohříchu
smutnýmdůkazem mravní skleslosti a zdivočilosti dělnickéholidu.
jenž, vrhnuvse v náručí bohopustého socialismu & radikali sm u.
počíná si vždy surověji a vyzývavěji, nechtěje znáti žádných ohledůumírněnosti a slušnosti a rovněžneohledůnáboženských!
Ba v ohledu tomto počíná si nesvědomitými agitátory svedený lid téměř
n ej t r o u fa l ej i. Přední zásluhu o to má bez odporu »moderní legislativu
s její »moderním právemc a š p a t n ý po (1v ratn ý tisk, jiných zhoub
ných příčin, jako je náboženská netečnost & z ní výplývající nemravnost,
požitkářství všeho druhu a t. d., pominouce. Ovšem, kde se zřejmě hlásá:
»Ni Di eu, ni máitrec, tam hlásá se též vždy s větší odvahou: »Den
Himmelnach dem Tode habt ihr mir genommen (d. i. durch euere
schlechte Presse, eueren gottlosen Lebenswandel u. s. w.), nun, so will ich
ihn hier habenlc Tato hrozná slova francouzských kommunistů a radikálů
zažírají se vždy více do lidu dělnického, stávajícc se jeho — životním
heslem! 

b) Neméněsmutným,ano v jistém ohledu ještě s'mutněj ším je
úkaz, že najdou se v řadách právní intelligence mužové, kteří vezmou
za ——slušný honorář rouhače a rušitele náboženství — v ochranu, a hledí
s vynaloženímnemalého důvtipu a ještě větší 2 pravidla sofistikv
osvoboditi vinníka z rukou trestající spravedlnosti, aniž by uvážili jakou
zodpovědnost za takové obhajování na se béřou a„jaká'Tána. zasažuje se
tímto vystupovánímveřejné mravnosti & veřejnému. právnímu
vědomí, jež vyvýšeno je nad sebe obratnější sofistiku.
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Podobně rozhodl k a s s a č ní s o u (1 dne 18. října 1895
čís. 8261, že zaopatřováni nemocných ka t o l i c k ý m k n ě
zem, v církev ní roucho oděným, náleží k veřejnému
vykonávání náboženství ,' počínajíc vynětím nejsvětější
Svátosti ze svatostánku a trvajío až do uschování téže
v něm. '

Soud v N. odsoudil totiž na základě „*303. trest. zák. člověka,
jenž potkav kněze, Viaticum nemocnému nesoucího, okázale
(ostentativně) nesmt'kl, pro p ř e čin r u Še ní n a b o ž e n ství
zakonem uznaného. Rozsudek tento p o tv rz e 11b yl k a s s a č n i m
soudem. jenž dovodil, že i ten chová se v ča s v e ř ej n (: h o
vykonávání náboženství neslušně, kdo zúmyslně
opomene jednání (Handlung), které slušnost a mrav předpísují,
k čemuž i smeknutí náleží; p ()vi n n á úcta k 11(:k t e
rém u ná boženskému výkonu není totožna S připo
jením se k výkonu tomu, aniž zavírá přiúčastněui se ho
(Sichanschliessen' an die betreftende religióse Handlung).

Udělování sv. biřmování dítkám před prvým
svatým přijímanímfí)

Marseillský biskup počal ve své diecési zaváděti praxí, že
bral ku sv. biřmování i dítky, které dosud nebyly ani u prvého
sv. přijímáni. Praxe tato byla brevem sv. Otce Lva XIII. ze dne
22. června 1897 schválena jako zcela správná a odpovidajici staré
disciplině církevní.

»Abrogata, quae toto fere sacculo involverat consuetudine,
visum tibi est in mores dioecesis tuae inducere, ut pueri, ante
quam divino líucharistiae epulo rcticíantur, christianum Conlirma—
tíonis sacramentum, almo inunctichrismate, suscipiant . . . Propo
situm igitur tuum laudamus cummaxime . . . Insunt namque pue—
rorum animis elementa cupidínum, quae, nisi maturrime cradantur,
invalescunt sensim. imperitos rerum pelliciunt atque in praeceps
trahunt. (guamobrem opus habent tideles, vel a tcneris. indui
vírtute ex alto, quam Sacramentum Coniirmationis gigncre
notum est; in quo, ut probe notat Angelicus Doctor, Spiritus
Sanctus datur ad robur spiritualis pugnae ct promovetur homo
spiritualiter in aetatem pert'ectam. Porro sic confirmati adolescen
tuli ad.capienda praccepta molliores Fíuntwsuscipiendaeque post
modum Eucharistiae aptiores, atque ex suscepta uberiora capiunt
emolumenta. — Quare quae a te sapienter sunt constituta, opta—
mus, ut tideliter perpetuoque serventur . .. Leo P. P. XIII.;

*) Dle Archiv fůr kath. Kirchenrecht 1898 sděluje Ant. Paulus.
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De absolutione & censuris S. Pontifici reservatis.

Post Decretum 23. ]unii 1886 quaeritur: Utrum in casu quo
nec infamia, nec scandalum est in absolutionis dilatione, sed du
rum valde est pro poenitente in gravi peccato permanere per
tempus necessarium ad petitionem et concessionem facultatis ab
solvendi a rescrvatis, simplici confcssario liceat a censuris S._Ponti—
flCÍreservatis directc absolvere, iniunctis de iuré iniungendis.
sub poena tamen reincidentiac in easdem ccnsuras, nisi saltcm
infra mensem per epistolam et per medium confcssarii absolutus
recurrat ad 5. Sedcm?

Feria IV, 16. ]unii 1897. In Congregatione Generali 5. R.
et U. Inquisitionis habita ab Iiminentissimis ac Reverendissimis
DD. Cardinalibus in rcbus ňdei Generalibus Inquisitoribus, propo
sito suprascripto dubio, praehabitoque RR DD. Consultorum
S. 0. voto, iidem Eminentissimi ac Reverendissimi DD. respon
dendum censuerunt: Affirmativc facto verbo cum S. Smo . . .
Insequenti vero feria VI. die 18. eiusdem mensis et anni Leo P.
P. XIII. hanc resolutionem adprobavit.

:!: _ **

Communicantes cum excommunicato & Romanis Congrega
tionibus ctiamsi earum decretis accedat approbatio Summi Ponti
ňcis, non innodantur excommunicatione Rom. Pontifici simpliciter
reservata. ——Congr. Gen. 5. R. et U. Inq. 16. junii 1897. ——
18. Junii 1897. S. S. L). Leo XIII. resolutionem hanc adprobavit
et conňrmavit.

“%QGĚ—

Romanarum Congregationum decreta novissima.

S. Indulgentiarum Congreg.
Ex sacerdotibus &romana pcregrinatione revcrsis
solum parochi effectivi et oeconomi, regentes paro—
chias vacantes, possunt ct valent impcrtire Bene
dictionem Apostolicam, de qua in casu et quidem

semel tantum in qualibet parochia.
MEDIOLAN.

Professor Juris Can. 'in Theologico Mediolanensi seminar-io
huic 5. C. Indulgentiis sacrisque Reliquiis pracpositae reverenter
exponit: Cum Summus Pontifex benignissime facultatcm concedit
Sacerdotibus redcuntibus a romana peregrinatione impertiendi
Benedictionem Apostolicam, hac formula uti solet: Parochisct omnlbus animatum curatoribus 'etc.

jamvero inter sacerdotes, qui nuper in dioecesim & romana
peregrmatlone remearunt, sunt:
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1. qui proprie parochi dicuntur;
2. qui oeconomi sunt spirituales vacantium parochiarum;
3. qui curam animarum obtinent tamquam coadjutores ex

ti tulo, nempe vi beneňciariae institutionis ct ideo quasi ordinariae ;
4. qui tamquam coadjutores parochiales curam animarum

exercent delegatam ab EpiScopo ad causarum universit'atem;
5. qui in officio coadjutoris vel capellani penes ecclesias

subsidiarias resident ibique Sacrum faciunt, Sacramenta Poenitentiae
et Eucharistiae administrant, concionantur et infirmorum curam
gerunt;

6. qui Seminariorum, Collegiorum, piorum Institutorum, seu
etiam religiosarum Congregationum sunt rectores, superior-es,
moderatorcs, confessarii vel eorum locum ofňcio tenentes.

Quaeritur igitur:
1. Num nomineparochorum et curam animarum

habentiurn veniant non modo, qui sub num. 1. et 2. sunt re
censiti, ut sibi certum videtur, sed illi quoque, qui sub aliis nu
meris sunt nominati?

2. Et quatenus afňrmative utrum pluries in diversis diebus
et in eadem parochia possit impertiri Benedictio Apostolica in
casu, quo & romana peregrinatione regrediantur parochus et coad
jutor, vel duo coadjutores ejusdem parochiaeř

SSmus Dnus Noster Leo Pp. XIII. in audientia habitu die
19. Junii 1897 ab infrascripto Card. Praefecto S. Congregationis
Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, audita relatione supra
relatorum dubiorum, declaravit' quoad:

1. mentem fuisse et esse, ut Benedictionem, de qua in casu,
impertire tantum possint et valeant parochi effectivi et oeconomi
regentes parochias vacantes; quoad 2. semel tantum esse imper
tiendam Benedictionem in qualibet parochia.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis die
et anno, uti supra.

L. + S. Fr. H. M. Card. Gotti, Praefectus.
Joseph M. Can. Cosselli, Subst.



Listy homiletické.
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Neděle V. v postě (smrtelná)

Kristus vede nás ku pokoře: I. Svými slovy, ll. Svými
' příklady.

n]á nehledám slávy své.c
lan 8, 50.

Evangelium, které jsem nyní přečetl, skýtá nám mnoho
látky bohaté k užitečnému rozjímání. »Kdo z vás bude mne tre
stati z hříchuřc táže se ten nebeský Učitel a Mistr, a ti Jeho nej
úhlavnější nepřátelé, kteří proti Nómu nejvíce sočili, nemohli ani
tu nejmenší a nejnepatrnčjší poskvrnu v jeho celém obcování od
krýti. Z toho příkladu měli byste se všichni představení a vycho
vatelé učiti, jak byste i vy mravy své zaříditi měli, aby vaše po
kyny & napomínání poddaným prospěly. Představení měli by se
na pozoru míti, aby je nikdo trestati nemohl z hříchů, aaby sami
nejdříve činili to, k čemu své příslušné a poddané vybízejí.

Jiná důležitá slova Ježíšova v dnešním evangeliu jsou: »Kdo
z Boha jest, slovo Boží slyší; proto vy neslyšíte, žezBoha nejstem
Výrok ten má býti důtklivým napomenutím provty, kteří ku ká
zrmí a křesťanskému učení lhostejnými byli. ——Ctemc v dnešním
evangeliu dále, jak židé našeho Pána ježíše těmi nejpotupnějšími
nadávkami a spíláním zahrnovali a zanášeli, toho nebeského Učitele
Samaritánem, tomu vítězi nad ďáblem jako ďáblem posedlému
nadávali a konečně Ho i ukamenovati hleděli. jak výborná naský
tala by se tu příležitost, promluviti o té hanebné nepravostihněvu
a ukázati, kterak ,nepravost tato ohavná strhuje člověka ku hří—
chůzn proti Bohu a bližnímu. Než toto vše přehlédnu dnes a chci
zkrátka jen rozjímati o slovech Spasitelových, která jsem v čelo
kázaní dnešního uvedl Pán Ježíš praví: »já nehledám slávy své:
jestiť, kdo hledá a soudíc —-totiž Otec nebeský. Slovy těmito uka—
_zuje Pán na Sobě ctnost jednu a odporučuje také nám tu ctnost,

Rádce duchovní. 20
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o které se dá mnoho a mnoho promluviti, a jež základem jest
všech ctností ostatních. Tou ctností jest pokora. O pokoře dnes
kázati jsem si předsevzal, protože pokora jest ctností předůležitou,
o které Pán Ježíš nesčíslněkráte slovy a ještě důraznějí svými
skutky a příklady kázal. Ano, pravím a tvrdím: Ježíš Kristus na
pomíná a co nejdůtklivěji nás vyzývá, abychom pokornými byli;
ku pokoře napomíná nás

1. Svými slovy,
2. Svými příklady.
Každé křesťanské cvičení a kázaní máme pozorně poslou—

chatí; zvláštní však takové pozornosti vyžaduje rozjímání 0 po—
koře, neb Ježíš praví: »Učte se ode mne, neboť jsem pokorným
srdcem.< Protož i vy, posluchači moji, slyšte mne dnes pozorně
ve jménu tohoto pokorného Pána a Spasitele našeho ježíše
Krista.

Pojednání.

1.

Také světští mudrci, kteří před Ježíšem Kristem žili, uměli
a dovedli mnoho pěkného promluviti o ctnostech mravních n.př.
o lásce k rodičům, o pravdomluvnosti a upřímnosti, o milosrdenství a
útrpnosti k chudým atd. Avšak, že máme uznávati, jak ve všem do—
brém, čím jsme a co máme, na Bohu zavisíme, jak my sami ze
sebe zcela ničím nejsme, jak křehkými, slabými a hříšnými jsme,
že takto před Bohem pokořiti se máme; že také o svém bližním
vždy lépe smýšleti máme, než sami o sobě, a že před nikým ani
před tím nejhorším přednost vyhledávati nemáme, že ve společ
nosti lidské raději níže než výše státi máme, že máme všem lí—
dem povinnou čest a úctu prokazovati, pokorným býti k Bohu
a ku svým bližním, o tom neuměli praničeho promluviti. Cim
déle však mlčela o pokoře moudrost lidská, tím rychleji mluvila
o ní moudrost božská, o ctnosti té mluvilo Otcovo Slovo tělem
učiněné.

Prvním kázaním nebeského Mistra a Učitele, které nám evan
gelium zachovalo, bylo Jeho kázaní horské; a to první slovo, jež
v tomto prvním“ kázaní promluvil, byla chvála pokory. Ježíš, sotva
že ústa Svá otevřel, pravil: »Blahoslavení chudí duchem, neboť
jejich jest království nebeské—.a Mat. 5. Chudý duchem, chudý
a nepatrný, ve svých vlasmích očích jest pokorný; slova ježíšova.
znamenají tedy: Blahoslavcní pokorní, nebot jim patří království
nebeské.

Protože tato slova jeho byla prvními, dal tím Pán dostatečně
na jevo, že učení o pokoře jest jeho hlavní naukou, neboť pokora
základem jest ctností křesťanských.

V tomto svrchu uvedeném kázaní horském učilPán Ježíš učenníky
Své, kterak by se modlití měli ; přednášel jim Otčenáš. Modlitba taob
sahuje sedm proseb. Na místě prvém jest prosba »Posvěť se jméno
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tvé.< Tato prosba není ničím jiným, nežli cvičením se v pokoře: Když
pravíme: »Posvět se jméno tvéa ——akdyž slova ta především ří—
káme, znamená to tolik, jako bychom pravili: ne naše čest, ale
tvá čest, () Bože, tvá čest leží nám především na srdci; tot' naším
prvním a kýženým přáním, aby Tvé svaté jméno bylo všude
známo, všude chváleno a velebeno. Naše jméno at je malým, ne
patrným, jenom když Tvé jméno bude velikýmavznešeným; »ne
nám, ne nám Hospodine, ale jménu svému dej slávu.a Zalm 113.
My nehledáme své cti, ale Ty jsi, jenž jí vyhledáváš, jediný za
sluhuješ, neskončeně zasluhuješ.

Pán ježíš započal tedy úřad Svůj učitelský kázaním a uče
ním o pokoře. A jak často kázal nauku tu během učitelského
úřadu Svého! jak často káral a napomínal tak hořce a přísně fa
rizey a zákonniky, poněvadž nebyli pokornými, ale pyšnýmia na
dutými! jak důtklivě vybízel učenniky Své ku pokořel jakmile
apoštolové jenom dost málo o přednost a vyznamenání mezi
sebou zápasiti chtěli, řekl: »Ne tak bude mezi vámi: ale kdož—
koli by chtěl býti mezi vámi větším, budiž služebník váš: akdo by
chtěl býti mezi vámi prvním, bude váš služebníka Mat. 20,
26—27.

Aneb zavolal při příležitostech takových malé, pokorné
dítko, postavil je před učenníky Svéa řekl: »Neobrátíte-li se ane—
budete-li jako maličká pacholata, nevejdete do království nebes
kého. Protož kdožkoli se poníží jako t0to pachole, ten jest větším
v království nebeském.<< Mat. 18, 3. 4. Zvláště pak tuto výpověd
pronesl často, aby nám jen pokoru odporučil: »Kdo se povyšuje,
bude ponížen; a kdo se ponížuje, bude povýšen.< Mat. 13, 12.
Tomu, kdo sama sebe povyšuje, mnoho o sobě si domýšlí, vy—
hrožuje Pán potupným ponížením, a takového ponížení zakusí pyšný
zajistéproto, že Bůh,jak apoštol praví, pyšnému se protiví a jemu Svou
milost odnímá; pýcha předchází pád, jak v časných tak i v du
chovních záležitostech. Tomu pak, kdo v pravdě pokorným jest,
slibuje Pán povýšení, jehož se pokornému dostane proto, že Bůh
pokornému Svoji milost udílí, Svou ochranu skýtá, pod níž velmi
často již před světem, zvláště pak před Bohem k vyššímavyšším
důstojnostem & k větší cti a slávě jako po stupních postupuje.
»Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává svou milostJ jak. 4, 6.
Pokora jest tedy, jak Bonaventura praví, matkou a ochranitelkou
ctnosti: a bez pokory hledati a shromaždoyati ctnosti, bylo by
tolik, jako prach do větru nositi, jak sv. Rehoř krásně a pra
vdivě řekl. Proto, chceme-li, jak svatý Augustin podotyká, po
staviti vysokou budovu ctností, musíme především postarati se
o základ poníženosti a pokory. Toto evangelické učení vštipme
sobě hluboko v pamět svou; vidíme, jak velice ježíš již na za—
čátku a v průběhu celého úřadu učitelského na tuto ctnost na
léhá. Pán žádá ctnost pokory nejen Svými slovy, ale také Svým
příkladem, o čemž v díle druhém.

*
_ *

:r.

20*
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II.

Čemu Pán Ježíš učil, to také Sám činil; a kdyby ani Svými
ústy pokoru nikdy nepřikázal a neporučil, již příklad Jeho mluvil
by o ctnosti té dostatečně. Ano, Pán dal nám příklad nejhlubší
pokory na počátku, v průběhu a na konci Svého života pozem
ského.

Ano, již ten Jeho příchod na svět byl cenou pokory nevy
slovitelné.

»Kterýž, jsa v způsobě Boží, nepoložil sobě toho za loupež,
že jest rovný Bohu; ale sebe samého zmařil, přijav způsobu slu—
žebníka, ku podobenství lidí učiněn, a v způsobu nalezen jako
člověka: Pavel k Filip. 2, 6. 7.

A nebylo Mu na tom dosti, že se stal člověkem, že se vtělil,
ale chtěl se jím státi z panny chudé, člověkem chtěl se státi
v chlévě, kolébkou měly Mu jesle býti, postelí studené seno, spo
lečností Jeho měla býti zvířata nerozumná; jaké to ponížení
Syna Božího, Pána vznešeného, při patření Jehož tváře andělé se
chvějí.

S počátkem života Jeho souhlasil i celý průběh. Syn Boží
dal se považovati za syna chudého řemeslníka; Pán, jehož nebe
i země poslouchají, žil tak chudě, že neměl ani, kam by hlavy
Své sklonil, kdežto přece i lišky mají doupata & ptáci nebeští
hnízda svá; žádné vznešenosti a žádného panství nejevil v celém
životě Svém. Pán praví Sám o Sobě: »Syn člověka nepřišel, aby
mu bylo slouženo, nýbrž aby sloužil.c Mat. 20, 28.

Když po zázračném rozmnožení chlebů chtěli Jej lidé králem
učiniti, ušel na horu Sám jediný; a když lid při slavném vjezdu
do Jerusaléma královské přijetí Mu připravil a ve vzduchu zazní
valo radostné volání: »Hosannalc — atd. a když lid palmy
& roucha svá na cestu prostíral _ vizte ——Spasitelpláče aproč?
Poněvadž nehledal své, ale Svého nebeského Otce slávy; proto
také ze Své cti & slávy se ani nezaradoval, ale truchlil, poněvadž
věděl, že město Jerusalém před ním ležící, to město nešťastné
svou zatvrzelostí Otce nebeského zneuctí.

A jak pokorně žil, tak iv té největší pokoře život Svůj
skončil. Když Pána hledali, aby jej králem učinili, praví medo
tekoucí Bernard, tu utekl; ale když Jej vyhledávali k veliké po
tupě, pohanění a k ohavné smrti kříže, tu se jimještě dobrovolně
odevzdával. Na hoře Olivetské, na které několik dní před tím
slzy proléval uprostřed lidu radostí opojeného, na téže hoře po
dával vojákům ruce Své ku svázání & poutům; mlčky to trpěl,
když v noci i ve dne od jednoho k druhému soudci byl vlečen,
tupen, poplván a raněn; ano, ten, jenž se tak již snížil, že se
vtělil a člověkem stal, dopustil, že se s ním zacházelo jako s tím
nejhorším ze všech lidí, jako s vývrhelem člověčenstva; Pán byl
poslušným až ku smrti na kříži, na kterou vésti se dal jako be
ránek, jenž ani neotvírá úst svých. Bůh člověk visí na křížiobna
žen, s korunou trnovou na hlavě, poseté jest tělo Jeho prouhami
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a od krve ztuhlé, visí obklopen dvěma zlosyny, kteří s ním spolu
ukřižování byli, visí na kříži, mezi tím co dole náčelníci lidu ži—
dovského trpkým, hořkým rouháním a divokým smíchem potupy
slaví vítězství & triumfy nad tím, co se jim podařilo -— řekněte,
posluchači mojí, lze si představiti větši pokoru.>

Skončila se snad se smrtí Páně i pokora jeho? Níkoli,praví
sv. Vincenc de Paula; Pán ve Své pokoře v jisté míře pokračuje
jestě ustavičně dále, poněvadž i nyní ještě v žádné jiné podobě
od Církve Své raději vypodobňovati se nedává, než v podobě
Ukřižovaného. Tato podoba nejnižšího ponížení jest Mu daleko
nejmilejší a Církev sv. po celý rok ukazuje nám a představuje
Spasitele v této podobě, vyjmouc jen ten čas od dnešní neděle
až do velikého pátku, aby nás upamatovala na to, že ]ežíš po
nějaký čas před Svým utrpením se skryl, a aby naši upomínku na
smrt Kristovu na kříži při odhalení kříže tim živější učinila.

* *

Pravdivý jest tedy výrok: ježíš byl pokorným na počátku,
v průběhu a na konci Svého života, ano i po něm pokorným jest.

A proto máme i my nejen z jeho slov, ale také, ato zvlášť
z jeho skutků, z jeho příkladů, pokornými býti. On mohl říci:
»Učte se ode mne. neboťjsem pokorný srdcem.a Moji křesťanéučme
se od Něho. chyhledávejme tak ohnivě a prudce svou čest,
a neradujme se z ni nad míru; neutíkejme před zlehčením svým
a nechtějme nenáviděti nečest tak velice; stůjme raději dole než
nahoře. Pomysleme si vždy: jak pak zachoval by se pokorný ]ežíš
v tomto postavení mém? A zachovejme se tak, moji křesťané!
Bez pokory nemůžeme odpykati hříchy své a pokání nad nimi
činiti ; jen srdce pokorně smýšlející jest to, kterým Bůh nepohrdne.
Bez pokory nemůžeme to dobré, co máme, podržeti; všecky ctností
bez pokory jsou prachem v povětří; bez pokory budeme do hří
chů svých vždy hlouběji & hlouběji padati. neb Bůh se pyšným
protíví, pýcha předchází pád. Sv. Antonín spatřil jednou zemi
celou smečkami a osidly pokrytou. S hrůzou zvolal: »Můj Bože,
kdo tu unikne; a slyšel odpověd: »Ten, kdo v pravdě po
korným jest, bude zachráněna — Učme se tedy od ježíše býti
pokornými a sebe ponížovati, abychom i jednou povýšení byli.
Amen. lan Gótschner.

Neděle května.

Význam svatého týdne.

jak vám známo, nejmilejší, nazývá se tento týden pašijový,
též svatý nebo veliký. Pašijový zajisté, protože se zpívají neb čtou
v těchto dnech pašije, t. j. umučení Páně podle sepsání svatých
čtyř evangelistů: dnes podle sv. Matouše, v úterý podle sv. Marka
ve středu podle sv. Lukáše a v pátek podle sv. jana. Umučení
Páně jest děj svatý a veliký, jsouc dílem Syna Božího anástrojem
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našeho vykoupení. Vším právem nazývá se tedy svatým a velikým
i tento týden, jenž nám stavi před oči co nejživěji a nejtklivěji
dílo Kristovo dokonané na Kalvárii. Některé dni tohoto týdne
maji zvlášť hluboký význam. jsou to dnešní neděle, řečená květná,
pak zelený čtvrtek, veliký pátek a bílá sobota. O vý
znamu dnešní neděle mluvil jscmjindy; dnes vám vyložím význam
posledních tří dnů svatopostních.

Pojednání.
Abyste poznali, nábožní posluchači, co znamenají zelený

čtvrtek, veliký pátek a bílá sobota, promluvímnejprve
o společném rázu jejich a pak o jejich zvláštnostech.

1. V posledních třech dnech tohoto svatého týdne slavi se
výroční památka veliké oběti smírné. kterouž dokonalježíš Kristus
Svým utrpením a Svou smrtí na kříži. A jak se chová Církev vůči
této památce? To pomyšlení, že odešel pastýř dobrý, jenž dal
život Svůj za ovce Své, že zahlazen jest od tváři nepravosti spra—
vedlivý, že zhaslo světlo osvěcující každého člověka, to pomyšlení,
pravím, naplňuje Církev nejhlubší soustrastí, žalostí a lítostí nad
hříchy světa Těmto pak citům dává Církev průchod v hodin—
kách jitřních aneb temných, které se konávalyjindy časně
Zjitra, ještě za tmy noční, nyní však již odpoledne před tím,
ovšem jenom v hlavních kostelích. Pozorujte, drazí v Kristu, co
při těchto církevních hodinkách padá každému do očí.

Při temných hodinkách rozsvěcuje se kromě svící na hlavním
oltáři patnáctero svící na velikém trojhranném svícnu, stojícím
před oltářem. Nejhořejší svíce. bílá, znamená Pána ježíše, ostatní
pak, temné, znamenají učenníky Páně. Temné svíce zhasínají se
ponenáhlu jak na svícnu trojhranném, tak i na oltáři, bílá pak
svíce hoří až do konce, ale odstraní se před ukončením hodinek,
kteréžto ukončení oznamuje se zvukem klepaček ařehtaček. Kdož
by nevzpomínal při tom, jak Pán Ježíš od Svých učenníků pone
náhlu byl opouštěla při Svém umučení, ajaký rozruch nastalvpří
rodě, když vypustil duši?

Obsah a smysl temných hodinek objasňují nejlépe slova sv.
apoštola Pavla (Fil.2.), ježto se říkají ku konci. Po prvé: »Krlstus
učiněn jest pro nás poslušným až k smrti.a Po druhé: »Kristus
učiněn jest pro nás poslušným až k smrti, a to k smrti kříže.<
Po třetí: »Krístus učiněn jest pro nás poslušným až k smrti, ato
k smrti kříže; protož i Bůh povýšil Ho adal jemujméno, kteréž
jest nade všecko jméno.: Tak se nám připomíná prvního dne, že
Vykupitel za nás na smrt se vydal; druhého dne, že smrt kříže
pro nás podstoupil, třetího dne, že, odpočívaje v hrobě, čekal na
odplatu za Své ponížení. Na těchto třech myšlenkách zakládá se
zvláštní ráz zeleného čtvrtka, velikého pátku a bílé soboty.

2. Zelený čtvrtek. nazván tak od zelenýchratolestí, jimiž
jindy, dokud se neslavila slavnost Božího Těla, tedy až do po
čátku čtrnáctého století, ozdobovaly se chrámy, jest výroční pa
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mátkou ustanovení nejsvětější Svátosti oltářní. Mát' tedy ráz ra
dostný, avšak radost jest tlumena žalostí nad utrpením Páně.
Proto se koná mše svatá vrouchu bílé barvy, oltář jest ozdoben,
při Gloria rozezvučí se všecky zvony i varhany, ale za chvíli
utichne vše, slyšeti jen tiché zpěvy a klepot klepaček, po mši
svaté odnese se nejsvětější Svátost na oltář pobočný, oltář se
zbaví vší okrasy i obyčejného roucha, a zhasí se věčné světlo, ba
vylije se i svěcená voda z kropenek. jak smutno ve svatyni, a tak
to trvá celé tři dny. A ta zamlklost zvonů a varhan jak mocně
mluví k srdci našemu o Tom, jenž nás miloval až do konec!
V pravdě slušněji nemůže se světiti zelený čtvrtek, den večeře
Páně a spolu počátek Jeho umučení!

Veliký pátek dostal své jméno odtud, že nám připomíná
velikou událost umučení a smrti Páně na kříži. Aby se obrátila
všecka pozornost křesťanstva ku krvavé oběti ježiše Krista, nekoná
se na Veliký pátek nikde v Církvi katolické nekrvavá oběť mše
svaté. Konají se pouhé obřady, jež vyobrazují umučení Páně;
ale obřady tyto mají velikou podobnost se mši svatou. ——
Kněz, oblečen v roucho černé barvy, vrhá se s přisluhujícími na
tvář před oltářem a chvilku se modlí. To jest jako stupňová
modlitba a introit a uvádí nám na mysl, jak se modlilSpa
sitel v zahradě getsemanské. ———Potom vstoupi kněz po stupních
k oltáři a líbá jej. Tím se nám připomíná zrazeni Páně skrze
políbení ]idášovo. ——Na to se zpívá proroctví Oseášovo 6,1—6.,
v němž se příslibuje vzkříšení třetího dne všechněm, kdož přichá—
zejí k Ukřižovanému ve zkroušenosti. Tento zpěv rovná se tedy
čtením, ježto se čítávají ovelikých kajícich dnech hned po Kyrie.
— Následuje tractus, jímž se vyjadřuje touha po duchovním
obnovení v Kristu. '——Na to se zpívá kolekta, v níž prosí Církev
Boha za přivlastnění ovoce vykoupení Kristova. — Po kolektě
zpívá se epištola, v níž se vypravuje o zabití, obětování ajedení
beránka před vyjitím lidu israelského z Egypta, kterýžto beránek
vyobrazoval Vykupitele. — Tractus následující po epištole jest
jako nářkem Krista zrazeného a nepřátelům vydaného. ——Místo
evangelia zpívají se pašije podle sepsání sv. Jana. ——Po pa
šijích vyzývá kněz k modlitbám za Církev, papeže, duchovenstvo,
panovníka, katechumeny, zarmoucené, kacíře a rozkolníky, židy
a pohany, a hned na to skutečně se modlí za všecky, aby došli
spasitelných účinků smrti Páně. Vyzývání děje se slovy Oremus,
t. j. modleme se, Flectamus genua, t. j.)padejme na kolena, Le—
vate, t. j. povstaňte. Při slovech Flectamus genua všickni klekají,
avšak před přímluvou za židy vynechávají se ta slova, jelikož židé
klekali před Pánem na potupu. Tyto přlmluvy za všecky lidijsou
dojemným velkopátečním obětováním. ——Nyní nastane hlavní
obřad, velkopáteční pozdvihování. Kněz vezme svatý kříž,
odhaluje ho ponenáhlu, pozdvihuje vždy výše, ukazuje lidu azpívá
třikráte, vždy vyšším hlasem: »Ejhle, dřevo kříže, na němž pněla
Spása světa.: Sbor odpovídá týmž hlasem: »Pojdte, klaňme sela
A všickni klekají. Potom položí .se sv. kříž na zemi a vystaví se
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k veřejnému uctění, kteréž se děje nejslušněji líbáním rány na
nohou Páně. Tato pocta vzdávaná sv. kříži platí, jak se rozumí
samo sebou, Ukřižovane'mu. V tu chvíli přetéká každé věřící srdce
láskou a vděčností k božskému Vykupiteli. — Obřady na veliký
pátek ukončují se přijímáním těla Páně zůstaveného od přede
šlého dne, čemuž se říká neprávem převrácená mše, a pak prů
vodem k oltáři Božího hrobu, na němž se vystavuje velebná
Svátost, zakrytá průsvitným závojem.

]e-li smutno v chrámě i v srdci křesťanském již na zelený
čtvrtek, bývá tím smutněji na veliký pátek. Koho by nedojal ani
tento veliký den, ten jest již prázden všeho náboženství.

Bílá sobota má dvojí ráz, jako zelený čtvrtek. Trvá ještě
smutek nad umučeným Spasitelem, ležícím v hrobě, ale probleskuje
spolu radost ze vzkříšení Páně. — Nejprve žehná se mimo kostel
nový oheň, v němž se spalují ostatky svatých olejů. Kámen,
z něhož se vykřesává, značí vzkříšení Krista. — Z nového ohně
rozžehnou se svíce chrámové i věčné světlo, a to při svěcení
paškálu aneb svíce velikonoční, kteráž, jsouc opatřena pěti pozlace
nými kadidlovými zrny, vypodobňuje překrásně oslavené tělo Kri—
stovo. — Potom zpívá se dvanáctero starozákonních proroctví
o milostech připravených světu skrze smrta vzkříšeníježiše Krista
a plynoucích ze sv. křtu. Následuje ihned svěcení křestní vody.
do níž se ponořuje paškál na znamení, že křest nabyl platnosti
vzkříšením Kristovým, a k níž se přilévají olej křtěnců a svaté
křižmo, jelikož nabývají svého účinku křestní vodou. — Toto svě
cení ukončuje se litaniemi ke Všem Svatým, tyto pak jsou spolu
přípravou k slavné mši svaté, při níž opět se rozezvučí zvony i varhany
a zpívají se zpěvy velikonoční, z nichž nejslavnější jsou nešpory.

' * *
*

Milí křesťané! Nebylo mi lze pro krátkost času, bych vám
vyložil zevrubně a důkladně všecku tu krásu, již složila Církev
svatá v obřadech posledních dnů sv. týdne. Doufám však, že i to
málo. co jsem vám vyložil, dostačí roznítiti vaše srdce, byste
trávili nastávající veliké a svaté dny, jak sluší na vyznavače
Ukřižovaného, v postu a zdrželivosti, v modlitbách a rozjímáních,
v tichosti a kajicnosti; doufám, že v těchto dnech 3 Kristem
zemřete tělu. světu a ďáblu, byste povstali s Kristem jakožto vítě
zové nade všemi nepřáteli svého spasení. Amen. KI.Markrab.

Veliký pátek.
Opuštěný Ježíš na hoře Kalvaríi.

»Bože můj, Bože můj, proč jsi mě
opustil . Mat. 27, 46.

Veliký pátek! jaký to den smutku a žalosti pro každé srdce
křesťanské! Dnešniho dne před 19 sty lety vyzdviženy byly tři
kříže na hoře Kalvarii, a po jednom z těchto křížů tekla nejsvě—
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tější krev na obmytí všech hříchů Smutno a pusto bylo ten den
v jerusalémě, když o polednách slunce se zatmělo, skály se pu—
kaly, země se třásla, hrobové se otvírali: a od těch dob každo
ročně 0 veliký pátek smutno a pusto bývá vsrdci každého Krista
milujícího křesťana; smutno, pusto bývá i v chrámu Páně. Pán
umírá, a pustne příbytek jeho. Oltáře jsou bez ozdob, bez okras,
ano i bez slušného přikrytí; bylt' i Kristus obnažený na kříži po
výšen. I ten stánek Boží, v němž Spasitel po celý rok s námi
přebýval, jest dnes osamotnělý, prázdný, lampa vyhasla, zvony
utichly, všude ticho, všude smutno. Nekoná se dnes mše sv., toto
skutečné nekrvavé obnovení smrti Páně, poněvadž dnes na Kal
varii obětoval tělo ikrev Svou Pán ježíš způsobem krvavým
A proč nás tedy svolává dnes Církev sv. do chrámu Páně? Aj,
dnes jest den kříže, den hory Kalvarie-. Všecko jiné dnes ustu
puje na zad, jenom hora Kalvarie a na ní kříž a na kříži Spa—
sitel světa ——<to staví se nám dnes před oči. Pod kříž akhrobu
Božímu svolává nás dnes Církev sv., pod kříž a k hrobu Bo—
žímu přišli jsme i _my. V černém rouše jde kněz k oltáři,a vhlu
bokém smutku pohřížen padá na tvář svou, jako padl ježíš na
tvář Svou v zahradě Getsemanské, a v hořkosti duše rozjímá
o utrpení Páně. Pak zpívají se pašije, které nám na mysl uvá
dějí ještě jednou všecko to, co ježíš dnešního dne trpěl; a když
se potom pomodlil kněz za Církev sv. a její představené, za vě
řící všech stavů a povolání, i za kacíře, za pohany, za židy.
odhaluje a k uctění pozdvihuje kříž, třikrát zpívaje ta slova: »Ejhle
dřevo kříže, na kterém pněl Spasitel světa.< A odpovídají se
slova: »P0jd'me, pokloňme se před ním.: A podle těchto slov,
která nám Církev sv. do úst klade. učiňmei my; pojďmev duchu
tam na horu Kalvarii, kde umírá Spasitel, padněme tam pod kříž
na tu zemi, která pila jeho svatou krev. Všickni se Mu tam rou
hají, an umírá, pojďme my klanět se Mu, vždyť jest to náš Pán,
náš Vykupitel, náš Otec, jenž tam umírá! Ale pozastavte se nyní
pod křížem. již třetí hodina ubíhá, co visí Kristus na kříži, co
tmy pokrývají všecku zemi; tu slyšán s kříže hlas veliký:
»Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil.< Od lidí usmrcen, od
Boha opuštěn, ach co dá se ještě hroznějšího pomysliti! Ale bez—
božná rota posmívá se Mu, houbu octem a žlučí naplněnou dává
Mu k ústům. A opět zvolal umírající hlasem velikým: »Doko—
náno jest,: a nakloniv hlavy vypustil duši. Pozastavme se tedy
pod křížem v nábožném rozvažování a za předmět našeho rozjí—
mání a poučení oberme sobě dnes ježíše na kříži od
Boha i od lidí opuštěného.

Pojednání.

Od té chvíle, kdy vešel do zahrady Gethsemanské až do té
doby, kdy na kříži nakloniv hlavy, ducha vypustil, nevýslovně
mnoho trpěl Pán ježíš. Který jazyk dovedl by vypravovati muky
Spasitele našeho na těle i na duši.> A všecko to snášel trpělivě



jako beránek vedený k zabití a neotevřel úst Svých. Jen dva
kráte vyslovila Jeho sv. ústa bolest, kterou cití. »Smutnájest duše
má až k smrtia, »Otče, může-li to býti, nechat odejde kalich
tento ode mne.a Pomyšlení na bolesti a hrůzy budoucí často více
člověka podčsí, než skutečné to trápení; u Pána Ježíše to ovšem
nebyl žádný lichý strach, On jasně viděl, co Jej očekává, a utr
pení to takovou tíži padlo na Jeho duši, že počala klesat i síla
Jeho, krvavý pot lil se Mu s čela a tváří, a On prosí za odvrá—
cení toho, co naň čeká. Ale opět se vzchopířka: »Ne má, Otče,
ale tvá vůle se staňc. A když na kříži v děsných tmách a stra
šlivých bolestech visel mezi nebem a zemi, maje ruce roztažené
na kříži, jakoby obejmouti chtěl celý svět, a když viděl, že ten
lid nevděčný, za nějž umírá, jehož by rád objal ve Svém náručí,
se Mu i ve smrti posmívá: tu zmocnila se Spasitele taková tesk
nost duše. taková úzkost srdce, že se Sám Sobě zdál býti opu
štěným od Boha a zvolal: »Bože můj, Bože můj, proč jsi mne
opustil.<

Od těch, kterým dobře činil, mučen a bičován, uplván a trním
korunován; od těch, které miloval, na kříž přibit a posmíván, ach,
jaké hroznější bolesti dají se mysliti? A aj! v těchto bolestech se
Ježíš za Své ukřižovatele ještě modlí, avšak když ani tu neustáli,
ale tím více se Mu rouhali, tu přemohla duši jeho bolest tak, že
musil ulehčiti si slovy: »Bože můj, Bože můj, proč jsi mne
opustil.a Od lidí urouhán, usmrcen a od Boha opuštěn! Jak se
radoval ďábel, vida a slyše opuštěnost Ježíšovu! Jak radovali se
společníci a pomahači jeho, zákonníci, fariseove',vidouce,jak dobře
podařil se jim jejich úmysl, slyšíce. že toho, proti kterémuž oni
popudilí lid, nyní i Bůh opustil! Nyní vidí už zmařeno všecko
dílo, všecku práci Ježíšovu! Vždyť i ti zástupové, kteří volali Mu
»Ilosannac & chodili za Ním, nevěří Mu více, ano rouhají se Mu,
říkajíce: »Jsi-li syn Boží, sestup s kříže a uvěříme tobě.: Tři leta
učil, tolik zázraků činil, a aj, nyní i těch 12 vyvolených se roz
prchlo, pod křížem stál z nich jediný s matkou Jeho.

Bylo tedy snad nadarmo, co Kristus činil a trpěl? Bylo
opravdu Jeho dílo zmařeno,jak se těšili nepřátelé, vidouce Jej opu
štěného od Boha i od lidí? Darmo se těšíte, zlosynové, že se
vám podařily vaše úmysly. Naděje vaše hynou neboť slyšte, Kri
stus umíraje hlasem velikým volá: »Dokonánojestlc Umírá ovšem
Ten. jehož jste na kříž připravili, ale právě tou smrtí dokonává
se Jeho vykupitelské dílo, proti vůli své napomohli jste k tomu,
že se dokonalo vykoupení lidstva. Jak selhal hřích opět sobě sa
mému! Ano, marné jest bouřiti se proti Bohu a proti Pomaza—
nému Jeho, kdo do nebe hází kamenem, na hlavu jeho nazpět
padá kámen vyhozený!

A takto ona opuštěnost Spasitelova nebyla znamením, že
ďábel, že fariseové zvítězili, nýbrž naopak, že Ježíš dokonal naše
spasení. Opuštěnost tato byla největší mukou, kterou snášel Kri
stus, mukou to, kterou trápení jsou zatracenci v pekle. A proč
dopustil Bůh na Syna Svého tu hroznou bolest? Pro nás, bratři
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a sestry v Kristu, protože jsme opustili Boha, zasloužili jsme býti
opuštění i od Něho. Aby tedy nás od toho trestu osvobodil,
vzal jej Spasitel na Sebe. Ajako po potopě světa řekl Bůh k Noe
movi, že nebude více trestati tím způsobem pokolení lidské, a na
znamení a svědectví toho ustanovil duhu; podobně nechce Ho—
spodin více na nikoho zde na světě podobnou opuštěnost do
pustiti, a znamením a lékem toho jest nám kříž. jako duha byla
Noemovi naději budoucího smíření, tak jest kříž pramenem a do
konáním našeho smíření s Bohem. Pán ježíš trpěl opuštěnost od
Boha, abychom my nikdy nebyli od Boha opuštění. Ale což
nyní nejsou lidé tak nešťastní, že bychom o nich říci musili, že
jsou opuštění od Boha i od lidí? Snad mezi vámi jest mnohý,jenž
se pokládá za nejnešt'astnějšího, jenž myslí, že nezaslouženě
opuštěn jest. O, bratře, sestro, zapud' ze srdce svého takové my
šlenky, abyjsi se snad nerouhal! Ty naříkáš, že tě lidé pronásle
dují --—patří na ježíše, tobě jistě nikdo po životě nebaží jako
jemu, patří na Něho a pohledem tě potěší, ty nejsi opuštěn. Ty
běduješ, že ti v tvé chudobě, v tvém stáří nikdo neposlouží, že
ti ani vody k pití nepodá; Patří na ježíše; On v palčívých bo
lestech na křížitaké volá : Zízním! A jako jemutak i tobě lidé dojista
místo vody nepodávají octa a žluči. Ty naříkáš, že traplívé ne
moci, bolestné neduhy, zármutky a jiné bolesti na tebe Bůh se
sílá, a domnívášse proto opuštěným býti od Boha: aj, patří na
Krista, ne od Boha tohoto laskavého Otce přicházejí Naň bolesti,
jako na tebe, nýbrž od největších jeho nepřátel; Bůh tě chce
tím napravití, ale katané chtěli ježíše zničiti; na toho Krista tedy
patř,jcho bolesti rozvažuj, a nebudeš opuštěn ale potěšen. Pán Bůh ni—
koho neopustí, kdo se Ho sám nespustí; ano ihříšníka největšího,jenž
Boha od sebe zapuzuje, neopouští Bůh na dobro, ještě i tomu
dává milost Svou, aby se obrátil. A jestli se ti někdy zdá, že tě
Bůh opouští, že tě v trápení a žalosti nechává: zkoušej prve sám
sebe, jestlis to nezavinil, jestlis sám Boha neopustil; anebo jestli
tě snad Bůh tak zkouší na čas; ale v obojím případě vstaň ajdí
pod kříž Spasitelův, slyš žalostná slova jeho »Bože můj, Bože
můj, proč jsi mne opustilx a srdce tvé pod křížem najde potěchu
a posilu ——neboť Bůh dopouští, ale neopouští; jakž to dosvěd—
čuje i žalmista Páně řkoucí: »Byl jsem mlád a opět jsem se
stárnul, ale neviděl jsem spravedlivého opuštěného a dětí jeho
hledající chleba.- Jediný ježíš na kříži opuštěn byl od Boha pro
naše nepravosti; a proto každý, kdo jsi obtížen a naříkáš, kdo
se považuješ za opuštěného od Boha a od lidí: sem pod kříž
dnes pojď a porovnej své opuštění s opuštěním ježíšovým a ty
od kříže odejdeš ne opuštěn, ale potěšen. A tak stane se ti kříž
pramenem a původem potěchy a spásy.

Nejmilejší! Ten Pán ježíš, jehož dnes vidíme opuštěného na
kříži, řekl jednou apoštolům: »Svět vás bude nenáviděti, neboť
ímne nenáviděl; mne se protivili, i vám se protiviti budou.
A to doslovně vyplnilo se na apoštolích, to doposud vyplňuje se
na každém pravém učenníku Páně, to ale obzvláště za našich dob
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velmi bolestně vyplňuje se na tom, který jest náměstkem Spasi—
telovým zde na zemi, od Něho ustanoven za viditelnou hlavu
Církve. Ano, nejmilejší, nynější sv. Otec Lev XIII. může dnes kleče
u nohou kříže také volati: »Bože můj. Bože můj, proč jsi mne
opustil a —Z jeho šatů také jej už svléklinepřáteléjeho, odejmouc
mu, co ustanovením Božím mu náleželo, ano i to svaté město,
které mu od Boha dáno za sídlo, naplněno jest protivníky jeho.
Cizí žoldnéři jej obkličují, a jen několik málo věrných smějí sním
vytrvati, státi pod jeho křížem. A jako tam se umírajícímu ježíši
rouhali, tak i zde slabého starce veřejněhanobí atýrají. Opuštěn,
ano pronásledován od lidí, zdánlivě opuštěn i od Boha, aby snad
také on nevinný stal se obětí smírnou za nepravosti jiných, zdali
právě tím není podoben dnes umírajícímu Spasiteli.> »Kdybyste
byli ze světa, miloval by svět, což jeho jest, ale že nejste ze světa,
proto vás svět nenávidí.a Ale sv. Otec netruchlí sám nad sebou,
on pláče jen nad Církvi, která s ním mnoho trpí, a proto napo—
miná nás, abychom modlili se k Bohu za něho, za Církev, jako
první křesťané ve dne v noci trvali na modlitbách, když Petr byl
držán v žaláři. Dnes při oltáři mezi ostatními bude se říkati též
modlitba za papeže; spojte tedy všickni horoucí modlitbu svou
5 modlitbou kněze, vzpomeňte si i při Božím hrobě na trpícího
a opuštěného náměstka Kristova, papeže Lva XIII., aby ho Pán
Bůh v jeho opuštěnosti potěšil. Ale při tom nebojte se, nelekejte
se o něho. Třeba se nepřátelům podařilo, zničiti jej, jako to židé
učinili, třeba že slyšeli od něho samého žalobu: »Bože můj, Bože
můj, PTOČlsi mne opustillf — jejich vítězství, jejich radost nebude
dlouhá ; ioni uslyší slovo : »Dokonáno jest: — a třeba zapečetili kámen
na hrobě papežové, třeba stráž tam postavili, dřív než se nadějí,
odvalen bude kámen, uteče stráž, a papeže uvede I-Iospodin opět
na stolici sv. Petra, na tu skálu, které brány pekelné nepře
mohou, třeba ji v bouři někdy zaplavily. A nyní od trpícího ná
městka Kristova obraťme se opět k Samému ježíši. Pohledněme
ještě jednou vzhůru na kříž, poslechněme ještě jednou ta žalostná
slova: »Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil!< Hleďme tam
tak dlouho, až nakloní hlavy a vypustí duši. A tento obrazshory
Kalvarie vryjme si hluboko do duše, do srdce: a kdykoli nás.
potká nějaké trápení, kdy budeme opuštění od Boha, od lidí,
pak spěchejme padnout k nohám Ukřižovaného, volejme tam:
»Bože můj, Bože můj, vzhlédni na mne, proč jsi mne opustil;
neodcházej ode mne, neboť soužení velmi blízké jest, a není,
kdo by zpomohl. Ochránce náš, Bože, popatř a vzhlédni na tvář
Krista Svého, jeho zásluhy nám připočti, aby nebyla na nás
zmařena prolitá krev jeho, abychom skrze jeho opuštění na
kříži my byli v úzkostech našich potěšeni, a s Ním zde trpíce
jednou s Ním byli oslaveni.< Amen. j'lan Herčik.



Boží Hod velikonoční.

Z mrtvých vstání Kristovo jest zárukou života'po
smrtí. *)

»Vstalť jest, není ho tuto.:
Mark. 16, 6.

V milionech a milionech srdcích katolických“ křesťanů proudí
dnes radost velikonoční, že z mrtvých vstal Spasitel světa Ježíš
Kristus, a tisíceré >>Alleluja<<,tak radostné, tak zvučné a krásné
ozývá se při všech obřadech dnešního dne. I—Irob,ten temný,
hrůzyplný hrob, který se uzavřel nad Spasitelem, jest otevřen,
prázden, vítěz nad smrtí povstal z mrtvých a jásot nesmírný,
radostný jest toho dokladem. Přátelé drazí, stojíme dnes na prahu
nové doby, doby radostné, velikočni.

Plni úžasu stojíme nad velikým tajemstvím z mrtvých vstání
Páně. Kristus umřel, ale třetího dne vstal z mrtvých, tak hlásá
nám svaté evangelium, a tato radostná zvěst, toto evangelium
v pravém toho slova smyslu, má i pro nás veliký, radostný vý
znam, nebot ono hlásá nám. že jako Kristus vstal
z mrtvých, tak že i my jednou z mrtvých vtaneme.
Zemřeme, toť jisto, ale vstanemc z mrtvých, to jest jisto neméně.
Dnes ve slavný den z mrtvých vstání Páně, budeme, přátelé
v Kristu, uvažovati o této veliké pravdě, která pozdvihuje nás na
výši pravé lidskosti, která pozdvihuje nás nad všednost a nízkost
jiných tvorů, jimž kyne po žalném životě neodvratná smrt. Nás
lidi Bůh vyvýšil tak, že naše duše tělo přetrvá a bude žití věčně.
Nuže, o této pravdě začneme dnes rozjímati ve jménu Páně.

Pojednání.

1. Důkaz, že duše naše jest nesmrtelna, lze čcrpati z pojmu
duše samé. jest to věcí Od všech filosofů přijatou, že co ně—
jaké bytosti jest přirozeno, to že musí býti pro ni též dosažitelno;
avšak co jest duši lidské přirozenějšího, nežli pravda;> Touha
poznání pravdy stravuje, takořka sžirá ducha lidského. Zvěděti
pravdu — tot touha každého z nás, toť vzpružinou, která žene
ducha lidského k stálému neunavnému zkoumání a badání. V té věci
žene to ducha lidského dál a dál, v té věci nedá si duše lidská po
ložiti žádné hranice, nedá si nikým a nikdy říci: Až sem a nic dále.

Tato touha po poznání pravdy jest naší duši
vrozen a. A hle, přátelé v Kristu, podivuhodná věc: Čím více
člověk poznává, čím více rozšiřuje své vědomosti, tím více
roste v něm ta touha po poznání pravdy; čím jeho vědění jest
zralejši a prohloubenější, tím více poznává, že ještě daleko víc

*) Dle Kuhna: DOgmen der kath. Kirche.
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jest se mu učiti a že jeho dosavadní vědění jest kusé, že záhady
nové a nové se před ním vynořují, které by měl ještě probádati.
A ta touha po poznání mnohých pravd a nemožnost tuto touhu
zcela ukojiti stojí proti sobě v příkrém odporu. Věčně památná
a pravdivá zůstávají v té věci slova velikého mudrce Sokrata,
jenž byv otázán na své vědomosti, pravil: »Vím pouze to, že nic
nevím.: Hle, tedy touha po poznání pravdy jest duši našívrozena,
od Stvořitele dána a přece na druhé straně zůstává tato touha
neukojena

Co z toho následuje?
Dal Bůh, tato věčná moudrost, ten pud po poznání pravdy

do duše lidské nadarmo? Chtěl, aby zůstal neukojenr Zajisté ni
koliv. Poněvadž pak na této zemi ukojen býti nemůže, následuje
z toho, že bude ukojen jinde, že musí býti jiný život, v němž
tato touha po poznání pravdy dojde splnění — a to jest
život po smrti. Ci měl by snad tento hlad, tato žízeň po po
znání pravdy člověka trápiti, aniž by mohl býti nasycen? Zvíře
se svými nízkými touhami dochází ukojení a uspokojení, ačlověk
by neměl dosíci nikdy splnění svých požadavků? Tento nejvzne
Šenější a nejšlechetnější pud v člověku měl by pouze ten úkol,
aby dráždil naši zvědavosta nedocházel uskutečnění? Měli bychom
státi pouze na břehu a upírati zraky své na nesmírný ocean
pravdy, aniž bychom měli naději, že budeme moci hlu
biny pravdy též někdy proniknouti a doplouti do bezpečného pří
stavu plného poznání pravdy? O, tu byl by člověk bídnějším
a nešťastnějším než všickni ostatní tvorové! -— Ne, když tato
touha po poznání pravdy v naší duši jest, pak nutně 'musí
býti též utišena; a když toho nelzevživotětomto do
sící, pak musí býti ještě nějaký jiný život, v němž
se nám pravda objeví v celé své plnosti a kráse, život,
v němž naše vědomosti dojdou své úplné dokonalosti. A tento
život nám nastane po smrti. Toto poznání pravdy nás
očekává v nebesích, jak také praví Duch Svatý ústy apoštolovými,
jenž dí: »Zde vidíme Boha jen jako v zrcadle a podobenství, ale
tatn hledíme naň tváří v tvářx Ano, po smrti uzříme Boha, jenž
jest Sám pravdou neskonalou,věčnou. Proto pravdiva jest
věta, že po životě tomto jistě musínastati život jiný,
naše duše smrtí neumírá — duše jest nesmrtelná.

2. Leč čtěme dále v srdci lidském a najdeme v něm veliký,
živý pud po štěstí čili tou hu po štěstí. — jak asi tato touha.
přátelé drazí, dochází svého uspokojení? Kdo dochází v tomto
životě úplného, nezkaleného štěstí? 0, vy to víte, přátelé moji. ta—
kovým člověkem není nikdo z nás, není vůbec nikdo. Uviňte
člověku ze všech radostí & požitků tohoto světa krásný věnec,
nabídněte mu veškerý krásy umění a všecky divy vědy k vol
nému použití, podrobte tisíce a millionyjeho všemohoucimu žezlu,
postavte ho do krajiny, která se podobá ráji věčného jara —
budou potom ňadra tohoto člověka opravdu naplněna radostíúpl
ného nezkaleného štěstí, nebude míti žádného přání více, nebude
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se v jeho duševní skrýší tajití již žádná touha více? (5, nikoliv,
právě naopak, čím více jest člověk naplněn požitky, tím více
žádá, tím více si přeje; čím více užívá, tím větší cítí žízeň po po
žitcích. A nepřestane toužítí a míti různá přání až do smrti, až
do onoho okamžiku, kdy to nespokojené srdce ztuhne v prsou
a přestane tlouci navždy.

Praví se zajisté správně: »Tak malé jest srdce lidské a ne
vyplní ho celý svět.< Nuže, byla tato touha mocná po štěstí v ži
votě ukojena? ——Nikoliv. A jestliže to srdce bylo smrtí opravdu
zn čeno, na vždy rozdrceno a rozprášeno, k čemu byla v životě
ta touha, ten zápas po štěstí, k čemu to snažení, když nemůže
býti nikdy naplněno?

A ohlédnete-li se kolem sebe, přátelé v Kristu, co uzříte?
Uvidíte ve světě až příliš často nejpříkřejší opak blaženosti. Který
tvor snáší více bolestí nežli právě člověk? Tím, že jest nadán vy
vinutým citem, právě tím cítí více bolestí než kterýkoliv jiný
tvor; jej vyhledává nemoc, slabost, bída a tisícerý žal.

Jaké určení mají na zemi chudí, není-lí žádného života po
smrti? Ti chudí, kteří mezi tisícerými strastmi sotva jediné ra
dosti okusíř

jaké určení mají na tomto světě, není-lí žádného života po
smrti, nemocní, kteří po dlouhá léta, ba po celý svůj život byli
poutáni na bolestné lůžko své?

A, přátelé drazí, jsou bolesti tělesné jedinými bolestmi
vůbec? Zdaž nepřeváží bolest a žal duše veškerý bolestí a všechnu
bídu tělesnou? Pouze člověk ví, co jest žal a strast, jen člověk
zná toho hledajícího červa, jejž jmenujeme starost, jenž ničí ve
škery květy života. jestliže po tomto životě není žádného
života jiného, pak nezbývalo by veliké části lidstva nic ji
ného nežli samovražda, nezbývalo by nic jiného, než učiniti
konec životu, jenž nemůže dosáhnouti svého cíle, v němž
nemůže býti jeho štěstí dosaženo. Přátelé drazí, ptám se vás,
může býti takové učení pravdivé? Může býti pravé to učení, které
vede k závěrku tak strašnému, k samovraždě? Nikoliv, věčně ne.
Pokud bude jediný nemocný, jediný trpící na tomto světě, jediný
člověk, který to cítí ve svojí hrudi, že jest v něm pud po štěstí
a blaženosti, potud musí uznávati náš duch. že jest určen pro
jiný život, život vyšší, v němž pravého štěstí dojde. Zádosti a
toužení po blaženosti musí nutně nějaký předmět odpovídati, který
by byls to, tuto touhu také naplniti. jest tudíž věč
nost, kde pravou blažeností naplní se srdce člověka.

3. V našem duchu spočívá ještě jiná žádost, jiná touha, totiž,
aby mezi lidem panovalo právo a spravedlnost, aby každý
přijalodplatu spravedlivě podle své zásluhy &svých činů. Tato touha
po spravedlnosti a právu jest nerozlučná od lidského ducha a žije
i v srdci nejopovrženějších hříšníků; i největší zločinec ještě žádá
aby se s ním zacházelo spravedlivě, a aby mu byl vyměřen spra:vedlivě trest.
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Avšak, jestliže smrt jest zničením duše, jestliže po životě
tomto nenásleduje nic více, jaká spravedlnost může býti prove
dena mezi vrahem a jeho obětí, mezi lupičem našeho štěstí, naší
cti a mezi zbožným. Bohu oddaným trpítelem, mezi tím, jenž život
svůj promarnil a ztrávil v rozkoších a hříších, a mezi tím, jenž
kráčel po drsné cestě ctností? Anebo mohl by se vyhlásiti za
prostého vší víny člověk, jehož zloba spočívá v jeho myšlenkách,
i když jich neuvedl ve skutky,>

Ano i tehdáž, kdyby chtěl člověk souditi pouze podle
skutků, nehledě ku skrytým myšlenkám, kdyby tedy spravedlnost
již dosti byla omezena, mohly by se tehdáž všecky skutky člo
věka souditi, odměňovati a trestati přísně podle zásluh? Přátelé
drazí, dějiny lidské dokazují nám opak toho. ]est sice nepopira—
telno, že mnohdy Bůh Sám zasahuje do osudů lidských a trestá
vinníka, jenž ušel soudu lidskému, způsobem nápadným; leč vnej—
častějších případech spatřujeme přece jenom, že ctnostný člověk
šlapán jest v prach a potupu, že zloba a bezpráví dovedou uchrá—
niti se dostatečnou chytrostí a vítězí; že šlechetní a dobří jsou
pronásledováni a nenávidění, a nepravost že vládne; pravou zá
sluhu vidíme zneuznávanou, umlčovanou a opovrhovanou, kdežto
i ten, kdo se nedovede vykázati ani nejmenší zásluhou, jen když
jest vysokého rodu a má hojně přimluvců, dochází cíle. Kde je
spravedlnost?

Cim chytřejší, čím prohnanější, tím lépe dovede se zlosyn
vyhnouti rameni světské spravedlnosti. Vždyť, přátelé drazí, jak
často to čteme, kterak ubožák, jenž malým provinčním poskvrnil
svou dosud čistou duši, jenž puzen hladem odcizil skyvu chleba,
bývá odsouzen k přísnému trestu, po leta žalařován — a kterak
naopak vrah, který s úmyslem vražedným, s úskočností číhal na
oběť svou, dovede se skrýti, dovede ujítí rameni spravedlností,
nedochází trestu. Obratný podvodník vyzíská svým obchodem,
utiskováním vdov, sirotků ichudých statisíce a žije potom dle
zevnějšku ve vážnosti a radovánkách tohoto světa, kdežto vdova
jím ochuzená sténá bez pomoci a zastáníl

Hle, přátelé v Kristu, opět vidíme v životě svém nesmírný
rozpor, v duši své cítíme touhu po spravedlnosti, jež v skutečném
životě setkává se až příliš často se zklamáním; svět, v němž ži
jeme, není místem pravé dokonalé spravedlnosti, naopak, často
vládne v něm nespravedlnost, násilí a bezpráví.

A přece náš nejvnitrnější cit vzpírá se proti tomu názoru,
že jeden a týž osud, totiž zničení jest ustanoveno pro všecky
bez rozdílu: nevinnému trpíteli právě tak jako největšímu zlo
činci; že ten, jehož celý život nebyl ničím jiným, nežli stálou řa
dou obětí a požehnání pro celé lidstvo, má býti smrtí zničen
navždy zrovna tak jako ten, jehož zločiny naplňovaly postrachem
celé krajiny; že stejný osud ustanoven jest bezbožnómu boháči
jako chudákovi; že všem těm tak různým bytostem ustanoven
iest tentýž osud věčného zničení. '
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O, přátelé drazí, jest to možné? Nikoliv. Neboť právě tak
jistě, jako že idea spravedlnosti v nás žije a nám jest vrozena,
tak jistě musí existovat též spravedlivý Soudce, jenž všecko od
měňuje a všecko tresce zcela dle zásluhy a jenž všecko vyro
vnává, co na tomto světě vyrovnáno nebylo, v jiném životě,
kde každý osobně obdrží to, co si zasloužil svými skutky v životě
tomto.

Hle, přátelé drazí, tak ta pravda o nesmrtelnosti naší duše
tkví a koření hluboko vnaší celé bytosti,a člověk lí nemůže vy
rvat ze svého srdce, nechce-li zničiti sama sebe. Touha našeho
duchapo pravdě, po štěstí a spravedlnosti ukazujenám,
že nesmrtelnost naší duše není žádným výmyslem našeho mozku,
že to není pouhé hledání našeho srdce po zdánlivé útěše, nýbrž,
že jest to plná a čistá pravda.

4. Tato pravda jest nám vrozena, proto shledávámeji u všech
lidí bez výminky, i u nejdivočejších národů. ]děme zpět do nej
starších dějin lidstva, projděme bajesloví všech národů, poslyšme
ty, kteří procestovali nejvzdálenější ostrovy Tichého oceánu, kteří
znají nejvzdělanější národy inejsurovější kmeny lidské, všickni
se v tom shodují, že víra v nesmrtelnost duše, víra v jiný život
jest u všech lidí, a že tato víra jest často jediným znakem, jenž
vtiskuje na čelo surových barbarů, znesvěcené hrůzami všeho
druhu, pečeť jich původu od Boha.

Přátelé drazí, tvrzení, které se nyní dosti často ozývá z úst
lidí, kteří se chtějí zdáti učenými, a jež po nich opakují nevě
domí nevzdělanci, že totiž duše lidská jest smrtelná, že smrtí se
skončí vše, toto učení nemůže býti pravdivé, poněvadž se vzpírá
proti všemu citu našemu. Přátelé drazí, není zajisté na celém
světě nikoho, a kdyby byl sebe více stižen osudem, jenž by ne
měl jednu duši drahou, kterou by mohl nazývati svojí, jenž by
neznal alespoň jedno srdce v celém světě, které bije pro něho.
Ta jména: otec, matka, syn, dcera, manžel, manželka, bratr, sestra,
přítel,nevěsta,_tato jména,přátelé drazí, skrývají v sobě pro každého
z nás to nejdražší a nejblaženější na světě. A hle, mnozí z nich

mínám vás v této posvátné chvíli na onen okamžik, kdy tyto
drahé duše se od vás loučily; připomínám vám jejich smrt a tu
trpkou bolest, která zuřila ve vašem srdci, když jste viděli, že
tato drahá duše se od vás na věky loučí; co to bylo, co vaši
bolest zmírňovalo a lilo balsám útěchy a naděje do vašeho srdce?
Byla to víra v nesmrtelnost.

Volám vám zpět do vaší duše onen posvátný, vážný okamžik,
kdy naposledy vkládal svoji chladnoucí ruku do vaší ruky drahý
umírající, kdy otec žehnal vám naposled, kdy umírající matka
naposledy obrátila k vám své láskou planoucí, ale již hasnoucí
oko. Co to bylo, co v této zoufalé chvíli vás pozdvihlo & dodá
valo vám síly, útěchy a křesťanské oddanosti? Byla to myšlenka:
my se uvidíme opět. ještě zní ve vašich uších poslední po
zdrav chvějíCich se rtů vašeho nezapomenutelného otce, vaší

Rádce duchovní. 21
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vroucně milované matky; co to bylo, co usnadnilo těm umírajícím
odchod od vás a činilo jim smrt pouhým klidným spánkem a
vchodem do lepšího života? Bylo to živé přesvědčení, že jeden
krátc z mrtvých vstaneme, bylo to vědomí pevné a nezvratné, že
se všichni jedenkráte shledáme u trůnu svého společného Boha.

* *
*

Přátelé drazí, Kristus vstal z mrtvých -——i my jedenkráte
z mrtvých vstaneme.

Srdce naše touží po pravdě, po štěstí, po spra
vedlnosti ——tato žíznivá touha na světě ukojena ne
bývá — této touze musí odpovídati skutečnost _—
— ovšem v životě jiném, v životě na věčnosti. Ano,
žijeme i po smrti těla.

To budiž naším pevným přesvědčením, které si nedáme
vyrvati ze srdce od nikoho; to budiž průvodcem naším po celý
život náš, to Chraňme v sobě jako vzácný odkaz svých drahých
rodičů, jako tajuplný talisman, jenž bude nás stále povznášeti
vzhůru k nebesům za všelikých okolností tohoto života. Kristus
vstal z mrtvých — i my jedenkráte z mrtvých vstaneme. Tato
myšlénka, přátelé v Kristu, bude nám také jedinou útěchou aje
dinou posilou, až stíny smrti budou naše oko zastiňovati, až.
chladný smrtelný pot bude se perliti na našem čele, až chvění
smrti bude protřásati nás až do nejvnitřnějších útrob, v té chvíli,
kdy vaši drazí budou státi s pláčem kolem vašeho lůžka smrtel—
ného a minulý život i celý svět se všemi svými radostmi a po
žitky ustoupí a stane se tím, čím vlastně jest, totiž ničím, pak,
přátelé drazí, pak pouze ta jediná myšlénka bude nám vlévati do
srdce naději, útěchu a sílu: že jako Kristus vstal z mrtvých, tak
i my z mrtvých vstaneme, uzřime Boha, shledáme se se svými
drahými a budeme žíti věčně. Proto žijme v Pánu a umírejme
v Něm, pamětlivi jsouce toho, že všickni jedenkráte se shledáme
a opět uvidíme v životě věčném. Amen. VáclavSprbc.

Boží hod Velikonoční.
Naše z mrtvých vstání jest: 1. největší útěchou

v životě, II. jedinou útěchou při smrti.
»Vím, že Vykupitel můj živ jest a že
v poslední den ze země vstanu; a
zase oblečen budu kůží svou a v těle
svém uzřím Boha svého.c Job 19.

Dnešní slavnost připomíná onu událost, která se stala v jeru—
salémě třetího dne po ukřižování Pána ježíše.

Mrtvé tělo Spasitelovo bylo do hrobu uloženo, kámen na
hrobě byl zapečetěn a ke hrobu dána vojenská stráž. A vzdor
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všem těmto opatřením nejvyšší rady vstal ježíš Kristus třetího
dne z mrtvých. Důkazy toho podávají nám nejen přátelé, ale
i nepřátelé Kristovi.
_ Se vzkříšením Pána Ježíše souvisí jedenáctý článek víry:
t č 1a v 2 k ř í š e n í, kterým vyrozumíváme, že Bůh v poslední
aneb soudný den mrtvé vzkřísí, a že lidé se svými těly, která za
živobytí měli, z mrtvých povstanou.

Tato nezvratná pravda, že v poslední čili soudný den
z mrtvých vstaneme, jest

1.největší naší útěchou v životě,
II.jedinou naší útěchou při smrti.

Pojednání.
[.

Kdo by neznal křiklavých rozdílů vmajetku i štěstí v našem
životě? Na jedné straně bohatství až báječné, na jiné straně bída;
tam váženost a sláva, zde ponížení a opovržení; někde zdraví až
bujné, jinde nemoc a choroba nezhojitelná; u jedněch štěstí ve
všem, u jiných neštěstí podává si dvéře.

Co povznáší, co sílí chuďasa v jeho bídě, ubožáka v jeho
nemoci? Na to nejlepší odpověd máme v Písmě sv. v knize jobově.

Bůh dopustil, aby ďábel stihl ]oba nemocí nejhorší. Na celém
těle vředy posetý seděl na hnoji a seškraboval střepinou hnis
s těla svého. Přišla jeho žepa, ale místo útrpnosti jemu spílá, jím
pohrdá a Bohu se rouhá, tak že job ji kárá, že mluvilajako žena
bláznivá. Přišli též přáteléjobovi. ale ne jej potěšit, ne rány jeho
obvázat. Spatřivše jej nepoznávají ho, jak byl zohaven. Pak sedí
u něho sedm dní a nocí, a nemluví k němu ani slova. Konečně
mluvi, ale jak? Vyčítají mu, že byl tajným hříšníkem, a proto
že jej Bůh tresce.

Drazí v Kristu, táži se vás, co bylo tomuto ubožáku opu
štěnému od přátel, od vlastní manželky, co bylo mu útěchou
v jeho bídě, že nezmalomyslněl, že nezoufal? Nic jiného, než víra
ve zmrtvých vstání: »Vím, že Vykupitel můj živ jest a že v po
slední den ze země vstanu; a zase oblečen budu kůží svou a
v těle svém uzřím Boha svého.<<

ještě jeden příklad z Písma sv. U rybníka Siloe sedí ubožák,
nohy zkřivené, ruce zkroucené, tak že sám nemůže se hnouti
z místa. (Íeká na hnutí vody a prosí, aby jej někdo do vody po
nořil. Ale vždy jej předbíhají jiní, tak že již po 38 let zde sedává
bez naděje, že bude kdy uzdraven. Co sílilo, nejmilejší, tohoto
ubožáka? Odkud bral trpělivost? Zajisté odnikud jinud než z víry,
že jednou z mrtvých vstane s údy zdravými, s tělem oslaveným.

Pohledte, drazí v Kristu, na to množství lidí k chudobě a
bídě po celý život jako odsouzených; pohled'te na ty ubožáky
sklíčené různými dlouhými nemocemi. Co jest jejich útěchou
v bídě, v nemoci, v zármutku, v opuštěnosti? Nic jiného než víra,

21*
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že vstanou z mrtvých k životu novému, v němž nebude hladu
ani bolesti. Kdyby této útěchy neměli, musil by jim býti ten
trapný život nesnesitelným břemenem.

Jistý vznešený pán zabloudil kdysi na honě v lese. Nevěda,
v kterou stranu se dáti, zaslechl pojednou líbezný hlas, hlasu an—
dělskému se podobající. I jel za hlasem a spatřil před sebou
v houštině chudého, v nuzné hadry oděneho malomocného muže,
an hnijící maso s těla svého otrhává a na zem odhazuje. »Ubohý
člověče,: praví šlechtic, »kdo pak to zpíval prve v této pustině Pc
„Já, milý pane,“ odvětil malomocný. »Jak můžeš zpívati,< táže se
šlechtic užasnut, »an bys ve své bídě spíše měl plakatiřc Nemocný
s úsměvem odpověděl: „Zpíval jsem radostí. Vím, že mne od
nebe dělí jen toto bídné tělo mě, a proto, čím více vidím, že
hnije a zaniká, tím více se raduji & děkuji Bohu vřele, že již brzy
osvobozen budu a lepšího života dojdu.“ Rodrig.

Co jest, drazí v Kristu, ve světě ubožáků, kteří tomuto ubo
hému malomocnému jsou podobní? Najdete v každé vesničce
takové, kterým Bůh z nevystihlé moudrosti Své neudělil těch
darů, jichž svět si váži, totiž krásy a zdraví. Stvořil je s nohou
chromou, se zády shrbenými, rukama skřivenýma, s tváří zohy
zděnou. Co sílí tyto chuďasy při pomyšlení, že všichni kolem
něho mají údy zdravé, sličné, jen on jest na celý život odsouzen
ku své zmrzačenosti? ]ediná víra to jest, že vstanou z mrtvých,
a pak že jejich zmrzačené tělo bude přímé, krásné, slavné.

Vezměte jim tuto víru a řekněte, zbývá-li jim co jiného než
zoufalství, aby svého bídného života' zbavili se rukou násilnou?
Kdyby nebylo těla vzkříšení, byl by Bůh vzhledem k takovým
mrzákům nejvýš nespravedlivým; kdyby nebylo z mrtvých vstání,
nebylo by Boha.

A tak projděte, nejmilejší, všecka neštěstí, jež nás potkávají,
největší útěchou v nich jest nám víra ve zmrtvých vstání.

ll.

Tato víra jest jedinou útěchou naší zvláště v hodině smrti.
Král Antioch přikázal židům, aby požívali masa vepřového,

což zákonem Božím bylo jim zakázáno. Stalo se, že i sedm bratří
s matkou popadených bylo nuceno, aby maso vepřové jedlí. Tu
nejstarší z nich předstoupil a řekl: »Hotovi jsme raději umříti,
než přestoupiti zákon Boží.: Na to rozlměvav se král kázal je
dnoho po druhém mučiti, jazyk vyříznouti, kůži s hlavy stáhnoutí,
konce nohou a rukou usekati & zohavený, ještě dýchající trup na
ohni smažiti. Ostatní i s matkou musili býti přítomni a na muka
každého se dívati. A přece i nejukrutnější mučení žádného k od
padnutí nepohnulo.

Tážete se, drazí v Kristu, kde tolik statečnosti vzali, čim
srdce matky, jindy k dítkám tak útlé a citlivé, stalo se tak ne
ohroženým, tolik hrdinským?
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Slyšte, co všichni ukrutnému králi vypovídají: »Ty sice, ne
šlechetníče, v přítomném životě nás zabijíš; avšak král světů nás
pro zákon jeho usmrcené k životu věčnému vzkřísí. Lépe jest těm,
jež lidé na smrt vydávají, když od Boha doufají a očekávají, že
zase od něho vzkříšcni budou.<< II. Mach. 7. Hle! víra v těla
vzkříšení sílila je při smrti. \

Představte si, drazí v Kristu, mládence, pannu na smrtel
ném loži.

Zivot jejich dospěl k nejkrásnějšímu jaru, srdce bylo plno
nejkrásnějších nadějí, a pojednou musí umříti. Není na světě
lékaře, není léku, který by smrt zažehnal. Nemusili by umírati
v zoufání, kdyby je netěšila víra, že opět vstanou z mrtvých
k životu ještě krásnějšímu, věčně mladému? — A nejen pro
umírajícího jest víra v těla vzkříšení jedinou útěchou, nýbrž i pro
jeho drahé zanechané.

jednou v Praze zašel jsem si na Olšanské hřbitovy. Chodil
jsem mezi hroby a četl nápisy. Zdaleka viděl jsem malý hrob
a hned mi přišla myšlénka, že tam pochován andílek. Hrobeček
byl pln překrásných květin, jež byly pečlivě ošetřovány, a na
prostém, ale vkusném kříži byl nápis: »Zde v Pánu odpočívá
naše drahá Liduška. Zemřela v pátém roce věku svého. Na
shledanou.x

Drazí rodičové! Pochovali jste již také své drahé dítě? Vy
pochopíte, vy cítíte, mnoho-li útěchy pro vás jest v tomto slově:
na shledanou.

A co znamená to slovo na hrobě vašich miláčků: na
shledanou? — Vaši pevnou víru, že s miláčkem svým se opět
sejdete v tom životě, v němž není více bolestného loučení; slovo
to značí víru vaši v těla vzkříšení.

Vy sirotci ubozí! Když pláčete u lůžka umírající drahé
matky, nezoufejte! Ona volá k vám: na shledanou! Když klečíte
na hrobě dobrého otce, abyste se za něj pomodlili, když zaléváte
kvítka náhrobní svými slzami a žalujete své útisky a trampoty,
nezoufejte! Z toho hrobu zní vám útěcha: na shledanou!

Tak, nejmilejší, ve všem soužení, v bídě, v zármutku, v ne
moci, v životě i smrti budiž vám útěchou pevná víra v těla vzkří
šení, žc povstanete jednou z mrtvých k životu novému, kdež teprv
budete slaviti nevýslovně radostné Alleluja! Amen.

Jan Konečný, farář na Rudě. (Morava.)



Pondělí Velikonoční.

Připozdívá se v životě našem.
»Pane, Zůstaň s námi, neb se při—
pozdívá a den se již nachýlilnn

Luk. 24, 29.

Rozličným osobám Pán po Svém vzkříšení ukázal se; a po—
divno, nejprv těm osobám, které v životě poklesly, ale obrátily
se, jako: Maří Magdaleně ve způsobě zahradníka; té, kteráž ve—
liká byla hříšnice, ale obrátivši se, Pána milovala mnoho; pak
Petrovi (dle dnešního sv.- evangelia), který nedlouho před tím
věrolomným se stal a Pána zapřel; ale brzy hříchu svého želel
a plakal hořce. Ejhle, jak drahá jest Pánu duše lidská!

Atéhož dne na večer dvěma učenníkům do Emaus jdoucím,
z nichž jednomu jméno bylo Kleol'áš; jméno druhého se nezná.
Avšak o tom dnešní svaté evangelium vypravuje, jež jsem vám
právě přečetl a z něhož obral jsem slova: »Pane, Zůstaň s námi,
neb se připozdivá, a den se již nachýlil. a

[ chci ukázati, že se připozdívá:
1.v životě našem,
2. v životě církevním; a tudy i
3. v životě pospolítém. —

Pojednání.
»Pane, Zůstaň s námi, neb se připozdívá.:
l. V životě našem; každým dnem, každou hodinou, každou

minutou. Přípozdívá se:
al starým. Kdy zrak slábne, sluch přechází, ruce se třesou,

nohy tíži těla nemohou nésti, zuby vypadávají, čelo vráskami se
pokrývá: to vše známky jsou, že se připozdívá a den života se
nachýlil. Kráčíť stařec takořka již po hrobě svém. Kdo větším
právem volati může: »Pane, Zůstaň s námi, neb se připozdívá.:
Již jen málo let, snad i málo dní, neb dokonce hodin budu zde
mezi vámil Půjde kolem příbytku mého známý a aj, nebude mne
tuto! Prchá věk, prchá život; mocně pamatuje na smrt, soud,
věčnost!

b) Ale i mladým se připozdivá »—každým dnem, každou
hodinou, každým okamžikem; neboť, co jest život lidský? jak
dlouho trvá.> Pěje žalmista Páně 36, 35. 36: »Viděl jsem bez
božníka velmi vyvýšeného a pozdviženého, jako cedry libánské;
a šel jsem tudy a hle, již nebylo ho a není nalezeno místo jeho. <
A co jest 20, 30, 50 a třeba 100 let protivěčnosti? Proto i mladý
necht volá: »Pane, zůstaňsnámi. neb se přípozdívá. < Než se na—
děješ, ocitneš se u brány smrti. Mladého překvapí.

2. Připozdívá se i v životě církevním, křesťanském. Není té
víry hluboké, živé, pevné, jako bývala; a poněvadž není víry,
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není ani lásky; a kde nenílásky, není ani radostné naděje
— na život věčný; není ani té obětivosti radostné, ani pravého,
křesťanského zapírání sebe, není pokory a skromnosti, slo
vem, není pravého, křesťanského života.

V pravdě volati tu třeba: »Pane, zůstaň s námi, neb se
připozdívá, a den se již nachýlilla Usilujít nepřátelé, aby Církev
zničili; jásají, že již hyne, klesá. Církev jsme my, věřící; bud'mež
my praví křesťané a oživne, nezhyne; budeme-li však nedbali,
leniví, Bohu nevěrní, zhyne. Onat nezhyne, ale Bůh ji přenese
jinam, kde by lepší úrody nesla; jako byly v Asii, Africe druhdy
Církve kvetoucía hle, kde jsou? Pronajme vinici Svou Pán jiným
vinařům, kteří by lepšího přinášeli užitku. Mar. 12, 9.

3. A že hyneme věrou, hyneme i v životěpospolitém,
poněvadž bez víry není spořádaného života. Svazky přátel
ství, upřímnosti a lásky namnoze jsou roztrhány; nezná se, leč
sobectví. Kde jest přikázaní Kristovo: »Milovati budeš bližního
jako sebec? Za dnů našich nemiluje syn otce, dcera matky; bratr
bratra, sestra sestry; natož cizince, nepřítele. Slyší se jen chladné:
Co mně po něm? ——Odtud soudy, hádky, neláska, nenávist,
nepřátelství; každý jen na sebe myslí; svazky pospolité zpřetr
hány jsou; kdo je spojí? Nic, než láska; kde není lásky, všeliké
jiné spojivo marno jest a povrchní. A tak v pravdě zvolati mu—
síme, že i v životě pospolitém se připozdívá. A kde toho pří
čina? Dojista žádná jiná, než že ochladla víra náboženství Kristova;
že zavládla nevěra, kteráž jest počátek, základ a kořen všeho
zlého. Kde není víry,'není lásky a kde, není lásky, není života:
toho pravého, duchovního, vniterného! O, kéž jest ráno, kéž vzkří
šení — sice zhyneme l

A tak, rozmilí v Kristu, v pravdě se připozdívá; v životě
našem pozemském; v životě církevním i pospolitém. A proto ne
zbývá, než volati: »Pane, Zůstaň s námi, neb se připozdívím Ale
obnovme, oživme víru! Nechť srdce naše není hrob, ale at“ z něho
vyjde Spasitel, vzkříšený, nové víry, nového života; pak oživne
i národ v mravné síle, aby vykonal skutky veliké pro spásu čas
nou i věčnou; pak bude moci radovati se v pravdě ze svého
vzkříšení zde i na věčnosti. Amen. Monsign. BohumilHakl.

Neděle [. po Velikonoci.
Neblahé účinky nevěry.

»Pán Bůh a Bůh můjc.
]an 20.

Nešťastný byl apoštol Tomáš tehdy, když od ostatních apo
štolů v den vzkříšení Páně se odloučil; vždyť neviděl Pána &
Mistra svého živého, nemohl s Ním rozmlouvatí, nepatřil na Pána,
který před apoštoly požíval pokrmu, aby je usvědčil, že jest živ_
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Nezaslechl také radostného pozdravu Kristova: »Pokoj vám!—xNe—
patřil jako druzí apoštolé na zraněné ruce Kristovy, neviděl ote—
vřeného boku Páně. Také nedostal zároveň s druhými apoštoly
té veliké moci, kterou dal jim Pán slovy: »jako mne poslal Otec,
tak i já posílám vás.“

Ncpřijal s apoštoly Ducha Svatého, nepocítil obživujícího
dechnuti Kristova, a nezaslechl radostných slov: »Kterým od
pustíte hříchy, odpouštějí se jim, a kterým zadržíte, zadržány
jsou.<< A „jelikož nepřijal apoštol Tomáš Ducha Sv., a nebyl osvícen
světlem nebeským, netřeba se diviti tomu, že jednohlasnému svě
dectví apoštolův o vzkříšení Páně neuvěřil. Ano, apoštol tento
takřka předpisuje Pánu ježíši, co musí učiniti, chce-li, aby i Tomáš
uvěřil ve vzkříšení Kristovo. jakž jinak můžeme si vysvětliti výrok
Tomášův: »Neuzřim-li v rukou jeho bodení hřebů, a nevpustím-li
prstu svého v místo hřebů, a ruky své nevložím-li v bok jeho,
neuvěřím.:

A v této nevěře trvá apoštol Tomáš celých osm dní, trvá
v ní až do té chvíle, v níž Pán podruhé zavřenými dveřmi k apo
štolům vešel a uprostřed nich stál. A nebyl by Tomáš vytržen
býval z nevěry, nebyl by Pán nevěřícímu apoštolovi ukazoval ran
na těle Svém svatém, kdyby nebylo společně a pevné víry dru—
hých apoštolů. Tato víra prospěla i Tomášovi, a proto slovy:
»Pán můj a. Bůh můja, vyjádřil víru svou v Krista jako syna
člověka narozeného z Panny Marie a jako Syna Božího zploze—
ného od věčnosti z Otce nebeského.

jak ubohý a nešťastný byl apoštol Tomáš, kdykoliv mezi
ostatními apoštoly prodléval. Po osm dní po vzkříšení Páně roz
mlouvali o Pánu a Mistru svém, radovali se, že laskavě a vlídně
Pán Své věrné pozdravil, že jim udělil takovou moc, jakou Mu
Otec nebeský dal, že uštědřil jim Ducha Sv., a že dal jim moc
odpouštěti a zadržovati hříchy. Tomáš těmto rozmluvám naslouchal,
v srdci ozývala se touha po Kristu, ale rozum pravil mu: jakž
mohl Kristus zavřenými dveřmi projití? jak se srovnává tělo slo
žené z masa a kostí, které proniká dřevem? Proč Pán nepočkal
a nezjevil se o něco později, až bych já také byl přítomen?

A jako Tomáš neštasten byl v nevěře své, tak nešťasten
jest každy, kdokoliv rozumu svého nepodvolí pod sladké jho víry
Kristovy.Ano, nešťasten nevěrec žije, nešťastnou
smrtí umírá a nešťasten bude po celou věčnost.
Kéž rozjímání dnešní posilní víru naši, abychom nevěrou neza
rmucovali přesvatého Srdce Kristova!

PojednánL
Kdyby zahradník stromku odňal kořen, a stromek takový

zbavený kořene zasadil do země, ošetřoval ho, zaléval a pěstoval,
zemi okolo stromku od plevele čistil a čekal, až se stromek za—
zelená, rozkvete a ponese ovoce, dlouho by musil čekati, a přece
by se ničeho nedočkal. A stromku, který zbaven jest kořene
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a zasazen jest do země, podobá se katolický křesťan, který ne—
věřítomu, co Bůh zjevil, čemu Ježíš Kristus a svatí apoštolé učili,
a co Církev Kristova nám k věření předkládá. '

Všecko tvorstvo hlásá: Bůh jest pravdomluvný, začátek slov
jeho jest pravda. Všecka stvoření hlásají Tvůrce svého, ohlašují
dobrotu a lásku Jeho. Den dni vykládá skutky Boží podivné
a i noc jasná ohlašuje divy Všemohoucího Stvořitele. Vše v pří—
rodě podrobeno jistým a nezměnitelným zákonům, každý pak
zákon moudrý předpokládá i moudrého zákonodárce. Všecko
stvoření činí souladný celek a plní úkol, který mu Tvůrce vytkl.
A přichází nevěrec a praví: »Není Boha, a proto není ani zjevení
Božího. Všecko, co vidíte na nebi a na zemi, povstalo náhodou,
nebylo a najednou se objevilo.<<A optáte li se nevěrce: »Odkud
pak ty, člověče moudrý, vzal jsi se zde na světě?< Odpoví vám:
»Ptáš se, odkud já jsem? Věz tedy a pamatuj si dobře, moji
první předkové jsou z rodu opic bydlících v pralesích amerických.
Chceš-li viděti původ můj, jdi tam a popatř na ně. »Nemyslete
si, že snad žertuji. Učení professoři na vysokých školách tak učí,
že člověk má praotce svého v opici. A mnozí z těch menších
učitelů na školách vesnických, bohudíky není jich ještě mnoho,
ty učené přednášky v ledajakých novinách tištěné hltavč čtou
a té moudrosti jejich se obdivují. Soulad v, tvorstvu podobá se
utěšenému zpěvu slavíků v rozvitém háji. A tu do tohoto utěše
ného zpěvu vmísí se hlas černého krkavce, který volá: »Počkejte,
vy pěvci, slavící, já vás naučím krásnější písni.: A když ten sbor
milých pěvců umlkne, počne krákorati krkavec a domnívá se, že
slavík krákorání jeho se bude diviti.

Takovým černým krkavcem jest nevěrec, který neuznává
Boha, neuznává Tvůrce svého, neuznává, že jest dle duše podo
benstvím Tvůrce svého, a proto vyhledává praotce pokolení lid
ského mezi opicemi. A dle této víry své vede také právě opičí
život. A myslíte, že takových nevěrců na dědině není? Nevěra
jest jako pýr a koukol, který nejenom na půdě městské, nýbrž
i na půdě vesnické bujně roste.

Nahlédněte ve vesnici do hospod, kterých má každá osada
až nazbyt, a naslouchejte nějakou chvíli tomu moudrému hovoru
těch, kteří tam .mrhají statek i zdraví. Není nic tak svatého čemu
by se opilec neposmíval a nerouhal. jeho těžký jazyk otírá se
o Boha, otírá o Krista, otírá o Církev, otírá o kněze. On by měl
co poroučeti ve světě, on by to všecko jinak zřídil a spravil.
Nový pořádek by zavedl nejenom v občanském, nýbrž i v ná
boženském životě.

Nahlédněte do mnohých rodin, zvláště chudých, ve kterých
nevěra se zahnízdila, a budete slyšeti řeči a rozumy hrozné.
K čemu má boháč tolik statků, a proč ten chud'as jenom usta—
vičně bídu tře, což není také obrazem Božím? Nemělo by jednou
nastati dělení majetku? Vždyť už ten sedlák dost dlouho hoduje
na tom svém výnosném gruntě, nyní at také jednou sedlačí po—
hunek jeho a hospodaří děvečka, a sedlák at jezdí s koni a selka
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at' poklízí dobytek. Tak aspoň všíckní budou společně pracovati
aspolečnč užívati. Acoztoho, když pohuneksděvečkou v krátké
době na gruntě dohospodaří, mohou potom jíti zas na nějakou
lehčí živnost, vždyť to dření na tom poli se jim už znechutilo.
Půjdou do města, tam jest živobytí snadnější & veselejší.

A faráře a kostelů také nebude třeba, až lid v nevěře bude
upevněn. Z kostelů se utvoří všeobecné magacíny, a faráři at“
vezmou motyky a rýče a jdou také kopat do vinohradů, vždyt“
se už nalenošíli dost. Nedomnívejte se, že snad přeháním, a že
na vesnici nejsme ještě tak daleko. Ijsme už dosti daleko. jenom
se podívejte po zasetí, jak se jezdí po zasetém poli s dobytkem
a s vozem, jakoby to obilí nebylo darem Božím, ajakoby mohl
soused sousedovi činiti křivdu a bezpráví, jak se mu zlíbí. Po
hled'te, jak se uorává polí, jak se kazí stromky, jak cizi majetek
pečlivě se uschovává pod střechou. Naslouchejte hovoru mno
hých osadníků, spustí—lina faráře. a podivíte se tomu, jak daleko
jsme to už přivedli. Kdyby předkové naši, které blažíla víra,
a kteří dle viry život svůj spravovali a před padesáti lety zesnulí,
vstali z hrobu, nepoznali by nás, neznalí by se k nám, jak jsme
už pokročilí.

_ Vždyť ti naši předkové o hospodářství v hospodách hrubě
ani neslySeli. Nebylo před padesáti lety tolik pastvin rozoraných
a vzdělaných, jako jest nyní. Také tí naši předkové před padesáti
lety neuměli tak hluboko orat, neuměli tak dobře hlínou míchat,
jako my to nyní umíme. Tí předkové naši ani na podzim &vzimě
neplahočili se s puškami po polích a neznalí tě kratochvile ho
nební, kterou jenom mívali hrabata, knížata a baroni. Také ne
uměli hospodyně před padesátí lety tak dobrá jidla strojiti jako
nyní, dcery jejich nebyly tak vyňntěny, jako jsou za naších časů.
A přece, ač tehdy ještě předkové naši robotovali, nebylo tolik
usedlosti rolnických na prodej, jako nyní, neodprodávali jeden kus
pole za druhým, jako se nyní děje.

Cim to, že nyní v době všeobecné vzdělanosti, pokročilosti
a osvěty tolik nářků mezi rolníky, dělníky, řemeslníky, náden
níky; mezi chudými i zámožnými? Naší předkové žili skromně
a chudě, srdce jejich bylo naplněno Věrou, a proto Pán Bůh jim
žehnal, majetek jejich se množil. Tehdy sousedé se milovali, rádi
si pomáhali v nouzi a nedostatku. Tehdy s každou pletkou ne
běželi k panu vrchnímu, jako nyníběžíkpanu sudimu, ale srovnali
a shodli se na obcí. Uměli ti naši předkové také něco strpětí,
dobře vědouce, že křesťan znamená tolik jako učenník Kristův,
a jelikož Kristus Mistr trpěl, nemůže ani učenník jeho býti bez
kříže a utrpení. '

Mládež před padesáti lety nebyla tak nekáraná, jako jest
nyni. Nesměl mladík do hospody, dokud mu nebylo dvacet let,
panna před dvaceti lety ani u tance a u muziky se neukázala,
kdežto nyní, kdyby matka dcery třinácti- a čtrnáctileté nezavedla
do hospody, mysliía by si, že se ani nevdají! A proto nynější
nevěsty, s malými výjimkami dovedou pěkně tančití, dovedou se
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také pěkně nastrojiti, ale chléb upéci, prádlo vyprati, domácnost
v pořádku udržeti, mužovi v čas pokrm připraviti neumějí,aproto
není divu, že v krátkém čase po oddavkách nevěsty od manželů
utíkají.

Hledejte jednu jedinou rodinu, v níž otec a matka nevěří
v Boha a neřídí se přikázaním Božím, je-li štastná?

Svatý Tomáš teprv tehdy byl šťasten a blažen. když ne
jenom uvěřil ve vzkříšeného Krista, ale když i víru svou veřejně
vyznal, slovy: »Pán můj a Bůh můjla A tak i my teprve tehdy
budeme šťastni a blaženi, když víru nejenom „Vsrdci chovati, ale
také veřejně vyznávati a dle ní žíti budeme. Žalmista Páně praví
o nevěrci, že jest blázen. A blázen, byt' i šťastným a blaženým
se stavěl, přece nicméně tak jest nešťasten že musí od společ
nosti lidské býti odloučen, a že musí tráviti život svůj společně
s druhými blázny ve zvláštním obydlí.

Ovšem mnohý blázen se domnívá. že jest mocným králem.
Rozdává hodnosti, úřady a důstojenství. Vede války s jinými
císaři & panovníky ařídí říši svou, které ovšem nemá. jak se sám
domýšlí, velmi moudře a obezřetně. A takovým domnělým králem
jest i nevěrec. Nežli by věřil zjevenému slovu Božímu, věří raději
tomu, co ledakdo v ledajakých novinách a ledajaké knize napsal.
Nežli by věřil Bohu, jenž jest pravda věčná, věří raději pověrám.
Nežli by děkoval Stvořiteli svému, že méně menším andělů učiněn,
že jest korunou všech tvorů viditelných, pánem a panovníkem na
zemi, raději dle slov žalmisty Páně připodobňuje se hovadům
nerozumným, vyhledávaje původ svůj mezi opicemi pralesů ame
rických.

jestliže někdo z vás byl tak nešťasten, že nechtěl včřiti svě
dectví Církve Kristovy, která skoro už dva tisíce let trvá nezmě
něna, ač vševe světě se mění, jako Tomáš nechtěl věřiti svěde
ctví ostatních apoštolů, jestliže někdo z vás následoval Tomáše
v nevěře, následuj téhož apoštola i ve víře. Církev svatá vede
inás dnes ku vzkříšenému Spasiteli, i nám ukazuje dnes ruce
a nohy Kristovy a otevřený bok Páně. A proto vede nás Církev '
ke Kristu, abychom zvypravování sv. evangelia zakusili blaženosti,
které zakusil Tomáš. když padl k nohám Kristovým se slovy:
»Pán můj a Bůh můjlc Také my, pane Ježíši, padáme v duchu
k Tvým svatým nohám, také my líbáme předrahé rány Tvé, také
my voláme: »Pán můj, jenž za mne smrt kříže podstoupil, Bůh
můj, jenž přijde jako Soudce můj, aby dal mi odplatu za skutky
mé dobré anebo zlélc: Amen.

Fr. Klíma, farář v Křepicích.

„WH



Opuštěný Ježíš na cestě popravní
& naše doba.

Sedin řečí pro dobu svatopostní napsal A N T 0 N Í N H 0 F E M A N N,
kooperatm' u sv. Ludmily v Král. Vinohradech.

v.

Opuštěn umírá Ježiš — bázeň lidská naší doby.
»A okolo hodiny deváté volal ježíš
hlasem velikým, řka: Eli, eli, lamma
sabakthani.> To jest: Bože můj, Bože
můj, proč jsi mne opustil?

Mar. 15, 34.

Posmíván od roty židovské a opuštěn od přátel, lká umí
rající Kristus Pán: »Bože můj. Bože můj, proč jsi mne opustilřc
Těžkou tíhou musila doléhati na přesvaté srdce ]ežišovo trpká
opuštěnost, hluboce musila uraziti Lásku v lásce umírající. Kde
jsi, sv. apoštole Petře, hlavo všech ostatních,jenž přísahal jsi až na
smrt jíti s Kristem svým? Kde jste soudruzi Janovi, kteří jste po
znali a vyznali Pána svého: »Ty jsi Kristus, Syn Boha živéhořa
Jste přesvědčeni o jeho božském poslání, víte dobře, že nevisí
tu zločinec, ale Syn Boží ——kde se skrýváte? Učenníci Páně,
kteří jste viděli zázraky jeho, proč nepotěšíte Mistra svého v uml—
rání? »Učenníci všickni opustivše Ho, uteklic dí svatý Ma—
touš 26, 56. Kde jsouivšickni ti, které byl nasytil, potěšil, uzdravil,
z mrtvých vzkřísil? Kde je ]erusalémský lid, který jako krále Ho
pozdravoval? — Naplnilo se slovo prorokovo: »Biti budou pa
stýře a rozprchnou se ovce: Zach. 13, 7.; -— zbit, v opuštěnosti
bolestné umírá Pastýř, z bázně hnusné a otrocké skrývají se ovce
Jeho. Rozjímejme dnes o té otrocké bázni lidské, abychom na
konec hnusíce ji sobě a odvrhnouce od sebe, posilnění. mohli
přistoupiti ku Pánu a kajicně zašeptati: »Bože můj, Bože můj,
proč jsme Tě opustili? — pro bídnou chválu světa ——však zde
jsme opět, nelkej více nad námilc

ježíši Králi, síliž nás!

Pojednání.
Největší zlo na světě jest hřích a jediné za ten by se člověk

styděti měl, že jej páchal a dosud páše. Zatím však stydí se lidé
právě za opak — že se varuje zlého a koná dobré. Znepokojuje
ho myšlenka, že by se mu smáli a jej haněli, to ho zastrašuje,
tak že jedná na venek jinak, nežli ve vnitru svém přesvědčenjest.
Clověk jatý bázní lidskou nezřekl se sice Krista úplně, ale stydí
se zaň. Avšak nesetřese-li v čas se sebe jho otrocké, i k těmto nej
horším koncům dojde. Vizme hlavu apoštolů, sv. Petra! Ve jménu
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ostatních apoštolů ujišťoval Spasitele: »Pane, ke komu půjdeme?
tyť máš slova života věčnéhol a my jsme uvěřili a poznali, že jsi
ty Kristus, Syn Boží.: jan 6, 70. Slavně přísahal: »Pane, hotov
jsem s Tebou i do žaláře i na smrt jíti.< Luk. 22, 23; »Byť se
pak všichni pohoršili nad tebou, jáť se nikdy nepohorším.:
Luk. 26, BB.; a když již rota židovská vztahovala ruce po Pánu,.
volal pln rozhorlení: »Pane, máme-liž bíti mečemřc Luk. 22,49.
A hle, v nádvoří Kaifášově, uprostřed vojáků u ohně se ohříva
jícich, před prostou, slabou děvečkou stydí, bojí se vyznati Krista,
ano užívá dokonce potupných slov »neznám člověka toho,< a na
tuto bídnou zradu se i zaklíná. Apoštole Petře, kolika lidí jsi
dnešní doby obrazem, kteří před bídnou děvečkou veřejného mí
nění stydí se vyznati vinu svou, ač v srdci svém o ní přesvěd
čeni jsou?

A přece v pravdě velikým bláznovstvím, klamem jest bázeň
lidská. Clověk bojící se lidí jest klamného názoru, že možno mu
všem lidem se zalíbití. Svět zůstal stejný jako za času Krista
Pána. Když vystoupil sv. Jan Křtitel a v přísnosti pokání svého
-aní nejedl ani nepil, jen co poušť mu skytla, řekli o něm: »Má
zlého duchaa. »Přišel pak Syn člověka, jeda a pije, a řka: Aj,
člověk žráč a pijan vina, přítel publikánův a hříšníkůw Mat. 11, 19.
Zda bude svět s vámi jinak jednati nežli s Pánem svýml Liché
naděje !

At“ kdo ve veřejnosti vystupuje, či v ústraní se skrývá—
ať bohat či chud ——at' peníze okny vyhazuje, či lopotně schrání -—
po zábavách se honí, či odříkavý život vede ——směje se či pláče ——
soudu a pomluvě světa nikdy neujde. Nechť oddá se člověk celé
službě světa, tančí,jak svět hude, však plně lásky a chvály světa přece
nezíská. Ne rozum, ani vědomí, ani mravnost nejsou měřítkem
soudu o nás, ale vášeň a zájem prospěchářský. jsme chválení
nebo tupeni, ne že toho zasluhujeme, ale dle toho, jak smýšlení
naše a jednání vášním a prospěchu oněch křiklounů, kteří si osobí
právo stanoviti veřejné mínění, bud' odpovídá, nebo na odpor se
staví. Není-liž to bláznovstvím, poddávati se lidem, kteří neznají
zákonů vznešenějsích nad vlastní svůj prospěch? Za oběť spásy své
vykupovati se zlu, kterému nijak uniknouti nemůžeme? Držme
s Bohem anebo se světem, soudu ani haně neujdeme. jen ten
rozdíl jest; držme s Bohem a lidé ústy nás tupí, ale u vnitru
snad obdivují odhodlanost naši — držme ale se světem, a kromě
hany bude nám údělem i tajemné opovržení nad slabostí naši.

Clověk bázní lidskou ovládaný doufá čehosi od světa zí
skati. Však i to jest klam. Neboť svět podobá se knížeti temnosti,
jenž Spasiteli ukázal všecka království světa i slávu jejich a řekl
Jemu: »Toto všechno Tobě dám, jestliže padna, budeš se mi klaněti.<
Mat. 4, 8, 9. Bylat to lež, neboť nemá ubohý moci ani nad je—
diným stéblem. A tak i svět. Největší boháči žijí od minuty k mi
nutě právě jako ten, koho oblažiti chtí. Smrtí vše končí, i nemůže
svět ani haléře majetku nám zabezpečiti. Ale pro strach zaned
bané povinnosti provodí nás na věčnost &budou žalobníky našimi
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před soudnou stolicí Boží. »Co jest platno člověku, kdyby celý
svět získal, ale na duši své zkázu trpěl?< Mat. 16, 26.

Snad se bojí dále člověk bázní lidskou ovládaný, že před
světem ztrátu utrpí? Cim svět člověka přepadnouti může, jest hana,
posměch, opovržení, pronásledování, oloupení, týrání, smrt. Však
co. jest toto všechno? Soudy zlomyslných hlav, žádosti zkažených
srdcí, slova jazyků nespravedlivých, ztráta věcí, které tak neb
onak jistě jednou ztratím, bolesti, jež mne přepadnou i v plném
požívání, a konečně zemříti musím stejně ——ať v objetí lásky
světa, či pod údery jeho nenávisti. A co potom? Připomeňme
sobě slova Páně: »Nebojte se těch, kteří tělo zabíjejí, a potom ne
mají, co by více učinili, ale bojte se toho, kterýžto, když zabije,
má moc uvrhnouti do pekelnóho ohně.<<Luk. 12, 4, 5.

(jlověk strachu lidskému oddaný, domnívá se klamně, že Bohu
i světu zároveň sloužiti by mohl. Však co Bůh poroučí, zavrhuje
svět a opačně. Krásně pravil sv. apoštol Pavel 2. Kor. 6, 14 . . .
»Netáhněte jha s nevěřícími. Neboťjakó jest účastenství spravedl
nosti s nepravosti? Anebo jaké jest společenství světla stemností?
A jaké sblížení Krista s Beliálem? Aneb jaký díl věřících s ne—
věřícími? A jaké srovnání chrámu Božího s- modlami? Nebo vy
jste chrám Boha živého. .. Protož vyjděte z prostředku jejich
a oddělte se, praví Pán, a nečistého se nedotýkejte, a já přijmu
vás a budu vám za otce a vy mi budete za syny a dcery.(

Clověk strachu lidského plný mylně má za to, že nebe za
lehkou práci dobytí lze, ctnost že je nepotřebnou hříčkou jednotlivců.
Nechť vzhlédne k nebi a ptá se všech, kdo branou jeho prošli
a život všech potvrdí pravdu slov Páně, že »království nebeské
trpí násilla Mat 11, 12, ——za Kristem přijíti že jen s křížem
možno Mat. 16, 24a »všichni, kdo pobožně chtějí živi býti v Kristu
ježlši, protivenství trpěti budou.: 2. Tím. 8, 12.

Bázeň lidská jest kromě toho velikým zbabělstvím.
Bůh volá skrze Isaiáše proroka 51, 12, 13: »Kdož jsi ty, abys
se bál člověka smrtelného a syna člověka, který uschne jako
seno? A zapomněl jsi na Hospodina, učinitele' svého, kterýž roz
táhl nebesa a založil zemi?: —- Kdo jsi ty? Clověk od Boha na
zemi postavený, abys jemu sloužil. »Boha sc boj a přikázaníjeho
ostříhej, nebo to jest celý člověk,: praví Písmo sv. Kaz. 12, 13.
Stydíš se za přirozenost svou, za určení své? Stydí se pták, že
lítá, ryba, že plave? A co jest čestnějšiho, nežli sloužiti Bohu,
plniti jeho svatou vůli? Není-liž králem nebes i země, nejdoko
nalejší, nejvclebnějši, nejvyšší? On jest tvým vládcem a pánem,
dal ti život a zachovává ho, ač každé chvíle ho odejmouti může.
Bojíš se necti od světa. Cest — jak převrácený pojem mají o ní
lidé! Nečestným zbabělcem jest ten, kdo pro slovo, vtip, výsměch
proti vnitřnímu přesvědčení jedná! Má—lise dítě bojácné vyléčiti
od škodlivého strachu, vedou ho, byť se i hrozilo & bránilo, ku
předmětu, jenž mu strachu nadhání, musí ho odkrýti, dotknouti
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se ho, strach padá a dítko pak směje se samo sobě, jak se tak
báti mohlo. Odkryj i ty původce strachu svého, kdež jsou? Zda
jsou pány tvými? Tím jestjedině Bůh Sám. Jsou to lidé, kteří tě
milují? Chtějí míti společníky hříchu, neradi patří na člověkau vy
konávání náboženských povinností štastnějšího, kteří by rádi bídu
svou i na jiného vrhli, červa svědomí probudili, oheň vášněvsrdci
roznítili. Ano, lidé hříšní jsou to, příliš jasně poučuje nás o tom
Písmo sv. »Blázni v ohavnosti mají ty, jenž utíkají od zlého.“
Přísl. 13, 19; —<—»Hříšníku ohavnosti jest pocta Boží: Sir. 1,32;
——»Kdo chodí přímou cestou a boji se Boha, pohrzen bývá od
toho, kdo chodí zlopověstnou cestou.a Přísl. 14, 2. A kdyby to
byli i lidé tobě velice blízcí, kde se jedná o sv. náboženství
a plnění příkazů jeho, kde se jedná o spásu duše, ustupují i nej
užší pouta lásky. Reklť Sám Spasitel: »Kdo otce neb matku více
miluje nežli mne, není mne hoden, a kdo syna nebo dceru více
miluje, nežli mne, není mne hoden.< Mat. 10, 37. — >\Iedomní
vejte se, že jsem přišel pokoj poslat na zem, nepřišel jsem poslat
pokoje, ale meč, přišelť jsem zajisté, abych rozdělil člověka proti
otci jeho a dceru proti mateři její a nevěstu proti tchýni její —
a nepřátelé člověka budou domácíjeho.x Mat. 10, 34. 35. Sluší více
Boha poslouchati, nežli lidí. Kdo ale těmto ze strachu přednost
dává před Bohem, dopouští se ohavného nevdčku.

Bázeň lidská jest zajisté ohavným nevděkem. ]menuj mi do
brodiní, „kterémáš a které bys byl od Boha nepřijal? Zvedni zraky
své a zadívej se na kříž Páně aspoň dnes, nyní v této chvíli!
Pozoruj I—Iood koruny bolestné počínaje, zahleď se Mu v oko,
popatř na ústa, srdce, až do poslední rány znavených nohou, a co
vidíš? Nevolá tu z každé rány ]eho výčitka? Nestydí se za tebe
obnažen, posmíván, opuštěn mezi dvěma lotry na kříži viseti -—
a ty se ostýcháš podati Mu před veřejností nepatrný důkaz lásky?
Církev svatá mateřským požehnáním doprovází člověka po celý
život, i hříšníkům a marnotratníkům ponechává jména křesťanů
a katolíků, podává ruku ke smíření, kdykoliv jen ji chopíme, živí
chlebem nebeským, a zbabělec stydí a boji se hájiti její důstojnost,
velikost a krásu.

Clověk nestydí se závoditi v poklonách lidem, ucházeti se
o přízeň, ale Bůh musí přijmouti za vděk s poctou nejskrytější,
před lidmi tajenou, protože Boha ctíti veřejně a nepokrytě bylo
by pobožnůstkářstvím. Církvi se vysmívají, ji haní, hledají před
sudky všeho druhu, námitky nejhloupější, vymýšlejí lži, překrucují
pravdu, spílají kněžím, posmívají se sv. obřadům a člověk zbabělý
ze strachu mlčí, úst na obranu neotvírá, bázeň lidská odzbrojila
zbabělce. Zpověď, odpustky, papežství, coelibat, církevní řády,
pouti, zbožná zřízení -— všechno smějí před ním napadnouti, ont
nejdříve mlčí, brzo ale s ostatními spílá, se posmívá, s nimi na
padá a — pro Bůh— is nimi vlastní matku ve tvář bije.*) Nebyl

*) Doss : Korse 249;
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by jinak osvíceným, nebyl by pokročilým! Se stupně ke stupni klesá,
naposled snad již jen čeká na příležitost, aby mohl řícis Jidášem:
»Co mi chcete dátia já vám ji zradímc Mat. 26 15. — svou víru,
svou Církev, svého Spasiteleřl

Ohavnost tato pak stupňuje se v očích našich, uvážíme-li,
že žijeme v časech pokojných, ne za časů Neronových, Diokletia
nových, Julianových. Nekyne nám popraviště, ani žalář, ani vy
hnanství, nehrozí rozžhavené rožně, koňská kopyta, ani kola.
Neřvou hladové šelmy, nehučí kolem nás rozzuřené davy lidu.
Jen posměšné slovo, jízlivá poznámka, výsměch přivádí bázlivě ku
zradě. O, té hanby!

Uvažme ještě, čím se odměňuje bázeň lidská otrokům svým,
k jak neblahým koncům vede. Clověk ovládaný lidskou bázní
v pravdě jest otrokem. Neodváží se ani kroku, ani slova, ani
skutku, leda jen, jak by se zalíbil těm, jichž se bojí. Nemá samo
statného soudu, ani vůle, ohlédá se jen, co by tomu řekli jiní.
Tělem i duší jest otrokem jiných. Nese otrocké jho lidí, kteří se
zřekli Boha, sv Církve, od viry odpadli, ctnosti se vzdali, nemají
ani stopy nevinnosti, hoří vášní, oddáni jsou neřestem, ve hříších
tonou. Jest otrokem hříšníků. Povede—lislepý slepého, oba do
jámy spadnou. Původně měl víru sice v srdci, ale bál se ji ve
řejně vyznávati. Nyní pak jsa v otroctví hříšných, musí ji ztratiti.
Nepřilévejte do lampy oleje, musí shasnouti. Víra je dar Boží,
Bůh nehodným ho odmejme. Bojácný připodobňuje se hříšným,
dává v šanc nevinnost, sv. víru, Církev, Krista, svého Vykupitele,
“všechno, všechno, i věčnou spásu. Jsa otrokem hříšníků, stává se
i otrokem hříchu. Tu ale povstávají výčitky, duše plní se hoř
kostí, hrůzné představy se rodí, neklid mysli, nepokoj srdce, tíže
svědomí. Ubohý, bídný otrok! Kletba Páně dolehla naň: »Zlo
řečený člověk, kterýž doufá v člověka a klade tělo za rámě své
a od Hospodina odstupuje srdce jeho! Nebo bude jako vřes na
poušti, a neuzří, když by přišlo dobré, a bydliti bude v suchotě
na poušti, v zemi slatinné a nebydlitelně.: Jerem. 16, 5, 6.

Tak pustnouti dává bázeň lidská jednotlivcům, celým rodinám,
celým národům, jak toho obraz skýtá sama dnešní doba, kdy
lidé tupíci svatou věc, do popředí se derou, kdežto převážná vět
šina vyznavačů Kristových zastrašena, v ústraní mlčí, nečinně
k tomu hledí, na obranu Kristovu hlasu nepozve'dá. — Však“
ijinak ještě bázeň lidská obyčejně k hrozné záhubě vede. Jak
svět otroky své odměňuje, viděti krásně na příkladě ztraceného
syna v evangeliu. 'Všeclmo světu obětoval: svého otce, bratra,
vlast, dědictví, a naposledii sebe sama, najav se měšt'áku za pa
stevce vepřů. Tu seděl na poli, všeho zbaven, ode všech opuštěn,
třesa se zimou, trápen hladem a jak dí sv. evangelium: »žádal
naplniti břicho své pokrmem, jejž vepři jedli, ale žádný mu ne—
dávalm I zalkal hořce: »Já hynu zde hladem.< Luk. 15, 16, 17.
— Jsme v rukou Božích a vše spočívá na požehnání Jeho.
On ale měří takovou měrou, iakou Jemu bylo naměřeno.
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Zda nestává se často, že právě těm, kteří pro věci časné
a pozemské obětovali statky věčné a nebeské, obé odňato
bývá, že v bídu naposled uvrženi bývají? jak mnohého otroka
hříchu, zpitěho kdysi bohatstvím a opojene'ho slávou, viděl svět
naposled umirati v hladu a nahotě, opuštěného v opovrženém
koutku nemocnice! Však připustme, že svět otroky své po celou
dobu života zahrne vším, přijde přece chvíle. kdy padnou tyto
ubohé hradby, kdy svět celý ničím jim nebude více,a poznají. že
opuštění a nazí bráti se musí k branám věčnosti. jak hrozný jest
ten pohled na kvapem blížící se věčnost! Snad byl by čas obrátiti
se ještě, zavolati kněze, ale otrok bázně lidské tak neučiní. Co
by tomu řekli lidé, že se ukázal tak slabým v poslední chvíli,
šeptají jeho rty a kněze nevolá, Z bázně mlčí manželka, mlčí
dítky a neupozorní na blížící se okamžik rozhodný, rozhodný pro
celou věčnost; jak dopadne u soudu Božího ten, jenžsprázdnýma
rukama tu stojí, jenž bál se před lidmi Bohu sloužiti? Víme toho
málo o věčnosti, ale tohle víme jistě. Řekl to Kristus Pán Sám:
»Kdožkoli se styděti bude za mne a za slova má v tomto poko—
lení cizoložněm a hříšném, i Syn člověka styděti se bude
za něj, když přijde v slávě Otce svého s anděly svatými.< Ma
rek 8, 38.

Končím svaté rozjímání. Sv. apoštol Petr zapřel třikrát Krista
Pána, avšak setkav se zrakem svým s bolestným, výrazuplným
pohledem Páně, zasažen byl takovým studem a lítostí, že vyšel
ven a hořce zaplakal. Rozpomněl se na přísahy své i na věro
lomnost svou. Oplakal zradu svou a napravil ji. Vizte ho, kterak
neohroženě káže židům první z apoštolů, ničeho se neleká, všechno
podstupuje pro Mistra svého. A když již na smrt veden byl a
poznavá, že jako Spasitel má ukřižován býti, vítá tu smrt a prosí
jen. aby ne jako Kristus, ale hlavou dolů ukřižován byl. — Sto
jíme pod křížem umírajícího Spasitele. Pozorně se na tvář svatou
zadívejme, zda nečteme tam výčitkuP jak bolestno jest umírati
člověku opuštěnému, když není tu nikoho z těch, které tolik mi
loval, aby ho potěšil! jak bolestno umírati otci, jímž pohrdly
dítky a opustily hol Spasitel na kříži nad mnohými zalkati
může: »Syny jsem vychoval a vyvýšil, oni pak pohrdli
mnou.< Is. 1, 2. jsmei my mezi těmi syny nevěrnými? Procházím
život svůj a pilně hledám ony okamžiky. kdy styděl, bál jsem se
vyznati Krista a s plačícím Petrem, s hořce 'plačícím Petrem se
navracím. Pryč, bázni lidská, odstup strachu ošemetný! Pro mne
nemáš nikdy více lkáti nad opuštěnosti Svou, Pane & Mistře můj!
Ilorlivě chci Tč vyznávati před lidmi, hájiti vždy neohroženě, ano
pro Tebe i umříti. »Roztrhl jsi vazby mé, Tobě obětovati budu
oběť chvály a jméno I—Iospodinovo vzývati. budu.: Žalm 115, 16,
„Viz, zdali cesta nepravosti při mně jest a poved mne po cestě
věčnéla Žalm 138, 24. Amen.

Rádce duch ovm'. 22
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Vrahové Páně prchají _ konec nevěry.
)A zvolav Ježíš hlasem velikým, řekl:
Otče, v ruce tvé poroučím ducha svého.
A to pověděv, vypustil duši.< —-A ve
škeren zástup těch, kteří tu spolu byli
u toho divadla a viděli, co se dálo.
tepouce se v prsy své, navracovali se.:

Luk. 23, 46. a 48.

Milovaný Spasitel vypustil přesvatou duši Svou, přestalo bíti
nejsvětější srdce jeho, dokonal. Příšerná hrůza naplnila zástup
pod křížem. Tam, kde srdce lidské zůstalo tvrdým, zármutek
projevila příroda. »Od šesté hodiny stala se tma po vší zemi, až
do hodiny deváté.: Mat. 27, 45. ——»A zatmělo se slunce_<
Luk. 23, 45 ——-»A aj, opona chrámová roztrhla se na dvě půlky
od vrchu až dolů, a země se třásla a skály se pukaly a hrobově
se otvírali a mnohá těla svatých, kteříž byli zesnuli, vstala. A vy
šedše z hrobů po vzkříšení jeho, přišli do svatého města a ukázali
se mnohým.< Mat. 27, Sl.—53. »A veškeren zástup lidí, kteří tu
spolu byli u toho divadla a viděli, co se dálo, tepouce se v prsy
své, navracovali se.<< Luk. 23, 48. ———Katané a zrádci Páně, kde
jest váš smích, vaše uspokojení? — Dokonal od vás nenáviděný.
dokrvácel pod ranami vašimi, dodýchal, Jehož nechtěli jste míti
Mesiášem a vy prcháte? Bázeň lomcuje vámi, hrůzou se chvějcte,
tepete se v prsy a prcháte k ]erusalému. Ani tam není pokoje
pro vás, nemáte ho, neboť z bázně prosíte Piláta, by zapečetil
hrob a stráž tam postavil, nemáte jistoty, že nevstane z mrtvých.
Nemáte pokoje a na konec ——čeká vás kletba, od Pána před—
pověděná zkáza ]erusaléma ——bídné umírání. Prozřetelností Boží
jsou katané Páně obrazem nevěrců. Nevěra neblaží ani v životě..
ani ve smrti — to budiž předmětem rozjímání dnešního.

Pane ježíši, osvit nás|

Pojednání
Nevěra plní rozum nejistotou. Clověknikdy není

úplně bez víry, něčemu věřiti musí, srdce jeho tak jest stvořeno, že
uznává závislost na mocnosti vyšší, ví, že nepovstal sám sebou,.
ale od mocnosti vyšší stvořen jest, hledá ji, aby se jí klaněl. Dě
jiny nás učí, že po pádu člověka, kdy následkem hříchu poznání
Boha u člověka zatemněno bylo, rozptýlení národové po okršku
zemském klaněli se modlám. Jak ubohý a člověka ncdůstojný
to stav! Před mrtvými modlami, krutými a nelidskými sklání se
v prachu člověk a krev lidskou za oběť jim přináší! Tak snížen
člověk bez pravého světla víry v srdci svém. Jedině v národě
židovském byl udržen pojem pravého Boha. Přichází Kristus Pán a
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objasňuje jej, potvrzuje pravost zjevení Božího a učení Svého zá
zraky a chce, aby světlo sv. evangelia zablesklo všem národům
— »světlo, které osvěcuje každého člověka:. jan 1,9. Modly
pohanské padly, ale nepřijali všichni světla. Kdož nevěří v Krista
a nepřídržují se sv. učení jeho, v temnosti bloudí, a tato temnota
jak často je směšnaapolitování hodna! Zavrhuje víru pravou, při
kládá často člověk srdce nejsměšnější pověře, vratkým domněnkám
pyšného ducha lidského. jak vratky a směšny jsou domněnky
učenců novověkých o původu všech věcí, o původu člověka?
jeden potírvá druhého, nesouhlasí vespolek a přece jen jedna jest
pravda! (Člověk zdráhaje se přilnouti k pravému Bohu, nenalézá
světla _ bloudí. 'Lda oblaží ho nevěra? V nejistotě neuspokojen
kráčí životem a naposled umírá, nevěda ani, proč žil, a nevěda,
kam se béře.

Nevěra loupí člověku veškeru vnitřní útěchu.
Clověk věřící, dolehnou—li naň svízele tohoto života, klesá—li

pod prací, svírá-li se srdce bolestí, neštěstí stele-li mu trní na cestu,
vždycky jen k nebi zvedne uslzený zrak a útěcha s hůry kanc
mu v srdce. Pokoj, — pokoj srdce jest darem sv. víry v dobách
dobrých i zlých. Upíraje zraky k nebi vzpomíná sobě křesťan
věřící, tam že jest pravý jeho cíl, spočinouti jedenkráte v Pánu
Bohu, zde v údolí slzavém kletbou hříchu stíženi jen na krátko že
jsme, na zkoušku, bychom prací a utrpením vykoupili sobě šťast
nou věčnost, která za hrobem se nám otvírá. Tak pochopuji již
jednání svatých. kteří prosí Boha o seslání utrpení, kteří Boha
velebí trpíce, plesají uprostřed muk, zpívají, umírajíce na po
plavišti . . !

Však člověk nemající cíle svého v Bohu, pokoje srdce ne—
dochází. jesti stvořeno srdce včlověka pio Bolia, jestli tedy Bůh
je neplní, nebývá nasyceno. Clověk bez víry hledá cíl svůj zde
na zemi. Stanoví sobě nějaký cíl, ku př. jakousi čest, bohatství
a jiné. chojde-li ho —-jest rozerván. A dojde-li ho, ——po
novém opět touží, a tak jde to stále dále za novým a novým
cílem, těká od předmětu ku předmětu a na konec doznati musí,
že úplně šťastným nikdy nebyl, že za vidinami se hnal. Smyslné
věci jen na čas zabaví člověka, ale na konec dostaví se hnus,
omrzelost, všechno přestává těšiti, člověk ocítá se v úzké uličce a
jestli ani v chvíli té paprsek sv. víry neosvítí srdce, hledá výcho—
díště sebevraždou. Co znamená to slovo, že někdo »z omrzelosti—
života: skončil sebevraždou, ana ani bída, ani nemoc zbraň v ruku
mu nevtiskla? Nenalezl na světě ničeho, co by láskou k životu
vyplnilo srdce jeho, a tam, kde toho hledati měl a nalézti mohl,
_—výše, nad zemí — tam toho hledati nechtěl.

A co říci o pochybnostech a duševních úzkostech člověka
bez víry? Bůh nepřestává volati hříšníka, nepřestává tlouci na
srdce jeho. Vzbudí pochybnosti, výčitky svědomí, člověk namlouvá
si, že může bez Pána Boha spokojeně živ býti, ale nežije, nemůže
žíti. Ústa mluví o klidu, ale srdce bývá často zbouřeno, duševní
úzkostí plno. Odtud se vysvětluje, že ne člověk zbožný, Bohu

22*
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oddaný, ale nevěrec jest to, jenž obyčejně hádky náboženské za—
číná; vnitřní nejistota, rozervanost pudí je, chtí, aby nikdo ne
věřil, víra bližního znepokojuje je, na své straně chtí je viděti, aby
uchlácholeni byli a neměli výčitek.

Clověk zabloudí náhodou na kázání a některé slovo jako
dvojsečný meč zaryje se v duši. Což, jestli přece nalézáš se na
cestě nepravé a tento nadšený kazatel má pravdu? Kdo nevěří,
zatracen bude! Bez Boha není spásy! jícen záhuby věčné otvírá
se ti pod nohama . . .

Nebo nejde do chrámu nikdy, ale potká kněze. jdoucího
třebas k nemocnému, nebo doprovázejícího mrtvé tělo. Dnes
onomu, zítra mně! A je-li věčnost, jak bude se mnou?

Také spatří snad člověka zbožného, jenž chrám Páně na
vštěvuje & věrně plní příkazy Boží. Je velice chud a opuštěn, ale
přikleká často ke stolu Páně a odtud čerpá takou spokojenost a
klid duše, že nevěrec patře naň, uvržen jest v pochybnost. Srov
nává sebe sama s bližním. Ten člověk jest v takové bídě, trpce
si musí zasloužiti Skývy chleba, ale mozolnýma rukama, jež k mo—
dlitbě spíná, dovede vymodliti si potěchu vnitřní, jež udrží jej
v rovnováze. A ústa člověka, majícího všeho nadbytek, jemuž
žádné požitky tohoto světa uzavřeny nejsou, — mluví malomyslně
o nudě, snad i proklíná ten život. Nemá pokoje v dobách do
brých, a což teprve, dolehne-li utrpení, nemoc! Odkud potěchy
vzíti? Tu nepomůže domluva: Podej se! Proč? ——Všechno vezme
konec! — A co potom? ———— _

Kletba nevěry jest nepokoj srdce. Všechno jakoby volalo
duši nevěrcově: »Trestati bude tě zlost tvá a odvrácení tvé do—
mlouvati bude tobě. Věz a viz, že zlá a hořká věc to jest, žes
opustila Hospodina Boha svého, a že není bázně mé při tobě.<
]erem. 2, 19.

Nevěra uvádí k nemravnosti. Křesťanvěřícízvedá zrak
svůj k nebi a volá: Tam trůní Bůh trojjediný, Tvůrce, Vykupitel
a Posvětitel můj, jenž vyměřil mi cesty života, dal zákony, jež
plniti mám. Vůli svou jemu podříditi musím. A základ všech
přikázání Božích shrnut v přikázání lásky, jež nese se k Bohu,
k bližnímu a sobě samému. »Milovati budeš Pána Boha svého
z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší mysli své a ze
vší síly své. A bližního svého jako sebe samého.< Věřící křesťan
miluje Pána Boha, věda, že k obrazu Božímu stvořen jest, Bůh
že původ jeho i cíl,a proto hledí, aby prospíval ve svatosti, doko
nalejším a dokonalejším byl, Bohu se připodobňoval. Miluje bliž
ního svého jako bratra, jemu dobře činí. Má spořádanou lásku
k sobě samému, a proto, byť i tělo žádalo proti duchu, přemáhá
se, zapírá, odříká. Ve sv. svátostech nalézá posilu, kdyby jho
Kristovo zdálo se mu trpkým abřímě těžkým. Vždyť ježíš Kristus
Sám stkvělým příkladem odříkavého života a trpké smrti sílí ho
a kromě Něho tisíce tisíců svatých a světic Božích, kteří stejnou
cestou kráčeli ke slávě nebes. Ke slávě nebes — ano tam po
hlížeje, sílí se nadějí odměny. Proto prvním a posledním zákonem
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jest mu ne vlastní prospěch & zvůle, ale vůle Boží. Tak jest
mravným a spravedlivým.

A pohlédněme nyní na člověka, jehož srdce neosvěcuje svatá
víra, jenž nepozvedá zraků svých nad tuto zemi. Neuznávaje Boha nad
sebou, neuznává tím ani žádného zákonodárce. Hlasatelé nevěry
praví mu: Není Boha, člověk jest jen dokonalejší živočich, který
myslí a mluví, po smrti ničeho není! ——Jaký jest pak důsledek?
Clověk ovládán jest cele nezřízenou samoláskou a neuznávaje
nadvlády ducha, žádostem těla v plné míře hoví, vlastní prospěch
je mu vším, třebas i na úkor bližního, v němž nevidí bratra, ale
překáží-li mu, jen nepřítele svého, proti němuž všeho se odváží.
Statistika professora francouzského Descureta dokazuje, že ze sta
obžalovaných pro zločin bylo padesát lhostejných v náboženství,
čtyřicet nevčrců a toliko deset, kteří víru byli podrželi.

Však společnost nevěřící namítne: Máme jakási pravidla
mravní, jež všichni zachovávati musí! Ale pravidla tato budou se
tak měniti, jak mění se názoryo mravnosti u různých jednotlivců,
jak toho prospěch jednotlivců vyžaduje.

Lidé toliko samoláskouvedeni,nečekajíce odměny za hrobem,
budou se vždy tázati : jaký z toho mám prospěch, budu-li mravným.>
jakmile pak bude toto zachovávání spojeno s obětmi a sebe
zapíráním, neuposlechnou. Vždyť není také, co by je posílilo
a nadchlo k sebepřemáhání ve prospěch bližního.

Nevěra rozvrací rodinu i stát. Rodinapevnaakrásna
stojí jen "tak dlouho, dokavad pouta sv. víry ji drží. Ne pouhé
spolubydlení muže se ženou dobrovolnou smlouvou započaté jest
manželství, ale svazek svátostný, obraz spojeni Kristova s Církví
Svou, jemuž Bůh Sám po vzájemné přísaze věrnosti a nerozluč
nosti dává Svou milost. Jen věřící manželka dovede býti věrnou,
jen věřící manžel neopustí ženy své. Toliko nevěra hlásá volnou
lásku, dovoluje hříšné spolubydlení bez posvěcení svátostného,
toliko nevěra dovoluje opustiti ustaranou ženu, jež v bolestech
řadu dítek byla zrodila, a bráti si jinou, kam vášeň nová člověka
nese. A jaká výchova dítek je možna bez víry? Toliko víra obe
tkává rodiče září zástupců Božích, volajíc k nim Božím hlasem:
»Cti otce svého i matku svou la a nutí je k poslušnosti. Ale bez
víry bude poslušným syn jen tak dlouho, dokud ruka otcova
dosti silnou jest k potrestání. Ve stáří pak jaké podpory a od—
platy dojdou rodičové od dítek, kterých víra nevede ku vděčnosti?
Budou jim protivným závažím, obtížnou překážkou, kterou často
opustí, odkopnou . . .

Stejně uboze má se to i se státem bez víry. Neniť stát ni—
čím jiným, nežli souhrnem všech rodin pod společnou vládou. Pakli
občané nebudou v září sv. víry v hližních viděti rovné bratry
a nebudou z lásky k bližnímu vlastní svůj prospěch podřizovati
prospěchu obecnému, není pokojný život možný. Strana silnější
bude utiskovati slabší, nadvlády využitkuje toliko ve svůj pro
spěch a bude všem podřízeným tyranem nesnesitelným. Dějiny,
ano i události dob nejnovějších příliš jasně to dokazují. Není
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spravedlnosti, není-li postavena na podkladech sv. víry. Život
stane se nesnesitelným a člověk bude s touhou čekati hodinu,
kdy opustí tento bídný svět. Leč ani hodina ta nepotěší ho, ne—
má-lí víry v srdci svém.

Neboť nevěra ztrpčuje hodinu smrti. Smrtjediná
strhne klamný závoj s očí člověka, tak že s hrůzóu jinak patří na
všecky věci, nežli hleděl na ně, dokud zdráv a silen službě světa
se oddával. Svět, jemuž sloužil nevěrec a všechny věci, k nimž
lnulo hříšné srdce, všechno, všechno ho opustí. Poznává jasně, že
nah přišel na svět a nah z něho se ubírá. Bolest nevýslovná,
úzkost veliká svírá duši, rád by se něčeho pevně přidržel,
zachytil, ale nemá čeho. Ruka bezvládně klesá, z těla prchá život
a v srdci ozývá se výčitka, že neuposlechl hlasu napomínajícího,
by nelnul k světu pomíjejícímu. Všechno, co ho těšilo, pozbývá
této moci utěšené, nebude toho užívati více, smrt ___,_rozloučení
ode všeho kvapem se blíží . . . 'Lda nalézá tedy aspoň útěchu
v nitru svém? Patří tam a stopuje celý život svůj. Samoláska, která
kdys omlouvala hříchy, umlká a tyto jeví se ve vší nahotě, oškli
vosti a ve svém úžasném množství. Mohl je smýti často ve svá
tosti pokání, ale pohrdal zpovědí, Kristus čekal ho často u stolu
Páně, ale nešel, po leta nešel, odvykl, neumí již důsrojně přijati
Pána. Napadá mu: vyzpovídám se ted'! Ale jaká bude ta zpověď,
když srdce plno pochybnosti, bolest, úzkost a strach svírají je,

amět člověka opouští. Neboť volá kněze, ale Bůh nedá mu —
yv celý život pohrdán — dojíti té milosti, dříve ho odvolá,
něz jen mrtvolu již nalezneřl Rozpomíná se nevěřící na život

svůj a hledá skutky dobré! Ale vidí děsnou prázdnotu, život celý
neužitečně promrhán, a není více času, toho peníze, za který by
sobě šťastnou věčnost koupiti mohl. Přišla noc, kdy nikdo více
nemůže konati spasení. Snad by nohy jeho rády do chrámu bě
žely, ale nepůjdou víc, ruce rády k modlitbě se spínaly, ale pozdě
už, nebude času více. Pán volá, Pán přichází k soudu, nemá, zač
by mne odměnil, ale běda, mnohou příčinu má k odsouzení.
Není to více slitovný ]ežíš, jenž přichází, je to spravedlivý Soudce.
jistý slavný kazatel přirovnal duši člověka k magnetické střelce.
Stále k severu ukazuje a, jen železem přitahována jsouc, od pra
vého směru se odchýlí. Duše pro Boha stvořená ve světě mar
nostmi od něho byla odvrácená, ale ve chvíli poslední, když od
padlo závaží, jež k zemi ji táhlo, vší silou k Bohu tíhne.
Ale Bůh není odpočinutím hříšníků, nucen jest zavrhnouti ji.
Vzpomínka na otevírající se propast zavržení hrůzou azoufalstvím
plní duši. Teď jasně poznává hříšník, že jako Esau za bídnou čo
čovici prodal prvorozenství synů Božích, zaprodal spásu svou.
Bídné, neskonale bídné jest umírání hříšníkovo, nedostáváť se mu
potěchy ani od světa, kterému sloužil, ani od Boha, kterým po—
hrdnul, ani od vlastní duše, kterou zanedbal, neposvětil, zásluhami
pro nebe nevyzdobil.

Písmo sv. hroznými slovy líčí nám konec Jidášův: »Tehdy
vida Jidáš, kterýž jej zradil, že by odsouzen byl, želaje toho, na
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vrátil zase třicet stříbrných knížatům kněžským a starším, řka:
Zhřešil jsem, zradiv krev spravedlivou. Ale oni řekli: Co nám
do toho, ty viz! A povrh stříbrné v chrámě, odešel a odšed,
osidlem se oběsil.: Mat. 27, 3.—5.

Měl peníze Jidáš, peníze, po nichž tolik byl toužil a lačnil
a neuspokojily ho, neoblažily. Vrací je kněžímalká: Zhřešiljsem!
Nepřesvědčila ho nevěra, jen na krátko věřil přemluvám židů, ale
na konec přece poznává, že to byla »krev spravedliváa, kterou'
zradil. Vzpomíná na poslední večeři Páně, jak blaze bylo as ja
novi na prsou Páně — a on? Neměl pokoje, když Krista Pána
prodával, srdce se mu bouřilo, když zrádně Iflo líbal, nemá po
koje, ani ted'. Zhřešil jsem! Rozpomíná se na slova Páně: »jeden
ze dvanácti, kterýž smáčí se. mnou ruku v míse, mne zradí.
A Syn člověka sice jde, jakož psáno jest oněm, ale běda člověku
tomu, skrze něhož Syn člověka zrazen bude, lépe by jemu bylo,
aby se byl nenarodil člověk ten.: Mar. 14, 21. — Běda mu,
běda! ta slova zmítají duší úzkostí bičovanou. Ti, kdo ho svedli,
jej opouštějí: Co nám po tom, ty viz! A kam by jíti měl za od
puštění prosit, nejde . . . Po osidle sahá nevěrcova ruka zoufalá .. .
(_),]idáši, kéž bys byl výstrahou všem, kdo za třicet stříbrných
s tebou prodávají Krista! Přijde chvíle, kdy přestane těšiti měšec,
svět si ho sám vezme, smrt od něj oddělí a člověk v záblesku
rozvirající se před ním věčnosti pozná, že krev spravedlivou
zradil. Bude míti síly vrátiti se ku zdroji slitování, dá mu Pán
milosti té? — Moji drazí! ve věrném milování ježíše jest jistota,
ve svaté jeho, víře jest jistota, v práci pro Něho silná naděje ——
spokojenost v životě i smrti. Proto blíž ke kříži! a ústa zbožná
volejte: Nebeský Králi, předobrý ježíši náš, líbáme sv. kříž, na
němž za nás jsi umřel, v Tebe věříme, v Tebe doufáme, Tebe
nade vše milujeme, Tvoji jsme v životě i smrti. Amen.

vu.

Maria a Jan pod křížem ——vytrvalost.

»Stály pak blízko kříže Ježíšova matka
jeho, a sestra matky jeho, Maria
Kleofášova a Maria Magdaléna..

Sv. Jan 19, 25.

V bitvě na řece Moskvě v Rusku (mezi francouzským voj
skem pod Napoleonem I. a Rusy r. 1812) hřímalo s obou stran
dvanácte set děl. Když boj nejvíce se rozzuřil, velel nenadále
jeden z plukovníků francouzských pluku svému k ústupu. To zna
menaje Murat, král Neapolský, který spolu bojoval, pokáral bázli
vého plukovníka řka: »Ale, pane plukovníku, chcete hráti sina
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sketuřc ——Načež tento odpověděl: »Králi, pohlédněte na tuto
dély rozrytou a mrtvolami posetou půdu, možno-li zde ještě déle
vydržetifc ——»Já zde vydržíme — vece král aslovo to vniklo
hluboko v bojácnou duši a vypudilo z ní všechen strach. — —
Pohleďme dnes ještě naposled ke kříži Páně na hoře Kalvarské,
a pohled ten vlije odvahu mnohým duším bojácným. Dokonal
Pán dílo Své, umlkl poslední vzdech, dotlouklo sv. srdce, zsinalá
mrtvola pní na kříži. Blízko kříže stojí »matka Páně a sestra
matky Jeho, Marie Kleofášova a Maria Magdaléna.: Sebe ze
skromnosti nejmenuje sv. učennik, ač z odkazu Páně dobře víme,
že po boku Matky Boží pod křížem stál. Věrni Kristovi přátelé
doprovázeli jej sem na cestě popravní a hle, setrvali zde do po
slední chvíle. Posmíván a potupou zahrnut byl Spasitel, leč ne
styděli se zaň ——byli i oni v posměch těm, kteří se Mistru smáli,
leč setrvali -f byli v nebezpečí, ale nebáli se, — všichni pochybovali
o božském poslání Páně. tito nikoliv. Ticho jest na Kalvarii,
umlkla všechna zloba, umlkl posměch i lání, hrůzou jati všichni
prchli, leč pro přátely Kristovy nemá hrůza moci -——pevně stojí
tu dále. Popatřte sem,duše bojácné, klesající na mysli uprostřed
posměchu nepřátel, opouštějící Krista, když tupen bývá, zprone—
věřující se Mu, žádá-li odvahy a vytrvalosti! Obraz ]anůviMatky
Páně v duši se vám vryj, a vytrvalost a věrnost Pánu
vás vyučuji

Pojednání.
Bled, vyhublý sedí poustevník v temné jeskyni Manresské.

Před ním na kameni leží list papíru. Zvedá zrak na kříž před ním
na stěně visící a tiše se. modlí. Náhle zazáří jeho obličej, jest
unesen. Maria, královna nebes, se mu zjevuje, a poněvadž všechny
milosti nebeské jejíma něžnýma rukama plynou, sděluje služeb
níku svému nadpřirozené osvícení . . . Zjevení mizí, Ignác přichází
k sobě a píše: Clověk jest obraz Boží a k tomu stvořen, aby
Pána, svého Boha poznal a ctil, jemu sloužil a za to oblažen byl.
——Z rozjímání sv. kříže vyčetl sobě sv. Ignác účel života. Zadí
vejme se na sv. kříž! Ten, jenž bezduch na něm visí, kterak
věrně plnil vůli Otce Svého po všechny dny života až do chvíle,
kdy zašeptaly umírající rty: »Dokonáno jestla Dokonáno jest vše,
co uložil Mi Otec nebeský. A tento Spasitel pozval nás všechny
k následování. »Kdo chce za mnou přijíti, vezmi kříž svůj a ná—
sleduj mnela Cesta za Kristem jest tedy cesta kříže, ano ——cesta
bolestného kříže. Oslaven zjevil se Pán Ježíš jen jedenkráte za
života dvěma apoštolům &tojen na chvíli, ale v utrpení po celý život
Jej vidíme. jsme tedy následovníky Krista Trpitele, neníjiné cesty
k nebi, leda cesty kříže. Máť růže dříve trní, nežli květ. Koho
Bůh růžemi korunovati chce jedenkráte, trní sype mu na cestu
životem. K Marii Panně pravil anděl: »Milosti jsi plná, Pán
s teboult — a 33 let později stála pod křízem,srdce bolestí jako
sedmi meči proniknuté majíc. ——K apoštolům pravil Spasitel:
»Na dvanácti trůnech seděti budete a jména vaše napsána budou
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ve knize života,c — a po nanebevstoupení Páně honili je židé
a vraždili jako divokou zvěř. — Na hoře Tábor zářil Kristus Pán
v obdivuhodné kráse a hlas Boží slyšán byl s nebe: »Tenť iest
Syn můj milý, v němž se mi zalíbilo; ——a několik týdnů potom
visel nah hůře nežli žebrák na potupném kříži a v bolestech smr
telných volal: »Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustilťc

Ne náhodou, ale 2 nejvyšší vůle Boží kráčí tedy člověk po
trnitých stezkách života. Proč mluví Spasitel Sám o Svém kalichu utr
pení, že Mu ho Otec nebeský připravil, a ne spíše židé, kteří přece
na smrt jej vlékli? Poněvadž dobře věděl, že nebeský Otec vše to,
co židé ze záští &nenávisti učinili,již od věčnosti na vykoupení člově
čenstva byl ustanovil. Proto také řekl Pilátu řkoucímu, že má
moc Jej buď propustiti nebo křižovati: n\Ieměl bys žádné mOCi
nade mnou, kdyby ti s hůry nebyla dáma.! — Timto světlem
sv. víry budiž srdce naše osvíceno, „at' kterákoliv hořkost života
nás potká, vůči údělům sebe bolestnějším nemějme jiných slov
leč: »Neměl bys žádné moci nade mnou, kdyby ti s hůry nebyla
dána.: A nevzdávejme se svaté služby Boží, byt' i sebe větší ne
pohodlí a trpkosti nás potkávaly v ní. Vizme přátely Kristovy
pod křížem! Ve sluch jejich zalehl všechen posměch židovský,
ale oni neopustili potupeného Spasitele. Viděli umirati jej v rukou
katů, leč nedali se másti a zůstali při Něm. Temno. bylo pod
křížem, úzkost hrozná svírá jim srdce, opuštění jsou, tak málo
jich ——však tím pevněji vinou se ke kříži. Země se chvěla, skály
pukaly -— ale přátelé Kristovi »stáli< —»-praví Písmo sv. — pevně
stáli. Popatř sem, duše křesťanská, pod kříž zesnulého Pána
a upevní hluboko v srdci obraz Marie Panny, jana a Magdalény
pod křížem! Až posměchem budeš zahrnován pro plnění povin—
ností náboženských, až tupiti budou náboženství tvé, až plvati
bude lůza po Kristu tvém, vzpomeň na ně, že — pevně stáli. Až
úzkostí a m'alomyslností plniti se bude srdce, an patřiti budeš,
kterak málo jest přátel Kristových. osamoceným se budeš mnohdy
cítiti, vzpomeň“ na ně, že ——pevně stáli. Vzpomcň, že Kristus Pán
řekl kdys, Luk. 12,32.: »Neboj se, maličké stádce, neboťse zalíbilo
Otci vašemu dáti vám království.< — Maličké stádce —-mnoho
povolaných, ale málo vyvolených »—předvídal již Sám Pán. Až
věrně Bohu slouže, nedožiješ se radostí, ale rána za ranou dopa
dati bude na tebe, nelkej a nemalomyslni! U kříže na Kalvarii
jest místo věrných přátel Kristových, vzpomeň, že ——pevně
tam stáli.

Maria Panna, Jan a Magdaléna v hoři a zármutku stojí pod
křížem, ale srdcejest klidno a pokojno. Snad vyplakala již bolestná
Matka slzy své, srdce hostí mír, pokoj sálá nitrem. Zvedají zraky
ke kříži a čtou tam, že i pro ně přijde chvíle, jež přinese konec
zármutku a utrpení, že ionizašeptajíjednou: »Dokonánojestťa ——
jako Ten, Jenž tu visí a jenž řekl kdys: »Blahoslavení lkající,
nebot oni potěšeni budou.c Učastni jsou potěchy vnitřní již nvní
vědomím, že Bohu slouží, vědomím, že dojdou za to oslavy. Vě
domí toto dodává slastný pocit štěstíina Kalvarii . . . Ano, srdce
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přátel Kristových jest plno štěstí i pod křížem. Volám za svědky
všechny sv. mučenníky a kajicníky, muže i ženy všech století,
kteří v nejkrutějších odříkáních, postech & bděních, sebezapření,
mukách, hladu a opuštěnosti Bohu věrně vytrvali!

Je to jako s Israelity, kteří opustili otroctví egyptské. Farao
s vojskem honil je. již byl jim v patách a hleděl udeřiti na ně.
Ubozi Israelité nevědí sobě rady. Za nimi nepřítel, vlevoivpravo
nebetyčné hory a před nimi rudé moře. Avšak uprostřed smrtelné
úzkosti a zmatku zvedá Mojžíš divotvornou hůl, moře se rozestu—
puje a okamžitě mizí úzkost a bázeň, stoupá odvaha, lid přechází
stezkou moře, pevnou a suchou. Těmto Israelitům podobny jsou
duše, které hříšnému Egyptu — tomuto světu záda ukázaly aSpa
sitele následovati se odhodlávají na cestě, již ukazuje jim křížem
Svým. Jaká bázeň zprvu je přepadá, malomyslnost pokleslost!
Však jen odvahu! — a poznáte brzy, že cesta k nebesům du
chovními růžemi jest poseta. Zvedají se v hlubokosti mořské
stezky, jsou to skryté květiny, vnitřní radosti srdce, jichž svět
nezná, svět nechápe! Tu nutno zvolati, co řekl Pán ženě Sama
ritánské: »Kdybys znala dar Boží — — 3—-ty bys snad prosila
jej a dal by tobě vody živé.: jan 4, 10. O, duše mnohá,vnicotné
starosti světa pohřížená, kdybys znala dar Boží a věděla, jakou
vnitřní slast působí: věrně složiti Bohu. Tato slast vyváží všechny
radosti světa. Síla její jest tak veliká, že umožňuje duším Bohu
oddaným všechno podstoupiti, snášeti a trpěti. Ničím jim není
chudoba, opovržení, pronásledování, umučení, smrt. Překonají
všechno, neboť kdo je sílí, ježíš Sám jest.

Sv. František říkával: Tak veliké jsou statky nebeské, které
očekávám, že všechna utrpení tohoto světa nic nejsou proti nim.
Chudoba jest ctnost s nebe sestouplá, která nám umožňuje vším
pomíjejicím opovrhovati. Působí, že\ti, kdož vlásce se jí oddají,
volní jsou & lehcí, vynáší se k nebesům a třeba na zemi upou
táni, s anděly obcmí. jest vznešený a dokonalý dar, jehož my —
nádoby špatné a opovržení hodné -— nehodni jsme přijmouti.
Volal v nadšení: Pane ježiši, mějž útrpnost se mnou a drahou
mě chudobou, milujit ji s takou vřelostí, že bez ní nikdy pokoje
nedocházím. -- Kdysi vracel se s bratrem Lvem z Perugie zpět
do kláštera. Lve ——pravil na cestě ———kdyby menší bratří slepým
zrak, hluchým sluch a němým řeč navraceli, mrtvé křísili, všechny
řeči a vědy znali a dar proroctví měli — nebyla by to přece
ještě dokonalá radost. ——A jindy opět pravil: O, můj Lve,
malá ovečko Boží, kdyby menší bratří jazyk andělský měli, ta
jemství země znali, kázaními svými všechny nevěřící národy země
obraceli ——ani to nebyla by ještě dokonalá radost! — Když
takto po několik hodin mluvil, otázal se konečně bratr Lev pln
podivu: Otče, ve jménu Božím tě prosím, kde jest tedy doko
nalá radost? — Sv. František pak odpověděl: Kdybychom pro
moklí, blátem potřísnění, promrzli a hladem smrtelně zemdleni,
ke klášteru došli, & tu by vrátník vyšel a na místo otevříti po—
tupil by nás, za lháře měl a po celou noc ve sněhu amrazu před
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branou státi nechal, my však bychom toto opovrženís trpělivostí,
bez vnitřní nevole, bez reptání snesli, z celého srdce v něžné
lásce mu odpustili ——ó bratře Lve, věř mi, to jest dokonalá ra—
dost, neboť mezi všemi dary Ducha Sv. ten jest největší a nej
dražší ——z lásky k Bohu utrpení a strasti snášeti, které proti
věčnosti jen kratičký čas trvají.

Ano, duše svaté jdou dále, a nestačilo jim s vděčností při
jímati kříže, jež Prozřetelnost Boží jim ukládala, hledaly ještě
jiných, aniž měly kdy dosti. Sv. Ignác z Loyoly vržen byl v Sa—
lamance v okovy a nakládáno s ním jako se zločincem. Nohy a
ruce jeho obtíženy byly řetězy. A přece radost zářila z tváře,
nikdy nejevil člověk větši spokojenosti s osudem svým. Lidé se
všech stran přicházejí se dívat na tuto veselost, vidouce tvář jeho
spokojenou, odcházejí překvapeni a volají: Viděli jsme Pavla
v okovech. Přátelé pronášejí slova útrpnosti, ale on chce, by
mu štěstí přáli. Ať to Salamanka ví, nemá tolik okovů, že bych
je nechtěl nésti z lásky k ježíši Kristu.

Sv. František Xaverský naříká, ale proč? Ze radosti jeho
jsou příliš veliké, zkoušky však příliš malé: Dosti, Pane, dosti
rozkoší! ještě více, ještě více námah, protivenství, nedostatků,
soužení!

Sv. Terezie od ježíše jsouc oddělena, v slzách se rozplývá:
Pane ježíši, jestli jsi ustanovil prodloužiti mé vyhnanství, jestliže
chceš, abych trpělivě očekávala smrt, po které horoucně dychtím,
popřej mi trpěti pro Tebe tak dlouho, až bych s Tebou byla
spojena. Kříž Tvůj mne těšiti bude, pokud jsi vzdálen; přeji si
tedy buď Tebe sama nebo kříž Tvůj; bud' umříti, anebo stále se
znovu roditi k novým utrpením: aut pati, aut mori!

Když Bůh se tázal jana z Kříže, jaké odměny si přeje, od—
větil: Trpěti a opovrženu býti pro Tebe!

Ovšem, takové slasti vnitřní účastni mohou býti toliko duše,
které jsou živými ratolestmi oné révy, jejíž kmenem jest Kristus,
kteří v lásce, v milosti s Kristem Pánem ustavičně spojeni jsou.
Patříš i ty mezi tyto přátely Kristovy, číst jsa jako učenník jan?
Vzdech se derez nitra tvého; nebyly tak svaty cesty tvého života,
však — Bohu poručeno. — i Magdaléna blízko kříže Páně stojí,
její cesta kající ti zbývá. Po ní k Pánu hbitě spěšl Zadívej se
dobře dnes na mrtvolu Pána Svého! Rozedrán na celém těle, od
hlavy k patě jedna jediná rána, pln krve a prachu visí tu před
tebou. Vyhaslé oko, hluboko zapadlé pod hroznou korunou
trnovou, krví zalito, tváře zapadlé, ústa, proslovivší poslední po
zdrav lásky, pootevřena, celé tělo zkřiveno, údy vytahány . . .
POpatř na »původce a dokonatele viry, ježíše, který misto před
ložené sobě radosti strpěl kříž, nedbaje hanbym Žid. 12, 2.! —
,Od zpodu nohy až do vrchu hlavy není na něm zdraví, ale vše
rána a zsinalosta oteklina, není obvázaná, ani uléčená lékařstvím,
ani 'zmokřená olejemac Is. 1,6. — A přece jest to Syn Boží, Syn
Boží, o nemz svědčil Otec nebeský: »Tentot' jest Syn můj milý
v němž jsem sobě zalíbila Mat. 3, 17. Užasni nad hroznoů



—348——

spravedlností Boží, která Syna takto nešetřila! Kterak stebou na
loží? Zakrýváš tvář svou? »Všichni my jako ovce zbloudili jsme,
jedenkaždý na cestu svou uchýlil se a Hospodin složil na něj
nepravost všech nás.—-Is. 53, 5. » I ty podílu máš na zsinalosti
Páně, i ty čteš výčitku ve tváři Páně: VsNa hřbětě mém kovali
hříšníci a prodloužili nepravost svou.<<Z. 128, 3. Ne, nebudu
prodlužovati nepravost svou, k Pánu svému se navrátím. Hrůza
a bázeň plní srdce mé, an patřím na spoustu, již přivodil i hřích
můj, ale ne bázeň, více láska mne táhne k Němu. »Obětován jest
a neotevřel úst svých, -—jako beránek ----, který neotevře úst
svých.< is. 53, 7. Ramena jeho rozpjata jsou k oběti hříšníků,
srdce jeho v lásce proklané všechny chce přivinouti. Ano, při
vinu sek Němu v řádné velikonoční sv. zpovědi, kterou svědomitě
a pečlivě vykonám. Slibujete tak všichni umučenému Spasiteli?
Ci jsou, pro Bůh, mezi vámi mnozí, kteří budou se zpovědí od-
kládati, které nepochopitelná a nevypověditelná láska Pána ]ežíše
ani k této malé oběti nenadchne? Ano, jsou tací, kteří otálejí a
stydí se shýbnouti v pokoře koleno své ve zpovědnici, před osadou
církevní a v soukromí vyznati se uchu knězově, jež pro tajemství
zpovědní uzavřeným hrobem zůstává, — kdežto Spasitel jejich
nestyděl se před tváří světa za zločince nejhoršího jmín jsa mezi
lotry po několik, hodin na kříži obnažený visetiP! Bůh Sám bud'
takovým milostiv!

Ptáš se pak, co tě posílí, bys ježíši věren vytrval? Pukaly
skály, země se chvěla, tmělo se vůkol hrůza jímala srdce — a
co Člnlll přátelé Kristovi? Drželi se kříže, po němž stékala pře
svatá krev Páně, a ——pevně stáli. Láska Kristova v božské Pro
zřetelnosti postarala se, bys ity měl podporu tutéž. Kde jest
dřevo svaté, krvi Krista Pána posvěcené? jest to oltář Kristův
— oltář, na němž ne Beránek umírající, ale Beránek věčně živý
trůní. Obětován jest krvavě Beránek Boží jedenkrát jen na hoře
Kalvarské, nekrvavě ale denně se obětuje na tisících oltářích při
nejsvětější oběti mše. jak blažen byl jan a Matka Páně, že mohli
klaněti se věčné Lásce, trvati blízko Pánu, trvati blízko Srdci ježíšovu!
Č), rozmilí v Kristu, máme-li víru v srdci, která nám praví, že Kristus Pán
neklamné, bytostně v nejsvětější Svátosti přítomen jest, zda budeme
otáleti hodně často navštěvovati l—lov této převeliké Svátosti —
při mši sv. i mimo ni? Chrám Páně má nám býti místem nej
dražším, místem, kam touha nejhoroucnější mocně a často nás
táhne. Kdyby tak přítel nějaký v podivuhodné lásce za mne ——
na smrt odsouzeného ——sám na popravu odhodlal se jíti, kterak
bych asi klesl u vděčnosti k nohám jeho, je zulíbal a jeho lásky
obětovné nikdy nezapomněl? Kdyby tak jen jedna mše sv. na
celém okršku zemském &jednou jen se konala, jaký as nával byl
by k ní, za jak šťastného by se pokládal, kdo by jí obcovati
mohl! Kdybych věděl o soudci, na jehož rozsudku viseti bude
život můj ó, kterak bych spěchal, abych vydobyl sobě náklon
nosti jeho! Hle, to vše skrytojest ve mši svaté, zda ochabneme kdy
v životě v pilnéma zbožném obcování mši svaté? ——Nikdy, nikdy!
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Pán ježíš však pokračuje v divuplné lásce Své ještě dále.
Nespokojuje se toliko, bychom my ——červové bídní ——v prachu
klaněli se jemu, sestupuje s trůnu velebnosti Své a dávaje nám
Sebe Sama za pokrm ve svatém přijímání, sílí na cestě k věč
nosti, záruku dává našeho vzkříšení. »Kdo jí mé tělo a pije mou
krev, ve mně přebývá a já v něm a já jej vzkřísím v den nejpo
slednější.: 0, kde jste ústa nejvýmluvnější celého světa, abyste
vypověděla ono neskonalé blaho, onu nevysvětlitelnou slast spo
jení duše s Kristem ve svatém přijímání! Ne, těch úst, která by
to vypověděti dovedla, není, ——toho duše každá sama okusiti
musí. Duše čistá, zbožně přijímající tělo Páně, okouší předtuchy
nebes, dovede povrhovati světem a radostmi jeho, povznáší se
nad něj, tělem sice na zemi, ale duchem v nebesích obývá, jako
holubice touží a lká, kdy již žalář této tělesnosti padne, aby
vzlétla nad hvězdy a splynula s ženichem nebeským na věky.
Blažen, blažen, přeblažen, kdož Spasiteli, našed jej, srdce
své darovává avěrnosti kNěmu ostříhá! Krása Kristova neklamc,
aniž uvadá; kdo se jí masti dává, odpočívá ve svatém vytržení.
Neboť Kristus jediný může vyplniti srdce lidské. Dej, Bože dobrý
hlasu mému síly, by vnikl do srdcí všech, an volám: Pojďte a okuste.
jak sladký jest Pán! ——Pojdte a okuste u velikonočním sv. přijímání!

Na jistém obraze mistra Albrechta Díirera znázorněn jest
Spasitel způsobem velice dojemným. Zraněný Spasitel sedí na
kříži Svém. Zdá se, jakoby byl právě s něho sstoupil. S tělem
bolestně rozedraným, ku předu nakloněným sedí tu — obraz bo
lesti 7—a skrývá obličej krví zalitý, trním korunovanou hlavu do
probodaných rukou. V boku bolestná, zející rána srdce. A tak
opuštěn sedí u cesty. Zdá se, jakoby Ho člověk slyšel lkáti
v tiché samotě; _—čím více se člověk na tento obraz dívá, tím
více zdá se, že člověk slyší tichý, žalující vzdech, unikající prsoum
Spasitelovým v té smutné opuštěnosti. Jakoby na rtech muže bo
lesti žaloba se ozývala, jakoby ve hlubokém zármutku volal kna—
šemu srdci: Tak tu sedim, _— sedím a čekám, — a čekám na
tebe! Sedím tu, ——bolest od hlavy k patě, ——zraněnarozedrán
a to pro tebe a ty nepřicházíš, ani se neohlédneš po Mně, o Mne
se nesraráš . . . již dlouho, dlouho tu sedím a ty lpíš na mar
ném světě, v samolásce a vášni jsi slep a hluch, máš oko i nebo
j?“ pro svět & radosti jeho a já tě přece tolik mil'ujil ——— ——
O, Spasiteli můj předobrý, Lásko věčná, ustaň lkáti nade mnou!
Hlas Tvůj bolestný proniknul k srdci mému a přetvořil je. Od
trhnu je od světa a Tobě celé dám. Vrhám se k svatým nohám
Tvým a jako marnotratný syn je objímám. Poznávám, kdo Tebe
opustí, ve špíně a blátě vepřům že slouží, ale v domě Tvém tak
slastnol Dej mi nové roucho milosti — při sv. zpovědi a
připusť ke stolu Svému — ve velikonočním sv. přijímání! — Dej
at světlo sv. víry osvěcuje srdce mé, svítí mi na cestu života,
sílí „k vytrvalosti, bych nezbloudil za kmitavými bludičkami ne'
věreckého světa, ale došel tam, kde Ty kraluješ — Kríste pře—
dobrý Pastýři můj ——na věky věkův. Amen. , '

"QZDFNĚJ—



JOB.
Časové úvahy postní,

jež napsal a v chrámu Páně sv. Mikuláše v Lomnici n Jičína přednesl
FRANTIŠEK KNÍŽEK. knplnn.

[V.

»Krátci jsou dnové člověka, počet mé
siců jeho u Tebe jest (o Bože) &položil
jsi mczc jemu, kteréž nebudou moci
překročeny býti.: job 14, 5.

Každá říše tvorstva má svého krále. »——Mají svou královnu
květiny, mají svého krále zvířata, a tak napadlo mi, abychom
dnes rozhodli a poradili se, které ze všech slov, jimiž své my
šlénky pronášíme, zasloužilo by přednost před ostatními, a bylo
jaksi prohlášeno králem. .

jedni řeknou »bohatstvía, »spokojenostc, volají druzí, »láskar,
bude se zdáti mnohým, moudrost, vznešenost, krása, volá jeden
přes druhého, ale v tom všem jest chyba. Zajisté-»zdravía jest
to, čeho si člověk nejvíce přeje, a proto vším právem soudím, že
slovo »zdravíc jest nejdůležitějším slovem všech řečí, všech národů.

Za svědka volám slyšte! ——samého satana! Když jobovi
zbožnému byl odňat majetek, když zbaven byl dětí, praví se
o něm v Písmě svatém: »V tom všem nezhřešil job rty svými
ani co bláznivého mluvil.:

A tu praví satan k Hospodinu: »Ano, kůži za kůži a všecko,
což má, dá člověk za život svůjla Chce ďábel říci: Co pak bo—
hatství, jmění, které ztratil, to všecko, ano i život cizí, dětí a slu
žebníků a přátel dá člověk, jen když sobě zdraví a život zachová.

»Ale vztáhni ruku svou a dotkni sc kostí jeho i těla,
a tehdáž uzříš, jak v tvář ti bude »dobrořcčitem

Tedy řekl Hospodin satanášovi: »Aj, v ruce tve' jest, avsak
duši jeho zachovejla

Vyšed tedy satan od tváři Hospodinovy, ranil joba nežitem
nejhorším od paty nohy až do vrchu hlavy jeho.

Zloba to v pravdě ďábelská — ranil joba malomocenstvím.
Malomocenství bylo v Egyptě a později u židů jedna z nejstraš
livějších nemocí. idé se domnívali, že jest od Boha za trest se
slána, & ve svých kletbách nepřáli ji než nejhoršímu nepříteli.

Nemoci to ustižen i job. Vynesli jej na hnojiště, kde sedě
střepinou hnis s těla svého ostruhoval.

Bolest jeoh byla veliká a větší ještě byla úzkost duše. Trpěl
úzkosti až k zoufání, neboť viděl před sebou jistou, ale zdlouhavou
a bolestnou smrt.

jaký div, že i Job naříkal v bolesti své!
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»Bojovám jest život člověka na zemi,: tak volá job. „0 by
hříchové moji zavěšeni byli na váhu a bída, kterou trpím; nad
písek mořský tato těžší ukázala by se, protož i slova má bolesti

jsou plná, nebo střely Páně ve mně jsou, jejichžtóozhněv vypilducha mého a hrůzy Páně bojují proti mně. jobó
»Jdu--li Spat, říkám, kdy vstanu, a opět očekávám večera a

naplněn jsem bolestmi do tmy.:
job poddává se křehkosti lidské, naříká nad bídou svou —

ale proti Bohu nereptá, on velebí moudrost Boží, která i spra
vedlivé často pokutami stíhá a těší se tím, že vstane z mrtvých:
»Nebo vím, že Vykupitel můj živ jest a že v poslední den ze
země vstanu a zase oblečen budu kůží svou a v těle svém uzřím
Boha svého, kteréhož uzřim já sám, a oči mé spatří jej, a nejiný,
složena jest ta naděje v lůně mémlc

Bůh dopustil trápení na zbožného Joba a často bolestnou
nemocí zkoušívá své věrné. Ale ne vždycky Bůh, často my sami
býváme vinni svou nemocí; člověk v lehkomyslnosti své zahazuje
ten čarovný květ, zdraví, a prodává ten nejdražší poklad svůj za
hřích.

Úkolem dnešní řeči mé bude ukázati vám, jak člověk
zbožný má snášeti nemoc a s ní spojené bolesti,
když navštívil jej Pán Bůh, a kterak chtěje zacho
vati si zdraví, má chrániti se té nejnebezpečnější
nemoci, toho nejhoršího malomocenství ——hříchu!

Pojednání.
jak krásná jest jabloň ve svém květu! Polibkem jarního

slunce oděla se barvou naděje, zeleným listem, a větve své ozdo
bila nádherou krásných poupat. — Leč netrvá dlouho to nád
herné její roucho. V plameni slunce vadnou — usýchajíbilé lístky
——zavane větřík, a jako snih padá k zemi déšť květů.

Větší část spadne, aniž by užitku vydala. Krásou svou
okouzlila oko a pak spadne k zemi, aby na ní strouchnivěla.
Byly to květy jalové. Co zbylo, znenáhla proměňuje se, vyrůstá
v plody, ale ani ty všecky nedozrají, prudký vítr sklátí je s větvi
-——padavky.

Co zbylo, zvolna dozrává, a hle, ty nejkrásnější, jež tak zrak
náš vábí, zvolil za sídlo své červ, jenž vjejich nitru hlodá, i jejich
konec jest blízký. A co na stromě zbylo — zdravé ovoce, když
přešel čas, zvolna se mění, šťáva vysýchá, slupka se svraskuje,
hnije, a posléz i ono opadne, aby místo učinilo novému květu,
aby neubíralo síly ovoci novému.

Hle, toť obraz života lidského.
Lidé se rodí a větší část sotva rozkvetla, ve věku dětském

zase padá v tu chladnou zemi.
Co zbylo na tom stromě lidstva, zvolna dorůstá, ale ani to

vše nedoroste, i to podléhá přívalu a bouři a než dozrálo klesá
v hrob. Zbytek dozrává, ovoce to krásné na pohled a věru není
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krásnějšího tvora nad člověka kypíciho zdravím, bujarou silou,
ale právě v tom nejkrásnějším ovoci hlodá často červ ——nemoc,
která mimo nadání v nejlepším věku se stromu života jej sklátí.

A co z lidstva zbylo, stárne, líce se Skládá ve vrásky, vlas
se pokrývá jínim, tělo zvolna vysýchá, síly ubývá, údy chromnou
a posléze uloženy v hrob hnijí ———

'A na stromě života pučí nové a nové květy, aby stihl je
jednou stejný osud. Proto právem volá zbožný ]ob: »(Žlověkvy
chází jako květ a setřín bývá a utíká jako stín a nikdy v témž
stavu nezůstává. Krátcí jsou dnové člověka; počet měsíců jeho
u Tebe jest, ó Bože: a- položil jsi meze jemu, kteréž nebudou
moci překročeny býti.< job 14, 5.

A staří předkové naši moudře zajisté si zpivávali: Co jich
tu před námi bylo, již zpívali, tančili . . . . každý tu pobude chvilku,
a již se ubírá zas.

»Uloženo jest lidem jednou umříti,< tak zní rozsudek Boží.
Tělo člověka jest jako svíce: sotva začal svítit, sotva začal dýchat,
hyne, tělo jeho životem se ztravuje, rozkládá. A náhlý, urychlený,
neočekávaný průběh toho rozkladu jmenujeme nemocí.

Nemoc jest upomínkou, již nám čas od času zasílá náš nc
uprosný věřitel — smrt. '

Nemoci jsou různé. jsou nemoci, jež s sebou nese povolání
člověka, jsou nemoci pocházející z dobrého žití, jsou nemoci
dědičné, jejichž zárodek si člověk přináší již na tento svět, a jsou
nemoci, které jsou trestem za hřích.—I ocelový nástroj. bijemc-li
jím do tvrdé skály, časem se otupí, není více k potřebě. A tak
i člověk, jenž povoláním svým odsouzen je ktěžké namáhavé práci,
záhy vyčerpá své tělesné síly. To dobře věděl již král Faraon
a proto ukládal Israelitům těžké roboty a biřicisvými je poháněl
k těžké, nadlidské práci. _

Cim těžší práce, tím většího třeba odpočinku', a zajisté jest
jen spravedlivo, aby v dílnách, kde těžká jest práce, doba pra
covní přiměřeně byla upravena.

Ale i nad hlavou těch, kteří duchem pracují, posupně oble
tuje celé hejno různých nemocí, aproto práce duševní často dříve
konec učiní lidskému životu než na pohled namáhavčjší práce
tělesná. Nůž sebe lepší, jehož se ob čas neužívá, bývá rzi po
rušen ——a tak i tělo člověka, který málo se pohybuje, podléhá
vnitřním chorobám, a proto třeba mu časem i tělesné síly své
namáhati, chce—lizdraví své si zachovat.

Pozorujme opět to vznešené dílo Tvůrce — přírodu! Každá
ta bylinka má výměřenu svou potravu; jedné daří se na skále,
jiné v kypré ornici, jiné v písku. Změňte způsob jejich výživy.
bylinka zakrní, chřadne ——hyne.

Každý živočich má jiný způsob života, a chceme—lipři životě
ho zachovat, musíme dbáti přesně jeho zvláštností.

A rozumný tvor člověk, jenž vše to vidí, sám bohužel do—
mnívá se, že jemu jako nejvyššímu pánu zde na zemi vše jes
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dovoleno. jeho tělo se tomu vzpírá, žaludek protestuje, ale člověk
jest přísným pánem, jeho rozsudek zní: Ty mušíš!

Mnozí za nejvyšší cíl svůj považují hodně užit a oddávajíse
nestřídmosti. Dobrý jest jim každý jed, jen když lahodí jejich
chuti, dráždí jazyk, otupuje smysly; ať už jed ten sluje líh, ko
řalka či jinak. A následky?

Tělo takového člověka jest jako uměle vylmaná květina;
na pohled sice náhle sílí, ale pak rázem ochabne, síly ubývá
a před časem klesá v hrob. — Tělo jeho bylo snad tělo obra,
mohl tu býti snad ještě dvacet a snad i více let, ale jemu na
darmo volal Bůh »nezabiješe? On se zabilapůvodem nemoci jeho
byla nestřídmost — hřích. A kdo spočetl by ty nesčetné oběti
nestřídmosti?

Tyto. nemoci z nestřídmosti nejsou jen proto tak zhoubné,
že ničí život jednotlivce, ale následky jejich přecházejí i na potomky.
kteří se rodí tělesně i duševně zvrhlí. Anglický časopis lékařský
dokazuje strašlivé následky opilství tímto příkladem: Dvanáct
rodin opilců mělo dohromady 57 dětí. Z těch hned první týden
života zemřelo 22, blbých bylo 5, znetvořených 7, padoucnicí
stižených 5, tancem sv. Víta trpělo jedno, které naposledy zblblo.
]inak nemocných a mrzáků 6 a rození opilci 2.

Kdyby mnohý uvážil ty hrozné následky své nestřídmosti,
pak zajisré by co nejvíce se jí varoval, nebot“ tu není jenom
vrahem svým vlastním, ale stává se zhoubcem a vrahem celé ro
diny, ano celého pokolení. A kdo spočte všecky ty hříchy spá
chané v opilství!

Z opilství povstávají hádky a různice, rvačky, jež mnohdy
i zabitím a vraždou končívají.

Před porotním soudem v Chrudimi před několika lety stál
mladík Sličný, byl to syn zámožného sedláka na Litomyšlsku;
studoval práva a byl reservním důstojníkem. Byl obžalonán z otco
vraždy. Na vysokých školách uvykl hýřivému životu, oddal se
opilství a když otec mu nechtěl již dávati peněz, ranou z ručnice
se ho zbavil. Byl sice osvobozen, ale po několika letech, když
vše byl prohýřil, postaven byl znovu před soud, ale nebyl to již
Sličný mladík, byl to již zpustlý, nenapravitelný piják. Vina mu
jeho vlastním spoluvinníkem, šafářem, dokázána a vyměřen mu
těžký žalář na 18 let. Ale nepřestál svůj trest, před nedávnem
zemřel v trestnici na Pankráci.

Měl jsem spolužáka, který výborně studoval; pak odešel do
Vídně na další studie. Po několika letech potkal jsem vrávorají
cího pijáka, v ruce láhev s kořalkou; zahleděl se na mne a volá:
co pak mne neznáš? Vždyť jsem tvůj spolužák josef F.!c -—Pln
hrůzy ho pozoruji, ano, byl to on, odešel mlád,pln síly, statečný,
a nyní stojí přede mnou postava vyzáblá, k zemi Shrbená, kost
livec, jenž nemá daleko do hrobu.

A mám vám uváděti příklady dále? Netřeba, vždyť každý
z vás zná jich jistě několik.
Rádce duchovní. 23
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Nestřídmost nekráčí sama, ji doprovází obyčejně věrná družka
její, jiná příčina nemocí & zhouby lidského těla i duše, jiný hlavní
hřích -— smilstvo!

! tu se ukazuje, že, kdo klesají ve svém svědomí, upadají
do rukou lékaře.

Kdo se oddá smilstvu, ničí své tělo i ducha. Hrozně nemoci,
tělesná slabost, ubývání paměti a bystrosti rozumové; tělo zhubne,
předčasně ustará a tak vídáme mnoho mladých starců, mnoho.
neduživců, kteří bídným tělem se vlekou, až je smrt vysvobodí.

To jsou následky hříchů proti šestému přikázání, kterými
Sám Stvořitel hrozně tresce již zde na zemi prostopášné a zhý—
ralé pokolení.

Sv. Pavel praví, že hříchy tyto nemají ani jmenovány býti
mezi křesťany, & Kristus Pán hlásá, že_ nic nečistého nevejde
do království nebeského. Ale bohužel! Rozevřete výkaz jednotli
vých nemocnic a zhrozíte se, jak málo lidé dbají výhrůžky Spa
sitelovy.

V Paříži jen ve dvou nemocnicích bylo od roku 1872—1880
celkem 118.223 lidí léčeno, kteří byli obětí smilstva. — V ne—
mocnicích v Prusku bylo takových nemocných v roce 1877 celkem
16.300 — v roce 1881 již 23.332. ——A ve výkaze nemocných
v nemocnici Milosrdných bratří v Praze jest počet takto nemoc—
ných jedním z největších!

A je-li nestřídmost, opilství neštěstím rodiny, jest smilstvo
neštěstím celého národa, podtíná zdravé jeho kořeny, národ stává
se malátným, odumírá. Proto právem praví jistý professor, který
není právě přítelem náboženství: »Nečistota, toť zkáza naší
společnosti. Všecko úsilí naší mládeže nepovede k cíli, jestliže
se v tétp věci nepostaví v řadu těch, kdo bojují za čistotu svě—
domí. Zádná radikální politika, ani věda ani umění nepomůže,
jestliže se dorůstající pokolení nevybaví z osidel nečistoty ——ne
čistoty života a literatury: (Vrbaz Social. dem společnost.)

Přátelé, snad většina lidí nemoci své si přivodila hříchem,
nespořádaným a nepřirozeným způsobem života. Vzpomeňme na
zbožného joba; On žádné viny nebyl si vědom a jak naříkal, jak
bědoval ve svých bolestech, ano, byl i blízek zoufalství, vida před
sebou dlouhou a bolestnou nemoc a konec její ——smrt!

Představme si člověka, jenž sám nemoc svou zavinil. On
vidí kolem sebe své soudruhy zdravé, kvetoucí, spokojené —-—
a sám své tělo sotva vleče; promarnil své zdraví, ztratil čest,
prohýřil jmění, je žebrákem, je chuďasem. Na těle jeho hlodá
červ nemoci a v duši jeho probouzí se svědomí, vždy hlasitější
stávají se jeho výčitky, až mocně zaburácí a člověku stále v ucho
šeptá, ano, kdyby šeptalo, ono volá, hřímá, tys vrahem! Tys zničil
tělo své, tys vrahem duše své!

To musí býti hrozné svědomí! jaký div, že duch takového
ubožáka se mrákotou obestírá, mysl se zatemňuje, mate, on šílí,
a posledním jeho útočištěm bývá blázinec, anebo nemoha déle
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snéstí výčitek svědomí, rázem učiní životu svému konec, zahyne
jako s_amovrah!

Sťasten, kdo ve hříších svých zachoval si aspoň jiskru živé
víry. Ten v okamžiku takovém k Bohu béře své útočiště a jest
zachráněn. Tělo jeho snad padne v oběť dlouhé trapné nemoci,
ale. aspoň jeho duše je očištěna pokáním!

Někdy snad i z nemoci své se vyléčí, ale pak nechť bedlivě
v pamět si vštípí slova, která pronesl božský Spasitel, když
uzdravil člověka 38 let chromého; pravil mu: »Hle, učiněn jsi
zdráv, již nehřeš více, aby se ti něco horšího nepřihodilolc

A nyní pozorujme člověka, jenž v povolání svém bez své
viny nemocí byl stižen, anebo jehož Bůh nemocí zkouší. On má
vědomí, že poctivě dle sil svých ve svém povolání pracoval; svě
domí jeho jest čisté, žádných výčitek mu nečiní. Nemoc jeho jest
snad bolestná, trapná, on běduje a naříká, hlásí se tu lidská při
rozenost o svá práva; vždyť i Sám božský Spasitel v předtuše
utrpení, jež Mu nastávalo, na hoře Olivetské počal se rmoutiti
a teskliv býti a pravi! ku Svým učenníkům: »Smutnáť jest duše
má až k smrti . . .s Uzkostí krvavé krůpěje potu vyvstaly na čele
jeho a ústa jeho šepotají: »Otče můj, je-li možné, at“odejde ode
mne kalich tento, ale však ne, jak já chci, ale jak ty,“

A zbožný křesťan v bolestné nemoci své vzpomíná na utrpení
Spasitelovo, tím se těší a smířen jsa s Bohem, zaopatřen a posílen
svátostí nemocných, vroucně volá: »Otče! je-li možné, nechť odejde
tato nemoc ode mne, avšak ne má, nýbrž Tvá vůle se staň! Tvé
moudré prozřetelnosti se zcela odevzdávám, v Tebe, () můj ne
beský Otče, jedině a pevně důvěřují. Všecko, co jsem a mám,
odevzdávám do otcovských rukou Tvých. Učiň se mnou, Pane,
podle velikého milosrdenství Svéhok

A co jej tak sílí, že trpělivě do vůle Boží odevzdán svou
nemoc snáší? jest to naděje věčného života, jest to víravodplatu
v nebesích.

Kdo chtěl by snášeti všecky ty bolesti, svízele a trampoty
zde na zemi, kdyby nesílila jej myšlénka v život věčný, kdyby
nedoufal ve věčnou odplatu a nebál se věčných trestů?

'Proto zajisté největší zločin páše na lidstvu ten, kdo ze
srdce jeho béře mu tu víru, nebot“ béře mu tu největší útěchu
a posilu ve všech jeho strastech a souženích. Tou věrou nadšeni
v hrozných bolestech umírali svatí mučenníci s úsměvem v jasné
tváři; sllilot' je zaslíbení Spasitelovo: »Kdo věří ve mne, má život
věčný, a já ho vzkřísím v den nejposlednějšíc

Tou nadějí vzkříšení těšil se v hrozné nemoci své také ná—
božný job.

jsme nemocni všichni. Na duší hlodá hřích, tělo naše se
zvolna rozpadá, nepozorována dosud v ústrojí jeho dřímá, ano
snad již se probouzí nemoc, aby za krátký čas v hrob je sklátila.
V obou nemocech těch útočištěm naším budiž Bůh!

Duši svou očistěme upřímným pokáním, a zacelí, zhojí se ty
její jizvy, upokojí se naše svědomí a pak trpělivě, do vůle Boží

23*
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odevzdáni budeme čekati, až i na nás řada dojde, abychom odešli
tam v ten život lepší, kde není bídy ani nářku, bolesti ani zá
rmutku, nemoci ani smrti, ale kde kyne nám život věčný, nehy
noucí! Amen.

V.

>I řekla jemu manželka jeho: ještě ty
trváš ve sprostnosti své? Dobrořeč
Bohu a umřila Job 2, 9.

Sv. jan Zlatoústý rozjímaje o trpělivosti Jobově, táže se,
proč ďábel, když usmrtil ]obovy dítky, nezabil s nimi také jeho
manželku? A k tomu odpovídá: protože věděl, že jí bude moci
užívati k mnohému zlému a k pokoušení joba. A domníval se,
že ani jobova trpělivost nebude moci snésti její zloby, ale že tak
od ní pokoušen bude, až padne. St. joannes Chrys. V. de jobi
patientia.

Ztratil job vše; majetek, dítky —a konečně stižen hroznou,
nezhoiitelnou nemocí. — Ale zbyla mu ještě manželka — s níž
tak blaženě trávil šťastné dny svého života; měla mu býti nyni
těšitelkou, měla s ním trpělivě snášeti jeho žal a bídu; »sdílený
bol jest bolu půla, praví přísloví ——ale ústa její místo k útěše,
ku posměchula ještě trváš ve sprostnosti své? (ještě v Boha dů
věřuješř) Zlořeč mu a umřihl Tak praví.

již nic se nedivím jobovi, že bědoval a naříkal ———již ne
divím se mu, že stýskalo se mu na světě a toužil po odpočinku
v hrobě, ——vždyť zbyla mu jen manželka a ita se nad ním po
horšila.

A bolí-li posměch od lidí cizích ——pálí — a do krve roz
dírá srdce posměch toho, od něhož lásku a útrpnost jsme
očekávali. '

»Opustili mne příbuzní moji, a kteří znali mne, zapomenuli
na mne,: běduje job. »Podruhové domu mého a služky mé za
cizího mne mají a jak cizozemec jsem před očima jejich. Na služebníka
svého volal jsem a neodpověděl mi, ani když ústy vlastními
jsem ho prosil a dýchání mého hrozí se manželka má.: job 19,
14.—17.

Úmysl se satanovi nepovedl. Jobovi sice ústy ženy jeho bolest
rozmnožil, ale job nezlořečí Bohu a manželce své odpovídá:

,jako jedna z bláznivých žen mluvila jsi; jestliže dobré věci
brali jsme z ruky Boží zlých proč bychom nepřijímaliřa

Manželství — šťastné manželství ——jak krásné to slovo!
A je-li slovo »zdravía prvním ve všech řečech, >št'astné manželství:
bude jemu as velmi blízko v řadě.

Než — kolik jest těch šťastných manželství? Málo — snad
méně, než lidí úplně zdravých.
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Buď manželka jest podobna ženě jobově ——nebo muž není
podoben spravedlivému jobovi a tak stav manželský místo rájem,
peklem se stává.

Viděli jste již někdy vycházeti slunce?
Růžová záře jeho vše zlatem odívá ——a v záři té vše se

leskne a třpytí — pohled okouzlující! — Slunce stoupá výše,
rozplynou se páry -——a co zdálo se nám zlatem, rázem mění se
v pustou skálu a démanty rosy stékají se ve vodové kapky.
A tak jest i v stavu manželském!

Vše z počátku zdá se tak krásné, tak vesele začíná a často
smutně končí.

Domnívali se, že žíti budou stále jako v pohádce arozplynul
se ten růžový sen — a z očí místo slz radosti proudem řinou
se slzy zármutku. Nastává boj o život — o chléb a tu často
shasíná v prsou plamen manželské lásky, srdce v led se promění a
místo sladkých slov v ústa jen výčitky — posměch — nadávky,
ano snad i kletby vkládá.

A jaká jest příčina, proč tak málo lidí nalézá štěstí v man—
':elství? Vždyť přece Sám Bůh svazek muže a ženy hned v ráji
požehnal a pravil, že není dobře člověku býti samotnému?

Příčina jest asi ta, že mnozí lehkomyslně manželství uzavírají
——jest jim jaksi závěrkou románu.

jiným jest jen obchodem, & ne--li dobrým obchodem, tedy
stává se jim břemenem, které těžko nesou.

Má-li manželství býti šťastným, musí býti založeno na zá
sadách křesťanských.

P o j e d n á n í.

Před nedávnem četl jsem v denních listech tento příběh:
Řeznický pomocník, jenž pracoval na Smíchově, seznámil se se
služkou Marií, a poněvadž věděl, že má několik zlatých, nabízel
jí svou ruku.

K zařizení domácnosti však potřeboval peněz a pod tou zá
minkou vylákal na Marií vše, co si byla ušetřila. To však bylo
málo; proto šel ještě k její babičce. Ta chuďas byla skoro slepá
žebračka a podělkářka ——trojník po grešli ukládala, jen aby Mařeně,
kterou měla ráda, nějaký ten hadřík mohla pořídit, až se bude
vdávat.

Ženich namluvil jí, jak bude s ním Marie štastna, a žádal
peníze.

Babička dala mu 20 zl., jež chtěla dáti vnučce na výbavu
— a když je utratil, vylákal ještě poslední, co jimvzáložně zbylo
—--4 desítky. I ty dala bab čka ráda, domnívajíc se, že bude
Marie šťastná.

Ale ženich když viděl, že peníze došly, zanechal nevěstu
svou v hanbě ——namluvil si jinou a u ní se hned ubytoval.
Zdrcená Marie upadla do těžké nemoci a stará babička vidouc
že vše, i milou svou vnučku má ztracenou a zničenou, ubožák
sešílela —-—-a ke všemu Marie, když se uzdravila, z domu otco —
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ského odešla a v zoufalství životu svému konec učinila. ——Pove
dený ženich byl sice odsouzen na půl roku do vězeníak náhradě
peněz —- bude moci však nahradit ztracenou čest — zmařený
život? A k tomu ještě, byv odsouzen, ze soudní síně s novou
svojí nevěstou furiantsky odcházel.

A takových krásných obrázků najde se v listech každý
den dost.

Věru, zdá se,že základním rysem, abych tak řekl, nejobec
nější vlastností nynějšího věku jest lehkomyslnost. Málo kdo po
jímá vážně úkol a cíl svého života, většina chce JířtTdčbřěÍ'áTeÍ'
lehce ——chce hodně užití, a aby užívati mohla, nerozmýšlí se
mnoho ve volbě prostředků, »vem, kde vemlc

'/.e při tom klesá mravnost, mizí poctivost, snadno se do
myslíme.

A není nad jméno, které by se nyní více bralo nadarmo,
než »vzděláníťa

Pod pláštěm vzdělání a osvěty vyšlapuje si hrdě nevázanost,
prospěchářství — marnivost a duševní zchátralost.

Mladík, sotva škole odrostl, stává se dokonalým mužem.
Přečte si několik článků z novin —několik oplzlých, »pikant—

níchc básní, naučí se několika frasím, oblékne dle nejnovější
módy střižený kabát a už je člověkem osvíceným — dokonalým
mudrcem, jenž od nikoho rady nepřijme. A poněvadž to nutné
patří ku »vzdělání,c vrhá se z rozkoše do rozkoše, ze zábavy do
zábavy — a když jiní začínají žíti ——jest on se svým životem
hotov — jest z něho omrzelý, vyžilý stařec.

Staří naši předkové říkávali: »Sedávej, panenko, v koutě,
budeš-li hodná, najdou tě.x Ale kam pak s tou myšlenkou nyní
v tak osvícené době! — Dívka doby nynější musí od muziky
k muzice ——aby prý hodně užila — a aby byla také >vzdělanáe
»podle doby, »modernía, musí se pěkně strojit, musí přečísti
celou řadu románů a pak domnívá se, že i její život bude krás
ným románem. Zaplétá zhoubné známosti a jak lehkomyslně žili,
tak také lehkomyslně, nerozvážně uzavírají tu nejdůležitější smlouvu,
vstupují v stav manželský.

Marné jsou výstrahy otce ——marné napomínání a slzy matky
——oni začali svůj román a koncem jeho musí býti bud »smrt
z nešťastné láskya, nebo sňatek.

Nedbali napomínání a rad moudrých, neviděli svých vad
navzájem —- viděli vše tak krásně — ——tím hroznější jest pak
jejich zklamání.

Místo růží trny! Vychladla ta románová vášeň -- jsou si
úplně cizí, vidí, že se k sobě nehodí, bědují: . , že jsem vás
neposlechl, ó, drahá moje matičko »—že nedbal jsem moudré rady
svého „otce!c, ale je pozdě.

Castěji ještě bývá sňatek manželský ne svátostní smlouvou,
ale dobře promyšlenou, na zisk vypočtenou smlouvou obchodní!

Dobře se oženit — dobře se vdát! jest heslem.
A co znamená to nevinné slůvko dobře?
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To znamená, že muž nehledá řádnouarozumnou hospodyni,
věrnou družku života, ale veliké věno, jímž by zvelebil svůj ob
chod ;— vyplatil prodlužené hospodářství.

Zena nehledá spořádaného a poctivého muže, jenž byl by
s to učiniti ji šťastnou — ale člověka — někoho — jenž mohl
by ji dobře uživit, pěkně šatit — zkrátka, jenž učinil by ji paní.
Při tom nehledí se často ani na veliký rozdíl věku — to je ma
ličkost — těch několik desítiletí života se vyrovná penězi 
zlatem a čím starší muž či žena. tím lépe — aspoň dříve umře
— těší se mladší choť — a uzavře se obchod nový.

Může takové manželství býti šťastným?
Nikoliv. Manželé jsou si cizí ——vždyť se často vzali proti

své vůli pouze ku přání nebo i z donucení rodičů. [ jaký div.
že tací manželé hledají pak lásku mimo manželství, porušují pří
sahu věrnosti ——a běda, byla—li při té obchodní smlouvě jedna
strana ošizena!

At jest muž či žena sebe dokonalejší, výčitky pak nemají
konce a manželství stává se jim ne rájem ——ale mučírnou ——
peklem -—z něhož není vykoupení, leč smrtí.

jaký div, že břemena toho by se rádi zbavili, že přáli by
si, aby sňatek jejich mohl býti rozloučen.

A tu přeochotně přicházejí jim vstříc moderní učení socia
listů a pokrytecky volá: ano, vidíte, jakým neštěstím jest man
želství a proto my chceme zrušiti manželství! Ať se lidé scházejí
a rozcházejí podle libosti — místo manželství bude volná láska

pak nezůstane jedna žena neprovdána (snad lépe bylo by říci:
poctivá) a o děti bude se pak starati celá společnost —-stát!

Toť překrásné učení — není-li pravda, ježzkřesíanské ženy
a matky chce učiniti veřejnou nevěstku a hříčku zvířecích vášní.

A zajisté nebude jediné ženy, jediné dívky slušné, která by
se s ošklivostí neodvrátila od takového učení, které chce tak sní
žiti její důstojnost.

A co bylo byz dítek.> Opuštěné dítě ve Sládkových »Skři
vánčích písních: si zpívá: »Já jsem dítě malé ——já jsem dítě
chudé — až já budu velké, co pak ze mne bude? Bude ze mne
bude ——co se zlíbí světu — to co na úhoru z polního je květu.
Nikdo neorá, nikdo nevláčí —- bude ze mne, bude — co Sám
Pán Bůh ráčí.<

A takový byl by pak osud dětí všech.
Proto Kristus Pán povýšil manželství za svátost, proto kato—

lická Církev hlásá nerozlučnost manželství a stejná práva dává
muži i ženě. Břed oltářem skládajíoba slavnou přísahu, že se nikdy
neopustí, že spolu všecko — buďto dobré, nebo zlé až do smrti
snášeti a trpětibudou.

Nejpevnějším svazkem stavu manželského je věrnost. Kde ta
byla porušena, tam jest veta po štěstí manželském.

Proto Kristus Pán tak důtklivě ji hlásá a praví: »Kdo bv
jen pohleděl na ženu cizí, aby jí požádal — již cizoloží v srdcisvemx
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“Žena přísahá svému muži také poslušnost.
»Pod mocí muže budeš a on panovati bude nad tebou,—

Gen. kn. 1, 3, 16. tak zněl rozkaz Boží po prvním hříchu.
Ale slovům těm špatně rozuměli pohané a žena učiněna

otrokyní muže. Křesťanství však ženu povzneslo a darovalo ženě
všecka práva a na roveň postavilo ji muži.

Muž, jsa od přírody silnější, má starati se o její výživu. má
býti jí ochráncemasvatý apoštol Pavelvepištole ku Kolosenským
napomíná muže: »Vy, mužové, milujte svých žen a neztrpčujte
jim života Muž má žádati ne slepou poslušnost. ale poslušnost ply—
noucl z úcty. Katolická Církev k nim volá: Ty jsi hlava rodiny,
ale ne, abys jako tyran dle své libosti vládl, _nýbrž, abys jako
zástupce Boží o všecky se staral. '

A je.-li muž hlavou rodiny, jest manželka jeji srdcem. Ze
srdce však proudí krev a rozděluje se do všech údů těla a tak
těší se tělo čcrstvému, kvetoucímu zdravi. Cinnost srdce není
viditelna, nemluví hlasitě jako hlava, ale pracuje klidné a tiše.
Tak i žena tichým, pilným a nábožným životem má se státi
pramenem, z něhož radostaštěstí a nebeské požehnání na všecky
údy domu plyne.

Když mladý Tobiáš odváděl si ženu, napomínali ji rodičové
její, aby ctila testi své, totiž tchána a tchýni, aby milovala muže,
čeládku aby spravovala, dům aby opatrovala a sama aby se bez
úhony zachovala.

V tom krátce obsažen úkol ženy v domácnosti.
jako ctí a miluje rodiče své, tak ctiti a milovati má i sta

řičké rodiče svého manžela.
Má milovati svého manžela. Avšak láska dle slov svatého

apoštola Pavla »jest trpělivá —- jest dobrotivá, láska nezávidí ——
nečiní nešlechetně, nevypíná se, není cti žádostivá — nehledá. co
jejiho jest, nevzpouzí se, nemyslí zlého, neraduje se z nepravosti,
ale spolu raduje se v praně; -— všemu věří -—-všeho se naděje,
všeho trpělivě čeká.a Ičp. 1. ke Kor. 13, 4.—7.

Mluví se zde ovšem o lásce k Bohu, ale vždyti láska man
želská má býti aspoň odleskem té lásky k Bohu. Proto žena
milující nevyhledává sváru a hněvu, ale v dobrotě muže svého
napomíná, v zármutku těší, z lásky k muži svému ráda trpělivě
nemoc, nouzi i bidu'snáši. Nemá se podobati ženě jobově, která
se mu posmívala, výčitky činila—ano i smrt jeho si přála.

Manželka má spravovati' čeládku a řádně vychovávati své
dítky. O povinnostech těch více již mluvil jsem v řeči 3. Jen
jedno ještě připomenu.

Muž odchází po své práci, žena obstarává — nebo obstarávati
má domácnost, vychovávati dítky, a to věru úkol veliký a těžký.

Ale výdělek muže jest často tak malý, že k výživě rodiny
nestačí aje nucenajíti do práce i žena za mzdu ještě menší a
tak opuštěn domácí krb -— a děti zaneclíány bez matky —- bez
dozoru.
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Proto katolická Církev volá: Vraťte ženu její domácnosti—
ať zvýší se a upraví mzda mužů, aby mohli dobře uživiti
rodinu, a práce žen v továrnách a dílnách ať jest zrušena,
aby mohly se věnovati vedení domácnosti. A dá Bůh, že spra—
vedlivý ten požadavekčasem bude proveden a více štěstí & spo
kojenosti rozhostí se pak v rodinách.

Zena spravuje dům; její rukama procházejí peníze, které
muž její těžce vydělal a mnoho na tom záleží, jak dovede si vše
rozděliti, či lépe, rozpočítati. justus Moerser napsal kdysi článek:
-johann konnte nicht lebena. česky zní: »Nemohl býti živ.a
Mladý, dovedný muž dostal dobrou službu.

Pln radostí, že se mu dostalo takového štěstí, jal se žíti
rozmařile. Za krátký čas žádal o lepší místo, poněvadž nemohl
žití. Dostal je. Na to se oženil. Poněvadž postoupil, nemohl žíti
jako dosud a zařídil si vše líp a dráž. Ale právě proto zase ne—
mohl žití. Začal tedy zpronevěřovati, krásti, aby výdaje poplatil.

Žena jeho zrovna jako on myslila, že musí se dle módy
šatit a proto dělá dluhy a pomáhá (i) dobrému muži. Cim dál,
tím hůř a na konec nemohou ani z pronevěry žíti. Věc se vy—
zradí, oba půjdou do žaláře. Nyní v kriminále mohou žíti a žijí,
ačkoliv mnohem méně mají Weis, Mudrosloví str. 502.

A tak v mnohé domácnosti stálé jsou nářky, že nemohou
žíti, ač druzí, kteří méně vydělají, mohou slušně žíti. Oni se totiž
snad dobře naučili násobit, množit své požadavky, ale nenaučili
se počítat své příjmy a řádně rozdělit si vydání.

A tomu se dobře naučit, jest úkolem spořivé ženy.
Poslední napomenutí ženě Tobiášově znělo, ať se bez úhony

zachová!
Nejlepší okrasou ženy jest cudnost. Toť nejvyšší ctnost,

jakou se honosití může.
Ctnostná žena jest vytrvalejší v konání svých povinností,

než muž. Ale zvrhne-li se pak, nezná zloba její a necudnost žád
ných mezí, i muž se zhrozí takové ženy, tygřice.

Proto katolická Církev před oči ženám staví nejkrásnější
obraz ženské čistoty, Marii Pannu. V ní důstojnost ženy povzne
sena až k trůnu Samého Boha, v ní katolická žena nalézá vždy
posilu, útočiště a ochranu.

Zavedte ve svých rodinách život na zásadách křesťanských
a pak každá ta rodina — každá domácnost bude se podobati té
svvaté rodině z Nazareta — pak každé manželství bude šťastným!
Casem ovšem dostaví se dnové zkoušky a zármutku, těch ani
svatá rodinav Nazaretě nebyla ušetřena —ale pak zajisté s ]obem
trpělivým si řeknete: »jestliže dobré věci jsme brali z ruky Boží
— zlých proč bychom nepřijímaliřc

Křesťanský muži zbožná ženo! Manželství vaše snad ne—
bylo tak šťastným, jak byste si byli přáli.

Táži se vás zde u přítomnosti Boha vševědoucího, jenž zde
ve svatostánku své sídlo a trůn má, a jenž okem vševidoucím
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srdce i ledví každého člověka proniká: Zachovali jste přísahu,
kterou zde před oltářem jste navzájem složili-? Zachovali jste
manželskou věrnost? Snášeli jste trpělivě dobré i zlé - jak jste
si druh druhu slíbili?

A jestli zachovali — (3, pak blaze vám, neboť, byt' i smrt
vás rozloučila tam v nebesích -— kde není loučení, tam se
opět jednou shledáte, abyste spojeni zůstali na věky! Amen.

VI.

»Slitujte se nade mnou, slitujte se nade
mnou. aspoň vy, přátelé moji! nebo
ruka Páně doUda seinneh

Job 19, 21.

Nejdražším statkem člověka jest jeho čest,jeho dobré jméno,
to jest vědomí, že zlého úmyslně a vědomě se nedopustil. Clověk
vše obětuje, aby zachránil svou čest. '

Job vše ztratil, co člověka na zemi může učiniti dle do
mnění lidí štastným; odvrátila se od něj i manželka jeho v té úz
kosti duše, v těch bolestech hrozných, jež trpěl na duchu i “na
těle, útěchou bylo mu, že dosud Bohu věrně sloužil, že hříchem
duše své neposkvrnil. »Přicházejí k němu tři věrní jeho přátelé,
Elifaz Themanský, Baldad Suhský a Sofar Naamanský, aby ho
navštívili a v bídě jeho jej potěšili. A pozdvihše očí svých z da
leka nepoznali ho, a vzkřikše plakali a roztrhše roucho své sy
pali prach na hlavy své na znamení smutku a seděli s ním na
zemi sedm dní a sedm nocí a žádný nepromluvil k němu slova,
neboť viděli bolest jeho býti náramnou.<<

Konečně přerušil Job mlčení, přemohla jej bolest apoddává
se naříkaje. Nářek ten zdá se přátelům jeho býti rouháním se
Bohu, kárají ]oba a jeden po druhém mu dokazuje, že Bůh jen
na bezbožníky takové strasti a bědy dopouštivá, ale spravedlivým
štěstí dává a že tedy Job velikým hříšníkem býti musí, když Bůh
takovými tresty ho stíhá. Vide Job 20, 4—11.

Marně bránil se Job, nadarmo dokazoval, že Bůh i sprave
dlivé svými tresty stíhá, přátelé jeho v horlivosti své olupují jej
o poslední a nejdražší poklad jeho — o čest.
. , že neoněměla ústa utrhačná, že doma nezůstali tací

přátelé! Job v hloubi duše své raněn, v zoufalé bolesti volá: »Sli
tujte se nade mnou, slitujte se nade mnou aspoň vy, přátelé moji,
nebo ruka Páně dotkla se mne.c

Nic ve světě není tak snadné, jako nalézti přátely a nic ne
snadnějšiho, než nalézti'dobre'ho upřímného přítele, tak že již
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V knize Sirach čteme: »Ne každému zjevuj srdce svého, aby se ti
snad zle neodměnil a nepohaněl tebe.: 8, 22.

V průpovídkách sv. Cyrilla čili Konstantina apoštola &učitele
Slovanů čteme: »Věrným přítelem jest ten, kdo jestliže příliš
k němu přilneš, bodne tě. Neboť kdo právě miluje, i v žertech
kárá a kdo v zločinech lichotí, nenávidí (není upřímný přítelťy
Apolog XIX.

Nyní však přátelství jinak se rozumí. Ten, kdo chyby a po
klesky bližních kárá, kdo pravdu lidem hlásá a na cestu pravou uvádí,
jest nepřítelem osvěty, nepřítelem lidské společnosti. Přítelem pak
jest ten. kdo lichotí, kdo lež v pěkné rouho obléká, zlé skutky
omlouvá a zastává, ráj na zemi slibuje a z Boha a jeho ustano
vení a zákonů posměch si činí. Sv. apoštol Pavel v druhém listě
svém k Timotheovi píše: »Bude čas, kdy zdravého učení ne
budou (lidé) snášeti, ale podle svých žádostí budou sobě vybírati
učitele lahodící jejich uším; od pravdy zajisté sluch odvrátí akbá
chorkám (smyšlenkám) se nakloní (obrátí)<< 4, 3-—4. A čas ťen.
zdá se, že jest tu.

Za největšího nepřítele lidu vyhlašován katolický kněz,
přítelem, dobrodincem lidstva nazýván, kdo víru snižuje, hlasatele
její tupí a místo víry hloupé smyšlénky hlásá.

Pojednání.

Vznešené bylo učení Kristovo, tak že žasli lidé a volali: »ještě
nemluvil takhle člověk,< a přece našli se lidé, kterým se nelíbilo,
byli to fariseové, saduceové a zákonníci. Učení Iežíšovo stalo se
jim nepohodlným, proto jej zajali, postavili před soud a odsou
dili k smrti. A jaké byly žaloby jejich před Pilátem? Pravili:
»Tohoto jsme nalezli, an převrací národ a brání daně dávati cí
saři a praví se býti Kristem králem. Bouří lid po celém judsku
od Galilee až sem.< Byly to ovšem žaloby lživé, byla to bídná
pomluva, jíž ani sám Pilát nevěřil, ale přece dokázali toho, že
jim ježiše vydal.

Pán ]ežíš když se loučil se svými apoštoly a předpověděl
jim Své umučení a ukázal zločin Svých pronásledovatelů vždy
ochotných vychrliti i na ně veškeré zášti, s jakým jej prvniho
pronásledovati budou, dodal: »Toto jsem mluvil vám, abyste se
nehoršili. Ven ze škol vyženou vás, ano přichází hodina, že každý,
kdo vás zabije, domnívati se bude, že by tím Bohu sloužil. A to
učiní vám, protože neznají Otce ani mne. Ale to mluviljsem vám,
abyste, až přijde hodin-a, rozpomcnuli se na to, že jsem to před
pověděl vám.a

A předpověď ta se vyplnila. Kdo spočetl by všecka ta pro
následování, útisky, křivé žaloby a pomluvy, jež od počátku již
byly vychrleny na Církev Kristovu? Kdo spočetl by všecky ty
muže, ženy a dítky, již stali se jejich obětíPA žaloby stokráte vy
vrácené opakují se znovu, každá pomluva dobrou a vítanou. abv
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se jimi tupilo učení katolické Církve, jedině pravé Církve Kristovy
a její učitelů ——kněží. _

A jaké žaloby, jaké pomluvy uvalovány na hlavu jejich
v době nynější? Slyšte: Oni jsou největší nepřátelé lidu; učení
jejich zatemňuje a zabedňuje lidi, chtí je udržeti ve tmách, jsou
nepřátelé osvěty a pokroku, jsou to sami hlupáci, kteří nic ne—
dělají a jen vyssávají lid, mají ohromné bohatství a nejsou vla—
stenci, koukají jen pořád tam za hory k Rímu! Divíte se zajisté
těm hrozným žalobám, kdo slyšíte je poprve, ale většina z vás
se jim nediví, neboť slyší a snad i sama pronáší je každý den
čte je neustále v listech v novinách a někteří snad i v duchu
s nimi souhlasí.

Učení katolické Církve prý zatemňuje lid a proto každého
upřímného a pravého katolíka nazývají tmářem, zpátečníkem!

Simeon Pána Ježíše nazval světlem ku osvícení národů,
vznešené učení Jeho obrodilo všechen svět a nyní učení to nás
zatemňuje? Pán jcžíš když předpověděl apoštolům, že budou pro
následováni, pravil: »A to učiní vám proto, že neznají Otce ani
mne.<<

A tak dosud mnozí neznají toho učení katolické Církve,
a jaký div, do kostela nejdou, na kázaní jíti se bojí, náboženskou
knihu, v níž by se poučiti mohli, tu již z daleka odmítají a pro—
tože učení toho neznají, zdá se jim býti »temnýmc; nedovedou
pak ovšem pochopiti vznešených jeho pravd, a proto že jich po—
chopiti nedovedou, volají, že zatemňujeJ

Nejčastěji posměch jejich se obrací proti sv. zpovědi. Nuže,
uvedu vám tedy výrok nevěrcc Voltaira a ten praví: »Lítost nad
hříchy může jedině navrátiti nevinnost. A aby se ukázalo, že
jich lituje, třeba se odhodlati vyznati se z nich. Proto zpověď
jest skoro tak starou, jako společnost lidská.:

Knigge, svobodný myslitel, svědčí o přirozenosti zpovědi:
ajest to zvláštní, že člověk jakmile neschvaluje více zla, které byl
až dotud před očima všech úzkostlivě skrýval a v útrobách srdce
svého uzavíral, pocítí tak neodolatelný nátlak, aby to o sobě vy
pověděl a neméně podivuhodným jest ulehčení, které se po vy—
znání dostavuje.<

Oswald praví: »Má-li některý článek víry psychologickou
pravdu, spočívá-li nějaké ustanovení Církve na základech v při
rozenosti lidské zakořeněných, pak jest to dogma (článek víry)
o nutnosti zpovědní, jest to instituce zpovědní.: Tak, tedy kdo
svatou zpověď vykonal, není zpátečník, ale jest moudrý člověk,
jenž požívá toho největšího dobrodiní své víry, zbavuje se výčitek
svědomí, skládá břímě hříchů, aby pokojně a spokojeně mohl žíti
dál, aby útěchu a posilu čerpal pro ten životní boj

Náboženství katolické a jeho kněží jsou prý proti osvětě
a pokroku. Nová žaloba. Co jest osvěta? ]c-li soumrak a nějaký
předmět, dobře nerozeznávám, tedy si rozsvítím, abych lépe předmět
ten poznal a- mohl pozorovati. Osvětou tedy rozumime vzdělání
vycvičení lidského ducha, aby vše, co vidí neb slyší, dovedl roze—
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znati, správně posouditi, aby poznal svůj cíl a dovedl k dosažení
jeho voliti vhodné prostředky.

Jinak jeví se nám předměty, díváme—li se na ně sklem čer—
veným, jinak modrým, jinak zeleným; chci-li je viděti a pozoro
vati správně, musím je pozorovati při plném světle denním,vjasné
záři slunce. A bohužel, co nám nyní mnozí jménem »osvětyc na
bízejí, nejsou než barevná sklíčka, jimiž celý život a cíl člověka
se nám ve falešném světle jeví. »Bohatství je krádež, manželství
jest břemenem, cíl člověka jest, aby hodně užil, a konec jeho,
konec zvířete ——hrob.:

To jsou ta sklíčka, to jest ta falešná osvěta, kterou vás nyní
mnozí klamou. Ukázal jsem vám v řečech svých, jak falešné
a zhoubné jsou ty zásady, a chcete-li dojíti svého cíle, jímž jest
věčná blaženost, chcete-li býti živi spokojeně, břímě a strasti toho
života trpělivě snášeti, pak musíte pozorovati vše okem víry. Víra
ta šťastně vede nás životem, ano svítí nám až tam za hrob, akde
rozum lidský přestává, kde člověk jest v koncích se svými vý—
zkumy, svou učeností, tam pravou cestu ukazuje mu víra.

Nedávno v Praze dva proslavení učenci skončili sebevraždou.
Hlava jejich byla plna učenosti, ale, srdce bylo prázdné, tam schá
zela víra, scházelo náboženství. Učenost sama o sobě jest člo—
věku špatným vůdcem a na tu cestu životem nestačí. Proto my
žádáme, aby dítky byly vychovávány v duchu víry Kristovy, aby
základem vychování jejich bylo náboženství. Chceme z nich vy
chovati ne slabé třtiny, které první bouře života zlomí, ale pevné
statečné muže, vzorné ženy, kteří by se nelekali obtíží a nesnází
života, ale kříž, který Bůh na ně vloží, po příkladu Spasitelově
rádi a trpělivě nesli a, byt' to bylo i na Kalvariil

A proto, že učíme dítky vaše, jak mají ctíti rodiče, milovati
své bližní, hříchu se chrániti, proto jsme snad nepřáteli lidstva.>

Proto, že katolická Církev každému připomíná povinnosti
jeho stavu, manželům jejich přísahy, bohatým péči o chudé, chu
dým přináší útěchu, proto jest nepřítelkou osvěty?

Katolická Církev má neocenitelné zásluhy o vzdělanost lidstva.
Ona první zakládala školy. V klášteřích vyučovala řemeslům
a v katolických chrámech uloženy nejvzácnější květy ze všech
odvětví umění. Honosíme se nyní pokrokem, ale málo kdo ví, že
ve všech oborech práce, vědy a umění a vynálezů ne-li první, tož
aspoň čestné místo náleží katolickým kněžím, mnichům a zbožným,
věrou nadšeným mužům laikům.

Ale jsme a budeme vždy nepřáteli těch, kdo osvětu a po
krok vidí jen v opovrhování Bohem, v nevěře a ve hříchu.

Pán ježíš, když kázal zástupům na lodičce va kázání Své
skončil, nařídil Simonovi, aby rozestřeli sítě. Simon praví:
»Mistře, po celou noc pracovavše nic jsme nepopadli.< Celou noc
pracovali, ale Mistr neviděl ovoce jejich práce.

Také kněz pracuje ve škole, na kazatelně, ve zpovědnici,
přináší útěchu nemocným, a jeho práce svět nevidí.
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“Když dělník půl dne štípe dříví, kupí se před ním hromada
rozštípaných polen. »Ten nadělal práce,: řeknou lidé; a jde kolem
kněz, jenž kolik hodin ve škole učil, nedbaje necesty, nepohody,
deště, sněhu nebo bláta, vrací se zemdlen a lidé řeknou: »Hle,
lenochla Zabolí taková výčitka, výčitka nespravedlivé, ale kněz
má tu útěchu, že prácí jeho ocení Bůh, a srdce jeho zaplesá,
když vidí, že aspoň někdo z lidí práci jeho ocení.

»Hoden jest dělník mzdy své,a řekl božský Spasitel, a jaká
jest odměna kněze za jeho práci.> Almužna, kterou si musí vybí
rati od lidí, a za kterou často musí snésti bolestné výčitky.

A stojí aspoň ta almužna za ty výčitky? Dovedný dělník
v továrně má mnohdy mzdu větší, než jest almužna kněze a má
aspoň to vědomí, že nikdo mu jí nezávidí.

A k tomu ještě neustále se píše o blahobytu a,bohatství
duchovenstva; a kdyby to jejich bohatství se rozdělilo, bylo by
po bídě mezi lidem.

Těžko tu mluviti vážně; pěkná jest bajka o lvu, vlku a koní.
Kůň kdysi pásl se na pokraji lesa, a tu sešli se s ním také lev
a vlk. Lev a vlk se spolu jeden druhému vyznávali z hrozných
loupeží a vražd, které na nevinných obětech spáchali, a tak mi—
strně je líčili a vymlouvali, že jeden druhému po malém pokání
rozhřešení dal.

. Přinutíli také dobráka koně, aby se jim vyznával. Vyprávěl,
jak jeho pán s ním zle nakládá a jak proto proti němu reptal,
a protože ho spatně krmí, jednou i kousek sena mu sežral, jímž
měl střevíce vycpány, jsa hladem k tomu nucen. »Aha,<<vzkřikli
lev s vlkem, »nyní víme, proč Bůh tak těžce svět trestá a tolik
bídy na něj sesílá, když kůň tak velikého hříchu se dopustillc
Proto ho hned k smrti odsoudili a na místě roztrhali.

Lev a vlk. liberální milionáři, kteří v posledních padesáti
letech ohromné bohatství v rukou svých nahromadili, aby od
sebe pozornost odvrátili, ve svých listech a novinách neustále
jen poukazují na majetek Církve, na bohatství kněží, kteří ho ne
mají. Počítejme trochu.

V Rakousku jest 8953 far a příjmy jejich ročně celkem
9,898.000 zl. Z toho připadá průměrně na jednoho kněze 667 zl.
ročně příjmu. Příjmy 1012 klášterů obnášelyvr. 1890 6,238.000 zl.
Průměrně připadá na jednoho řeholníka 293 zl. ročních příjmů.
Toť celé bohatství Církve v Rakousku.

Ale pohled'me, kde opravdu jest ohromné bohatství, ne
v rukou biskupů a kněží, ale v rukou jiných. Majetek čtyř domů
Rothschildových obnáší 60.000 milionů franků. jediný Rothschild
má z dráhy Ferdinandovy az dolů Ostravských 20 mil. zl. roč—
ních příjmů, tedy dvakrát tolik, než 12.000 kněží dohromady a
dvacetkrát více než všech 33 biskupů v Rakousku. V jediném
Německu bylo v roce 1890 18.000 milionářů, z nichž každý má
přes 2 miliony franků. Nemohu zde vypočítávati milionáře všech
zemí, ale již tolik snad postačí, abychom poznali, kde bohatství
skutečně jest.
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Kněží prý nejsou vlastenci! Láska k vlasti jest vznešenou po—
vinností každého člověka, a jako člověk miluje své rodiče, kteří
mu dali život a o něj se starají, tak také miluje své rodné místo.
rodnou zem a jazyk otců svých, a na obranu jejich rád chOpí se
i zbraně, a za ně dá rád i život svůj. Láska kvlasti, vlastenectví,
jak krásná to slova, jen škoda, přeškoda, že se jim často nedobře
rozumí. »Nebot veliká část tohoa dí právem Samuel Smiles ve svém
spisu »Charakterc, co se za dnů našich zove vlastenectvím, nedává
se na jevo ve skutcích, nýbrž jen v marné chloubě, křiklounství,
v bídném volání o pomoc, praporech a písničkách, ve stálém pře
třásání dávno minulých křivd a dávno nahrazených bezpráví. Ta—
kové vlastenectví jest snad největší kletba, která zemi kteroukoli
stihnouti můžec

Také u nás se domnívají, že jen ten jest vlastenec, kdo po
hospodách zpívá a o vlasti mluví, schůze a zábavy navštěvuje,
ano dlc domnění jejich vlastencem -může býti jen ten, kdo vírou
pohrdá a náboženství tupí.

Takovými vlastenci my ovšem býti nemůžeme. Ale Silvio
Pellico praví: »Kdo jest jedině vlastencem.> jedině muž šlechetný,
který zná, miluje a koná všecky povinnosti. Tupí-li kdo oltář,
manželskou věrnost, volaje při tom vlast, nevěř mu, ten má jen
pokryteckou lásku k vlasti.<

A veliký biskup Strossmayer, jemuž zajisté nikdo neupře
vlastenectví, volá: »Pravá vroucí a obětavá, stálá a trpělivá láska
k národu a vlasti má svůj živý zdroj v náboženstvíježíše Krista.<<

Zbožný křesťan jako miluje Boha, tak miluje i svou vlast
a třeba nebral neustále jména jejího nadarmo, on poctivou prací,
věrným konáním svých povinností, jaké ssebou přináší jeho stav
neb zaměstnání, a mravným životem zajisté lépe jí slouží než
planým mluvením. A zajisté více prospěl vlasti své ten, kdo
po celý život pracoval, řádné dítky své vychovalajim budoucnost
zabezpečil, než ten,.kdo při vlasteneckých řečech a písničkách
svůj statek promarnil a z dětí národní žebráky učinil.

A myslím, že kněz vlasti nejlépe slouží, když svěřené mu
dítky vychovává v řádně a zbožné křesťany, ale také nikdy ne
scházel a scházeti nebude, když potřeba káže, v řadách jejich
obranců a hřivnou svou dle sil svých přispěje.

Přednesl jsem vám těžké obžaloby, v nichž líčení jsme jako
nepřátelé lidu. Suďte sami a odpovězte prosím k mé otázcezjsou
snad ti, kdo pomluvy a žaloby ty pronášejí, vašimi přáteli? jsou
vašimi přáteli ti, kdo ten nejdražší poklad váš, víru, vám berou
a ji zlehčují? ]sou vašimi přáteli ti, kdo lidskou vaši důstojnost
až k zvířeti snižují a člověka jen za dokonalejší zvíře prohlašují?

., V evangeliu sv. Matouše 24, 23. 24. praví Pán ježíš:
»Reknc-li vám kdo: Aj, tuto jest Kristus, nebo tamto, nevěřte.
Neboť povstanou falešní Kristově a falešní proroci a činiti budou
znamení veliká, tak že by v blud uvedeni byli, kdyby možné bylo
také vyvolením
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Rozšiřována jsou nyní ve světě učení bludná a hlasatelé je
jich vyhlašují se za Spasitele lidstva a národů. Učení jejich jest
nebezpečné, protože lákavé a svůdné, tak že mnohý, jenž nedo—
vede rozeznati pravdu ode lži, zlato od pozlátka, snadno by za
měnil falešný peníz, jejž mu podávají za pravý peníz své víry,
svého náboženství.

Ukázal jsem vám ve svých řečech, jak učíomajetku,oman
želství, jak zavrhují zákony Boží a tak nemoci a bídu, nespoko
jenost a rozháranost uvalují na lidské pokolení.

Přesvědčili jste se, že jen učení Kristovo člověka bezpečně
vede v bouřích života a Bůh že jest mu mocným štítem, víra
bezpečnou oporou. Kde budete tedy hledati své přátely? Svatý
apoštol Petr zvolal: »Mistře, ke komu půjdeme, slova života věč
ného Ty mášlc

Ano, toť přítel nejbezpečnější, jehož přátelství trvá až za
hrob, jenž vstříc vychází duším, které nezapřely jej na zemi, aby
oslavil je před Otcem Svým v nebesích. A budete—lívolativšickni,
veřejně kNěmu se hlásiti a víru svou skutky osvědčovati, pak za
jisté“jméno katolík nebude vám příhanou, ale heslem vítězství
a věčně spásy, pak z hloubi srdce ve zbožném nadšení často
budete yolat:

»O, jezu, spáso moje, jak libě k lásce zve, to sladké jméno
Tvoje, to chladné srdce mě! Hle, duše má již plápolá a láskou
k Tobě povzdychá: Tys v radosti, Tys v žalosti můj ježíš, Bůh
a Pánh Amen.



Listy katechetické.
„„W.—

Katechismus v příkladech.
Na základě spisů církevně schválených sestavil VÁCLAV DAVÍDEK,

katecheta v Turnově.

(Pokračování)

() druhém přikázaní Božím.
„Nevezmeš jména Božího nadarmo.“

Nelalej a nerouhej se!

Všechny mnichovske listy psaly před několika lety o následu
ící události, zajisté vážné a výstražné pro každého zlolajcearou

hače. jednoho dne vyjel s povozem jistý dělník ze vrat jedné
zdejší továrny. Dělník byl rozmrzelý a kiel jako ďábel. Když
uzřel z daleka kříž, zlořečil ještě hůře, a když přijel až ke kříži,
pronesl slova rouhavá a šlehl bičem po Spasiteli ukřižovaném.
Byl za to ihned soudu odevzdán. Při výslechu nemohl však ani
slova pronésti, a všechen pokus donutiti obžalovaného k řeči,
zůstal marným. Ačkoliv znalci lékaři prohlásili, že ústa, jazyk
a hrdlo dělníkovo jest úplně v pořádku a zdravé — nemohl pro
mluviti. I'Ilas, který ze sebe vydával, byl zcela podoben psímu
Štčkotu. Kazatel 1895.

0 nepravé přísaze.

[ největší lupič bojí se křivé přísahy.

jistý rolník uschoval v časech válečných uspořené peníze
u hospodského s prosbou, aby je — kdyby snad zemřel ——dětem
jeho navrátil, což hospodský přísahou potvrdil. Po skončené válce
požadoval rolník své peníze nazpět, ale bezbožný a lakomý ho
spodský vše zapřel a rolníka z domu svého vyhnal, ano seznámiv
se s bandou lupičů a darmochlebů, navrhoval se jim za vůdce.
Lotři ustanovili, aby jedenkaždý z nich své bezbožnosti vypra—
voval, a kdo největší spáchal, má za vůdce ustanoven býti. Když

Rádce duchovní. 24
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došla řada na hospodského, vypravoval mezi jiným, že jistého
rolníka o peníze připravil, a na to křivou přísahu složil. Lotři se
zděsili, a jeden z nich popadna hospodského za krk, oslovil ho
takto: »Bídníče, ty nejsi hoden býti údem našeho spolku; neboť
u nás musí každý dané slovo držeti; ty ale bys dnes kradl s námi,
a zítra bys nás mohl vyzraditi.<< Na to lidé tito zvrhlí oloupili
hospodu a navrátili rolníkovi zadržcné peníze, zanechavše křivo
přísežníka bídnému osudu. ()káč: Kat. katech.

Bůh trestá již na zem-&'křivopřísežníka.

V la di sla v, k r ál u h e r s k ý, uzavřel smlouvu s Amu—
ratem, císařem tureckým a přísahou ji stvrdil. Brzy ale proti
smlouvě se Vladislav uchopil zbraně a bojoval šťastně. Tu vytáhl
Amurat smlouvu a drže ji v ruce & dívaje se k nebi, pravil;
„Zde jest, ó Kriste, smlouva, kterou mi křesťané
přísahou stvrdili, nuže potrestej, () Bože! ru
šitele smlouvy a přísahy, jsi—lipravý Bůh.“ —
A vskutku štěstí válečné se obrátilo, Uhrové na hlavu poraženi
jsou, a Vladislav zabit. Ribaden.

Císaři Karlu Vel. žalovaly dvě sestry, že jim bratr,
kníže jistý, dědičný podíl odňal. Když kníže zapíral, měl nad
hrobem sv. Salvia dle rozkazu císařova přísahati. Nešlechetník
vskutku křivě přísahal, avšak najednou zbledl, počal se třásti a
za dvě hodiny zemřel. Vinc. Belluac.

0 s I i b u.

Slib učiněný Balm vždy plň!

Sv. Vojtěch byl syn mocného vladyky Slavníka a matky
Střezislavy,jejž rodiče na přímluvu Panny Marie s nebe
obdrželi & jejž i službě Boží věnovali, když jako pacholík nebez
pečně se roznemohl. Byvše vyslyšení, aby slibu svému zadost
učinili, poslali jej do Děvína k arcibiskupovi Albertu na vycho
vání, kdež v umění a ctnostech tak prospíval, že se stal miláčkem
arcibiskupovým, jehož jméno i při sv. biřmování přijal a jejž arci
biskup na podjáhenství sám vysvětil. Po smrti arcibiskupa navrátil
se domů, kdež po smrti prvního biskupa pražského Dětmara sám
se stal biskupem a v Prusku konečně mučennické koruny dosáhl.

' Macana výb.

Sv. František —- a žena hodlající sttb učiniti.

jistá mladistváosoba uslyševši, že sv. František Sales.
Bohu slibem se zavázal každodenně růženec se modliti, umínila
si příkladu jeho následovati, rozhodla se však dříve s ním samým
se poraditi.

„Chraňte se slibem k tomu se zavazovati,c napomínal
ji světec, neboť k tomu jest zdravé úvahy potřebí. Radim, ano
napomínám vás, abyste se každodenně růženec modlila, ježto po



bOŽnOSt taková velmi přijemna jest Bohu a blahoslavené Marii
Panně; avšak učiňte misto slibu jen pevné předsevzetí po
božnost vykonávati a takovým způsobem nevydáte se v nebez
pečenství Boha uraziti, kdybyste někdy pobožnosti té vykonati
nemohla. Věřte, že mne samého slib můj v mladosti učiněný
často již do rozpaků uvedl. že jsem ho s jinou pobožnosti vymě
niti obmýšlel, kteráž by takové nutnosti nepožadovala.<<

Okáč: Katol. katech.

() třetím přikázaní Božím.
„Pomni, abys den sváteční světů.“

Pro svěcení neděle — život svůj obětovala..

Anisia, křesťanská panna, když se v-neděli k službám
Božím ubírala, zadržena jest od stráže císaře Diokleciána těmito
slovy: »Zůstaň tady, kam jdešřa Anisia uslysevši slova ta a obá
vajíc se, že by jí vojín něco zlého učiniti mohl, poznamenala čelo
své znamením sv. kříže, aby ji Bůh milostí Svou k potřebnému
odporu posilniti ráčil. Vojín na stráži stojící cítil se uražena, že
mu na otázku jeho takovým znamením odpovídá, vztáhl na ni
ruku a hněvivě pravil: »Odpověz, kdo jsi a kam jdešřx Anisia
odpověděla: »jsem služebnice Pána ježíse a jdu do shromáždění
Páně_<<_- »Tam nesmíš jíti, ty máš bohům obětovati, dnes se
klaníme slunci; pravil strážník a zároveň strhl jí závoj, jímž
obličej svůj zastřený měla. Panna chtíc se ubrániti udeřila surovce
v obličej řkouc: »Jdiž bídníče, ]ežíš Kristus potrestá tebe.: Voják
vytasil meč a probodl srdce statečné panny, kteráž ihned jako
mučennice pro svěcení neděle k zemi sklesla; co tělo její v krvi
se brodilo, kořila se duše její slávou korunovaná u trůnu v nebi
Beránku Božímu, kteréhož kněz na zemi právě obětoval; duše její
vešla v slávu nebeskou, aby tu věčný den Páně slavila.
' Mchlerovy příkl.

Sv. Štěpán, král uherský, odňal potah tomu, koho v neděli
při práci zastihl, kterýž si napotom ten, jemuž patřil, vykoupiti
mohl. 1 Ladislav přísný zákon o svěcení neděle vydal.

Zvláštní svěcení neděle.

Sv. Paskál, mladistvý pastvec oveček, měl velice nelaska
vého pána. Když v neděli a ve svátek srdce jeho toužilo po
chrámu, musil pásati stádo. Z počátku hořce plakával; než brzy
si vymyslil prostředek, jak by mohl i pod širým nebem Bohu
sloužiti. Vyřezal si na holi pastýřské obraz Rodičky Boží
5 Je z 11l á tke m a když zvony svolávaly lid do chrámu, zabodna hůl
do země, klekl jako v kostele před oltářem a v duchu jsa příto
men službám Božím, vroucně se modlil. Tak světíval den Páně.

Podstrán. výkl.
24*
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Dělm'ku v neděli pracujícímu Bůh nedává požehnání.

Mladistvý kněz přišed na cestách v neděli ráno do osady
jisté a překvapen jsa náhlým deštěm vkročil do nejbližšího
domku, aby se před deštěm ukryl. Zena neznajíc ho pozvala jej
na chvíli do světnice; ale jak se podivil, když vkročiv tam zašpi—
něného muže při práci zastal. Domnívaje se, že vkročil do domu
nekatolíka, nečinil mu žádných výčitek. Když ale déšť přestal
a kněz se k odchodu chystal, spatřil k svému nemalému podivení
u dveří kropenku se svěčenou vodou, která jen v domech kato
líků se nalezá. I zhrozil se vida, kterak se osměluje křesťan zne—
uctívati den Páně. Přece však pro jistotu tázal se muže, zdaliž
katolíkem jest. »Ovšem, že jsem,<<odpověděl muž. »A jak jste
stár, milý příteliřx otázal se ho kněz. »Šedesát devět let,< pravil
pokojně stařec. »Boželc vzdechl sobě kněz, »tak starý a ještě
tak hanehně zneužíváte dne Páně—Pc »Ach, nouze donucuje mne
k tomu,< omlouval se řemeslník. »A pracujete-li vždy v den ne—
dělnířx »Ovšem,<<odvětil pracovník, aa přece nemohu ničeho zí
skati, a čím více pracuji, tím větší bída a nedostatek stíhají mne.:
»Přítelifa domlouval mu kněz, »nejste—lislepým, nepoznávaje prst
Páně? Vězte, stav váš byl by mohem lepší, kdybyste nebyl již
tak drahný čas přestupoval třetí přikázani Boží; neboť Bůh při—
slíbil požehnání jen těm, kteří zachovávají příkazu ]eho. S Bohem
a polepšete se, aby vás nezastihl trest Boží.: — Po desíti letech
ustanoven byl tentýž kněz za faráře v témže místě, kdese při
hodila zmíněná událost. Hned při svém příchodu tázal se farář.
je-li řemeslník ten živ? I odpověděno mu, že nedávno zemřel a
v životě svém málo o víru a sv. náboženství dbal, že se ale ně
kolik let před smrtí docela změnil a zvláště svěcení neděl a
svátků přísně zachovával a ku konci i v nadbytku a spokoje
nosti žil. »Tedy nebylo marné napomínáni mé,<< vzdychl kněz,
»a svěcení neděl a svátků přineslo mu požehnání.<<

Filotea.

Pám' nechť nežádají, by v den sváteční se pracovalo!

V Turíně rozkázala vláda, by i v neděli na stavbě lodi pra
cováno bylo. A hle, odpoledne ve dvě hodiny ukládal na trámy
prkna dovedný dělník, sklouzl, spadl s ohromné výšky dolů
a strašně zmrzačen v brzku v nemocnici zemřel. Za půl hodiny
asi spadl ještě jiný dělník a taktéž se zabil. Ostatní dělníci ihned
zanechali dila vidouce, že nesvěcení neděle dochází trestu.

Apologista 1861.

“ří/%$?
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() přičmach bezkonfessnosti nových obecních

hřbitovů a objasnění příčin těch.
Zároveň příspěvek k výkladu %3. státního zákona ze dne
30. dubna 1870 č..68 o organisaci veřejné služby zdravotní.

Podává DP. ANTONÍN BRYCHTA.

Od té doby, co vydán byl zákon ze dne 30. dubna 1870
čís. 68, jímž veřejná služba zdravotní se upravuje a dle něhož
náleží místním obcím') hřbitovy zřizovati, vydržovati a k nim
dozor vésti, nabyla otázka hřbitovní nemalé důležitosti, v mno
hých případech stala se přímo palčivou. Poněvadž dle tohoto
zákona bylo třeba následkem vzmáhající se populace staré hřbi
tovy buď rozšířiti, aneb nové založiti, dán tím podnět k otázkám,
jež zasahují hluboko v duchovní pastoraci i v samosprávu obcí.

Jelikož bylo obcím, hmotně již tak dosti vyssátým. zřizováním
a vydržováním hřbitovů značné břemeno uloženo, *) vstoupila do

') jako mnohé jiné výrazy novějšího zákonodárství, je i výraz »obec
místní: a »ohec farníc měně jasný a působí v pojímání a řešení právních
otázek nesnáze. Pojmenování »farní obec: jest již proto nesprávné. poněvadž
je dvojsmysně. Chce-li se tím naznačitisouhrn obcí k farnímu kostelu
přifařených, neboli ——jak až dosud správně a srozumitelně se říkalo — fa r
nost, je pojem ten úzký, ježto neoznačuje věc v celém rozsahu, nýbrž to
liko její část, tak že výrazem tím může rozuměti se jen ta obec, v níž se
farní kostel nalézá, s vyloučením ostatních k němu přifařených obcí, což ale
bylo by dle novější právni terminologie nesprávné. Dokladem toho jsou bý
valé >farní školyc, zřízené v obcích, jež měly svůj farní kostel, kdežto ně—
kdejší »školy filiální: nalézaly se v obcích, v nichž farního kostela nebylo,
ačkoliv i tyto venkovské obce byly a jsou dosud k jis té mu fa r nímu
kostelu přidělen y. Lépe tudíž označujese farní obvod slovem fa r
nost jakožto s o u h r n vše c h k jistému farnímu kostelu ohledně duchovní
správy náležejících osad neboli obcí.

1) jakým břemenem jsou takové venkovské mnohdy dosti vzdálené
hřbitovy pro duchovní správu, leží na bíledni. Za oběť, již obec zřízením
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popředí především otázka, týkající se vlastnictví a správy
takových-hřbitovů, k čemu a k vzniklým odtud nesnázím zavdal
částečně příčinuzákon sám, ježto neudává: al komu vlastně obcí
zřízený hřbitov dle práva náleží a b) nevyměřuje blíže meze, až
kam sahá dozor obce vzhledem k takovému hřbitovu. Lze do
jisté míry tvrditi, že čím více se obceotyto dvě otázky přirozeně
zajímají a je přetřásají, ustupuje otázka náboženská ohledně
obecních hřbitovů tím více jaksi do pozadí, aneb, jedná-li se
o ní přece, an se jí vyhnouti nemožno, děje se tak s patrnou
nechutí a předpojatostí.

Za poměrů normálních rozumělo by se samo sebou, že ob
cemi zřízené hřbitovy budou tím, čím byly dosud hřbitovy
vůbec, místy totiž posvátnými, modlitbou a žehnáním Církve
svému důležitému účelu zasvěcenými, slovem hřbitovy katolic
kými. Třeba tak souditi tím více, ježto se takové hřbitovy od
obcí katolických a k témuž účelu zakládají, kjakému slou—
žily a slouží dosud hřbitovy zádušní, k pochování osadníků
katolických. Než, ačkoliv je tato věc samozřejmá, naskytují
se právě po této stránce nemalé obtíže.

Zdlouhavým obyčejně vyjednáváním o zřízení hřbitova una
venyaještě více značným nákladem, jejž stavba slušného hřbitova
z pravidla vyžaduje, zaraženy, pouštějí obce a jich zastupitelstva
otázku svěcení hřbitovaa tím i jeho náboženský ráz se
zřetele, aneb považují to an hlavní věc vykonána a hřbitov
vystavěn — za věc vedlejší. Obecní úřad domnívaje se, že vysta—
věním nákladného hřbitova vykonal pro veřejné zdravotnictví a
obecné blaho více než dosti, pokládá vysvěcení nového hřbitova,
kterým teprv stává se tento místem posvátným3) za
pouhé accessoríum, za pouhý úkon církevního obřad
nictví, kterým na věci samé ničeho se nemění. Obřad
ten, uvažuje se dále, měla by Církev vzhledem kobětem, jež obec
stavbou hřbitovapřinesla, jen s povděkem vykonati, an jí
blaho obce zajisté leží na srdci, aniž by činila obci obtíže kla

hřbitova sobě samé jednou přinesla, má vlastní pohodlný hřbitov; du
chovní ale správa po celý čas, co státi bude obecni — ——nejednou ?.by
tečný hřbitov, ponese nové břemeno. Co se tu zmaříčasu a mnohdy
i zdraví. V ohledu tom působí venkovské hřbitovy faráři větši obtíže než
samy filiální kostely, jež poskytují knězi za námahu aspoň jakýsi ekviva
lent duchovního požitku a jsou střediskem bohopocty mezi
věřícími.

3) »Ut locus aliquis,< dokládá k věci F_erraris, »ob sepulturam cor
poris humani ibidem factam, jure et privilegiis loci saeri et roligiosi gau
deat, non sufficit.quod privata, sed requintur. ut publica.episcopi aucto
ritate ad t'idelium sepulturam Sit deputatus.c Promptabibliotheca
s. v. sepultura n. 320. Srovn též: Sch malzgruebcr ad tit. De sepult.
num. 1. Proto praví kanonista S ch en kl: »EccleSía christiana sepulturae

.locum non tam ab humatione corporum. quam a heneílietione sac
rum aut religiosum aestimat, precibusque et _sacroritu ad_sepulturam fide
lium destinat sacratque.: (Instit. juris eccl. Cdlt. X., Landlshuti 1830, p. ll.
pag. 562.) Srovn. i: Devoti, Instit. can. tom. Il. pag. 409 seqq.
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dením zvláštních podmínek svěcení.4) -— Činí-li Církev, an jinak
ani nemůže, svěcení hřbitova závislým na samozřejmé a naprosto
nutné podmínce, že totiž nový hřbitov bude katolickým -—
ježto jiných hřbitovů pro své zemřelé údy Církev ne zná a hřbi
tovy bezkonfessní nebo polykonfessní nesvětí a světíti dle svých
zásad vůbec nemůže — a žádá—lí,aby-tento náboženský ráz

„hřbitova vzhledem k možným eventualitám a nesnázím, jež by
časem třeba nastaly, jak sluší byl zajištěn: potká se přečasto
's odporem obce a její orgánů, kteří nemohou nalézti ani dosti
slov, by dali svému ——udivení přiměřeného výrazu, snažíce se
při tom různými oklikami zastříti pravou příčinu, proč má zů
stati hřbitov bezkonfessním a proto i bez církevního svěcení.

Proto chceme tyto příčiny, jež vedou bohužel často ke spo
rům mezi duchovním správcem a obecním úřadem, v hlavních
rysech nastíniti a objasniti.

Příčiny, že obecní správy se zpěčují katolický ráz obecního
hřbitova zaručiti, bývají hlavně tři:

[. První příčina tohoto politování hodného odporu spočívá
v tom, že církevní normy a předpisy o hřbitovech se buď ne—
znají, bud' ze zášti kCírkvi ignorují aneb docela popírají.-"í

ll. Druhá příčina záleží v tom, že obecní orgánové výše
uvedený zákon, a jmenovitě „*3. tohoto zákona, mylně sobě
vykládají a tolikéž mylné a křivé důsledky ztoho od—
vozují. _

Ill. Třetí konečně příčinu tohoto odporu dlužno hledati
v tom, že obce ——nehledíce na hřbitovy jako na místa posvátná,
pravomoci duchovní podřízená — dávají se nezřídka strhnoutí
výstřední snahou po autonomii i vtéto stránce,usilujíce
obor své samosprávy rozšířiti na úkor práv Církve.“j

Jsou-li označené příčiny onoho antagonismu již na první po
hled liché a bezpodstatné, přesvědčíme se o jich lichosti daleko
více, jestliže je místnčji rozebéřeme a zevrubnější úvaze podrobíme.

*) Tyto dle církevního práva nutné podmínky rozumčjíse samy sebou
a nebylo by třeba jich výslovně klásti, kdyby v jistých třídách bylo více
smyslu pro — právo a více — úcty k institucím církevním.. Když vy
mizel zákon ze H srdce, bylo třeba napsati ho na — papír.

*) Ovšem »ignorantia mater cunctorum errorum et peccatoruma.
") O jiných s dosud uvedenými souvislých aneb z nich vyplývajících

příčináchbezkonfessnosti obecních hřbitovů, jako je na př. nábož ensk á
netečnost, náboženskýnihilismus, umíněnost a pych, zášti
proti Církvi, tcrrorisování spoluobčanůva t. p., budeme v této stati
na vhodném místč jednati.

(Pokračování)



Soustavný přehled „všeobecných“ předpisů
státních () matrikách.

Sepsal JAN PAULY, kaplan na Smíchově.

A) Předběžná ustanovení.

1. Matriky jsou původu církevního a v první řadě knihami
církevními. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 20. července 1770,
dvorním dekretem ze dne 2. března 1771 a patentem ze dne
1. května 1781 byly matriky prohlašeny též za knihy státní.
Patentem ze dne 20. února 1784 byli duchovní správcové zavá
záni, aby do matrik zapisovali též věci, které stát pro sebe potře
buje. Duchovní správce tedy při vedení matrik zastává úlohu
funkcionáře státního a církevního, a proto farní kancelář je úřa—
dovnou ve smyslu zákona.

?. Duchovní správcové jsou povinni zachovávati všechny
předpisy o vedení matrik vydané. Kdyby tak nečinili, mohou býti
dle nařízení c. k. minist. vnitraaspravcdlnosti ze dne 30. září 1857
trestáni pokutou až do 100 zl. anebo čtrnáctidenním vězením.
Mimo to, kdyby svou nedbalosti nějakou škodu zavinili, mohou
býti dle „* 1295 obč. zák. odsouzeni k náhradě.

3. Dle dekretu “ze dne 19. července 1784 měla míti každá
přifařená osada svoji matriku křestní. úmrtní a oddaných. Poněvadž
výnos c. k. min. vnitra ze dne 3. ledna 1881 nařizuje, aby jedno
tlivé akty zapisovány byly do matrik v chronologickém pořádku
postupně v číslování, upouští se od matrik pro každou osadu
zvláště.

4. Dle dekr. dvorní kanceláře ze dne 18. března 1819 jsou
povinni duchovní správcové matriky na bezpečném místě chovati.
a kdyby oheň vypukl, mají předem matriky zachrániti.

5. Dle téhož nařízení mají se všechny matriky psáti též
v duplikátecli. Na konci roku odešle farář všechny duplikáty svá
zané vikáři. Duplikáty mají tutéž platnost jako originály & proto
o jejich psaní platí tytéž zásady jako o originálech. Všechny
změny, které farář provádí v originálech, zapíše též do duplikátů,
když však farář duplikáty již odevzdal, sepíše všechny změny.
zaslaných duplikátů se týkající, které v posledním roce provedl,
a zašle soupis tento spolu s duplikáty vikáři.

6. Dle výnosu c. k. č. místodržitelství ze dne 18. dubna 1856
ve smyslu patentu z r. 1837 mají býti listy každé matriky spočí
tány, in folio číslovány, nití protaženy, úřední pečetí c. k. hejt
manství a podpisem c. k. okr. hejtmana opatřeny.

7. Patent ze dne 20. února 1784 činí faráře zodpovědným
za správné vedení matrik; proto má farář zápisy podřízených
kněží kontrolovati a o to pečovati, aby každý akt byl správně
a čitelně zapsánana konci každého folia, když všechny akty sám



_ 377 _

nepsal, má poznamenati: Ita esse in Fidem publicam tester N. N.
parochus.

8. Dle patentu z r. 1716, 1734, 1740 má farář sám nebo
kaplan matriky psáti; jest zakázáno učitelům, kostelnikům nebo
jiným osobám matriky vésti. Přísně se zapovídá záznamy matriční
na kousek papíru psáti a je později po několika nedělích neb
měsících do matrik zapisovati. Zápisy nutno do matrik vykonati
hned; kdo by tak nečinil, může býti trestán.

9. Cís. patentem ze dne 9. srpna 1854 ; 56. jest nařízeno,
aby při úmrtí faráře všechny matriky a ostatní spisy duchovní
správy se týkající od soukromého jmění í'arářova byly odděleny
a duchovnímu komisaři (vikáři) odevzdány, který pak jest po
vinen potvrditi, jaké knihy obdržel.

B) Zapisováni aktů do matrik.

1. Každý akt má býti zapsán s největší svědomitostí a urči
tostí, jasně a čitelně. V matrikách nemají býti žádné zkráceniny,
pokud možno má se každý varovati všelikého přetrháváni, na
prosto však zapověděno jest v matrikách něco vyškrabovati nebo
vymazovati. tDvor. dekret ze dne 25. února 1788) Psáti do ma
trik id e m, cod e m a p. není dovoleno, nýbrž vše musí býti slovy
vypsáno. (Dvor. dekret ze dne 21. června 1787 a ze dne
21. května 1833.)

2. Dle dvor. dekretu ze dne 21. května 1833 má býti vy
nechána mezi jednotlivými akty dostatečná mezera pro nahodilé
opravy.

3. V jaké řeči matriky psány býti mají, zákon státní nikde
nepraví; u nás však církevními úřady jest nařízeno: mateřštinou
strany; tedy jazyk český nebo německý.

4. Rodové údaje nemají býti zapisovány na pouhé ústní
udání strany, nýbrž dle věrohodných dokumentů. Těmito jsou
pro matriku pokřtěných oddací list rodičů, při nemanželských
dětech křestní list matky, akta zapsaná ve vlastních matrikách
oddaných a křestních, úřední sdělení nationalií od farních úřadů.
pro matriky oddaných křestní listy snoubencův a pro úmrtní ma
triku úmrtní lístek. '

5. Dotyčná strana jest povinna uvedené dokumenty faráři
dáti, aby akt mohl býti správně zapsán. Dle dvor. dekr. ze dne
21. října 1813 č. 16350 a výnosu c. k. minist. vnitra ze dne
7. srpna 1880 č. 9482 jest povinno c. k. okr. hejtmanství správci
matrik k tomu nápomocno býti, aby zápisy úplně a správně vy
konány býti mohly, a dle císař. nařízení ze dne 20. dubna 1854
% 9. ř. z. č. 9. může hejtmanství dotyčnou stranu v čas potřeby
předvolati, ji uložiti, aby potřebně dokumenty pro zápis do ma—
triky faráři předložila, ba i dlc okolností ji k tomu trestem do—
nutiti.

6. jména rodinná mají se zapisovati do matrik tak, jak psána
jsou v dokumentech, t. j. v matričních listech nebo v matrikách.
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Jestliže však někdo, který jinak se podpísuje, než udáno jest
v dokumentech žádá, aby jméno jeho také tak do matriky za
psáno bylo, jak sám se podpísuje, nelze mu vyhověti dle smyslu
výnosu c. k. minist. vnitra ze dne 10. května 1883. Bylo-li však
jméno v matrikách špatně zapsáno, tedy možno jméno to na
žádost strany opravití, když své tvrzení náležitým dokumentem
dokáže. Pak dlužno podle jména správného do závorky napsati
též jméno posud užívané. Duchovní správce má o tom sepsati
protokol, ve kterém se na dotyčný dokument odvolá. Protokol
podpíše strana a farář; neumí—listrana psáti, jest třeba mimo to
ještě podpisů dvou svědků. Protokol uloží se v archivě a při do—
tyčném aktu se v rubrice »poznamenání<< k němu poukáže.

7. Výnos c. k. českého místodržitelství že dne 7. května 1866
č. 94.195 přísně zakazuje česká jména germanisovati anebo ně
mecká bohemisovati.

8. Zádá-li se, aby zapsán byl akt na jméno šlechtické, jest
Oprávněn farář v případech pochybnosti žádati, aby mu byl před
ložen šlechtický diplom. Užívati jména »říšskýc, na př. »řlšský
hraběa jest dle výnosu'c. k. minist. vnitra ze dne 24. dubna 1880
č. 460 a'; zakázáno.

_9.Při jménech dlužno udati též charakter. Jméno »soukrom
nika jest dle výnosu štyrského místodržitelství ze dne 21. června
r. 1873 č. 7766 nedostatečné pro udání charakteru. '

10. Dle matričního listu v cizozemsku vyhotoveného možno
zápis do matriky vykonatí, když list tento byl dotyčným konsu
látem nebo vyslanectvím ve Vídni legalisován. Dvor. dekr. ze dne
22. ledna 1838. '

11. Předkládá-li strana matriční list z odlehlé provincie říše,
jest farář oprávněn dle dekretu ze dne 10. května 1820 žádati,
aby pověřen byl od ordinariátu té strany, kde byl zhotoven.

12. Změna jména rodového může býti provedena toliko
po nejvyšším dovolení. (Dvor. dekr. ze dne 5. června 1826
č. 16255)

13. Dle rozhodnutí c. k. minist. vnitra ze dne 21. října 1876
č. 14601 jest nemožno měniti křestní jméno.

14. Rozvod nemění jména manželčina, které přijala po uza
vřeni sňatku. (Rozh. c. k. minist. vnitra ze dne 3. června 1871
č. 6828)

15. Dle výnosu c. k. minist. kultu a osvěty ze dne 14. září
r. 1859 č. 13353 možno změnu jména rodového provésti při na
stalé adopci toliko cestou ordinariátu zemskou vládou.

16. Kmotři a svědci mají se do matrik zapisovati vlastno
ručně dle patentu ze dne 20. února 1784 g 2. a 4. jestliže kmotr
nebo svědek neumí psáti, udělá vlastnoručně tři křížky-a pod
píše jej farář s poznámkou: podepsal N. N., farář (kaplan). Kdyby
se někdo nečitelně podepsal, má farář jméno vedle vypsati.
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C) Změny a doplňky v matrikách.

]. Dle výnosu c. k. minist. vnitra ze dne 27. listop. 1859
č. 10901 může nějaká změna v matrikách provedena býti toliko
po svolení zemské vlády.

Pozn. Příslušnost není věci, pro kterou by se změna nějaká
v matrikách provésti musila.

2. Dle rozh. správního dvoru ze dne 16. ledna 1878 není
okresní soud oprávněn sám o své vůli nějakou změnu matrik
faráři naříditi.

3. Dle rozh. spr. dvoru ze dne 8. ledna 1887 není farář
oprávněn sám o své vůli nějakou důležitější změnu v matrikách
provésti.

Pozn. Nepatrné opravy, které jsou samozřejmy, může farář
sám opraviti. Při každé takové opravě budiž připojena poznámka:
>Opravil N. N., farářa

4. jestliže farář shledá v matrikách chyby, které sám opra
viti nesmí, má o tom cx offo podati zprávu konsistoři se žá
dostí, aby oprava byla povolena. Ordinariát o tom dorozumí se
se zemskou vládou a potřebné potom nařídí.

5. Kdykoli nějaká strana žádá změnu v matrikách, kterou
farář sám provésti oprávněn není, musí se v žádosti kolkem
50 kr. opatřené buď přímo na místodržitelství, nebo prostřednic
tvím hejtmanství obrátiti. K žádosti dlužno přiložiti věrné opsání
aktu z matriky a dokument, který k opravě opravňuje. Když
farář dostane vyřízení, vyrozumí o tom stranu, opravu vykoná a
při tom odvolá se na dané dovolení v rubrice udav datum a číslo
přípisu; spolu poznamená číslo. s kterým dotyčný přípis uložen
jest v archivu.

6. Dle minist. výnosu ze dne 16. prosince 1859 č. 18479
mají se změny do-matrik zapisovati per extensum. jestliže však
při dotyčném aktě není dosti místa, aby tam změna zapsána býti
mohla, poukáže se toliko při tomto aktě na stránku, na níž změna
zapsána jest. Stránkou tou jest jedna z posledních stran matriky,
kde poznamenáno jest posledni číslo postupné. Tam tedy vepíše
se oprava a při tom poukáže se na číslo postupné, ku kterému
tato oprava se vztahuje.

7. Všechny opravy, které farář po náležitém dovolení vy
konal, musí též zaslány býti k ordinariátu, aby tam do duplikátu
zapsány býti mohly.

8. Dle výnosu e. k. českého místodržitelství ze dne 2. října
1886 č. 69273 má toliko ten farář po dožádaném svolení opravu
matrik provésti, v jehož matrikách akt s číslem pořádným
zapsán jest. _

9. Dle rozhodnutí správního dvoru ze dne 7. listopadu 1889
č. 3619 jsou neoprávněni státní úřadové žádati matriční opravy
aktu z doby před 20. únorem 1784.

10. Kdyby z matriky vyříznut anebo jinak zmařen byl list,
může farář dle dvor. dekr. ze dne 25 července 1811 č. 10716
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tento list doplniti dle matričních listů, které byl vydal, dle ostat—
ních matrik anebo dle výroku hodnověrných svědků.

11. Kdyby nějaký uherský úřad žádal přímo faráře v Cis
lajtanii za opravu matrik, nesměl by tak farář učiniti, nýbrž
uherský úřad by se musil obrátiti na dotyčné místodržitelství,
které, co bude nutno, nařídí.

Z právní praxe a kasuistiky.
Sbírka praktických hlavně rozhodnutí svět:-ikelegislativy v oboru

církevního práva. —

Sděluje Dr. ANT. BRYCHTA.
(Pokračování)

. .V případě, že by zeměpanský správní úřad (místodržitelství
smmistcrstvemkultu) knězi k duchovní "správě neschop
nému pensijní plat vykázati se zpěčoval, může kněz
odvolati se ku správnímu soudu, poněvadžzákonustanovuje,
kdy může knězivýslužnébýti poukázáno, tak že správní úřady
v této příčině dle svého volného uvážení jednati
nemohou. ') Správní soud dne 9. února 1878 č. 250.

* * *

Když se snoubencůmvšecky tři ohlášky prominou,
mají přísahou stvrditi, že není jim ničeho povědo'mo,
co by manželství bylo na překážku, a úřad má v dis—
pensí vždycky pod vlastním z toho odpovidánim vytknouti, že
snoubenci dotyčnou přísahu složili; byla-li přísaha tato
opomenuta, není proto dispens neplatna, avšak úřadové
& správcové duchovní, kteří oddavky vykonali, třeba že z dis
pense (od světského úřadu) udělené bylo patrno, že přísaha slo—
žena nebyla,maji býti za to důtklivě potrestáni. “) Dv.
dekret ze dne 23. září 1817 (s. s. z. č. 1372).

') Tak daleko již věci dospěly, že odpírají administrativní úřady
knězi chorému a k duchovní \správč neschopnému skrovné, zákonem zaru
čcnč výslužnó, a že jest mu proti nim dovolávati se pomoci — soudů! Děje
se něco podobného, něco tak pokořujíciho laikům, kteří — jak stcrě pří
klady dosvědčují —- uchylují se aneb jsou dání na odpočinek v — plne
mužné síle a užívají mnohdy tučné pensc po kolik desítiletířl Nový to,
smutný doklad známého slova: »Dixit laicus clero, inimicus tibi erolc

") Zákon obč. stanoví o této věci v š 87. takto: »Všechny tři ohlášky
prominut bud'tc i tehdy, když oddány býti chtějí dvě osoby. o nichž sejiž
dříve mě 0 za to, že jsou manžely. však jen když dotčenou (v 5 86. obč.
zák.) přísahu vykonají. V té případnosti může u řízení zemského za promi
nutí ohlášek žárlati správce duchovní jména stran zatajiv..
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Manželství katolické příslušnice rakouské, jež
v cizozemsku s protestantským cizincem uzavřela-,je
neplatné, třeba byla před tím se svým katolickým manželem
rozvedena a potom k protestantismu odpadla. Nejvyšší
soud ze dne 17. ledna 1871 čís. 9759.

Rozhodnutí unitářských úřadůcírkevních vSedmi
hradsku, týkající se rakouského manžela, po případě manželky,
ienž vstoupil v uherský státní svazek a do náboženské společnosti
unitářskéza tou příčinou,aby jeho dosavadní manželství
uzavřené v území, kde platí obecný zákonník občanský ——-bylo
rozvedeno (zrušeno)a on mohl vstoupiti v manželství jiné,
nemají v Rakousku platnosti. Proto je manželstvína základě
oněch rozhodnutí uzavřené neplatné, třeba b ylo v c iz 0—
ze msku uzavřeno. Nejvyšší soud dne 15. ledna 1879č. 12701
ex 1878.

* *

Ustanovení obč. zákona (šš 34—37) mají platnost i v roze
přích ohledně manželství, poněvadžzákonv příčinětěchto
rozepři žádné výjimky nestanoví ; důsledně třeba posuzovati osobní
způsobilost v Praze bydlícího uherského příslušníka židovského
vyznání, zdali může vejíti v manželství v Berlíně s Prušankou
evangelického vyznání, dle zákonů uherských. Nejvyšší soud dne
6. března 1878 číslo 9473.

::< *
*

Manželské nežletilé dítky, žijící se svou ovdo
vělou matkou ve společné domácnosi, nabývajídle pa
tentu ze dne 25. října 1804 (% 25) a dle prozatímného zřízení
obecního ze dne 17. března 1849 domovského práva v té obci,
jejíž příslušníkem je muž, za něhož se jejich matka
opět provdala. Správní soud dne 13. listopadu 1880 č. 2246.
Srovn. zákon o právu domovském ze dne 3. prosince 1863.

* *
*

Chce-linezletilé dítě židovské„ jež přijalo nábo
ženství katolické, vejíti v manželství, potřebujek tomu
nutně svolení svého židovského otce. Odepře—litento
z nepatrných příčin svolení, může takové dítě na základě ; 52.
obč. zák. hledati pomoci u soudu. Dvorní dekret ze dne
21. října 1814 s. s. 2. číslo 1105.

+e++

Lanzení zpovědnice.
Podává ANTONÍN PAULUS, vikm'ista v Králově Hradci.

Církevní předpisové žádají, by zpovědnice stála na místě
přístupném a světlém; ne však příliš blízko oltáře, neb v sakristií.
jest se všech stran zavřena, jen v předu nalézají se dvéře, jichžto
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svrchní polovice mívá mřížoví. Vnitřek musí míti dostatečnou
prostoru, aby nebyl zpovídajícímu na závadu. Zpovědnici nebo
klekátko zhotoviti, bývá častokráte pro truhláře pravým uměním;
nejednou věci ty jsou mučennickými nástroji. Pletené sedadlo má
býti 60—n—80cm. široké. nejvýše 45 cm. hluboké a od podlahy
42—48 cm. vyvýšené. Obě postranní stěny jsou as 80 cm. od
sebe vzdáleny a mají ve výši 80 cm. lehátka, zšíří 12 cm., která
mohou býti vycpána a povlovně do zadu se úžiti. Sedadlo má
však tak býti zřízeno, aby dle výše osoby mohlo býti výše po
sunuto, nebo sníženo. Poněvadž dlouhé sedční nejednou mohlo
by býti škodlivým pro kněze, nalézáme v některých zpovědnicích
velmi výhodné zařízení, které v tom záleží, že v podlaze nalézá
se prohlubina, za normálních poměrů zakrytá. To víko spojeno
je pákou se sedadlem, jež možno k zadní stěně odklopiti. Odklo
píme-li sedadlo, odkryje se prohlubeň, ve které kněz sroje, slyší
sv. zpověď. A tak střídavě sedě, neb stoje, vydrží hodiny zpof
vídati. Zařízení toto je zcela snadné a zcela nepatrného jen ná
kladu vyžaduje. .

Co týče se vnitřní prostornosti zpovědnice, dlužno míti na
paměti, by kněz mohl natáhnouti si nohy; jest tedy potřeba, aby
dvířka alespoň dole byla vydutá. Na nich nahoře má býti pult
s vyčnívajícím okrajem, kam by breviář, brýle etc. položiti se
mohly. Zpovědnice má státi na stupni 15 cm. nad ostatní půdu
kostela vyvýšeném a vnitř nejvýše 2 m. vysoká. Zvlášť důležitá
jest stěna mezi knězem a kajicníkem a v ní nalézající se otvor
lí'enestrella)\s dobrým mřížovím bud železným, nebo dřevěným.
Mřížka tato musí pevně býti do stěny zasazena a to tak, aby
i děti klečíce mohly se zpovídati, tedy ve výši 85 cm. od klekátka,
ale opět zase ne příliš nízko pro dospělé, tudíž as 50 cm. vysoká
a 25 cm. široká. Tato prostora pro kajicníka, kolem ve výši 80 cm.
od podlahy, má míti opěradla pro lokty 12 cm. široké.

Klekátko musí býtidobřeupevněnoana okraji zaokrouhleno.
Budiž úplně vodorovné, ne šikmé a při délce 73—80 centimetrů
30—40 cm. široké a nejvýše l5 cm. vysoké. Stěna, která zakrývá
kajicníka, budiž od té se mřížkou 1—11 m. vzdálena. Nad
mřížkou má býti obraz buď Ukřižovaného. neb jiný výjev z umu
čení Páně, případně též obraz kajícího Petra, Máří Magdaleny.
V prostoru, kde zpovědník se nalézá, má býti tabulka s příprav
nými modlitbami, forma absoluce, reservaty a jenerální absoluce
pro členy třetího řádu. Z venku na dveřích budiž připevněn
svícen, kam by svíce se dáti mohla, neb i za šera je třeba zpo—
vídati. jako ostatní věci v kostele nejlépe hotoviti z tvrdého dříví,
tak podobně i zpovědnici; zvláště dubové k tomu se hodí, ježto.
nepotřebuje nátěru žádného a nejdéle odolá útoku červů.

++++



Romanarum (iongregationum decreta novissima.

S. B. et. U. Inquisitionis Congreg.
Etiam tunc, quando nec scandalum nec infamia ex
absolutionis dilationc imminet, sed poenitcns in
mortali diu debcret pcrmanere, licet simplici con
fessario a censuris S. Pontifici reservatis directe

absolvere injunctis de jure injungendis.

BHATISSIME PATER.

lůpiscopus Mimatensis iu Gallia ad pedes Sanctitatis Vestrae
provolutus humilitcr exponit:

lix decrcto S. Inquisitionis 23. Junii 1886 cuilibet confessario
directe absolvere licet & censuris etiam Speciali modo S. Pontiňci
reservatis, in casibus vere urgentioribus, in quibus absolutio dif
fcrri nequit absque periculo gravis scandali vel infamiae injunctis
de jure injungendis, sub poena tamen reincidentiae in easdem
censuras. nisi saltem infra mensem per epistolam et per medium
confessarii absolutus“recurrat ad 5. Sedem.

Dubium tamen oritur pro casu, quo nec scandalum nec in
i'amia est in absolutionis dilatione„ sed poenitens censuris papa
libus innodatus in mortali diu permancre debet, nempe per tem
pus requisitum ad petitionem et concessioncm facultatis absolvendi
a reservatis: praesertim quum Theologi cum S. Alphonso de Li
gorio ut quid durissimum habeant pro aliquo per unam vel alte
ram diem in mortali culpa permanere.

I-linc post decretum 23. Junii 1886 deňciente hac in quae
stione theologorum solutione quaeritur:

1. Utrum in casu, quo nec infamia nec scandalum est in
absolutionis dilatione, sed durum valde est pro poenitente in gravi
peccato permanere per tempus necessarium ad petitionem et con
cessionem facultatis absolvendi a reservatis, simplici confessario
liceat a censuris S. Pontifici reservatis directe absolvere, injunctis
de jure injungendis sub poena tamen reincidentiae in easdem
censuras, nisi saltem infra mensem per epistolam et per medium
confessarii absolutus recurrat ad S. Sedem?

2. Et quatenus negative, utrum simplex confessarius eum
dem poenitentcm indirecte absolvere debcat, cum monens, ut
a censuris directe in posterum a superiore absolvi curet, vel ad
ipsum revertatur, postquam obtinucrit facultatem a reservatis ab
solvendi.>

Feria IV. 16. Junii 1897 in Congregatione generali
5. R. et U.

* *
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Inquisitionis habita ab Em. ac Rm. DD. Cardinalibus in
rebus (idei Gen. Inquisitoribus, propositis suprascriptis dubiis,
praehabitoque RR. DD. Consultorum 5. O. voto, iidem Em ac
Rm. DD. respondendum censuerunt: ,

Ad [. Affirmative facto verbo cum SSmo.
Ad II. Provisum in primo.
Insequenti vero feria VI. die 18. ejusdem mensis et anni in

solita audientia R. P. D. Adsessori S. 0. impertita, facta de omni
bus SSmo D. N. Leoni PP. XIII. relatione, idem SSm. Dm. Em.
Patrum resolutionem adprobavit.

]. Can. Mancini, S. R. et U. ]. Not.



Listy homiletíické.

Neděle 11. po Velikonoci.

() vytrvalostí.
»Já jsem pastýř dobrý, známť své

a znají mne mé.< Jan 10.

Za starých dob bylo pasení stád povoláním vznešeným,
čestným, jakož i hojnost stád značila zámožnost, bohatství. I na
cházíme v Zákoně Starém jména mužů od Boha vyvolených,
kteří byli pastýři. Tak patriarchové, vůdce lidu Israelského Mojžíš,
král David a jiní byli pastýři & to dobrými pastýři, Bohu milými
i ctnostnými.

Každý z nich vodil své ovečky na pastvu dobrou, ošetřoval,
střehl jich; avšak žádný mimo nebezpečí zvířat dravých nevydal za
ně život, žádný se za ně neobětoval dobrovolně.

Nad všecky tyto pastýře lepšího, vznešenějšího, ano nej
svčtějšího znám, a Ten jest náš Spasitel, jenž právem mohl o Sobě
říci: já jsem pastýř dobrý; vždyt na velký pátek dal život za nás.
Nad to nás ustavičně zve a vybízí ku Svým hodům, k té nebeské
pastvě, k ní nás vodí, ano Svým vlastním nejsvětějším tělem nás
nasycuje a přesvatou krví nás napájí. Rcete, činil aneb činí tak
svým ovečkám kterýkoliv sebe lepší pastýř? Tak jedná jedině
nejlepší pastýř duší našich, Kristus Pán, jenž také zná předobře
nás, Své milené ovečky. Než vězme, že se zná jen k těm duším
nejraději, jež milosti Boží nabyly, v ní setrvají, od Svého Pastýře
neutíkají a to k nájemníku, ba i k nepříteli stádce Kristova. Těm
a takým jest také náš Spasitel pastýřem dobrým; vždyť ovečky

tlakového pastýře znají, a proto se jeho přidržují, u Něho rády pmévají.
Proti tomu v duších těch, jež se vzdalují svého nebeského

Pastýře, vysýchá pozvolna pramen lásky, mizí ctnost a uhošt'uje se
hřích, a konec oveček těch bývá — zahynutí

Rádce duchovní. 25
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My pak, nejmilejší, ostaňmc věrnými ovečkami svého nejlepšího
Pastýře, vytrvejme v dobrém; vždyť vytrvalost jediná přivádí ku
ctnosti, ku odměně za ni, ku koruně blaženosti věčně.

Že tomu tak, o tom s pomocí Boží pOJednám.
Pravím:

a) bez vytrvalosti není ctnosti, a proto
b) bez vytrvalosti není odměny, není koruny.
Poslyšte mě ve jménu Páně.

Pojednání.
a) jsou lidé, kteří započnou práci, ale nedokonávajíjí, ustu—

pují od ní a nepřicházejí k cíli. ]soutě to třtiny větrem se kolí—
sající, kteréž svého počínání nepřivádějí k výsledkům žádoucím.

Právě tak to nikdo nepřivede ku dokonalosti duševní, kdož—
koliv jen započíná, pak ustupuje, neb se vrací a nedokonává.
Srdce člověka takového není uspokojeno, mysl těkavá a výsledek
bývá bídný, nazvíce žádný. Vůle naše má býti tak uspořádána,
aby jen po dobrém toužila, jen dobré chtěla, aby ctností zdoben
byl život náš. Avšak k tomu dojdeme jedině vytrvalostí.

Dobře činíce, neustávejme. Vzorem u vytrvalosti budiž nám
nepatrné zvířátko, malý mraveneček. Vizme, jakých obtíží pře
konává, není mu nemilo ani líno clesetkráte, ba stokráte se vrá
titi pro stebélko neb travičku, až všecky obtíže překoná a cíle
d0jde. I včela se ničím neodstraší od práce namáhavé, až strdí
sladkou naplní své obydlí, prostorný úl. A kapka na skálu pa
dající nevyhloubí tvrdého kamene násilím, nýbrž častým padáním.
A podobně se to má s námi. jedině vytrvalostí dosáhneme
ctnosti; vždyt bez vytrvalosti není ctnost, není dokonalost
mozna. _ ,

K této vytrvalosti vybízí žalmista Páně. Z. 26, 14. »Očekávej
Hospodina, zmužile čiň: a posilní se srdce tvéx Moudrý Sirach
dokládá: 11, 21. >>Stůjv smlouvě své a v ní rozmlouvej.<< Sv. Pavel
pak píše ku Korint. [. 15,50: »Protož, bratři moji milí, stálíbud'te
a nepolmutelni, rozhojňujícc se v díle Páně.“ A k Filip. 2, 13. »Bůh
zajisté jcst, který působí ve vás i chtění i dokonání podle dobré
vůle své.<<— Nenechme bez povšimnutí těchto vybídnutí. Neustá
vcjme od započatého díla dobrého, neostávejme na cestě polo
vičné ku ctnosti; nýbrž dokonejme s pomocí Boží, k čemu jsme
povoláni, aby se nám dostalo i vyvolení.

Josef Egyptský vytrvale odolal nástrahám své velitelky, a
tím zachránil počestnost a ctnost svou. Nehemiáš nedal se ničím
odstrašiti, aby vystavěl opětně město, sv. Jan vytrvalostí odstranil
všecky překážky a dOSáhl zbožného svého úmyslu.

Nábožný Job zvítězil vytrvalostí nad veškerým utrpením,
věrným ostal Bohu, a vynikl zbožnosti a světoznámou, nezlomnou
trpělivostí.

Podobně i stařec Eleazar raději na smrt kráčel, než by byl
proti zákonu Božímu jednal.
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A jakých výsledků stkvělých dodělali se sv. apoštolové svou
vytrvalostí z lásky k Pánu a Mistru svému. Jakých krásných vý
sledků docílili neohroženou statečností mučenníci Páně!

Vytrvalost jest ctnost, která spravedlivého sílí, aby v dobrém
setrval, onat jeho k dobrému povzbuzuje a od zlého odvrací, že
člověk v plnění vůle Boží po celý život vytrvá.

Člověk v dobrém stálý rád se modlí, sv. svátosti přijímá,
náruživosti krotí, bedlivě a ochotně své povinnosti. koná, a tak
vůli v dobrém utvrzuje, a takto ctnosti oživuje a sílí.

Sv. Bernard praví: »Vytrvalost jest vítězkyní k zásluze, pro
středníci k odměně, dcerou stálosti, přítelkyní pokoje, svazkem
přátelství a hrází svatosti.<< Proto říkával sv. Alfons Lig. svým
učenníkům: »Nežádám od vás věcí velikých, jen nepatrných, ne
úhledných, ale ty musite cvičiti neustále, vytrvale.<< A sv. Fran
tišek z Pauly od svého 13. roku nepřestal denně se modlívati
růženec ke cti blahoslavené Panny Marie, a byl 91 let stár. Hle,
vytrvalost jeho, ale i jeho vznešené ctnosti!

V pravdě musíme doznati, že bez vytrvalosti není ctnosti;
nebot“ jen vytrvalostí se ve ctnostech utvrdíme; vytrvalostí jedině
ctnost obstojí. Než netoliko že není ctnosti bez vytrvalosti, ale
bez ní není také koruny či odměny.

b) U sv. Matouše čteme 10, ].3: »Kdo setrvá až do konce,
spasen bude.“ A v zjevení sv. jana 3, 11 psáno: »Aj přijdu brzo,
drž, co máš, aby žádný nevzal koruny tvé.<<A jinde: »Bud' věrným
až do smrti, a dám ti korunu.:

A sv. Cyprián praví: »Vapomínáme vás skrze víru, kterou
máme společnou, abyste udatností neoblomnou snažili se po
slávě. ještě jsme na zemi, ještě na bojišti, a musíme bojovati,
pokud žijemea

A sv. Bonaventura dí: »I jiné ctnosti zasluhují korunu sice,
ale vytrvalost jediná bude korunovánau Poslušnost přijímá se
meno, trpělivost přivádí ovoce ku zralosti, vytrvalost však sklízí
či těží.

»Ne ten, kdo dobře činí, ale kdo je ustav'čnč činí, dojde
spasení,< praví sv. Isidor Sevillský.

A co Písmo sv. praví, co sv. otcové o vytrvalosti napsali,
dokazují stkvěle životy svatých. '

Tak známo vám, kterak byla sv. Lucie, panna a mučennice
Páně, od Paschasia vladaře všemožně přemlouvána, aby se zřekla
Krista a víry jeho. Když ni domluvy ni prosby nepomáhaly,
hrozil, ale vše snažení jeho bylo marným. Když posléze kázal,
by byla ku zhanobení do domu nepravosti odvedena, aby nevin
nost její byla poskvrněna, stalo se řízením Božím, že tak pevné
ostala na místě státi, že žádnou mocí nemohla s něho býti od
straněna. Tu kázal Paschasius místo to politi olejem a smůlou,
a oheň udělati, ale plamen se jí nedotknul, až byla mečem stata_

25*
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A tak stálost její korunou panenskou a mučennickou byla od—
měněna, a v nebi korunou slávy byla korunována. Podobně i sv.
Perpetua se 7 syny pro stálost v dobrém byla korunou věčnou
i s dětmi svými odměněna.

Nejvýmluvnějším však vzorem stálosti v dobrém a dosažené
koruny jest nám čtyřicet mučenníků v Sebastě, jichž svátek
10. března Církev slaví: Za císaře Licinia a vladaře Agrikoly
osvědčilo 40 vojínů u města Sebasty v Armenii stálost u víře sv.
avytrvalost v snášení muk. Bylitě tito hrdinové do žaláře vrženi,
Spoutání, kamení jim do úst vráženo, posléze pak v nejchladnější
době zimní nazí pod širým nebem na zamrzlém jezeru přenocovati
donuceni jsou, aby tak zimou byli usmrcení. Tu se'všickni mo
dlili: Ctyřicet nás vstoupilo na bojiště, kéž jest nás 40 korunou
obdařeno. kéž ni jediná neschází. jesrit to počet čestný, kterýž
jsi, Pane, čtyřicetidenním postem ozdobil. Když strážcové jejich
usnuli, jediný vrátný bděl. Ten viděl, ani jsou světlem ozáření,
slyšel jich modlitbu, ano uzřel, že andělé od Krále nebeského po
slaní nesou 39 korun. To spatřiv, pravil vrátný sám u sebe: jest
jich 40, kdež jest koruna 40.? V tomto uvažování zřel, kterak
jeden z vojínů, jenž odvahy ku snášení zimy pozbyl, ku blízké
teplé lázni pospíšil a do ní vskočil ku bolesti ostatních svatých.
Iprobudil vrátný ostatni strážce, svlékl šat svůj a přidružil se
k těmto 39 mučeným vojínům prohlásiv veřejně, že jest kře
sťanem. Když to vladaři sděleno, dal iim nohy přerážeti všem
i s vrátným, v kterémž mučení hrdinsky'skonali, a tak 40 korun
obdrželi. Tak odměněna vytrvalost u víře a také zřejmě koru—
nována korunou nehynoucí.

* a:
*

Koho z nás by nepovzbudily takéto vzory vytrvalosti? Tu
snad mnohý se obává, že jemu Pán nedá té milosti, aby vytrval
až do konce života v dobrém. Nebudme malomyslnými, ale prosme
Pána o milost setrvání v dobrém. Bůh nedá nám více snášeti
než můžeme snésti. jen jemu věrně služme, v Něho doufejme.
jako dobrý a spravedlivý pán odmění věrného sluhu za službu,
tak i ty dojdeš zasloužené odměny, dosáhneš koruny věčné.

A ta láska Boha našeho oblaží nás na konec života tím
blahým pocitem, že jsme jemu povždy věrnými ostali..

Kéž každý uslyšíme slovo Boha našeho, Pána věčného: »Ejhle
služebníci věrní, že jste nad málem byli věrnými, nad mnohem
vás ustanovím. Vejděte v radost Pána svého.c Amen.

Josef Baar, bisk. notář & farář v Putimi.
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Neděle Ill. po Velikonocí.
Utrpenívedeltblaženosn.

»Vy pak se budete rmoutiti, ale zá
rmutek váš obrátí se v radost.:

Jan 16, 20.

Smutni byli ti dva učenníci, kteříž šli o Velikonoci z jeru
salěma do městečka Emaus. Rmoutilo je, že byl ukř-žován Ten,
jenž měl býti Vykupitelem lidu israelského. Ale Pán ježíš, kterýž
se k nim přiblížil a šel s nimi touž cestou, ale tak, že Ho nepo
znali, pravil k zarmouceným učenníkům: »Zdaliž nemusil trpěti
těch věcí Kristus a tak vejíti do slávy svéP< Hle, milí křesťané,
Kristus, Syn Boží, musil trpěti, aby mohl vejíti do slávy nebeské.
Zdali se nesluší, abychom i my, jeho učennici a služebníci, touž
cestou se bralik nebesům? Zdali neřekl On Sám, že není učenník
nad mistra ani služebník nad pána svého?

Zřetelně učí tomu Kristus Pán v dnešním sv. evangeliu.
»Vy pak budete se rmoutiti,< praví k učenníkům, »ale zármutek
váš obrátí se v radostur Co pravil k učennikům, řečeno jest
i nám. Chceme—lidojíti blaženosti po smrti, musíme nyní trpěti.
Utrpení vede k blaženosti.

Dnešní nedělí počíná obraceti Církev sv. náš zřetel k na
stávající slavnosti na nebe vstoupení Páně, kteráž zvyšuje a do
plňuje radost velikonoční; neboť Svým vstoupením na nebesa
dokonal Ježíš Své vítězství nad smrtí, peklem a ďáblem. Uprostřed
dvou slavností hlásajících vítězství ježíše Krista rozpomínáme se
zcela slušně na boj, kterým došel Svého vítězství, a na utrpení,
kterým došel Své slávy, a na tu pravdu, že i my trpěti musíme,
chceme-li se radovati.

Utrpení vede k blaženosti. Tato pravda budiž před
mětem našeho dnešního rozjímání.

Pojednání.
Utrpení nižádný člověk na světě se nevyhne. Všude práce,

všude kříž, všude nějaká tíž. Netrápí sice boháče, co trápí chu
dého, ale trápí ho přece něco. Nemívá sice takových soužení pán
urozený jako prostý občan, ale beze všech soužení přece nebývá.
Nepřicházejí sice takové trampoty na pána jako na služebníka,
ale všelikých trampot nebývá přece prázden. Buď si kdo bud',
zařid si své živobytí na světě, jak chceš, počínej si sebe moudřeji
a opatrněji: toho nikdy nedosáhneš, abys časem netruchlil, ne
vzdychal, neplakal, netrpěl. Mnohými bědami naplněn bývá
člověk, dokud putuje tímto životem. Kamkoliv se obrátíš, všude

ač šipka kříž. Sotva jsi setřásl se sebe jeden, již přichází na teberu y.
Ale musí tak býti na světě, nejmilejší v Kristu; nemůže býti

jinak. S hříchem přišla na tento svět smrt a se smrtí všeliké
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utrpení. Všickni lidé jsou od přirozenosti hříšníci; všickni také
sami více méně hřeší. Proto všickni lidé časným strastem jsou
podrobeni.

Nejvíce pak přichází utrpení na spravedlivého, t. j. na člo
věka, který se poctivě snaží hříchu odolati a vůli Boží plniti.
I nespravedlivý činí sice časem něco dobrého. Není-li dosti lidí,
kteří se brodí v žádostech tělesných, ale rádi pomáhají chudým?
Anebo neni-li dosti takových, kteří lpí celým srdcem na mamoně,
ale čistotu přísně zachovávají? Rccte sami, může-li odměniti Bůh
takovýmto lidem za jejich dobré skutky nebem? Anebo může—li
nechati dobrých skutků jejich beze vši odplaty? Ani jedno ani
druhé není možné u Boha nejvýš spravedlivého. Proto docházejí
nespravedliví za své nepatrné dobré skutky zasloužené odplaty
již na tomto světě. Utrpení by jich nevyléčilo, nýbrž spíše za
tvrdilo v nepravostech jejich. Ale spravedlivému jest utrpení pra—
vým dobrodiním. Buď totiž touží po spravedlnosti, anebo jest již
ospravedlněn. Touží-li po spravedlnosti, chce—li započíti život
ctnostný, musí se radovati, že může zde na světě trpěti, co za
své hříchy zasloužil, jako lotr, kterýž visel na kříži po pravici
Páně a skroušeně vyznal: »My zajisté spravedlivě, nebot' zaslou
žených za skutky naše trestů trpíme.: Luk. 23, 41. A jsi-li již
ospravedlněn od Boha, zdali nemusíš považovati své kříže za
zkoušku své ctnosti, jako nábožný Tobiáš, jemuž pravil anděl
Raíael: » e's příjemný byl Bohu, proto bylo potřebí, aby souženi
zkusilo tebec? Tob. 12, 13.

A aj! Tímto způsobem otvírá nám utrpení bránu k blaže—
nosti již na tomto světě. jakou slasti oplývá srdce naše, jestliže
snášíme vezdejší utrpení jako kající lotr na kříži, jestliže je sná
šíme jakožto zasloužené pokání za své hříchy! jakou útěchou na
plňuje se srdce naše, jestliže snášíme vezdejší utrpení s takovou
trpělivostí jako nábožný Tobiás' anebo jako sv. mučennici, jestliže
je snášime s tím přesvědčením, že, koho Pán Bůh miluje, toho
křížem navštěvuje! Tato vnitřní slast a útěcha jest předtuchou
a počátkem budoucí blaženosti naší dle slov sv. apoštola řkoucího:
»Souženi působí trpělivost, trpělivost pak zkušení, zkušení pak
naději života věčnéhoc Řím 5, 3. 4. Ano, utrpení zaručuje nám
lásku Otce nebeského a odplatuvv budoucím životě. Vším právem
tedy říkávala sv. Hildegarda: »Cím více utrpení můj ježíš na mne
sesílá, tím více mám jistoty, že mne miluje.< Podobně říkávala
sv. Terezie: »Soužení a protivenství jsou darové našeho Otce ne
beskéhox A poněvadž nám zaručuje utrpení lásku Boží a odplatu
v nebesích, můžeme říci, že již z té příčiny vede k blaženosti.

Když pak brána, která vede k věčné blaženosti, skutečně
se nám otevře, aj, jak veliká bude radost naše! oRadovati se bude
srdce vaše,< praví Spasitel. Při radostech, jimžto se oddává svět,
raduje se pouze tělo, duše pak prahne, umdlévá, klesá, hyne.
Radost, kterou budou míti spravedliví za své utrpení, naplní celou
jejich duši, opojí a pronikne celé jejich srdce. A tato radost
spravedlivých bude tím větší, čím více zde na světě trpěli, jakož
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dosvědčuje apoštol národů sv. Pavel řka: »jakož se rozmáhaji
utrpení Kristova na nás, tak skrze Krista rozmáhají se i potěšení
naše.<< II. Kor. 1, 5. Jako by řekl: Cim větší jest naše utrpení,
tím větší bude i naše potěšení. Osmkrát zvolal Pán ]ežiš na pa
mátné hoře: »Blahoslavenía. Po prvé: »Blahoslavení chudí du
chema; po druhé: »Blahoslavenl tišía; po třetí: »Blahoslavení
lkajícíc; po čtvrté: »Blahoslavení, kteříž lační a žízní po sprave
dlnostic ; po páté: »Blahoslavení milosrdnís ; po šesté : »Blahoslavení
čistého srdcex; po sedmé: »Blahoslavení pokojníc; a teprve po
osmé, naposledy, doložil: »Blahoslavení, kteříž trpí pro spravedl—
nost; neb jejich jest království nebeské.c Mat. 5, 3.—10. jsOu—li
tedy v nebi rozličné stupně blahoslavenství podle rozličných ctnosti,
a čeká-li nejvyšší míra blahoslavenství těch, kdož trpí pro spra
vedlnost: tut' patrno, že i blahoslavenství těch, kdož trpí pro
spravedlnost, tím větší bude, čím více zde na světě trpí. Budet
pak radost spravedlivých, kteráž jich čeká v nebi za jejich utr
pení, neskonalá, věčná. Zde na světě trvá všecko, ať radost, at
žalost, jen maličko, jen krátkou dobu. Kdyby tě navštívil Bůh
křížem, že bys ho musil nésti po celý svůj život od kolébky až
ke hrobu, kdybys byl na př. jako sv. Servulus po celý svůj věk
mrzákem a žebrákem: jednou vzalo by přece tvé utrpení konec
a ty bys řekl na kraji věčnosti: »To všecko bylo jen maličko.<
Kdybys oplýval radostmi tohoto světa po celý svůj život od ko
lébky až ke hrobu; kdyby se podobal tvůj život věčně čisté
a usmívavé obloze krajin východních, které nikdy nekalí ani sebe
menší mráček neb obláček: jednou byl by tvým radostem přece
konec a ty bys musil zvolati na kraji věčnosti: »To všecko bylo
jen maličkola Ale kde jest na světě radost, aby nebyla kalená
žalosti, aby trvala nezkalená jen jediný den? Avšak radost, která
jest připravena spravedlivým na onom světě, nevezme nikdy konce;
té radosti nikdo neodejmc od nich; té radosti nezkali jim žádný
zármutek, žádné protivenství, žádná bolest, žádná slza, poněvadž
těchto věcí v nebesích nebude.

* *
*

Porozuměli jste, nejmilejší, dnešnímuvmému naučení, že vše
liké utrpení vezdejší přivádí k blaženosti? 'Le kříže,“které dopouští
na nás Pán Bůh, naplňují nás vnitřní radostí a zjednávají nám
čistou a věčnou radost u Boha, a to tím větší, čím více zde na
světě trpíme? , pamatujtež tedy na toto dnešní naučení, kdy
koli vás obklíčí zármutek a protivenství! Ale pamatujte spolu, že
zármutek se obrátí v radost pouze a jediné spravedlivým, t. j.
těm, kdož se hledí povznésti ku spravedlnosti upřímným pokáním
anebo cestou spravedlnosti již kráčejí. Pročež přičiňme se všickni,
bychom nabyli spravedlnosti před Bohem a v ní statečně setrvali,
bychom (jak stojí v dnešní modlitbě církevní), co křesťanskému
jménu odporuje, zavrhli, toho pak, co jménu tomu sluší, násle
dovali. Pak nám bude vezdejší utrpení branou k blahoslavenství
a zármutek náš obrátí se v radost. Amen. KlementMarkrab.



Neděle IV. po Velikonoci.
(Homilie.)

() účincích Ducha Svatého.
>Ncodejdu-li, nepřijde kvám Utěšitel.—.

Jan 15, 5—7.

Nejmilejší! Co činí každý dobrý otec, jenž má nedospělé
dítky a předvídá brzký konce svého života? Jestit' přední péči
jeho, by dítky jeho, až osiří, nebyly opuštěny, ale měly člověka,
jenž by jim nahradil otce. Každý dobrý otec opatří svým ne
dospělým dítkám spravedlivého a pečlivého poručníka. A aj! po—
dobný poměr, jako mezi otcem & dítkami, byl mezi Pánem Je
žíšem a Jeho učenníky. Není tudíž divu, že Pán Ježiš, předvídaje
konec Svého života pozemského, nechtěl nechati Svých učenníků
jako sirotků, ale slíbil jim zástupce Jemu rovného, Utěšitele Ducha
Svatého. Není také divu, že mluvil Pán Ježíš o Svém budoucím
zástupci dosti obšírně. Mělit' poznati učenníci vlastnosti a účinky
Ducha Svatého prve, než by na ně sestoupil. Však i nám jest za—
potřebí znáti vlastnosti a účinky Ducha Svatého, bez něhož lichá
jest ctnost všeliká. Slyšme tedy, co vypravuje Pán Ježíš o Duchu
Svatém v dnešním sv. evangeliu.

Pojednání.
1. »Za onoho času řekl Pán Ježiš učenníkům svým :Jdu k tomu,

kterýž mne poslal, a žádný z vás neptá se mne, kam jdeš? Ale
že jsem vám mluvil ty věci, naplnil zármutek srdce vaše. Však já
vám pravím pravdu. Jestiť vám užitečno, abych já odešel. Neboť
neodejdu-li, nepřijde k vám Utěšitel; paklif. odejdu, pošlu ho
k vám.—: Jan 15, 5—7. \

Hle, učenníci Páně byli zarmouceni, uslyševše, že Pán brzy
od nich odejde., A proč se rmoutili? Poněvadž se domnívali ne
právě a bludně, že budou po Jeho odchodu osiřelí. Proto jim
zvěstuje Pán Ježíš pravdu, že jim bude odchod Jeho k užitku, a
že nemají tudiž příčiny rmoutiti se z něho. Kdyby od nich ne
odešel, nepřišel by k nim s nebe Utěšitel, Duch Svatý. Ježíš
Kristus získal Svým věrným milost Ducha Svatého Svou smrtí
na kříži. Neslušelo by však, aby přijali učenníci Ducha Svatého,
dokud nedošel Kristus odplaty za Své hluboké ponížení. Mimo to
nebyli učenníci ani schopni ku přijetí Ducha Svatého, dokud ob
coval s nimi Pán Ježíš viditelně. Věřiliť sice pevně, že jest Ježíš
Kristus Bůh i člověk v jedné a to božské osobě. Ale poněvadž
měli Pána stále před sebou v Jeho člověčenství, ustupovalo Božství
Kristovo v jejich mysli jaksi do pozadí, byla víra jejich v Božství
Kristovo jaksi zakalena a seslabena. A přece musila v nich vzpla
nouti tato víra plným plamenem, měli-li přijmouti Ducha Svatého
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seslaného Kristem. Bylot' tedy zapotřebí, aby Pán ježíš s očí učen—.
níků zmizel, víru jejich očistil a zdokonalil a tak je uzpůsobil ku
přijetí Ducha Svatého.

Milí křesťané! Nemohli-li učenníci přijmouti Ducha Svatého,
dokud se drželi svého božského Mistra a Pána pouze s láskou
tělesnou, pozemskou: čím méně budou účastni Ducha Svatého ti,
kdož jsou zaujati hříšnou láskou k penězům aneb k rozkoším
těla, kdož jsou zaslepeni láskou k věcem pozemským! Napsalt
již moudrý Salomoun, Moudr. 1, 4. 5., »že Duch Svatý vypuzen
bývá od přicházející nepravosti, ani nemůže bydliti včlověku od
daném hříchuuz ASpasitel svědčí, »že svět nemůže přijmouti Ducha
Svatého, jelikož ho nevidí a nezná,<<jan 14, 17. Kdož tedy vidí
a zná Ducha Svatého? jenom ten, kdož nemiluje světa, ale Boha.
Pročež očištujme své srdce ode vší lásky nesvaté a budeme hodni
Ducha Svatého.

2. Pán ježíš, mluvě o Duchu Svatém dále, praví: »On pak
přijda, usvědčí svět z hříchu a ze spravedlnosti a ze soudu.
Z hříchu zajisté, že nevěřili ve mne; ze spravedlnosti pak, že jdu
k Otci, a již mne neuzříte; ze soudu pak, že kníže tohoto světa
již jest odsouzeno.: ]an 15, 8—11.

Nebudu vám vykládati, drazí v Kristu, tato slova Páně, ač
koliv se zdají býti nejasná. Připomenu vám raději ihned, kterak
se vyplnila, a ztoho poznáte jejich smysl. llle, Duch Svatý mluvil
ústy apoštola Petra kžidům na den letnic, a uvěřilo jich v ]ežíše
Krista tři tisíce. Ti všickni odřekli se hříchu, že nevěřili dříve
v ježíše. Tak uvěřilo brzy po seslání Ducha Svatého opět pět
tisíc mužů. Od toho pak dne šířila a šíří se víra Kristova ne
ustále ve světě. Duch Svatý usvědčuje svět z hříchu nevěry; do—
kazuje vnitřním osvícením, vnukáním, obměkčováním a povzbuzo
váním, že jest to hřích hříchů nevěřiti v Toho, jenž dokázal ne
omylně, že jest od Boha poslán, a že učení jeho jest pravé. —
ježíš Kristus, ač jest roven Bohu, ponížil Sebe Samého, stav se
poslušným Otce Svého až k smrti, a to k smrti kříže. Zádala
tedy spravedlnost, aby odešel k Otci, a již Ho neuzřeli učenníci
jeho. Musil býti za Své ponížení povýšen, za Své utrpení oslaven.
Ztéto pak spravedlnosti byli usvědčení židé skrze Ducha Svatého,
skrze zázračná znamení, v nichž sestoupil na učenníky Páně. Sly
šeliť z úst apoštolů, že jim poslal Ducha Svatého ]ežíš Kristus od
židů zavržený a že jest tedy pravý světa Vykupitel. -— Posléze
usvědčen jest svět skrze Ducha Svatého i ze soudu, že totiž kníže
tohoto světa již jest odsouzeno. Knížetem tohoto světa nazývá
Spasitel ďábla, protože ďábel opanoval svět aneb pokolení lidské
hříchem, k němuž svedl jeho praotce. ježíš odsoudil ďábla, zlomil
jeho moc nad člověčenstvem Svou smrtí, jelikož tak člověka vy—
koupil a syna dáblova učinil synem Božím. O tom pak přesvědčil
se svět skrze Ducha Svatého, když tento učenníky naplnil a syny
Božími učinil.

Trojím způsobem, jak ho naznačil Spasitel, působí Duch Svatý
na lidí po všecky časy, působí i na nás. Vlévá nám do srdce
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víru, naději a lásku. Nemáme-li těchto tří božských ctností, není
v nás Duch Svatý, nýbrž duch světa, jenž jest Duchem nevěry,
zoufalství a hříchu. Víra, naděje a láska přichází do srdce na—
šeho skrze posvčcující milost Ducha Svatého, tato pak uděluje se
nám ve sv. svátostech. Nuže přijímejme často a náležitě sv. svá—
tosti, a bude přebývati v srdci našem skrze víru, naději a lásku
Duch Svatý.

15.Učennici chápali stěží, co jim vykládal Spasitel o účincích
Ducha Svatého. Vida to Pán Ježíš, řekl jim: »jcště mnoho měl
bych mluviti vám, ale nemůžete snésti nyní. Když pak přijde ten
Duch pravdy, naučí vás všcliké pravdě. Neboť nebude mluviti
sám od sebe, ale cožkoli uslyší, bude mluviti a, co má přijíti, zvě
stuje vám. Ont' mne oslaví; neboť z mého vezme a zvěstuje vám.
Všecko, cožkoli má Otec, jest mé; protož jsem řekl. že z mého
vezme a vám zvěstuje.a Jan 15, 12—15.

jak máme rozuměti, bratří milí, těmto slovům Kristovým?
Když měl naučiti Duch Svatý učenníky všeliké pravdě, mohli
bychom se domnívati, že je snad Kristus Pán všeliké pravdě ne—
naučil. Ale není tomu tak. Kristus Pán vštípil Svým učcnníkům
jakožto budoucím učitelům národů všelikou pravdu spasitelnou.
Ale mnohou pravdu nemohl jim vštípiti, leč jako símě. Símě po
třebuje jistého času, by mohlo vzklíčiti, vyrůsti a rozvinouti se
v bylinu, kteráž časem svým vzkvete a užitek přinese účinkem
slunce a vláhy nebeské. Tak mohla také mnohá pravda zjevená
Kristem teprv postupem času náležitě se vyjasniti, vytříbiti a vy—
užitkovati, k tomu pak bylo třeba působeni Ducha Svatého. Duch
Svatý měl zúrodniti, co Kristus do srdce Svých učenniků zasil. Aby
se však nedomýšleli učenníci, jakoby je měl učiti Duch Svatý ně
jakým novým pravdám, osvědčuje jim Pán Ježíš důrazně, že Duch
Svatý bude jim zjevovati vše z majetku Kristova, jako Kristus
zjevil jim vše z majetku Boha Otce, že je bude v učení Ježíše Krista
pouze utvrzovati.

Tak jest, drazí v Kristu! Duch Svatý dovršuje dílo Kristovo
v nás; osvěcuje nás, bychom pravdám křesťanským rozuměli, po
siluje nás, bychom byli o nich přesvědčeni, povzbuzuje nás, bychom
ty pravdy milovali a podle nich živi byli. je-li tomu tak, budeme
míti ducha Kristova aneb smysl křesťanskýjen tenkrát, budeme-li
míti Ducha Svatého, jakož svědčí sv. apoštol Pavel, řka: >My
jsme přijali Ducha, kterýž jest z Boha, protož máme i smysl
Kristův.< [. Kor. 2, 12. 16. Protož nadarmo nazývá se dobrým
křesťanem, kdo Ducha Svatého nepřijímá, kdo sebe neposvěcuje
modlitbou, sv. svátostmi a kázní církevní.

* ' *:;

Výkladem dnešního sv. evangelia vnikli jsme, milí kře
sťané, v tajeplnou dílnu Ducha Svatého, kterouž Pán a Spasitel
náš ježíš Kristus zřídil a Církvi Své zůstavil ku spáse člověčenstva.
Duch Svatý dokonává dílo Kristovo v nás; vlévá nám do srdce
milost posvěcující a s ní zároveň víru, naději a lásku. Musímeť
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arci, chceme-li zkusiti sami na sobě tento účinek Ducha Svatého,
srdce své ode vší lásky nehodné očistiti a milost Ducha Svatého
vážíti ze studnic Kristem zřízených a v lůně samospasitelné Církve
chovaných. Duch Svatý rozlévá se sv. svátostmi. Dejž Pán,
abychom chodili pilně k těmto studnicím spasení a vážili z nich
vodu vskakující do života věčného. Amen. KlementMarkrab.

Neděle V. po Velikonoci.
Modlitba je nutná a užitečná.

»Budete-li zač prositi Otce ve jménu
mém, dáť vám.< Jan 16, 23.

Dnešní sv. evangelium poučuje nás, jak je nutná a užitečná
modlitba pro křesťana. Modliti se k Bohu je zákon každému
člověku do srdce od Stvořitele zapsaný. již pohané plnili tuto
povinnost, neboť všude měli oltáře s obětmi a modlitbou spojeny.
Modlitba je okrasou lidské důstojnosti a ten člověk, kdo jí opo—
míjí, hluboko klesá vtěto přednosti před ostatními tvory.

jeden francouzský důstojník dostal se v Africe do zajetí.
Po šesti měsících neslyšel od svého strážce jiného slova než »kře
sťanský pse.< Proč mne tak zoveš, odvětil mu konečně. jsem sice
tvým vězněm, ale jsem přece člověkem a vzdělanějšim, nežli ty.
'_l“yže's člověk? děl mu na to s pohrdáním mohamedán, tys pes.
Sest měsíců jsi již zajatým, ale já tě ještě modliti neviděl a pak
tě nemám psem zváti.

Věru tvrdá to byla slova, ale pravdivá, neboť jen zvířata ne
konají modliteb.

Modliti se —- Bůh napsal do srdce. Náš Spasitel mimo to
často povzbuzoval, přikazoval modliti. On děl: »Proste a bude
vám dáno.c Mat. 7, 7. »Bdětc a modlete se.< Marek 13, 33. On
Sám dal nám tu nejkrásnější modlitbu: »Otče náš.:

A proto modliti se, vroucně se modliti je první povinností
křesťana.

Modlitba je nutná a užitečná. O tom budemednes
v krátkosti pobožně rozjímati. Slyšte mne pozorně ve jménu
Páně.

Pojednání.
Pozorujeme v přírodě, že zvířatům Tvůrce a Zachovavatel

světa všude potravu a ostatní životní potřeby přichystal. Tráva
na lukách, listí na stromech, šťáva květů, housenky, červi a různí
živočichové jsou pokrmem zvířat. Ona mají hotovou krmi v ku
chyni přírodní vždy pohotově. Jen člověk namahavou prací je
nucen potravu si opatřovati a uměle upravovati. Chléb je sice
dar Boží, ale jen prací lidskou vyzískaný. Sv. apoštol dí: »Kdo
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nepracuje, at' nejm V tom však je patrna přednost člověka před
nerozumnými tvory. A v ní spolu poznáváme, proč o vyšší dary,
o duševní potravu, které potřebujeme, modlitbou žádati musíme.
Tělesný pokrm dobýváme si prací, duševní opětně
modlitbou.

Přednost lidská vězí v duševním životě, ve vědomí o sobě
samém. Kdo to pravé vědomí má o sobě, hned poznává, že je
závislým. Závislými jsme v ohledu tělesném na přírodě, v du
ševním na Bohu. A toto vědomí, že na Původci všech věcí zá
visíme, jest již náboženství, jest již modlitba. Modlitba jest
proto nutná. Jí obcujeme se svým Bohem; jí zachováváme si
víru v Neviditelného, naději na Jeho přízeň, lásku Jeho dobroty.
Modlitbou vyznáváme, že jest On nejen Stvořitel všeho, ale Dárce
a spolu Otec náš. Modlitbou spojujeme viditelný svět s nevidi—
telným a tak sebe samy povznášíme do věčnosti. Proto při
podobňuje se modlitba dýmu z kadidla, který od země k nebesům
se vznáší

Bůh má na ní zalíbení, nebot“ my v ní dobrovolně, svobodně
k Němu se obracíme a tak Jeho dobrotu vybízíme, aby nám
hojnost nebeských darů propůjčila.

Nic nesmí nás odstrašovati, jestliže modlitba naše jest bez
výsledná. Bůh je vždy hotov pomoci, ale my nejsme přečasto
schopni tuto pomoc obdržeti, zvláště tehdy, je-li duše naše po—
zemskými žádostmi zatemněna. Bůh jest nejvýš moudrý, ví, co
každému prospívá nebo škodí.

Když však prosíme Boha u vědomí své závislosti na Něm,
oddáni do Jeho vůle, která běh života našeho vede, potom nikdy
neprosíme nadarmo.

Nesmíme však zapomenouti na to, že jediné modlitba konaná
ve jménu Ježíše má tu zázračnou moc, že nalézá u Otce nebe—
ského vyslyšení. Výslovně tak děl Spasitel: »Budete-li zač prositi
Otce ve jménu mém, dáť vám.: '

A proč? V Něm a skrze Něho je učiněno, co všemohouc
nost Boží a milosrdenství v lidstvu působí. On vyšel od Otce
a přišel na tento svět, aby v lidstvu nový život vsadil a odešel
k Otci po smírné oběti. Božské zalíbení na lidstvu, požehnání,
které mu Bůh dává, veškerý styk Boha s člověkem má svůj zá
klad v Ježíši Kristu. Proto děl: »Otec sám miluje vás, protože vy
jste mne milovali a uvěřili jste, že jsem od Boha vyšel.< Jan 16, 27.

Vzýváme-li Boha Otce v tom pokorném a spolu radostném
přesvědčení, že naši nehodnosti bude zpomoženo v té míře, v jaké
si osobujeme zásluhy Kristovy, pevně v Něho věříce, modlíme se
ve jménu Ježíše. Pak také radost z této modlitby je dokonalá.
Není to radost pozemská, smyslná, nýbrž duševní.

V ní právě jest obsah modlitby křesťanské. To jest modlitba
křesťana spořádaná. Statky Vezdejší, radosti tohoto světa nemají
býti nikdy předmětem modlitby. Bůh na ně ohledu nebe'ře, neboť
jsou pomíjející a neuspokojují. Za to radosti duše, totiž: mírnost,
trpělivost, spravedlivost, čisté srdce jsou vždy od Boha vyslyšeny,



—397—

neboť tyto ctnosti tvoří radost dokonalou, která se po smrti ve
věčnou proměňuje.

Právě napsal tedy sv. Augustin: »Jen ten zná žíti, kdo umí
v pravdě se modlitix Pročež, nejmilejší, s týmž povznesením mysli
ruce spínejme k Bohu.

Modleme se, protože to jest naší povinností a lidskou dů
stojnosti. Velebíme Toho, z Jehož neskončené dobroty tu žijeme;
uznáváme Toho, který nás modliti naučil. Modleme se, aby mo
dlitba naše nám prospěla. Spokojenost srdce, trpělivost v ná
maze života budiž vždy předmětem naší modlitby. Modleme
se, abychom svého cíle, království Božího, za přispění Boží mi
losti dosáhli. Modleme se vždy ve jménu Spasitele svého, potom
od Boha vezmeme to, že radost naše bude dokonalá. Amen.

Vinc. Drbohlav, kaplan v Loukově.

Svátek nanebe vstoupení Páně.
Kdo se dostane do nebe?

»Pán Ježíš, když jim odmluvil, vzatjest
do nebe a sedí na pravici Boží.<

Mar. 16, 19.

Veliká a důležitá jest slavnost dnešního dne. Čtyřicátý den
po Svémzmrtvých vstání odchází Pán Ježíš před očima učenníků
tam, odkud byl před 33 lety v těle chudého děťátka sestoupil.
Jak smutný a traplivý byl Jeho příchod na svět v studené noci
zimní v chlévě Betlémském: a jak slavný jest Jeho odchod
v oslaveném těle vstupujícím do nebe, aby se usadilo na pravici
Boží! Veliké dílo vykonal Pán Ježíš na zemi, a proto veliká byla
iodměna Jeho v nebesích. Ale odměna tato Spasitelova jest,
moji drazí, pro nás lidi velikou důstojností. Jest Pán Ježíš pravý
Bůh a pravý člověk. Jako Bůh vždycky byl v nebesích,
vždycky seděl na pravici Boží: ale dnes vstupuje do nebe také
jako člověk, s lidským tělem, s celou lidskou přirozeností. První
člověk plamenným mečem andělovým vyhnán byl zráje, aaj dnes
povýšen jest člověk, potomek onoho vyhnaného, nade všecky an
děly až na trůn Boží. Jaké cti, jakého vyznamenání se tu dostalo
té slabé, křehké přirozenosti lidské! Ona sedí na pravici Boží,
andělé a všickni obyvatelé nebeští klanějí se jí. A proto jest
slavnost dnešní spolu největšímoslavením lid ské naší přiroz enosti

Ale na nebe vstoupení Páně má pro nás ještě jinou daleko
větší důležitost. Tím Pán Ježíš Své dílo Spasitelské teprv dokonal.
Clověk byl již smrtí Páně vykoupen, prolitím Jeho krve na kříži
usmířena jest spravedlnost Boží, zmrtvých vstáním Jeho smrt byla
_přemožena, ale vyk0upenému s Bohem smířenému člověku bylo
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nebe ještě zavřeno. »Nikdo nevstoupí na nebe jediné ten, který
sestoupil s nebe, Syn člověka: jan, 3, 13., pravil Pán ježíš k Ni
kodemovi. On jako Bůh sestoupil s nebe, a nyní jakožto první
člověk vrací se do nebe, a s Ním duše sv. praotců, které doposud
vpředpeklí trvaly. Tak Pán ježíš nám Svým na nebe vstoupením
teprv nebe otevřel, a tak vykoupení naše dokonal. »V domě
Otce mého jsou mnozí příbytkové, a jdu, abych vám připravil
místo; vezmu vás ksobě samému, abyste, kde jsem já, i vy byli.“
jan 14, 2. 3. A v tomto právě záleží, moji drazí, hluboký a pro
nás přeradostný význam dnešního svátku. Pán ježíš proto vstoupil
na nebe, aby i nám cestu do nebe ukázal, aby nám bránu ne—
beskou otevřel, kterou hříchy lidské zavřely. Před Ním žádný
člověk nepřišel do nebe, po Nčm ale pro každého jest nebe ote—
vřeno, kdo šťastně vykonal cestu k nebi. A proto raduje se dnes
po celém světě Církev sv., nebot jaké větši štěstí, jakou větši
blaženost může si jen vymysliti člověk nad nebe? Pán ježíš ovšem
pro všecky lidi nebe otevřel, On pro všecky v nebesích připravil
místa ——ale ach mnozí lidé přece nenaleznou brány nebeské, ne—
naleznou toho mista jim připraveného, poněvadž nehledají, anebo
špatněhledají. Nebe jest odměnou a dává se jenom
těm, kdo te' odměny se učinili hodnými. Nejmilejší,jako
apoštolé za ]ežíšem do nebe jdoucím hleděli, když vyzdvižen jest
a oblak vzal jej od očí jejich: tak my dnes mysli i očí svých po
zdvihněme k nebesům, kdež náš Pán a Spasitel sedí na pravici
Boží, a pozastavme se v rozjímání při té otázce: Kdo se do
stane do nebe?

Pojednání.
Kdo se dostane do nebe?
Na tuto otázku odpovídám: Jen ten, kdo si toho za

sloužil. Ovšem žádný člověk nemůže si zasloužiti nebe v tom
smyslu, aby mu to byl Pán Bůh povinen dáti, jako si zaslouží
dělník mzdu za práci; nebot my jsme každé hnutí naše povinni
Bohu a Bůh nám není ničeho povinen, a mimo to žádný člověk
nemůže tolik učiniti, aby tak nevýslovnou odměnu si zasloužil.
Ale Pán Bůh přislíbil, že těm, kdo budou živi zde na světě tak
jak On poroučí, těm že dá království nebeské, a tohoto slibu Bo—
žího my se nyní držíme„řikajíce, že kdo činí to, co Pán Bůh velí,
ten že si nebe zaslouží, ten že má takřka na nebe právo, neboť
Bůh ve Svých slibech nejvýš věrný to přislíbil. Ale čím si, roz
milí v Kristu, můžeme tedy nebe zasloužiti? Dvojí hlavně jest tu
prostředek: Nebe jest l. odměna zásluh t. j. dobrých skutků, jež
člověk v tomto životě si shromáždil a 2. odměna utrpení, jež
zde pro Boha snášel. Dobrý bohumilý život a trpělivé snášení
všeho, co Bůh na nás dopouští, to jsou ty dvě cesty vedoucí do
nebe, které ovšem obyčejně musí každý člověk obě konati. Ku
konání dobrých skutků napomíná nás sv. Petr 2, 1, 10: »Bratří
více se snažte, abyste skrze dobré skutky jisté učinili své povolání
a vyvolení; tak zajisté bude vám dáno vjíti do věčného království
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Pána našeho a Spasitele ježíše Kristam A Pán ježíš Sám často
nás napomíná, abychom nehledali statků pozemských, ale pokladů
nebeských t. j. dobrých záslužných skutků si shromáždili. »Sklá
dejte sobě poklady v nebi, pravil k zástupům,kte1ých ani mol
ani rez nekazí, ani zloději nevykopávají a nekradou. : Ale jsou
mnozí lidé, kteří dle možnosti alespoň křiklavějších hříchů se vy—
stříhají, nikomu neubližují ani na cti, ani na jmění ani na těle,
kteří vůbec platí za poctivé, spořádaně lidi: ale kdybychom blíže
nahlédli do knihy jejich života, nalezli bychom ovšem tu stránku
hříchů málo popsanou, ale spolu onu druhou stránku, kde se
totiž zapisuji dobré skutky, prázdnou. Kdo zlého se varuje, ale
nečiní dle moznosti dobré, ten nekráčí tou pravou cestou k ne
besům. /náte, co učinil Páii ježíš onomu fíku na cestě, který měl
sice listí, ale nenesl ovoce? Prokleljej, tak ze usechnul tě hodiny;
a fíku tomu podobní jsou lidé, kteří také sice nenesou ovoce
jedovatého t. j. nchřeší, ale přece nenesou ovoce zdravého. Znáte příběh
o boháči a Lazaroviř Boháč také nezabil nikoho, neoloupil, ne—
ublížil nikomu, on 2 poctivě nabytého jmění byl živ podle chuti
těla svého — ale že nečinil nic dobrého, že Lazarovi ani almužny
nepodal, proto praví o něm Spasitel, umřel a pohřben jest v pekle.
>Varuj se zlého a čiň dobré, a to jest tedy, rozmilí v Kristu, ta
první cesta, to první pravidlo. A druhá cesta k nebi, po které
také každý člověk na krátko nebo na dlouho musí kráčeti, jest
cesta utrpení a časných svízelů a bolestí. Vždyť Kristus Pán
Sám oSobě pravil učenníkům jdoucím do Emaus: »Zdaliž nemusil
Kristus trpěti & tak Vjíti do Slávy SVéP< A jako Pán ježíš skrze
utrpení a bolestnou smrt došel slavného vzkříšení a nebeské slávy
na pravici Otce, podobně i apoštolé a tisíce jiných svatých po
cestě utrpení kráčeli za Svým Pánem a Mistrem, a jak mnozí
z nich sami nám svědčí, jest tato cesta nejkratší a nejbezpečnější
ze všech cest vedoucích do nebe. Tak kázal sv. Pavel, že mu—
síme skrze mnohá soužení vcházeti do království Božího Sk. ap. 14,
21, ten sv. Pavel, který sám o sobě říci mohl, že více trpěl, než
všickni ostatní, ačkoliv i s jeho zásluhami nemohli se rovnati zá
sluhy žádného z apoštolů. Ale. nejmilejší, zdali pak každým trá
pením, které nás potkává, můžeme si zasloužiti radost nebeskou?
Č) nikoliv. Vzdyt i král Herodes, jenz dal pobiti nemluvňátka
okolo Betléma mnoho potom trpěl, nebot tělo jeho za živa od
červů jest sežráno, a přece to jeho utrpení nemůžeme mu počítati
za zásluhu. Záslužné velmi jest především to utrpení, které člověk
snáší pro spravedlnost, nevinně, pro Boha. »Blahoslaveni jste,<
pravil Pán ježíš k apoštolům, »když vám lidé protivenství činiti
budou, lhouce všecko zlé o vás pro jméno mě.—<»Blahoslaveni.
kteří protivenství trpí pro spravedlnost, neboť jejich jest království
nebeské: Mat. 5,10.11. Takové protivenství pro spravedlnost
trpěli apoštolé, všickni mučenníci, trpí doposud mnozí prav1 násle
dovníci Kristovi. Ale každé trápení, každá bolest, každý zármutek,
který člověka zde na světě potká, atsi již jeho vinou nebo ne
může se státi záslužným pro království nebeské, může nám pro—
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spěti na cestě k nebesům, pakliže to se srdcem kajícím, se srdcem
pokorným a do vůle Boží odevzdaným snášime. Dotkne-li se tě
tedy, bratře, sestro vKristu, nějaká rána, zeptej se nejprve svého
svědomí, neni-li to zasloužený trest na tebe; a at“ti svědomí řekne
tak neb onak, obětuj svou úzkost, svou bolest jako pokání za
hříchy své, přijímej ochotně z ruky Boží každý kříž, každou nemoc,
za všecko děkuj Bohu, a pak se i na tobě vyplní, co praví sv
Pavel 0 vyvolených Božích, že milujícim Boha všecky věci pro
spívají k dobrému, pak se budeš moci i ty těšiti slovy Písma sv.:
»Víme, že nejsou rovná utrpení tohoto života budoucí slávě, která
zjeví se v nása

Rozvažujte tedy, nejmilejší, obzvláště dnes, co jest tato země,
co jest náš pozemský život, co všecky statky a rozkoše na světě,
pro které lidé obyčejně všecko činí, všecko strpí, všecko i duši
obětují: rozvažujte dále, co jest nebe a život věčný. o který lidé
tak málo dbaií, a pro který by Často ani tolik pracovati a trpěti
nemusili, jako pro lecjakou hříšnou rozkoš světskou: rozvažte
dále, jak málo na nás Pán Bůh žádá, aby nám dal odměnu ne
výslovnou: za krátké přemáhání věčné nepomíjející poklady, za
krátké utrpení věčnou radost. Vy nebuďte mezi těmi pošetilci,
kteří pro tělo zahubUJí duši, pro krátkou časnou rozkoš připravují
se o nebeskou blaženost a chystají si věčnou muku: Vy učiňte
dnes ten pevný úmysl, že budete i dobrými záslužnými skutky
i trpělivým snášením všech soužení pojišťovati si vyvolení v ne
besích.

A jako oči apoštolů byly dnes k nebesům obráceny za je—
žíšem, tak dokazujte vy celým životem, že nejste pro tuto zemi
živi, ale pro nebe, že, jak dí sv. Pavel, sice po zemi chodite, ale
obcování vaše jest v nebesích. A budou-li takto vaše myšlenky
i skutky vždycky hvledětido nebe, i vám v hodinu smrti dostane
se štěstí, jako sv. Stěpánovi, i vy budete viděti nebesa otevřená
a ježíše sedícího na pravici Boží, a i vaši duši přijme On do
Svých rukou a do Své radosti. Amen. “Han HGIČÍk.

Neděle Vl. po Velikonoei.

Možno-lí se bez přestání modliti?

»Bud'te opatrní a bděte na modlitbách.<
I. Petr 4, 7.

Náš vlastní rozum uznává, že povinni jsme se modliti. Roz
jímáme—li,že Bůh jest náš Stvořitel, náš Pán a zákonodárce, že
vše, co jsme a máme, od Něho pochází, že bez něho nic nejsme:
to rozjímání nutí nás, abychom v nejhlubší pokoře Bohu se kla
něli, Jemu za obdržená dobrodiní děkovali a jej prosili, by nám
nyní i budoucně v potřebách našich pomoci Svou přispěti ráčil.
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A poněvadž se při tom upamatujeme, že darů Jeho často zle uží
váme, neb jeho svatá přikázaní přestupujeme, tu lítost v nás se
vzbudí, že voláme: Odpusť nám naše viny, netresci nás dle spra
vedlnosti Své, ale smiluj se nad námi podle milosrdenství Svého.
Pozorujíce, že všichni lidé jsou naši spolubratři, jež milovati máme,
že tytéž, jako my, mají potřeby a my často jim pomoci nemůžeme:
tu též za ně zkřesťanské lásky Boha prosíme. — To vše, drazí
v Kristu, slovem jedním jest se modliti. Samisnadjste
již na sobě zkusili, že dobře zřízená modlitba velmi užitečná jest,
že nás hříchu chrání, že v úzkostech, protivenstvích a strastech
tohoto života nás útěchou naplňuje. Vím, drazí v Kristu, že vy
.zde shromáždění všichni se modlíváte a rádi se modlíváte. Než
v dnešní sv. cpištole praví sv. Petr: »Bděte na modlitbách.<=
A Kristus Pán praví: »Potřebí jest vždycky se modliti a neustá
vati.< A sv. Pavel píše: »Bez přestání se modlete.< Snad slova
tato divná a nemožná se vám zdají? Proto já dnes vám zodpovím
otázku, je-li možno bez přestání se modliti.

Pojednání.
Někteří křesťané ovšem chybně se domnívají, že modlitba

pozůstává pouze vtom, jisté modlitby říkati, ku př.: Otčenáš,
Zdrávas Maria, konati pobožnost sv. růžence, neb z modlitebních
knížek jisté modlitby předčítati. Takovým způsobem ovšem ne
možno by bylo bez přestání sc modliti, poněvadž překáželo by
nám v tom vykonávání povinností jiných, povinností stavu a po—
volání svého. Tuť zajisté nemohl by rolník vzdělávati pole svoje,
obchodník vésti obchod svůj, řemeslník řemeslo vykonávati,
úředník úřad zastávati. Tut' nemohli bychom sobě ani pokrmu a
nápoje opatřiti. Pakli však, drazí v Kristu, ustavičnou modlitbou
vyrozumívá se pozdvižení mysli k Bohu při všech pracích, když
při všem, co konáme, na Boha myslíme, jemu všechny naše práce
obětujeme, všecko z lásky k Němu konáme ——tu ovšem možno
jest bez přestání se modliti. Sv. Pavel píše ku Koloss.: »Všecko,
cožkoli činíte v slovu neb skutku, všecko čiňte ve jménu ]ežíše
Krista, děkujíce Bohu a Otci skrze něho: ——a ku Korint.:
»Protož, buď že jíte neb pijete, neb něco jiného činíte, všecko
k slávě Boží čiňtex ——Hle, drazí v Kristu, to značí ustavičně se
'modliti! Nebude nám tedy možno bez přestání se modliti? Ovšem,
a to po celý den.

Když ráno se probudíte a z lůžka povstanete, poklekněte
a aspoň krátkou modlitbou za ochranu minulé noci Bohu poděkujte
a za ochranu nastávajícího dne poproste. Nemyslete, že k tomu
dlouhých modliteb zapotřebí jest. Slyšte, co praví Kristus Pán
u sv. Matouše: »Modlíce se pak nemluyjennnoho, jako pohané:
neboť se domnívají, že by v mnoliérnr'mluveníchýlí vyslyšení; ne—
přirovnávejte se tedy jim; vít“Ote'c Váš„ čeho/'jeshvám potřebí
prve nežli byste ho prosilix ' '
Rádce duchovní. \ 26
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Přistupujíce pak ku práci povolání svého, obětujte ji Bohu,
prosíce jej, by zdaru práci vaší udělíti ráčil, pak horlivě a bedlivě
pracujte. »Všecko k slávě Boží čiňte,<<praví sv. Pavel Chtějíce
pak občerstviti tělo své pokrmem a nápojem, před i po jídle
modlete se, dle slov apoštolových: »Bud' že jíte nebo pijete,
všecko k slávě Boží Člňtexx Ze již první křesťané tento chvali
tebný zvyk zachovávali, soudí sv. Lukáš, řka: »Na každý den
přijímali pokrm s veselím a sprostnosti srdce, chválíce Bohaa
Též i Tertullian piše: >>\IeposaZUjemese za stůl, leč se pomodlíme,
aniž odcházíme od stolu, leč po modlitbě.:

Modleme se též, když po skončené denní práci ku odpočinku
odebrati se chceme, poručme se modlitbou do ochrany Nejvyššího,
abychom nastávající noci klidně odpočívali s Kristem v pokoji.
Mimo to máme za celý den častěji příležitost k Bohu mysl svoji
pozdvihnouti, v chrámu Páně, spatříme-li kříž, obraz bl. Panny
Marie neb jiných svatých. Nemůžeme se tedy celý den modliti?
Však i při prácech povolání svého, bud'to že sami, neb s jinými
pracujeme, totéž činiti můžeme. Nač pak myslíváme častěji při
práci? Co mluvíváme;> Nejsme—ližpři práci často netrpěl vi, nevrli,
když se nám práce dobře nedaří? Tut' se snadno stává, že mnohý
nevrlá slova, zlobivá, proti práci neb spolupracujícím vyslovuje,
zlořečí a proklíná. Nestává se též, že i při práci nečistá myšlení,
tělesné žádosti v nás vzniknou a že se v nich mnohý dobrovolně
kochá a zalíbení má? Nepřihodí se často, že i nečistá slova se
mluví a oplzlé písně zpívají? Nestává se často, že při prácech
bližní bývá zlehčován a jemu na cti utrháno? A není nám možno.
místo těchto nedovolených, hříšných myšlení, žádosrí, slov a
skutků ——na Boha, na Jeho neskončenou lásku k pokolení lid
skému, na jeho sv. zákon, sv. přikázani, na svoji věčnost a jiné
pravdy spasitclně mysliti, Boha v myšlenkách prositi, chváliti a
velebiti? Neni nám možno se spolupracujícímiopočestných věcech
mluviti, neb snimi o božských věcech rozmlouvati? Neumíte
žádnou duchovní píseň zpívati? Nevíte nic dobrého a chvaliteb
ného o svém bližním, abyste to jiným vypravovati mohli?

Hle, drazí v Kristu, to vše i při práci činiti můžete a to či
níce, modlíte se. Tak vyplníte, co sv. Pavel píše Kolos.: »Slovo
Kristovo přebývejž ve vás hojně, ve vší moudrosti učíce a napo—
mínajíce sebe samy žalmy, Zpěvy a písněmi duchovními v milosti
zpívajíce v srdcích svých Bohu. Všecko cokoli činíte v slovu neb
skutku, všecko čiňte ve jménu ježíše Krista, děkujíce Bohu a Otci
skrze něhou

Rovněž i v radostech i v zármutku se můžete modliti bez
přestání. Když radostí a rozkoší tohoto světa užíváme, upamatujme
se na Boha, z ]ehožto štědré ruky nám rozkoše i radosti plynou,
děkujíce jemu, požívejme jich střídmě, bychom nestřídmostí Boha
neurazili. »Radujte se,c píše sv.. Pavel, »v Pánu vždycky, opět
pravím, radujte se. Mírnost vaše známá bud' všechněm lidem..
A k Tessal. píše: »Vždycky se radujte, bez přestání se modlete;
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ve všech věcech díky čiňte, neboť to jest vůle Boží, Krista ježíše
a všech nása

I v zármutku se bez přestání modliti můžete. Nepraví to
zřetelně sv. jakubP: »jestli kdo z vás v zármutku, modliž se;
pakli jest dobré mysli, prozpěvuj.< jsouce tedy v zármutku, vzpo
meňme sobě, že božská prozřetelnost vše moudře řídí a spravuje,
že ani vlas s hlavy naší bez vůle Otce nebeského nespadne a že
každý kříž, každé protivenství nám ku spáse jest, pakli je trpě
livě a s odevzdaností do vůle Boží snášíme. Nereptejmc tedy
nikdy proti božské prozřetelnosti, nýbrž snášejme vše trpělivě.
Prosme Boha o ulehčení, však slovy Spasitele našeho: »Otče můj,
je-li možná, nechť odejde ode mne kalich tento, ne však jak já
chci, ale jak ty chceša ——a důvčrná modlitba ta vleje útěchu
v srdce naše. Modleme se také bez přestání v čas pokušení,
neboť modlitbou každému pokušení ku hříchu odolati můžeme.
Vždyť při modlitbě myslíme na Boha všudypřítomného, nejsvětěj—
sího & nejvýš spravedlivého, vmodlitbě s Ním rozmlouváme. Zda
tedy možno, abychom modlíce se, pokoušeni býti mohli?

Proto, drazí v Kristu, vštipmež slova sv. Petra do srdce
svého: »Buďte opatrní a bdětc na modlitbáchm Buďme opatrní
a modleme se vroucně k Bohu, bychom do pokušení neupadli.
»Především pak,<< pokračuje sv. Petr v dnešní sv. epištole, »spo—
lečnou mezi sebou lásku ustavičnou mějte, nebot“ láska přikrývá
množství hříchů.“ Společná láska k bližnímu jest ovšem jedno
z nejhlavnějších přikázaní zákona ježíše Krista, neboť Sám praví:
»Přikázaní nové dávám: abyste se milovali vespolek.< Tato spo
lečná láska k dosažení spasení věčného nevyhnutelně potřebná
jest. neboť kdo nemiluje, zůstává v smrti a láska přikrývá množství
hříchů. Kdyby mezi lidmi, drazí v Kristu, opravdová, křesťanská
láska panovala, jak mnoho hříchů by se zamezilo! Zda bylo by
slyšeti a viděti nesvornost, vady. různice, zda panovala by závist,
hněv a nepřátelství ve světě? Zdali by kdo bližního pomlouval
a jemu na cti utrhalř Hle, kterak láska pokorná množství hříchů
zamezí ! Neboť láska trpělivá jest, dobrotivá jest; láska nezávidí, ne
činí nešlechetně, nenadýmá se, není ctižádostivá, neVZpouzíse, ne
myslí zlého, neraduje se z nepravosti, ale raduje se pravdě, všecko
snáší, všemu věří, všeho se naděje, všeho trpělivě čeká. Dále dí
sv. Petr, komu zvláště tuto lásku proukazovati máme, řka: »Ho
stinní budte vespolek bez reptání.< Rovněž napomíuá sv. Petr,
aby každý v tom stavu, do kterého jej Prozřetelnost božská uvedla,
povinnosti stavu svého svědomitě, ku cti a chvále Boží vykonával,
řka: »Jedenkaždý, jakož přijal milost, vespolek si ji sdělujte, jako
dobří správcové mnohonásobné milosti Boží. Mluví-li kdo, mluviž
jako řečiBoží: jestliže kdo posluhuje, posluhuj jako zmoci, kteréž
uděluje Bůh, aby ve všem ctěn byl Bůh skrze ježíše Krista, Pána
našeho.:

Nás, drazí v Kristu, Bůh také do jednotlivých stavů povolal.
Někteří z nás jsou představení, jiní poddaní; někteří manželově
a rodičové, jiní synové a dcery; někteří hospodáři, jiní čeledínové.

26*
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Plňme věrně povinnosti, stavu svého, s tím úmyslem, abychom tím
poslušnost svou a lásku k Bohu dokázali, jiné k vykonávání po—
vinností svým příkladem povzbudili, aby naším dle přikázaní
Božích zřízeným životem ctěn byl Bůh, skrze Ježíše Krista, Pána

našeho. Amen. Frant. Čech, kooper. v Šaraíicích (Morava).

+336?—

Řeěi příležitostné.

Svátek svatého Jiří.
Viv

Buďme bojovníky Jense Krista.
>Pracuj jako dobrý bojovník Krista
ježíše.: .lí. Tim. 2, 3.

Konáme výroční slavnost k uctění našeho kostelíka & farního
patrona sv. jiří. 'jíž častěji 5 tohoto posvátného místa vylíčován
byl životopis tohoto světce. Proto jen nejdůležitější věci ze života
sv. jiří třeba připomenouti. — Svatý jiří žil ve 3. století. Po
cházel z Kappadocie v Malé Asii ze vznešeně rodiny. Dospěv za
mládence věnoval se vojenství za pohanského císaře římského,
Diokleciána. jako vojín vyznamenal se udatností a ctnostným
chováním, tak že brzy došel vysokých důstojenství. Když však
císař Dioklecián počal křesťany ukrutně pronásledovati, vzdal se
vojenských důstojnosti a vytýkal císaři neohroženě jeho ukrutnost
ku křesťanům. Císař se pokoušel sv. jiří k odpadnutí od víry
křesťanské svésti, a to nejprve líchocením a sliby, potom hroz
bami. Než nadarmo. Na vše odpovídal odhodlaně světec císaři:
»Co mi slíbuješ, tím pohrdám, a čím mně hroziš, toho se nele
kámlc I byl statečný vyznavač víry křesťanské do žaláře uvržen,
ku smrti odsouzen a sťat.

Pro svatý život svůj, pro svoje mučennictví'a též pro mnohé
zázraky, které se na jeho přímluvu staly, byl sv. jiří brzy jako
světec ctěn, ku jeho poctě oltáře a chrámy stavěny. Tak čteme,
že již papež Řehoř I. Veliký v 6. století dal v Rímě opraviti již
sešlý chrám sv. jiří.

Svatý jiří bývá obyčejně zobrazován jakožto vojín, sedící
na koni, a vráží kopí své do draka. Poblíže pak bývá na obraze
na modlitbách klečící žena. ——Dle výkladů učených mužů se tím
obrazem vyznačuje ochrana před pekelným drakem, o níž v osobě
oné ženy města a celé kraje sv. jiří prosily.

Svatý jiří byl vojínem. Rídil se však dle slov našeho Spa
sitele: »Dávejtež, co jest císařovo, císaři, a co jest Božího, Bohu.:
Mat. 22, 21. Byl udatný a císaři poslušný ve všem, co proti
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přikázaním Božím nebylo, pamatuje vždy. že »více sluší poslou
chati Boha, než lidím Skutk. ap. 5, 29. Byl věren přísaze císaři
učiněné, ale tak, aby neporušil slibu, který Bohu'a ježíši Kristu
na křtusv. učinil.— Byltě svatý jiří především vojínem
ježíše Krista. I my máme v životě svém býti vojíny,
bojovníky Ježíše Krista. —

Pojednání
již trpitel job praví: »Bojování jest život člověka na zemím

job 7, 1. Rozumíme tu duchovní, křesťanský boj. Rozjímajíce
o tomto křesťanském, duchovním boji, tážeme se:

1. Kdo jest naším vojevůdcem? SámPán ježíš
Kristus, jenž o Sobě pravil: »já jsem cesta, pravda a život.<<
jan 14, 6. On nás zve všechny pod Svůj prapor, volaje k nám:
»Pojďte ke mně všicknilc Mat. 11,28. jako ku jednotlivým učen
níkům Svým pravil, tak i nám platí slova ježíše Krista: »Pojd'
za mnou!<< Mar. 2, 14. následuj mne! — Náš nebeský voje
vůdce nás však hned též upozorňuje na práce, obtíže, strasti ve
službě Své slovy: »Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři sám sebe,
vezmi kříž svůj a následuj mne.< Mar. 8, 34.

Poslušnost jest nezbytnou podmínkou, vlastností dobrého
vojína. Tak i my musíme zachovávati rozkazů, přikázaní svého
nebeského vojevůdce. »Miluje-li kdo mne, řeč mou zachovávati
bude.< jan 14, 23. »Ne každý, kdož mně říká: »Pane Pane,
vejde do království nebeského.: Mat. 7, 21. jakožto ochranitel
kyni Svého učeníaSvých přiká/aní zřídil Pán ježíš na zemi Svou
Církev, ku jejímž prvním představeným, svat. apoštolům, pravil:
»Kdo vás slyší, mne slyší; a kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá.<<
Luk. 10, 16. O těch pak, kdož Církve sv. neposlouchají, víme,
že řekl Pán ježíš: »Kdo Církve neuposlechne, budiž tobě jako
pohan a publikán.<< Mat. 18, 17.

Dobrý bojovník ježíše Krista poslouchá tedy rozkazů, při—
kázaní Církve svaté.

Vojíni tím ochotněji následují, poslouchají svého vojevůdce,
když vidí, že první do boje jde, že s nimi a pro ně strádá a trpí.
A nás duchovní, božský vojevůdce ježíš Kristus »zkušený ve všem,
podobně nám, kromě hříchu.—xZid. 4, 15. »On pak raněn jest
pro nepravosti, potřen jest pro hříchy našec Is. 53, 5. Kdož by
nemiloval takového vojevůdce, kdož by se vzpěčoval postaviti pod
prapor jeho, kdož by nechtěl rozkazům, přikázaním jeho se po

drobiti? »ngdte ke mně všichnila »Okuste a vizte, jak libý jestHospodina „al. 33, 9.
Sv. jiří pod prapor ježíše Krista se postavil, pod Ním bo

joval, věrným zůstal až ku smrti mučennické. Pod tento prapor
postaveni jsme byli i my svatým křtem, zvolili jsme ježíše Krista
za svého Pána, za svého duchov. vojevůdce. Kdož byli u sv. biřmo
vání, opět tím více slíbiti měli, že víru v ježíše Krista vyznávati,
podle ní žíti .budou, že chtějí vždy býti věrnými bojovníky ježíše
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Krista. Dobrý vojín se nikdy nestydí za svého vojevůdce, za nej
větší čest si pokládá s nim rozmlouvati, nikdy se nestydí za svůj
prapor, nikdy ho neopustí. Dobrý křesťan nikdy se nestydí za
víru v ježíše Krista, nikdy se nestydí na modlitbách s Ním roz
mlouvati, k Nčmu do chrámu přijíti. jej ve velebné Svátosti při
jímati, s Ním na modlitbách rozmlouvati.

ježíš Kristus jest náš vojevůdce v duchovním boji.
Tažme se dále:
2. Proti komu máme jako křesťané bojovati?

Máme bojovati duchovní boj proti odpůrcům našeho spasení.
A z těch jest nejprvnějším ďábel, protivník lidstva od počátku,
jehožto »závístí přišla smrt na okrsek země,c Moudr. 2, 24., jejž
sv. Petr nazývá oprotivníkem naším, kterýž jako lev řvoucí ob—
chází hledaje, koho by pohltil.c 1. Petr 5, 8.

Dábel má ku zkáze naší mocné pomocníky. jednoho z nich
stále máme při sobě. jest to naše tělo s jeho žádostmi. Sv. Pavel
napsal: »Tělo žádá proti duchu, duch pak proti tělu: ty se za
jisté sobě vespolek protivíx Gal. 5, 17. Běda tomu, kdo tělu
svému vše povoluje, kdo dává vítěziti tělu nad duchem, kterýž
zákonem Božím sebe i tělo říditi má. »Nebo budete—li podle těla
živi, zemřete, pakli skutky těla duchem mrtviti budete, živi hu
dete.: ím 8. 13. Blaze však nám, když se říditi budeme dle slov
sv. Pavla: »Kteří pak jsou Kristovi, tit' ukřižovali tělo své s hříchy
a s žádostmi.: Galat. 5, 24. Proto tak snažně věřící napomínal
sv. apoštol Petr: »Nejmilejší, prosím vás, abyste jakožto příchozí
a pohostinní zdržovali se od tělesných žádostí, kteréž bojují proti
dušinr [. Petr. 2, 11. »Bratři, střízliví buďte.< I. Petr. 5, 8. Svatý
Pavel pak píše: »Smilství pak a všeliká nečistota nebudiž ani
jmenována mezi vámi, jak se sluší na svaté.: Ef. 5, 3.

jiní protivníci našeho spasení, kteřížnás obklopují, jsou zlí lidé
a svět se všemi jeho požitky a marnostmi. Před tímto zlým
světem nás varuje sv. Pavel slovy: »Nepřipodobňujte se tomuto
světula Rím. 12, 2., t.j. neřid'te se dle zlých, hříšných lidíajejich
zhoubných zásad. »Pomíjí svět a žádost jeho, ale kdo činí vůli
Boží, zůstává na věky.: I. jan 2, 17.

Ve Starém Zákoně za času syrského krále Antiocha svádění
a nuceni byli židé ku modlařství. Mnozí povolili, jiní však víře
své a přikázaním Božím věrni zůstali. V čele těchto byl kněz
Mathatiáš se svými syny. Když přišli vyslanci královi a svá—
děli je k modlářství, odpověděl Mathatiáš a řekl hlasem velikým:
»Byt všichni národové Antiocha uposlechli, aby odstoupili jeden—
každý od služby zákona otců svých a povolili přikázaním jeho:
já a synové moji poslušni budeme zákona otců našich. Buď nám
Bůh milostiv! Nenít nám užitečné; opustiti zákona a ustanovení
Božích.o I. Mak. 2, 19—21.

Tak, nejmilejší, i nám svět představuje rozličné modly a láká,
svádí k nim. Těmito modlami jsou hříšné požitky světa, těmito
modlami jsou statky, čest a důstojnosti tohoto světa, po nichž
tak mnozi nemírně, hříšně se pachtí; těmito modlami jsou roz—
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ličná, bludná, pozlátkou učenosti & svobody zdobená hesla. Ne
dejme se svésti ku klanění, ku sloužení modlám těmto. »Pánu
Bohu svému se klanětí a jemu samému sloužiti budeš.a Mat. 4,
10. Nedejme se svéstí zlým příkladem přemnohých. ——»Neníf
nám užitečné opustiti zákona a ustanovení Božích.: [. Mak 2, 21.
Neníť nám to užitečné obyčejně již na tomto světě, a hrozně
'škodné, zhoubné by to pro nás bylo na věčnosti.

Tak i svatý jiří pohrdl sliby, nelekal se hrozeb, když jej
císař Dioklecián k modlářství sváděl & donutiti chtěl. Pamatoval
na slova Spasitelova: »Co prospěje člověku, byt' všecken svět
získal, ale na své duši škodu trpělřa Mat. 16, 26. Svatý jiří ne
ohroženě podstoupil muky a smrt. Přemohl všechny zlé žádosti
"těla, světa i ďábla. Podle jeho příkladu máme těž proti těmto ne
přátelům své spásy statně bojovati duchovní boj.

3. A jakých zbraní máme v tomto boji uží
vati? Uživati musime zbraní duchovních. Touto duchovní zbraní
jest předevšim pevná víra v Boha vševědoucího, všudypřítom
ného. Vždyť praví sv. jan: »Totoť jest vítězství, které přemáhá
svět, víra naše. Kdo jest ten, jenž přemáhá svět, leč kdo věří,
že ježíš jest Syn Boží.a jan 5, 4—5. Tato pevná _víra v Boha
všudypřítomného, vševědoucího zachránila josefu Egyptskému či
stotu ve velikém pokušení. »Kterak mohu to zlé učiniti a hřešiti
proti Bohu svémuřx l. Mojž. 39,9. Tato víra zachránila šlechetnou
Susannu, kteréžto ode dvou vilných soudců, nesvolí-li ve hřích
s nimi, vyhrožováno bylo křivou žalobou. Bohabojná však Su
sanna nesvolila a statečně pravila: »l.épe jest mně bez skutku
upadnouti v ruce vaše, nežli hřešiti před obličejem Páně.: Da
niel 13, 23.

K této víře musí se družiti důvěra v Boha. Pán ježíš nás
povbuzuje: »Doufejtež, jáť jsem přemohl svět.— jan 16, 33. Cim
jest duchovní boj náš nebezpečnější, těžší, s tím větší důvěrou
utíkejme se v modlitbách o pomoc Boží. „»Bděte a modlete se,
abyste nevešli v pokušení.: Mat. 28, 41. Cim pak pokušení více
dotírá, tím více, tím rychleji metejme střely krátkých, zbožných
modliteb, povzdechů ku Pánu Bohu, ku Matce Boží, ku sv. an
dělu strážnému, ku svému sv. patronu.

Vzpomeňme si na známou událost z Písma svatého. David
vešel v boj s mocným nepřítelem, s obrem Goliášem. David
však důvěřoval v pomoc Boží. Vždyť pravil: »Hospodin, který
vytrhl mne z moci lva & medvěda, onť mne vysvobodí z ruky
Filistinského tohoto.a I. Král. 17, 37. Ku Goliášovi pak pravil:
„Ty přicházíš ke mně s mečem, s kopím a s pavezou, já pak
k tobě přicházím ve jménu Hospodina zástupůc I. Král. 17, 45.
A důvěra tato Davida nezklamala. S pomocí Boží přemohl obra.

Touto důvěrou v pomoc Boží máme býti naplnění v du
chovním boji proti nepřátelům naší spásy., Vždyť sv. Pavel na
psal: »Všechno mohu v tom, který mne posilňuje.c Filip. 4, 13,
A Pán Bůh nás posilňuje v duchovním boji našem. — Pán ježíš
nám ku posile zanechal vzácný pokrm a nápoj. — Víme, že
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vojíni k delšímu tělesnému boji potřebují posilnění pokrmem,
nápojem. — O tento pokrm a nápoj pro vojíny má se přede
vším vojevůdce starati. Bez pokrmu by vojsko jeho úplně vysí—
lilo, stalo by se k boji neschopné. — Nebeský náš vojevůdce,
]ežiš Kristus, zanechal nám zázračným způsobem Sám Sebe za
pokrm a nápoj v nejsv. Svátosti oltářní. »Kdo jí mé tělo a pije
mou krev, ve mně přebývá a já v něm.< Jan 6, 57 A když Pán
Ježíš s námi, kdož proti nám? ——Naopak však hrozi Pán ]ežíš:
»Nebudete-li jisti těla Syna člověka a pití jeho krve, nebudete
miti života v sobě,< jan 6, 54., to jest nebudete též v sobě míti
síly k odporování mocným nepřátelům vaší spásy.

Užívejme tedy častěji tohoto nebeského pokrmu ku posile
duší našich.

Tot jsou některé zbraně v duchovním boji našem.
4. A jaká odměna jest za šťastně dokonaný

boj tento? Slíbená časná odměna povzbuzuje vojíny ku sta
tečnému boji, tak že podstupujírozličné strasti, že se vydávají ne—
ohroženě v nebezpečí. Na to poukazuje sv. Pavel slovy: »Oni to
činí, aby porušitelnou korunu obdrželi, my pak neporušitelnoux
[. Kor. 9, 25. Ano! Neporušitelná koruna přichystána jest v nebi
všem věrným bojovníkům ježíše Krista. Vždyť pravil Pán ]ežíš:
»Slouží-li mi kdo, následujž mne, a kdež jsem já, tut i můj slu
žebník bude.“ jan 16. 26. Pán ježiš jest ve slávě nebeské ——
tam dostaneme se i my, budeme-li v duchovním boji tohoto ži—
vota vytrvali, zvítězlme-li v něm.

Protož následuj každý slov sv. Pavla: »Pracuj jako dobrý
bojovník Krista ježíše.: Il. Tim. 2, 3. Svatý Jiří jest nám v tom
vzorem. jako dobrý bojovník Ježíše Krista bojoval, v boji setrval,
v boji tomto též zvítězil. Pohrdl časnými věcmi, za to získal
království nebeské. '

Tak budme živi, bychom kdysi před svým skonáním se
sv. Pavlem mohli říci: »Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem do
konal, vlru jsem zachoval. Naposledy jest mně složena koruna
spravedlnosti, kterou mi dá v onen den Pán, spravedlivý soudcem
Il. Tim. 4, 7—8. Amen. Fr. Grydil, kaplan v Brušperku na Moravě.

Kázaní u příležitosti svatého biřmování.
Práce duchovního správce na vinici Páně.

»lá jsem sázel, Apollo zaléval, ale Bůh
dal vzrůst.< l. Kor. 3, 6.

Tato slova napsal apoštol národů sv. Pavel v 1. listě ku
křesťanům v městě Korintě. Zmiňuje se sv. Pavel 0 učenniku
jménem Apollo, jenž byl muž výmluvný a učený, kterýž prochá
zeje města, v nichž Pavel křesťanské Církve zakládaje jakoby
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stromky nasázel, prospěl mnoho křesťanům, ježto je výmluvností &
učeností svou utvrzoval ve víře, že ]ežíš jest zaslíbený Vykupitel
světa a tak jakoby byl stromky Pavlem nasázené zaléval. Když
pak vKorintě někteří křesťané klonili se více k Pavlovi, jiní zase
k Apollovi, dal jim apoštol Pavel tím listem naučení, že jak on,
tak Apollo jsou oba služebníci Kristovi, že hlásají totéž slovo
Boží, jako když zahradník stromy sází a zalévá, ale Bůh Sám že
jejich práci k dobrému prospěchu přivádí. Ten je smysl slov
Pavlových: »Já jsem sázel, Apollo zaléval, ale Bůh dal vzrůst.“

V podobném smyslu promluvím, moji milí osadníci, k vám
v tento veleslavný den, kdy přijmouti máte z rukou nejdůstojněj
šího arcipastýře svátost sv. biřmování, čili utvrzení Duchem
Svatým ve víře Kristově, abyste ji stále vyznávali a podle ní
živi byli.

Pojednání
l. Já jsem sázel:
»Já slovo Boží hlásal, Církve zakládalm dí sv Pavel. já

jsem sázel, mohu říci také já, ač z nejmenších sluhů Páně, a
nejen já, ale i moji horliví předchůdcové a pomocníci. My jsme
sázeli, my jsme vás skrze sv. křest do Církve Kristovy přiváděli,
vám slovo Boží hlásali, vás ve Škole i v chrámě v náboženství
Kristově vyučovali, vás při každé příležitosti ku křesťanskému ži
votu necht“ vhod či nevhod napomínali, o to prosili, proto
žehnali.

Sázeli jsme símě slova Božího —-- a s jakým prospěchem?
já mám dnes podati zprávu nejdůstojnějšímu arcipastýři o vašem
vzrůstu ve spáse. Těším se, že mohu říci. že slovo Boží u těch,
kteří vůbec v náboženství žijí, v dobré půdě se ujalo.

Návštěva kostela je dosti horlivá. Povážíme-li, že celá osada
čítá 3400 duší a že tento kostel, do něhož se 2800 lidí vejde,
v neděli a ve svátek při třech mších bývá v stolicích a zároveň
se stolicemi naplněn, je to úkaz dosti potěšitelný. Kromě toho.
každodenně při dvou mších bývá značný počet nábožných starců
a matron, kteří den co den mši svaté obcují.

Přijímání sv. svátostí času velikonočního letos utěšeně se
rozšířilo.

Spolek eucharistický a růženecký jsou uspokojující.
Křížová cesta za vzorného vedení pana kaplana bývá četně

provázena.
Naše májová pobožnost, již všichni zdejší duchovní střídavě

konají kážíce, předčítajíce a litanie loretánské se modlíce & k níž
nábožné ženy a dívky světlem a květinami přispívají, bývá velice
povzbuzující.

Naše veřejné slavnosti o vzkříšení Páně, o Božím Těle, jichž
se všichni stavové, úřadové a spolkové účastní, možno pro naše
malé město nazvati velkolepými.

Nábožné duše také oběti přinášejí na ozdobu tohoto chrámu
Páně. Mohu se našemu nejd. arcipastýři poehlubiti tam těmi se
dadly, jichž oprava stála 41 zl.; tu tou památnou lampou, jejíž



oprava stála 125 zl.; tamto novými korouhvemi za 47 zl. a ko—
bercem na stupních oltáře za 75 zl. -— vše to pořízeno během
3 roků sbírkami, obětmi, neboť příjmy kostela sotva na celoroční
bohoslužebné potřeby postačují. Kdož by upíral, že tato obětivost
v našem nebohatém kraji znamená vyznání víry, která ani duchem
času, ani nepříznivým vlivem světa, ani vlažností a zlými příklady
jednotlivců mýlíti se nedá! »Radujtcž se ztoho v Hospodinu

zžplesejte spravedliví a honoste se všickni ze srdce upřímného.:. 31, 11.
Řekl jsem, že mluvím hlavně o osadnících, kteří vůbec v ná

boženství žijí. Mám-liž promluviti také o jiných.> Num mihi di
cendum est de aqua neque frigida neque calida, sed tepida? -—
Sed praestat motos componere fluctus. Quid ad nos, qui extra
sunt? Nebudu dnešní radost & slavnost kaliti protivami, ale ra
ději řeknu: »Conňrma hoc Deus, quod operatus es in nobisx
Potvrdiž to Bože, což jsi způsobil mezi námi! Z. 67, 29.

2. Apollo zaléval.
Ten jest účel naší slavnosti, ten jest účinek svátosti biřmo

vání, při kteréžto jakoby biskup zaléval, co my jsme sázeli, skrze
jehož apoštolské ruce Duch Svatý potvrzuje, co křtem svatým a
křesťanským vychováním ve vás, milí biřmovanci, bylo započato,
byste víru křesťanskou stále vyznávali a podle ní živi byli. K tomu
vstoupil do středu našeho jako výmluvný, učený a zbožný Apollo,
milovaný arcipastýř, by jako věrný sluha a apoštol Páně učení
Kristovo svým mocnějším slovem ve vás potvrdil a Duchem Svatým
zúrodnil.

»Necht' tedy Vaše bisk. Milost vztáhne požehnané ruce své
na tuto štěpmci Kristovu, v níž jsme my, ač skrovnými silami sá—
zeli, a rosou sv. křižma a deštěm modlitby necht zaleje vštípení
toto. Necht' vyprosí s hůry dary Ducha Svatého: dar rozumu.
moudrosti, rady, síly, umění, pobožnosti a bázně Boží, by se símě
slova Božího v nich ujalo, zmohutnčlo, plevelem pohoršení a po
kušení těla, světa a ďábla udušeno nebylo, ale nad něj vyniklo,
rostlo, kvetlo & hojné ovoce ctností a dobrých skutků — spásu
duší vydávalolc

O to bude nejdůstojnější arcipastýř Boha prositi, tot“ jeho
touha a to se splní, když vy dobrou půdou budete, s milostí
Ducha Svatého svoje přičinění spojíte, slovo Boží a služby Boží
a sv. svátosti pokání a oltářní sobě zamilujete, a víry Kristovy
jako strom sloupu držeti se budete, abyste ,všem bouřím zlých
žádostí, společností, příkladů, bludnýchlřečí i knih statečně odolali.
K vašemu vynasnažení přistoupí pak milost Boží a dá vzrůst a
dobré ovoce snahám vašim.

3. Neboť, moji milí, vy dobře víte. když stromky nasázítev
pole vzděláte, semeno zasejete, že pak ničeho více činiti nemůžete,
než s trpělivostí očekávati vzrůst & zdar, čili ovoce a drahý užitek
a hojně požehnání, které jedině od Boha, všemocného Pána pří
rody, pochází. Také o vzrůstu a užitku duchovním platí slovo
apoštolovo: »já jsem rozséval, Apollo zaléval, ale Bůh dává vzrůst.
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Milost Boží, bez kteréž nic spasitelného k životu učiniti nelze,
musí nám napomáhati, pravé poznání, vnuknutí, přesvědčení, chtění
i dokonání v nás působiti. Bůh musí to dobré vštípení a osení
opatrovati, při bouřích pokušení a všelikých zkoušek ochraňovati
a k dozrání přivésti.

Proto se nejdůstojnčjší pan biskup před biřmováním i po
biřmování s vroucí modlitbou obrací k Bohu, od Něhož všeliký
dobrý dar a zdar pochází; proto vy sjeho apoštolskou modlitbou
spojte modlitby svoje a nejen dnes, ale i budoucně často se mo
dlívejte: »O Bože, který jsi srdce věřících osvícením Ducha Sva
tého vyučil, dejž nám v témž Duchu pravé věci smýšleti a z jeho
potěšení i posilnění vždy se radovati a s jeho pomocí ovoce víry
Kristovy přinášeti.a Amen.

Tomáš Fabian, bisk. notář a děkan v Březnici.

Promluva k novomanželům.

Manželství ——ráj.

Praotce Adama Pán Bůh do ráje postavil; Adam byl v ráji
a přece řekl Hospodin: »Není dobře člověku býti samotnému;
učiňmež pomoc podobnou jemu.“

Manželství v ráji stanoveno jest; do ráje má vésti; a to do
ráje zde, do ráje na věčnosti. Ovšem že syn, dcera, vykračujlce
z domu, opouštějí ráj mladistvého, bezstarostného života u rodičův;
neboť jakmile jdou od oltáře, připojí se k nim starost a neopustí
jich až do hrobu; nebo ni jeden ni druhý není již živ sobě, ale
straně druhé. Přece však slýchati jest, že není krásnějšího stavu
nad stav manželský, když se vydaří. Neboť jest v pravdě štěstím,
nalézti k sobě duši upřímnou, kteráž, neopouštějíc mne až do
smrti, věrně sdílí se mnou vše, radost i žalost. A aby se vydařil
a byl rájem, tomu ovšem musí rozuměti snoubenci sami; býti
moudří, rozumní, bohabOjní; neklásti na sebe požadavků neroz
umných, jichž by druhá strana splniti nemohla. ——Manželství má
býti ráj. Bude, když budou snoubenci plniti povinnosti:

a) k Bohu. Pročež nezapomínejte na Boha; modlete se
denně, ráno i večer; s Bohem začínejtc práci svou, s Bohem ji
skonávejte ; posvěcujte života svého; modlete se iza sebe. ——
Nezapomínejte i veřejně hlásiti se ku Pánu Bohu svému, navštěvu
jíce chrám Páně avyznávajice víru svou, ve kteréž jste vychováni
byli; jstet' děti katolických rodičů.

b) k sobě; jmenovitě co svaté přísahy se tkne, již tuto,
před oltářem Páně, ruku v ruce sobě složíte; byste vždy 5 dob—
rým svědomím, bez uzardění jeden druhému pohleděti mohl do
tváři;
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a c) ku bližnímu; a tu jsou první rodiče; byt samostatní,
nezapomínejte se nikdy nad povinnou úctou, již dítě rodičům pro—
kazovati má; a to s obojí strany; nebot požehnání rodíčův staví
dětem domy. Dítěti, jež ctí rodiče své, neda' Bůh zahynouti. —
Ale i k jiným bližním. t. j. zvláště k chudině; kdo rád almužnu
udílí půjčuje I—Iospodinua Pán Bůh mu to mnohonásob vyna
hradí. — Ejhle, budete-lí takto plniti tyto povinností, bude vám
manželství jistě rájem zde a povede vás do ráje věčného, byste
přijali korunu slávy. Amen. Monsign. Bohumil Hakl.

Promluva k manželům slavícím padesátileté
jubileum.

Vzácnou slavnost konáme dnes v této svatyni. Před padesáti
lety stáli zde právě v dnešní den dva lidé mladí, plni bujaré síly,
před tímto oltářem, aby sobě navzájem slíbili věrnost, lásku
& upřímnost po celý život. I dostáli slibu tomu úplně. Dnes pak
dokončivše padesátý rok svého šťastného manželství stojí opět
před oltářem tímto, aby po půlstoleté pouti života díky vzdali
Bohu za všecky milosti jim prokázané, aby pak zároveň o sílu
prosili ku další pouti & k tomu cíli dosáhli požehnání církevního.
S radostí převzal jsem úkol ten, s radostí nevýslovnou hledí na
vás upřímní přátelé, vaše dítky i vnukové, ano všickni, kdož vás
sem doprovodili. ajsou svědky vzácné vaší slavnosti. Vzácné
pravím; vždyť to milost Boží, dopřeje—ličlověku dožíti se padesáti
let; což teprve, dopřeje-li mu Pán ve Své lásce žíti padesát let
v stavu, jejž sobě byl zvolil, a to žíti v něm spokojeně, šťastně
& sloužiti tak Pánu Bohu a své vlasti. A této milosti se vám
od Pána Boha dostalo v míře přehojné.

Před padesáti lety byla budoucnost vaše zahalena rouškou'
temnou, nebyla vám známa stezka, kterak po ní budete kráčeti.
Dnes odhalena jest minulost vaše; známy jsou vám všecky dny
společného spolužití, dobré i zlé. O, jak dnes vzpomínka ta vybízí
vás k díkům Otci nebeskému. Kterak stařičké srdce vaše roze—
chvěno vroucí modlitbou ku Pánu, jenž vás vedl, kroky vaše
řídil. po celý život sílil, těšil, tak otecky miloval! Proto jste přišli.
do stánku jeho, abyste Mu vroucně poděkovali.

Jste umdlení od cesty své až ku dni dnešnímu, proto vám
podávám tuto berlu, abyste se o niopírali. Na ní jest křížek, abyste
na kříž ten pohlíželi v křížích, jež stáří s sebou přináší.

Pán nebeský vás zachoval při zdraví, on vámještě leta prodlouží.
Kolik vám jich dopřáno, tot', moji drazí, vradějeho. A proto přišli
jste žádat za další pomoc na-své pouti, na kteréž se budete
opírati o tuto berlu poutnickou, ale hlavněo to mocné požehnání,
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které padesátiletým manželům udílí Církev sv. Jest tedy dnešní
den netoliko dnem díků, ale i prosby za další šťastné dny života,
kteréž, aby byly prodlouženy, rozmnoženy, prosíte Pána vy, budu
prosití já a s námi všickni zde přítomní vaši příbuzní a přátelé.

jasní i pochmurní dnové byli vám za dobu padesáti let ve
společném žití údělem; ale vy jste zůstali povždy věrní Bohu
svému. Proto vás Bůh miloval, chránil vás, že jste se dočekali
dnešní své radostné slavnosti. jak rádi jste spěchávali do chrámu
Páně, pokud mi povědomo, každodenně. Svědkem jsou tato vaše
místečka známá v kostele. I přijímali jste z ruky Hospodinovy
všecko vděčně, dobre' i zlé. Vy jste byli vždy ctitcli blahoslavené
Panny Marie, ku jejíž slávě jste přispěli, dadouce obnoviti a okrášliti
tento její oltář. 'A tato pomocnice křesťanů pomáhala vám,
a s její přispěním vidíte zde své dítky vesměs dobře zaopatřené
a radujete se ze synů svých, totiž četných vnoučat.

A jak jste započali, tak také pokračujte i skončte v bázni
Boží, ve službě l-lospodinově a v důvěře v Hospodina; vždyt
kdo v Boha doufá, nebude zahanben na věky.

já pak jménem svým a všech zde přítomných účastníků
přeji vám, aby tato berla byla vám mocnou podporou v stáří
na pouti ku radostné věčnosti. Kéž se ještě dočkáte ve zdraví
své diamantové svatby! Kráčejte jako stařičký Simeon a Anna
5 Pánem ježíšcm v srdci, provázeni Matičkou Marií ku šťastné
věčnosti. V té at' uslyšítejcdnou slova Páně: »l—lle.služebníci věrní,
pojdte .a vládněte v království nebeském.: Amen.

Josef Baar, bisk. notář a farář v Putimi.

U předvečer pobožnosti májové.

Poutí k posvátným místům Maríanským.
»Táhniž mne; poběhncmc po vůni masti
tvých.: Pís. 1, 3.

Opět ocitli jsme se, nejmilejší, v předvečeru májovém; jest
zajisté dnes posledního dubna a zítra již uvítá nás první máj.

S radostí hledíme vstříc prvnimu máji; a s radostí hledí
vstříc i srdce nábožná, aby pozdravila po veškeren ten měsíc kvě—
tinu máje nejkrásnější, královnu máje, Marii Pannu.

Rok církevní podobá se zahradě, rozdělené ve 12 záhonů,
12 měsíců; každý záhon má své kvítí, jsou svatí a světice Boží;
ale jeden jest nejkrásnější, měsíc máj; a v něm královna květin,
růže nejvonnější — duchovní — Maria.

A opět podoben jest rok církevní hvězdnatěmu nebi; na něm
dvanáctero souhvězdí, planet; v nich hvězd bez počtu; jsou svatí
.a světice Boží; a mezi nimi jako královna pluje klidně a majestátně
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krásná ——milostná luna. Tot' Matka Páně. Kdo by nemiloval“
toho krásného, hvězdnatého nebe? Kdo nepohlížel rád ku stříbro
jasné, milostné luně.> Kdo nemiloval svatýchasvětic Božích? Kdo
ne nejblah. Pannu, Rodičku Boží? Kdo nekonal rád jeji svátky a
slavnosti?

Co divu, žeidnes sešli jste se hojněji než kdy jindy.> Ivítám
vás srdečně všecky ctitele a ctitelky Mariánské! a díky činím
všem ty nejupřímnější, že jste zase oltář té Matky naší společné
kvítím a světly tak bohatě ozdobili; Bůh budiž vám za vše hojným
odplatitelem !

O původu, významu, i o odpustcích, jakož i o záslužnosti té
pobožnosti já již jindy, a to kolikrát promluvil jsem; i chci dnes
pozornost vaši, rozmilí vKristu, obrátiti jinam, ku poutím Marian
ským. Milujet' lid náš konati pouti ku Rodičce Boží. I sem přišli
jste; jet' i náš milý chrám, zasvěcený narození bl. Rodičky Boží.
poutní místo Mariánské; vidíte, že každého roku připutují tisícové
poutníků v četných zástupech ku pouti karmelské. Tak učiňme
i my; věnujme jí tu kratičkou pouť, těch pár kroků sem, vybízí
nás Písmo svaté a i sama duše nábožná volá: Táhniž mne; za
tebou poběhneme po vůni mastí tvých; ano, půjdeme, pobčhneme
— táhniž nás!

Proto obrali jsme letos opět novou knížku kmájové pobož
nosti, _která vyšla v ]ihlavě na Moravě a má název: Matka Boží
a lid ČCSkÝš májové promluvy od P. Isidora Theod. Zahradníka,
řeholníka Strahovského v Praze, a schválená nejdůst. p. biskupem
Brněnským. jedná o poutích ku Rodičce Boží.

Mnoho jest mist poutních Marianských po vlastech česko—
slovanských; důkaz, že Bůh hojně milostí Svých na přímluvu nej
světější Panny Marie národu našemu udělil; lid dobrodiní těch
nezapomněl, tam putoval; tak povstala poutní mí.—ta; slušno,
abychom je v úctě chovali a není-li možno tělem, aspoň v duchu je
navštěvovali. Tak učiníme tento měsíc. Přicházejte!

1. Rád putuje lid náš ku poutním místům Marianským.
Ikteré dítě by rádo nešlo kmatce.> jet“ ona matka naše společná!
Putujme k ní zde, abychom k ní nalezli cestu jedenkrát, až Bůh
nás s toho světa zavolá.

jet“ veškerý život náš jedna pouť — vcškery cesty Páně,
i Matičky. Boží, i sv. apotolů byly tolikeré pouti, jež konali na
této zemi. Putujeme životem až ku hrobu.

Putovali křesťané již od nejstarších dob ku sv. místům, jež
Spasitel náš Ježíš Kristus. buď krví Svou, anebo i potem Svým
byl zasvětil: do jerusaléma, na horu Kalvarii, Olivetskou. anebo
do Betléma, Nazaretava jiná místa svatá; aneb kde i Mat-ka Páně
byla živa: anebo do Ríma, kde sv. apoštolové odpočívají. — Tak
i náš lid na místa Marianská, ku zázračným obrazům, anebo
sochám Matky Boží.

2. Pouti ty jsou velice užitečny a prospěšny, také záslužný;
proč?
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3) Cesta, obtíže. střídmost, půst — jsou pokáním za hříchy
naše; a mnohý, který doma nejde ku správě Boží, na místě
poutním spíše jde.

b) Jest pout“ neohroženým vyznáváním víry naší — katolické,
čehož třeba zvláště za dnů naších; neboť jen my, katolíci, ctíme
Matku Boží a svaté; a čím více se vzmáhá úcta Rodičky Boží,
tím více vzkvétá i sv. Církev katolická.

c) Budí se touha po sv. místě, zvláště v srdcích sklíčených;
jdout' na sv. místo, plna důvěry; když Bůh tolik jiných srdcí vy—
slyšel: tedy i jeho.

(1) Pobožnost & příklad tisíců jiných ——mocně působí.
c) Shledáme se býti dětmi jedné matky Církve — a jedné

Matky Boží.
f) A právě pro tyto oběti a tuto nábožnost jest jedenkaždý

více hoden, aby byl vyslyšán.
3. Ovšem konci se pouť v duchu sv. Církve; pobožně,

skroušeně, kajicně; ne pro rozkoš, zábavu nebo vyražení; ani se
nemají pro pout zanedbávati důležitější povinnosti; toho Církev,
ani Pán Bůh nežádá, jako: ošetřovati dítky, nemocné, pracovatí
na staré rodiče.

Příklady: Sv.v]an Nep. putoval do Staré Boleslavi; blah.
]an Sarkander do Censtochova; pražský arcibiskup jan Lohelius
každého roku se svým duchovenstvem konal pouť pěšky do Staré
Boleslavi; blah. Klement Hofbauer do Marie Zell. — Ejhle, tak
činili svatí!

4. Pročež i my rádi konejme, nejmilejší, pouti Mariánské,
rozumí se, kdo může; a zvláštěftuto kratičkou pouť sem každo—
denní. Mnohý dalekou pout“ konati nemůže; ale sem přijíti, tuto.
chvilku obětovatí. může. _

A kdo by ani sem nemohl, uctiž doma Rodičku Boží a
konej májovou pobožnost tím neb oním způsobem; ustanov si
a učíň, jak můžeš.

Konejme pout, putujme, přicházejme rádi ku Rodičce Boží,
abychom dobře věděli_cestu k ní; aby, až povolá nás Bůh, duše
naše věděla cestu a konala šťastnou pouť i tam ku Matce Páně,
ve slávě nebeské. Amen. Monsign.BohumilHakl.

() pohřbu jediného syna.
jest obraz v Církvi Boží, velice milý a oblíbený, a proto

i velice rozšířený; potkáváme se s ním téměř .v každém kostele
katolickém a zhusta ve zbožné, křesťanské domácností. A jest
vídati klečeti zhusta duše náb'ožné před obrazem tím; a mnohá
slza bolestná tu skane; &jsou zvláště matky, kteréž, když srdce
jejich zarmouceno jest, útěchy hledají před obrazem tím. A víte,
nejmilejší, který to obraz jest? Matka Boží bolestná! Ano, vypo
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dobněna právě v tom okamžiku, když božského syna jejího, jedi
ného, sňali s kříže a položili v lůno její. A nápis pod obrazem
tím, vyňatý z Písma: »Č) vy všickni, kteříž tuto jdete cestou, po
hleďte & vizte, je-li bolest, jako bolest má.: -- 0 v pravdě,
kdo by mohl na obraz Matky Boží bez pohnutí pohleděti? —

Avšak i v životě, rozmilí v Kristu, potkáváme se zhusta
s obrazem tím. Spasitel Sám, vcházeje do městečka Naim, potkal
se s ním. Mrtvý .totiž nesen byl ven, syn jediný matky své.
A Písmo dí, že Spasitel, uzřev ji, milosrdenstvím hnut jest. A při
stoupiv, Sám těšil ji, řka: »Neplačiž;c věda, co učiní a jak po
těší i.

][ zde, nejmilejší, potkáváme se s obrazem tím. Ejhle, i zde
matka, kteráž vyprovází ku hrobu svého jediného syna; svou
útěchu, svou radost, podporu ve stáří, své všecko. kteraký
pohled na ni, smutný a žalostný! O, kdo by, patře na ni, u vnitru
svém pohnut nebyl!

Avšak jsme křesťané; modlíme se: »Věřím v život věčnýl<<
Věříme, že odloučení od našich milých a drahých jest jen na
krátký čas; tam že bude tím radostnější shledání. Nad to víme,
že nic není našeho; že všecko, co máme, od Boha máme a mu
síme býti hotovi, zase Mu to vrátiti a odevzdati, když by toho
žádal zpět. A tak i rodiče své dítky. Od Boha je mají, Bohu
je musí v oběť přinésti, a byť. jako zde, dítějediné bylo. Těžká
to zkouška; ale co platno, křesťan musí býti dosti silen a vždy
i také hotov a připraven, zkoušku tu podstoupiti a oběť tu Bohu
přinésti. Nezbývá, leč pokorně skloniti šíji svou před vůlí Boží,
a jako trpělivý job jí se podrobíti ve svaté víře, že, co Bůh činí,
dobře činí. — A tak i vy, zkormoucená matko; vizte, že jen na
čas loučíte se od svého syna, že ten ušlechtilý květ přesadil sí
Pán do zahrady Své a že krásněji vzkvete tam. jestliže smutné
:bylo rozloučení, tím radostnčjší bude shledání. Amen.

Monsígn. Bohumil Hakl.
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Katechese pro první třídu obecné školy
pětitřídné. '

Dle pražské osnovy z roku 1888.
Napsal KLEMENT MARKRAB.

(Pokračování)

IX.

„ Co pak asi, milé dítky, vypravoval jsem vám naposledy?
Ze je Pán Bůh jaký? — Nejvýš dobrotivý.

Co dal Adamovi a Evě? ——Dobré věci.
Co dává nám lidem a všem ostatním tvorům? -— Dobré věci.
A kterak? — Sám od Sebe.
Co je to tedy: Pán Bůh je nejvýš dobrotivý? — To je:

Pán Bůh dává dobré věci všem tvorům Sám od Sebe.
Opakuj to A, B, C..
A když je Pán Bůh nejvýš dobrotivý, kterak se máme

k Němu chovati? —- Máme Ho milovati.
A co máme činiti ještě? — Máme Mu děkovati za všecko

dobré a máme Ho za všecko dobré prositi.
jak často? Každý den.
Kdy? — Ráno a večer.
To se stává, když ráno a večer se modlíme. Komu se po

dobá člověk, jenž ráno a večer se nemodlí? ——Zvířeti.
Adamovi a Evě dal Pán Bůh mnoho dobrých věcí. A slíbil

jim, že je vezme k Sobě do nebe s tělem i s duší, zůstanou-li
dobří, t. j. budou—li Ho vždy poslouchati. Aby se to ukázalo,
něcojim Pán Bůh přikázal,dal jim přikázaní.Pravi1jim:
»Ze všech stromů v ráji smíte jisti ovoce; ale ze stromu, který
je uprostřed ráje, nesmíte jisti; a kdybyste přece jedli ovoce
z tohoto jednoho stromu, musili byste zemříti.: Co že přikázal
Pán Bůh prvním lidem? — »Ze všech stromů . . ..:
'Řvávdc-ěduchovní. 27
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Opakuj to M, N, 0.
Z kolika stromů směli jisti ovoce Adam a Eva? — Ze všech

stromů v ráji.
A z kolika stromů nesměli jísti ovoce Adam a Eva? ——

Z jednoho.
Kde byl tento strom? ——Uprostřed ráje.
K tomuto stromu přišla jednoho dne Eva a hleděla na něj.

I uviděla na tom stromě hada. Had počal k ní mluviti. Nebyl
to had, ale ďábel, který vzal na sebe podobu hada. A ďábel
povídal Evě: »Proč pak vám přikázal Bůh, byste nejedli ovoce
ze žádného stromu rajskéhořc Eva odpověděla: >To není pravda.
Pán Bůh nám nezapověděl jisti ovoce ze všech stromů v ráji, ale
jenom z tohoto jednoho. A pohrozil nám, že zemřeme, budeme-li
jisti ovoce z tohoto jednoho stromu.: )ábel zase řekl: »Ne—
zemřete, budete-li jisti ovoce z tohoto jednoho stromu, ale budete
jako Bůh.<<Eva uvěřila ďáblu a hleděla chtivě na ovoce zapovězené.
Čím déle na ovoce to. hleděla, tím více po něm bažila. I vztáhla
ruku a utrhla toho ovoce a jedla. Potom dala toho ovoce
Adamovi, a Adam jedl také. „

Kdo přemluvil Evu,- by jedla ovoce zapovězené? — Dábel.
V Co tedy činil ďábel, když přemlouval Evu ke zlému? —
Dábel Evu pokoušel. „

A kterak ji pokoušel? Co řekl? — Dábel řekl: »Proč pak
vám přikázal Bůh, byste nejedli ovoce ze žádného stromu rajskéhOPa

A co odpověděla Eva? -—-—Eva odpověděla: »To není pravda.
Pán Bůh nám nezapověděl jisti ovoce ze všech stromů v ráji,
ale jenom z tohoto jednoho. A pohrozil nám, že zemřeme,
budeme-li jisti ovoce z tohoto jednoho stromu.“

Dejte pozor, děti, na to, co mluvil ďábel. Byla to pravda,
že zapověděl Pán Bůh Adamovi a Evě jísti ovoce ze všech stromů?
To nebyla pravda. Co tedy mluvil ďábel? Nepravdu.
A kterak? Věděl ďábel, co přikázal Pán Bůh prvním rodičům?
Věděl. Proč tedy mluvil nepravdu? Ze zlosti, naschvál. Myslil
si: Lidé mi uvěří, budou jisti ovoce zapovězené, Pán Bůh je bude
za to trestati a zavrhne je také do pekla jako nás, neposlušné
anděly. Když tedy ďábel naschvál mluvil nepravdu, lhal. A od
toho dne mluví ďábel stále naschvál nepravdu, lže. Co je tedy
ďábel? Lhář.

Pán Bůh řekl prvním rodičům: »Budete—li jisti ovoce zapo
vězené, zemřetea Aďábel řekl: »Budete-li jisti ovoce zapověděné,
nezemřete.c Co to mluvil ďábel? — Nepravdu.

A kterak? ——Naschvál.
Co učinil tedy ďábel? ——Lhal.
Dábel tedy lhal, přelhal Evu dvakrát, nemluvi nikdy pravdu

lže vždycky, je lhář.
A lež, milé dítky, je ošklivý hřích. Proto nikdy ne—

mluvte, o čem víte, že není pravda. Nikdy nelžete. Kdybyste
rády lhaly, co byste byly? Lháři. A komu byste se podobaly?
Ěáblu. Ale ďáblu se nemá podobati žádný, raději Pánu Bohu.

)
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A co byste z toho měly, kdybyste rády lhaly? Žádný by vám
nevěřil. Lháři se nevěří. A kdyby vám nevěřili jiní lidé, mohly
byste míti z toho škodu. Poslyšte, co se stalo jednomu chlapci
za to, že jiné lidi přelhával.

Ten chlapec pásával ovce blízko lesa, který byl blízko
vesnice. Když jednou zase pásl ovce, začal křičcti: »Pomoc!
Pomoc! vlk mi jde na ovce, chce mi je roztrhatlc — Vlka jste
ještě neviděly. ]á také ne. To je velmi zlé zvíře, vypadá jako
veliký pes, má veliké ostré zuby. ——Křik toho chlapce slyšeli
lidé ve vsi. [ vzali nabité pušky a běželi k lesu. Myslili si, že
vlka zastřelí. Přijdou k lesu, ovce pokojně se pasou, nikde vlka.
A chlapec se směje, strouhá mrkvičku a povídá: »To jsem vás
napálil !a Lidé se zlobili, že je ten chlapec přelhal a odešli. —
Za nějaký čas bylo slyšeti zase od lesa křik: »Pomoc! pomoc!
Vlk mi jde na ovce, chce mi je roztrhatla Zase slyšeli ten křik
lidé ve vsi, vzali pušky a běželi k lesu; ale již jich tolik nebylo,
jako prve. Někteří již nevěřili tomu chlapci. A opravdu. Vlka
žádného, chlapec zase se vysmál lidem. — A brzy na to přišel
skutečně vlk, trhal jednu ovci za druhou, chlapec křičel, co
stačilo hrdlo, ale nepřišel na pomoc ani jedinký človíček. Vlk
zadávil mnoho ovcí. To byla náramná škoda. Chlapec dostal od
hospodáře bití a byl vyhnán ze služby. Vidíte, co z toho měl,
že lidi přelhával? Vy mluvte vždy pravdu. . .

X.

Pamatovaly jste si, dítky, které přikázani dal Pán Bůh
prvnim rodičům? Pověz nám to H. Pán Bůh přikázal prvním
rodičům: »Ze všech stromů v ráji smíte jisti ovoce, ale ze stromu,
který je uprostřed ráje, nesmíte jisti; a kdybyste přece jedli ovoce
z tohoto jednoho stromu, musili byste zemříti.<<

Dobře, to přikázal Pán Bůh prvním rodičům. A oni neučinili,
co jim přikázal; jedli ovoce zapovězené. Někdo je svedl k tomu.
Kdo to byl? Dábel.

Kterak se ukázal Evě? ——jako had.
A kde byl tento had? — Na stromě uprostřed ráje.
A co řekl Evě? ——»Proč pak vám přikázal Bůh, abyste

nejedli ovoce ze žádného stromu rajského?<<
A co odpověděla Eva? ——»To není pravda. Pán Bůh nám

nezapověděl jisti ovoce ze všech stromů v ráji, ale jenom z tohoto
jednoho. A pohrozil nám, že zemřeme, budeme—li jisti ovoce
z tohoto jednoho stromu.<

A co řekl zase ďábel? — »Nezemřete, budete-li jisti ovoce
z tohoto stromu, ale budete jako Bůh.:

A co se stalo potom? — Eva uvěřila ďáblu, utrhla ovoce,
jedla a dala svému muži, který také jedl.

Ale neměla věříti Eva ďáblovi. Proč? — Protože lhal.
Co mluvil? ——Nepravdu.
A kterak? — Naschvál, ze zlosti.

27*
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Co je tedy ďábel? ——Lhář. .
Komu se tedy podobá člověk, který rád lže? -— Dáblu.
A co z toho mívá člověk, který jiné lidi přelhává? — Škodu.
Ano, jako ten chlapec, který pásával ovce u lesa. Opakujte to.
Poslyšte nyní, co se stalo, když snědli Adam a Eva zapo

vězené ovoce. Zaslechli zdaleka, že mluví k nim Pán Bůh.
I dostali strach &skryli se mezi hustým stromovím.
Myslili si, že jich Pán Bůh nevidí. Ale Pán Bůh je viděl;
věděl, kde jsou. [ zvolal. »Adame, kde jsi.?c Pán Bůh chtěl, aby
se Adam přiznal. A on se opravdu přiznal a řekl: »já jsem se
bál, když jsem uslyšel Tvůj hlas; proto jsem se skrylx I řekl
Pán Bůh: »Proč jsi se bál? jistě proto, žes jedl ovoce ze stromu
zapovězenéholc Adam se přiznal, že jedl to ovoce, ale vymlouval
se na Evu, že mu dala toho ovoce. Eva se přiznala také, ale vy
mlouvala se na hada, že ji podvedl.

Co že se stalo, když Adam a Eva snědli ovoce zapovězené?
Co dostali? — Strach.

A co učinili ze strachu? — Skrývali se mezi hustým stro
movím.

A co si myslili? — Myslili si, že jich Pán Bůh nevidí a že
neví o tom, co učinili.

Ale mýlili se, milé dítky. Pán Bůh vidí každého člověka,
kdyby se nevím kam skryl, protože je na všech místech, na nebi
ina zemi. Pán Bůh je všude, má všude byt, je všudy
bytný. jaký že je Pán Bůh? -—Všudybytný.

A Pán Bůh také dobře ví, co kdo činí, ba i co kdo učinil
a co bude činiti. Ví, co bylo, co jest i co bude. Ví věci minulé,
přítomné i budoucí. Ví všecko. je všeckovědoucí, vše—
vědoucí. jaký že je Pán Bůh? — Vševědoucí.

Vidíte, proto se skrývali marně mezi stromovim rajským
Adam a Eva. Pán Bůh byl při tom, když jedli ovoce zapovězené,
protože je jaký? — Všudybytný.

A věděl dobře, co učinili, protože je jaký? ——Vševědoueí.
At tedy, milé dítky, nikde a nikdy nic zlého nečiníte; Pán

Bůh je na každém místě a všecko vidí. A poslal by na vás něco,
co by vás trápilo &mrzelo. Tomu se říká trest aneb pokuta.
První trest Adama a Evy byl, že dostali strach. Ale přišly na ně
ještě jiné tresty. Poslyšte.

Nejprve potrestal Pán Bůh hada. Řekl mu: »Za to, že jsi
svedl Evu, budeš se plaziti po zemi a živiti prachem země. Bude
nepřátelství mezi tebou, ďáble, a mezi ženou, mezi ostatními dábly
a ostatními lidmi; ale jedenzpotomků Eviných zkazí tvou moc.<
— Opakujte to.

Potom potrestal Pán Bůh Evu a řekl jí: »Za to, že jsi po
slechla ďábla a ne mne, budeš míti mnoho starosti s dětmi abudeš
poslouchati muže.< — Opakujte to.

Naposled řekl Pán Bůh Adamovi: »Za to, žes poslechl ženy
a ne mne, budeš pracovati těžce, až ti poteče pot po tváři;
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a naposled přijde smrt na tebe i na Evu i na všecky vaše po
tomky.: Jak že to řekl Pán Bůh? — Opakujte ta slova.

Vidíte, dítky, kolik trestů poslal Pán Bůh na Adama a Evu
za to, že jedli ovoce zapovězené! Co zkusila Eva? — Mnoho
starosti s dětmi.

Koho musila poslouchati? — Svého muže.
A jak musil pracovati Adam? Těžce, až mu tekl

pot s čela.
Ano, tak potrestal Pán Bůh první rodiče. Naposled je vyhnal

Pán Bůh z ráje. Od toho času trpěli hlad & žízeň, starost a sou
žení, stonávali a plakávali a, když byli starší, umřeli. Po smrti
měla přijlti jejich duše do pekla mezi d'ábly; ale tento trest jim
Pán Bůh odpustil, protože toho litovali, že urazili Pána Boha svou
neposlušnosti.

A tak, milé dítky, trestává Pán Bůh každého člo
věka, když činí ten člověk něco zapovězeného, něco
zlého. — jeden chlapec lezl přes zeď do cizl zahrady a natrhal
tam ovoce; ale když lezl nazpět. přiběhl hlídač, vzal mu ovoce
a dal mu několik ran holí. To byl trest za to, že kradl. Ten trest
poslal na něj Pán Bůh. ——jiný chlapec posmíval se kulhavému
a skákal o jedné noze, ale padl na zem azlámal si nohu a zkusil
mnoho bolestí a musil dlouho ležeti na loži, než se mu noha za
hojila. To byl trest za to, že se posmíval mrzákovi. Ten trest
poslal na něj Pán Bůh. ——Ale některý člověk nebývá trestán za
zlé, co učinil, hned. Tím hůř pro něj. Takového trestá Pán Bůh
později, když ne za živa, jistě po smrti. At“ tedy nečinite nic
zlého.

XI.

M nulou hodinu vykládal jsem vám, že je Pán Bůh všudy
bytný a vševědoucl. Co je to: Bůh je všudybytný? — To je:
má všudy byt, je na všech místech.

A co je to: Bůh je vševědoucl.> ——To je: ví všecko, co
bylo, co je i co bude.

Co nemáme tedy činiti nikde a nikdy? — Nic zlého.
Ale Adam a Eva na to zapomněli. Ijedli ovoce zapovězené.

A co učinili potom, když zaslechli hlas Boží? — Dostali strach
a skryli se mezi hustým stromovím.

Co si myslili? ——Myslili si, že jich Pán Bůh nevidí a že neví
o tom, co učinili.

A co řekl Adam, když volal na něj Pán Bůh? — Adam
řekl: »já jsem se bál, když jsem uslyšel hlas Tvůj; proto jsem
se skryl.:

A co řekl zase Pán Bůh? ——Pán Bůh řekl: »Proč jsi se bál?
jistě proto, žes jedl ovoce ze stromu zapovězeného !:

Vidíte, Pán Bůh věděl, co učinil Adam a co učinila Eva
Nemohl tedy Adam zapírati, Adam se přiznal, ale vymlouval se
na koho? — Na Evu, že mu dala ovoce.

A na koho vymlouvala se Eva? —- Na hada, že ji podvedl.
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Proto trestal Pán Bůh všecky tři. Kterak potrestal hada?—
Pán Bůh řekl: »Za to, že jsi svedl livu, budeš se plaziti po zemi
a živiti prachem země.<<

Ano, to řekl Pán Bůh hadu; tím ho potrestal. A co řekl
k ďáblu, který vzal na sebe podobu hada? — »Bude nepřátelství
mezi tebou, ďáble, a mezi ženou, mezi ostatními ďábly a ostat
ními lidmi; ale jeden z potomků Eviných zkazí tvou moc.:

Potom potrestal Pán Bůh Evu. Co jí řekl? »Za to, že jsi
poslechla ďábla a ne mne, budeš míti mnoho starosti s dětmi
a budeš poslouchati muže.:

A kterak potrestal Pán Bůh Adama? — Pán Bůh řekl, že
bude pracovati Adam těžce, až mu poteče pot po tváři, a na—
posledy že přijde smrt na něho i na Evu ina všecky jejich
potomky.

A když oznámil Pán Bůh všecky tyto tresty, co učinil Ada—
movi a Evě? — Vyhnal je z ráje.

Aj, milé dítky, jak se všecko změnilo! Dokud první rodiče
Pána Boha poslouchali, měl z nich Pán Bůh radost a činil jim
radost, miloval je; jak Adam a Eva Pána Boha neposlechli, hněval
se na ně a trestal je. A tak Pán Bůh i při všech ostatních lidech
něco miluje a něco nemiluje aneb nenávidí. Co asi miluje? Dobré,
na př. modliti se, poslouchati rodičů, býti tichým. A co asi Pán
Bůh nenávidí? Zlé, na př. lháti, krásti, zlobiti se. Co že miluje
Pán Bůh a co nenávidí?— Pán Bůh miluje dobré a nenávidí zlé.

[ mnozí lidé milují dobré a nenávidí zlé. Tak učinil na př.
Samuel, když dorostl a stal se z něho muž. Rád se modlíval, rád
pracoval, rád chodil do kostela, rád měl všecky lidi, rád každému
pomohl, každého potěšil; co miloval tedy? Dobré. Avšak nerad
klel, nerad lhal. nerad kradl, nerad nadával, nerad se hádal s lidmi ;
co tedy nenáviděl? Zlé. A poněvadž Samuel dobré miloval a zlé
nenáviděl, byl muž svatý. jaký byl Samuel? — Svatý.

Proč? Protože dobré miloval a zlé nenáviděl.
Na př. co miloval, co dělal rád? A co nenáviděl, co dělal

nerad?
Ale někdy se stane, že i svatý člověk někdy nemiluje, coje

dobré, a nenávidí, co je zlé. Pán Bůh takový není. Pán Bůh dobré
vždy milujeazlé vždy nenávidí; je tedy svatý více, než všickní
lidé; je nejvýš svatý. Jaký že je Pán Bůh? — Pán Bůh je
nejvýš svatý.

Proč říkáme Pánu Bohu nejvýš svatý? — Protože vždy
miluje dobré a vždy nenávidí zlé.

Kterak to ukazuje Pán Bůh, že je nejvýš svatý? Těm, kteří
činí dobré, dává Pán Bůh něco, co je těší, co je jim milé
a příjemné. Vzpomeňte si jen, milé dítky, na první rodiče. Co
jim dal Pán Bůh, dokud milovali dobré? ———Ráj, radost v srdci.. .

A tak dává Pán Bůh každému člověku, když činí dobré,
něco, co ho těší, coje mu milé a příjemné. A tomu říkáme
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odměna. Co tedy dává Pán Bůh člověku, když činí dobré?——
Odměnu.

A každému, kdo činí zlé, dává Pán Bůh něco, co ho mrzí,
bolí, trápí. Co dal na př. prvním rodičům, když učinili zlé?
Co poslal na ně? ——Strach, bolesti, nemoci, smrt. . .

A tomu říkáme trest aneb pokuta. Co dává tedy Pán
Bůh člověku, když činí zlé? — Trest aneb pokutu.

Odměnu za dobré a trest za zlé dává také mnohý člověk,
na př. ve škole učitel. Který žák se chová hezky, dostane po
chvalu, učitel ho má rád. posadí ho na kraj lavice. . . To je_
odměna hodného žáka. A který žák se chová nanic, dostane
trest: musí vyjíti z lavice a státi zvlášť, učitel se na něj hněvá,
domlouvá mu. .. Ale učitel není všudybytný ani vševědoucl;
neví všecko, co dělají žáci dobrého neb zlého; nemůže dáti
všem odměnu neb trest, jak by zasluhovali. Pán Bůh je jiný. je
všude, ví všecko, může dáti odměnu neb trest všem lidem, jak
zasluhují. Kdo dává za dobré odměnu a za zlé trest podle
zaslouženíaneb zásluhy, je spravedlivý; ale žádný člověk
není tak spravedlivý jako Pán Bůh; řekneme tedy, že je nejvýš
spravedlivý. Jaký že je Pán Bůh? ——Nejvýš spravedlivý.

Co je to: Bůh je nejvýš spravedlivý? ——To je: Bůh dává
odměnu za dobré a trest za zlé všem lidem podle zásluhy.

Dobře si to pamatujte, děti. Budete-li činiti dobré, dostanete
od Pána Boha odměnu; budete-li činiti zlé, dostanete od Pána
Boha trest. Když ne za živa, jistě po smrti. Nebe, peklo.

Katechese biblické.
Píše FR. VOHNOUT, bisk. notář & farář v Žlunicích.

(Pokračování.)

88.

0 které svátosti již po několik hodin vykládal jsem vám?
Mnoho jest toho, co si o sv. pokání pamatovati máme; proto
alespoň v krátkosti si to zopakujeme. Cojest sv. pokání? Kterými
slovy ji ustanovil Pán Ježíš? jaké jest zevnější znamení? jaká mi
lost se nám v ní udílí? jak působí tato posvčcující milost jakož
milost svátostná? Veliké jsou to účinky a proto také jest třeba
patřičně se připraviti, abychom tu svátost přijali hodně. Co musíme
nejdříve činiti? Koho a jak máme vzývati za pomoc, abychom se
dobře prozpytovali? Co máme učiniti hned, jak jsme hříchy své
poznali? jaká má býti lítost naše? (1—2—3—4.) Co dokazuje,
máme-li pravou lítost? Co si musí pravý kajicník uminiti? Co jest
zpověď? Jakými slovy ji počínáme? jaká má býti zpověď? Cojest
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zpověď generalni neb životná? Jak máme vzbudit lítost po zpovědí?
Co jest rozhřešení? Co dostiučinění? Proč si máme i sami dosti
učinění nějaké ukládat? Casné tresty se vždy při svátosti pokání
neodpouštějí; jen o některých zvláštních slavnostech a pobožno
stech (na př. 0 slavnosti nejsvětějšího Jména Ježíš a Marie, 0 mi
lostivém letě atd.). Pamatujte si. že toto mimořádné odpuštění
časných trestů nazývá se odpustky. Odpouštějí-li se všecky
časné tresty, slovou ty odpustky úplné čili plnomocné; odpouští-li
se jen část jich, jmenuji se neúplné neb neplnomocné. (Op.).

Slouží tedy svátost pokání na usmíření Boha a k ospravedl
nění kajicníka. A kdy a jak často má katolický křesťan svaté
pokání přijímati? Obzvláště pak jest toho potřebí, kdyby se těžce
roznemohl a hrozilo by mu nebezpečí smrti. Tu mají domácí
k nemocnému povolati kněze a dáti ho zaopatřití, aby se ku smrti
kajicně a zbožně připravil. O tom zaopatřování nemocných dnes
vám povím. Nejprve si vykoná nemocný svatou zpověď; jakou to
přijme svátost? Na to mu podá kněz nejsvětější Svátost oltářní,
a Je-ll nemoc nebezpečná, udělí mu kněz ještě jednu svátost, kte
rou Pán Ježíš právě k vůli nemocným ustanovil. Jest to poma—
zání nemocných čili poslední pomazání, pátáto svátost
v řadě svátostí. Jmenuje se pomazání nemocných, poněvadž při
ní kněz maže nemocného posvátným olejem, aby tento nabyl po
sily pro duši i pro tělo. Pamatujte si tedy, že poslední pomazání
jest svátost posily pro těžce nemocné. (Op.). Svatý apoštol Jakub
takto o ní píše v listě svém: »Stůně-li kdo z vás, uvediž k sobě
kněží Církve a ti ať se modlí nad ním mažíce jej olejem vejménu
Páně a modlitba víry uzdraví nemocného a polehčí jemu Pán
a jestliže jest v hříších, budou mu odpuštěnyc 5, 14. 15. Ztěchto
slov svatého apoštola Jakuba dají se dokázati všechny ty tři věci,
které ku každé svátosti náležejí; které jsou to? Co praví svatý
apoštol, že mají činiti kněží při nemocných? Modlitba a mazání
svatým olejem jest tedy zevnější znamení. Maže pak kněz nemoc
ného olejem k tomu cíli od biskupa na zelený čtvrtek posvěce
ným, jenž proto také olej nemocných se nazývá. Tímto olejem
maže kněz smyslová ústrojí nemocného, totiž: oči, uši, nos, ústa,
ruce a nohy a při každém jednotlivém mazání se modlí; »Skrze
toto svaté pomazání a své nejmilostivější milosrdenství odpustiž
tobě Bůh, co jsi zrakem, sluchem . . . provinil.: (Op.) Povšimněte
si ale také, čí jménem neb nařízením se má díti ta modlitba a to
mazání? Jak praví svatý apoštol? Ano, »ve jménu Páně,: to jest
tolik, jako z ustanovení Pána; kterého Pána? Vidíte tedy, že Pán
Ježíš to ustanovil a svatý apoštol jako zařízení Pána Ježíše tuto
svátost uvádí. 'A k čemu, na jaký účel Pán Ježíš asi tuto svátost
ustanovil? Jak praví svatý apoštol? (Polehčí jemu Pán ajestli. . .\,
Hle, to jest milost s tou svátostí spojená. Nalézá-li se totiž ne—
mocný v hříších a pro těžkou chorobu svaté pokání již příjmouti
nemůže, tu svátost posledního pomazání člověka od hříchů očišťuje
a posvěcuje. Vidíte tedy, že se v ní udílí milost posvěcující; ajak
působí tato milost zvlášť jako milost svátostná vzhledem k účelu,
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pro který tato svátost byla ustanovena? Nemocný chorobou svou
sklíčen, jest sesláblý na duchu i na těle. Choré tělo podléhá bo
lestem a pokušením, zvláště netrpělivosti; mysl pak ochabuje, leká
se smrtí, děsí se soudu. Uznal Pán ježíš, že nemocnému zvláště
jest třeba posilyaté mu také skýtá milost svátostná při posledním
pomazání, jak dotvrzuje svatý apoštol jakub, řka: »Polehčí . . .c
Ano nezřídka i nadpřirozené posily k uzdravení tělesnému se do—
stává nemocnému v této svátosti. Pamatujte si tedy krátce o mi
lostivém působení této svátosti, že očišťuje od hříchu a uděluje
posilu nemocným pro duši i pro tělo. (Op.)

Poslyšte nyní, proč ta svátost nazývá se p o sl e d ní poma
zání. Křesťan bývá za živa častěji mazán posv. olejem, na př. při
křtu, při biřmování, při svěcení na kněžství. To pomazání však,
o kterém dnes jsem vyprávěl, kdy se udílí? Ano, v těžké nemoci,
na kterou někdy následuje i smrt; bývá to tedy v životě napo—
sled, a proto se jmenuje poslední pomazání. Marný však a bez
důvodný „jest strach, že, kdo tu svátost posledního pomazání
přijme, již umříti musí. O jakém nadpřirozeném účinku této svá
tosti jsem vám vypravoval? A Pán ježíš také posílal učenníky,
aby na nemocné ruce skládali, je posvátným olejem mazali a uzdra
vovali Mar. 6, 13., čímž naznačeny byly účinky svátosti posled
ního pomazání, kterou Pán ježíš právě ku posile nemocných usta
novil. já znám mnohé lidí, kterým právě po zaopatření se poleh
čilo a posud živi jsou. Mají proto domácí 0 to polehčení nemoc
nému se postarat; jak pak? Koho mají povolat k nemocnému
dle slov sv. apoštola Jakuba? Kdo tedy může tuto svátost udílet?
Ovšem, má se to zaopatření stát, pokud nemocný ještě jest při
smyslech, aby se k tomu patřičně připraviti a tu svátost hodně
přijmouti mohl. Po čas jednoho onemocnění stačí jedno přijetí té
svátosti; kdyby však po uzdravení opět onemocněl, může a má
opět se dáti zaopatřiti. Viděly jste již kněze jíti k nemocnému;
proč říkají lidé o knězi, že jde k nemocnému s Pánem Bohem?
Ano, poněvadž k němu nese nejsvětější Svátost oltářní; a kdo
jest v ní přítomen? Proto, kdybyste potkaly kněze jdoucího
s Pánem Bohem, co byste měly učiniti? Ta nejsv. Svátost podává
se nemocnému, jak jsem vám již připomenul, jako posila a pokrm
k životu věčnému. V jakém stavu ale musí býti člověk, jenž při
jmouti chce nejsvětější Svátost? Potom mu podá kněz tělo Páně
a konečně mu udělí svátost posledního pomazání. Opakujte mi„
co jest svátost posledního pomazání? A co působí při ní milost
svátostná?

Vidíte tedy, jak posvátný to úkon zaopatřování nemocných ;_
nejen nemocného, ale i všecky přítomné povzbuzuje to ku zbož—
nosti. Proto také zbožní sousedé nemocného při zaopatřování rádi
přicházejí s ním se pomodlit. Ostatním pak všem znamení se dává
zvoncem, aby, nemůže-li kdo k nemocnému, alespoň sám za něho
se pomodlil a odevzdanosti do vůle Boží mu vyprosil. Kdykoliv
tedy uslyšíte hlas zvonu oznamujícího, že kněz jde zaopatřovat
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nemocného, pomodlete se za něho alespoň Otčenáš. Nyní pak
taktéž za všechny nemocné se pomodlíme na vyprosení pravé
kajicnosti a důvěry v Boha. (Pokr.u

Agena—

Katechismus v příkladech.
Na základě spisů církevně schválených sestavil VÁCLAV DAVÍDEK,

katecheta v Turnově.

(Pokračování.>

O čtvrtém přikázaní Božím.

„Cti otce svého a matkusvou, abys dlouho živ byl
a dobře se ti vedlo na zemi.“

.A) Povinnosti dětí k rodičům. Děti mají rodiče své a) milovati.

Raději smrt podstoupil, nežli aby prosby matčiny nevyslyšel.
Když římský vůdce Koriolán od svých nepřátelne-_

vinně k smrti byl odsouzen, uprchl tajně z vazby a přeběhl
k vojsku nepřátelskému; na to vytáhl s četnou armádou před
město a dal ohlásiti, že město to docela vyhubí. Tu posílali
přestrašení Rímané posla za poslem s penězi ke Koriolánovi, aby
městu ušetření vyžádali; než všecko nic neprospělo. Konečně
přišla vlastní matka Koriolánova a prosilasyna o smi
lování. Sotva domluvila, všecko jí po žádosti učiněno.
Ještě téhož dne upustil Koriolán od obležení a město zachováno jest,
kdežto Koriolán od nepřátel usmrcen byl. Valerius Maximus.

;o)ctiti.
V lzedváoí oblečená matka — a její syn sv. Otec.

Papež Benedikt XIV. pocházel z nízkého rodu, a když za
veliké zásluhy své povýšen byl na stolici sv. Petra, vydala se pro
stinká matka jeho, uslyševši o jeho povýšení, na cestu do Ríma,
aby spatřila svého syna vjeho slávě. Rimské matrony dozvěděvše
se o tom, že stařičká matka otce křesťanstva do města došla,
vystrojily ji co nejstkvostněji a přivedly k papeži. Ten však (ač
koliv ji hned poznal) zdráhal se k ní hlásiti, řka: »Má matka je
chudobná a vždy jednoduše se šatila; pochybuji, že by se v stáři
svém marnivosti oddalae Matka, pochopivši smysl slov synových,
odstranila se a, převlékši se do svých obyčejných šatů, předsta
vila se opět, a papež objav ji zvolal: »Ted' poznávám svou
drahou matku.< — Slechetný papež dal tím krásný příklad, že
děti, byt i k nejvyšším důstojenstvím povýšeny
byly, nikdy za své rodiče styděti se nemají, nýbrž
že je mají povždy ctíti. Okáč:Kat.katech.
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Syn vnesl staříčkého otce z lásky k němu v náruči své do paláce.

„ Ferdinand II., jenž v 12. století v “královstvíLeonu ve
Spanělích panoval, tak miloval svého syna Alfonsa, že mu za
živobytí vládu odevzdal. A Alfons byl lásky otcovy hoden. žilť
jen pro otce. Kdykoliv z paláce vycházel, vždy prosil otce kleče
o požehnání, i když domů se navrátil. [ v noci dohlížel na otce.
U přítomnosti otcovy nikdy si nesedl, pokud mu to otec nepo
ručil. Když se jednou Alfons vítězně z boje proti Maurům domů
vracel, dal se otec, ač lékaři mu to zrazovali, vstříc synu nésti.
Sotva že Alfons otce spatřil, ihned skočil s koně ajiž ležel v ob
jetí otcově. Po dlouhém mlčení pravil konečně Alfons: »Ačkoliv
velmi mne těší vítězství, větší rozkoší mne naplňuje, Otče, příchyl
nost tvá.: Pak šel pěšky podle otce, a když mu otec domlouval,
že se to na krále nesluší, poukazuje na jedoucí komonstvo, pravil:
»Tito nejsou tvoji synové, at si tedy činí, co jim libo.: Sám
pak vnesl otce do paláce, přičemž otec radostí až
plakal. Příkladydobrých.

Y)poslouchali.
Vždyposlušný sv. Aloisius.

S v. A 1o isius. chtě do řádu Tovaryšstva ]ežíšova vstou—
piti, nedostal svolení otcova k tomu, jenž mu říkával, že i ve
světě jako kníže mnoho dobrého může způsobiti, a i u císaře že
bude u veliké vážnosti státi. Sv. Aloisius ospravedlňoval všelijak
matce úmysl svůj a konečně uposlechl otce a ku přání jeho ce
stoval, aby na jiné myšlénky přišel. Když však ani po cestování
Aloisius v úmyslu svém se nedal zviklati, povolil mu otec, aby do
řádu toho vstoupil, což se stalo r. 1591. Schmied: Reper.

Starozákomzy' Isák.

Krásný příklad poslušnosti k rodičům dal Isák. Když
Abraham, otec jeho, obdržel od Boha rozkaz obětovati jemu
Isáka, jediného syna svého, nařídil otec synu, aby ho doprovodil
na horu Moria; syn svolil bez odporu, sám dříví na horu nesl,
a ochotně tam na rozkaz otcův pokleknul, dal se svázati a na
oltář položiti; anděl však na rozkaz Hespodinův ruku Abrahama
zadržel a jemu poslušného syna daroval. O lsáku můžeme vším
právem říci jako o Synu Božím, »že poslušným byl až
k smrti.

Děti, řiďte se zvláště napomenutím vám od rodičů na smrtelné
posteli nebo v závětí daným!

jistý nemocný otec cítě na sobě, že se blíží konec jeho
života, svolal plačící dítky k lůžku svému. Matka setřela studený
pot s čela manželova, který v smrtelných úzkostcclí takto k dětem
svým promluvil: »Milé dítky! loučím se s vámi a s bolestí opouštím



—428—

vás i matku vaši, kteráž mně ivám mnoho dobrého učinila;
ctěte, milujte, poslouchejte a neopouštějte ji! Pomněte, že po_
žehnání otce staví dětem domy, ale kletba matky
bourá je! _ Neplačte nade mnou, ale vyplňte poslední slova
má. »Ty ]ene,< pravil k nejstaršímu synu, »jsi náhlý, pomni, že
hněv ošklivý jest před Bohem a chraň se ho! -»-—Ty Pavle, jsi
lehkomyslný; takový člověk páchá více zlého, nežli hněvivý;
polepší se! — I ty, Anežko, býváš nespokojená se stavem svým
ato tě pobádá často k závisti proti bližním a k nevděčnosti
k Bohu a učinilo by tě nešťastnou. Pomni, že mnohý člověk jest
při všem bohatství svém chudý a mnohý při chudobě své bohatýl<<
— Dojaté dítky slíbily zachovávati poslední napomenutí otcovo,
kterýž podav každému ruku svou — zesnul klidně a spokojeně.
Vděčné děti řídily se svědomitě dle slov otcových a na ně, ikdyž
matka jim zemřela, nezapomněly. Okáč.

nenaše

Promluvy k mládeži.

Promluva na den prvniho sv. přijímání.
Napsal FR.. VŠETEČKA, katecheta v Třebíči.

Zvláštní slavnost koná Církev sv. obyčejně na první neděli
po velikonocích, jež se zove bílá. Slavnost ta platí věku, jejž po.
výtce nevinným nazýváme, platí milé naší mládeži.

Dnes shromáždily se zde před oltářem Páně dítky, jež letos
milosti prvního svat. přijímání dosáhnouti mají. Dnešní den jest
pro ně zajisté dnem největší řadosti a upřímného plesání! jak
zbožné city pronikají v této chvíli srdce dítek zde přítomných.

Však nejen srdce ditek plni se dnes radostí, ale také jejich
rodičů, bratří, příbuzných, ano nás všech, kteří dojemné slavnosti
této přítomni jsme.

Ano, my všichni pozdravujeme dnešní den slovy žalmisty
Páně: »To den. kterýž učinil Pán, plesejme a radujme se z něhoh

A tato radost, toto nadšení mne pudi, abych vám aspoň
několika slovy nastínil důvody, pro něž z plna srdce radosti od—
dati se máme

Dnešní den jest dnem Páně a dnem radosti pro dítky, po—
něvadž jsou pozvány k vzácným hodům.

Kdo je pozval?
Pozval je Ten, o němž se učili ve sv. náboženství, že je nej

mocnější, jenž celý svět stvořil z ničeho, nejpečlivější, jenž všecko.
zachovává, o všecko pečuje, nejlaskavějši, jenž z lásky k nám
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ubohým hříšným tvorům království Otce Svého opustil, mezi námi
po třicet tři leta dlel a za nás na kříži umřel. Pozval j'e Sám Bůh
a Spasitel náš, ježíš Kristus!

K čemu je pozval.>
K hostině, při níž jim předkládati chce pokrm nejvzácnější,

který již ve Starém Zákoně proroky byl předpovídán, pokrm, po
němž toužili sv. apoštolé, volajíce: »Pane, dej nám chleba toho!:
Dá jim chléb, o kterém pěje každý den Církev svatá při pože
hnání: »Chléb s nebe udělil jsi jim, Pane, všecku líbeznost
v sobě mající.: Chlebem tím vzácným jest jeho vlastní tělo,
jakož On Sám vyznává: »Tělo mě v pravdě jest pokrm a krev
má jest v pravdě nápoj.:

Požívaje pokrmu toho nebeského spojuje se, člověk co nej
úžeji se svým Spasitelem, z něho čerpá sílu, aby došel cíle, k ně
muž putujeme, blažené věčnosti.

Pravít' Pán ježíš: »Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve mně
přebývá a já v něm.: »Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život
věčný, a já jej vzkřísím v den nejposlednějšílc

Radujte se tedy, milé dítky, z této vzácné hodiny a velebte
za to Boha, volajíce Mu vděčně: »Velebí duše má Hospodina,
a duch můj plesá v Bohu, Spasiteli mém, nebo veliké věci učinil
mi ten, jenž mocný, a jehož jméno svaté jestlc

Druhá příčina, pro niž jest den prvního sv. přijímání pro
dítky dnem radosti, jest, že Pán ježíš právě v srdce dítek nej
raději vvchází.

Ze tomu skutečně tak jest, a že Pán ježíš zvláštní láskou
lne k věku dětskému, víme z vlastních jeho úst. Když jeden
kráte zástup lidí a matek s dětmi okolo Pána ježíše stál, pravil
ku všem Pán ježíš: »Amen, pravím vám, neobrátíte-li se, a ne
budete—lijako maličtí, nevejdete do království nebeského.:

A proč pak viděl Pán ježíš okolo sebe tak rád dítky?
Proč bral je z rukou matek, je objímal a zvláštní požehnání jim
uděloval? Proč říkal svat. apoštolům: »Nechtež dítek přijíti ke
mně a nebraňte jim; neboť. takových jest královstí nebeskéc?

Protože věděl, že v srdci dětském lze ještě nalézti ctnosti,
jichž dospělí snad dávno již pozbyli.

V srdci dětském nalézá Spasitel upřímnou lásku k Bohu
a nelíčenou útrpnost s bližním, tam nalézá pevnou a nezlomnou
víru, pokoru a bázeň Boží.

A proto, kdybychom mohli dnes viděti pod způsobami
chleba přítomného zde ježíše Krista svým lidským zrakem, zřeli
bychom, jak radostí stkví se jeho tvář, že opět v nevinná srdce
dětská může zavítati; viděli bychom, jak toužebně vzpínají se ruce
jeho 5 oltáře po srdcích nevinných, slyšeli bychom, jak i dnes
z úst jeho plynou slova: »Nechtež dítek přijíti ke mně a ne—
braňte jim; neboť takových jest království nebeskéla Může-liž
zůstati srdce naše chladným, když to vše uvážíme? Proto od nás
všech budiž pozdraven svatý dni radosti a plesu!
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Dnešní den jest dále pro vás, milé dítky, velmi významným,
poněvadž má dnes býti přijetí vaše do Církve sv. takořka doko—
náno; dnes máte se státi celými křesťany.

Před 10— 12 roky jste byly přineseny do tohoto chrámu
Páně, abyste branou křtu sv. vešly do ovčince Kristova, do Církve
svaté. Kmotrové slíbili za vás, že se chcete odříkati ďábla, jemuž
jste tehdy patřily, hříchem Adamovým poskvrněni jsouce. Slíbili,
že chcete za podíl svůj vyvoliti Krista, a prosili jménem vaším,
aby se vám sv. křtu dostalo. Kněz smyl, pokřtiv vás, vinu Ada
movu s vaší duše a přijal vás v počet křesťanů.

Než dosud jste nebyly jaksi celými křesťany, spojení vaše
s Kristem nebylo ještě dokonáno.

Teprve dnešního dne stáváte se celými křesťany, neboť
dnes máte poprve přijati svátost, která dospělým křesťanům jest
vyhrazena. Dnes dokonává se také spojení vaše s Kristem Pánem,
neboť dnes vchází Pán ]cžíš poprve do srdce vašehol

Zajisté. že se sluší, abyste při tomto druhém přijetí do Církve
totéž učinily, co při křtu vašem za vás učinili kmotrové, abyste
slíbily znova. že duše vaše nechce nikdy patřiti ďáblu, nýbrž vždy
jen milému Spasiteli.

Při tomto obnovení slibu křestního chci vám býti nápomo—
cen tím, že vám budu klásti tytéž otázky, které vám kladl kněz
při křtu svatém, a vy budete odpovidati právě tak, jak místo
vás tehdy odpovídali kmotrové.

Odříkáte se satanáše? (Odříkáme!)
[ všech skutků jeho? (Odříkámel)
I vší pýchy jeho? (Odříkámeli
Máte-li patřiti Kristu, není dosti, aby ďábel ve vašem srdci

nebyl; třeba též. aby také srdce vaše naplněno bylo pevnou věrou
v Boha, která skutky jeviti se musí.

A proto se vás táži dále:
Věříte v Boha Otce všemohoucího, Stvořitele nebes i země?

(Věřímel)
Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného. Pána našeho,

narozeného a ukřižovaného? (Věřímel)
Věříte v Ducha sv., sv. Církev obecnou, sv. obcování, hříchů

odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný? (Věřímel)
Chcete podle této sv. víry vždy žíti a vní i umříti? Chceme!
Drazí v Kristu!
Nyní několik slov na vás všechny.
Dnešní den jest dnem na Výsost důležitým pro vás, milé

dítky, i pro vás, rodiče. a to nejen z důvodů již uvedených, ale
také ještě z příčiny jiné. Den prvního svat. přijímání jest totiž
mezníkem“ v životě lidském. Jest to den přechodu od věku dě
tinského k dospělejšímu.

ještě krátká doba uplyne ode dne toho, a dětem těmto
bude vystoupiti ze života rodinného, voliti sobě povolání životní
a pře,íti do života veřejného.
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A tak vystupuje tedy dnes před zraky naše celá budoucnost
těchto dítek — ale jak.> Rouškou neproniknutelnou jsouc za
halena. Kdož může budoucnost tu uhodnouti?

Nyní jsou dítky tyto v domě otcovském, ale kdo ví, zda
jich brzká budoucnost nevyrve z objetí rodičů a nezanese do da
leké ciziny?

Nyní jsou šťastny a neznají bolů, nedostatku a žalu, ale
kdo ví, zda jim budoucnost již nechystá útrapy a mnoho hoře?

Nyní jsou srdce nevinného, dětinná víra zdobí jejich duši.
Kdo z nás však může říci, že tomu tak vždy bude? (), snad
brzy, velmi brzy oloupí je zhýralá ruka o nevinnost, snad vyrve
zlý svět símě svaté víry z jich srdce, snad zapomene brzy dítko,
jež nyni tak rádo ruce své k modlitbě spíná, se modliti, a duše,
jež vydává nyní libou vůni ctností, snad změní se v kal hříchu.

Tyto myšlenky, jež samy sebou v mysli naší vznikají, kalí
jaksi náladu dnešního dne.

Však, netrapte se, nejmilejší, těmito trudnými vzpomínkami.
Vždyť máme prostředek, jenž vše to zažehnati dovede. Hle,
všichni jste slyšeli, kterak dítky tu před oltářem slavně slíbily:
»Ano, my chceme ve sv. křesťanské víře žíti a zemřítilx

A slib tento zaručuje dětem vašim šťastnou a blaženou bu
doucnost na zemi i po smrti. Kdo jest věrným a svědomitým
katolíkem, jest šťasten, ať žije v domě otcovském aneb v cizině,
neboť svatou jsa poučen věrou, ví, že všude jeden jest Bůh a
Otec nás všech, a že po loučení zde na zemi opět shledání bude
na věčnosti.

Dobrý katolík jest šťasten ať žije v blahobytu, nebo i když
ruka Páně jeho se dotýká, neboť on ví, proč naň Pán Bůh dobré
i zlé sesílá.

Jest šťasten, ať žije mezi dobrými či mezi špatnými lidmi,
nebot náboženství Kristovo mu podává dosti prostředků, jimiž by
se proti nákaze hříchu mohl ochrániti.

Proto modlete se, milé dítky, modleme se všichni, aby Pán
Bůh dal, aby slib dnes učiněný věrně těmi byl splněn, kteří jej
učinili.

Avšak nejen modliti se musíme za tím účelem, ale také
ruku k dílu přiložiti, a seč jsme, i skutkem ku splnění slibu toho
napomáhati.

Ruku k dílu tedy, milé dítky! Snažte se ze všech svých
sil, abyste v této době svého mládí bedlivě se učily svat. nábo
ženství, byste poslušný byly všech rozkazů svých milých rodičů a
pečlivých učitelů a všech dobrých rad si bedlivě všímaly.

I vy, křesťanští rodiče, ruku k dílu! Vychovávejte své dítky
věrně v zásadách sv. náboženství a ostříhejte tak bedlivě každý
jejich krok, jako kdysi Panna Maria a sv. Josef ostříhali každý
krok malého ježíše.

I vy, všichni ostatní, v tomto domě Božím shromáždění
ochotně podejte rukou svých ku práci na spáse těchto díteki
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Učiníte tak tehdy, když se postaráte, by dítky na vás všech dobrý
& následování hodný příklad měly. Vštěpte sobě hlubocev pamět
i v srdce slova Spasitelova: »Kdo by jedno z maličkých těchto,
kteříž ve mne věří, pohoršil, lépe by jemu bylo. aby zavěšen byl
kámen mlýnský na hrdlo jeho, a on pohřížen byl do hlubo
kosti mořskélc

Chci skončiti, abych vás déle nezdržoval od vzácné hostiny.
Neopomeňte, až k vám nebeský host zavítá, Jej prositi o milost,
aby, jako dnešní svaté přijímání bude hodné, tak abyste jej vždy
hodně po celý svůj život přijímaly. Pak bude každé sv. přijímání
vaše dnem radosti pro vás, pak se vám vyplní přání, jež k vám
pronáší kněz sv. hostii vám podávaje, a »tělo Pána našeho ježíše
Krista vás bude ostříhati k životu věčnému.< Amen.



Listy vědecká.

O příčinách bezkonfessnosti nových obecních
hřbitovů a objasnění příčin tech.

Zároveň příspěvek k výkladu %3. státního zákona ze dne
30. dubna 1870 č. 68 o organisací veřejné služby zdravotní.

Podává Dr. ANTONÍN BRYCHTA.
(Pokračování.)

Ad [. Že jsou hřbitovy místa posvátná, mající účel po
výtce náboženský, netřeba dlouho dokazovati. Průvodno to
z významných a dojemných obřadů, jimiž tomuto posvátnému
účelu se zasvěcují, dále z úkonů eminentně náboženských, jež se
na hřbitově odbývají a konečněi z positivních předpisů, které
Církev o hřbitovech již za nejstarších dob vydala. 1)

Již za prvních dob Církve nazývaly se hřbitovy loca hono
rata t. j. místa, modlitbou a požehnáním Církve posvěcená aneb
loca sanctificata; hrobypak samy sluly sepulcra sacra,
jimž co místům posvátným vzdávati se má pocta největší. ") Z té
příčiny bdély nad posvátností hrobů již staré světské zákony

') Srovn. naše pojednání v tomto časopise: »O hrobních nápisech po
stránce hlavně právníx; ročník V. seš. 2. a 3. —- Srovn. též pontificale
a ritualc romanum: De bened. coemeterii.

2) Z té příčiny požívaly hroby i u pohanů zvláštní ochrany zákona,
a porušení jich trestalo se jako svatokrádež. Tomu nasvědčuje prastarý
hrobní nápis: _

vlies ea sacra, miser, noli mea tangere fata,
Sacrilegae bustis abstinuere manus.:

Slovo »l)ustumc znamená nejen místo, kde mrtvola zemřelého byla
spálená, ale i jeho hrob. Císař Gordian ustanovil v ohledě tom: »Res re
ligioní destinatas, quin immo jam religionis effectas, scientes quiconti
gerint et emere let distrahere non dubitaverint, tamesti jure venditio non
subsistat, laesae tamen religionis inciderunt in crimon.<
Líb. [. Cod. _deSepulch. viol. — Též Festus nazývá »sepulchrum reli
giosum, ubí mortuus sepultus aut humatus sit.> Podobně mluví Celsus.

Rádce duchovní. 28
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a stanovily ty nejpřísnější tresty na porušování neb otvírání jich.
Vinníka stihlo bud' vyhnanství aneb veliká peněžitá pokuta, uťata
mu ruka aneb odsouzen byl kpráci v dolech neb konečně trestán
byl na hrdle.“)

Podobně stanoví i starší církevní zákony. Dle nařízení
papeže jana (523—526) měl rušitel hrobů trestán býti vyloučením
z Církve, třeba se mu podařilo ramenu světské spravedlnosti
uniknouti. Ctvrtý sněm Toletánský vyhrožuje vinníkům tří
letým pokáním.4) Dle zákonů králů z rodu Karolingův měl
vinník, byla-li to osoba vznešená, trestán býti ztrátou polovice
svého jmění a byl mimo to prohlášen za zbavena cti. Zákony
císaře Karla Holého v IX. století odvolávají se na zákony
římskéa stanoví: »Maximecum non solum divinae leges,
sed etiam et humanae sepulchrorum violatores reos
mortis díjudicent.c5) Vůbec považovalo se dle římského
práva každé místo, kde byl někdo pohřben, za místo posvátné
a jeho porušení za čin svatokrádežnýfl) Proto měly hřbitovy za
starších dob výsadu asylného práva bez ohledu, zdali sou
visely skostelem aneb zdali od něho byly vzdáleny, jen když byly
církevpim obřadem posvěceny.7)

Le jsou sv. Otcům hřbitovy místy vážnými a posvátnými,
netřeba připomínati. »Sepulchra servorum Christi ——dokládá
k věci sv. Chrysostom hom. 26. in Il. Cor. cap. 12. — regiis
aulis sunt splendidiora; non (quidem) aediFlciorum amplitudine ac
splendore (hac enim parte excellunt), sed, quod multo amplius
est, convenientium studio.< Sv. Augustine) pak dí: »Nenáležejít'
těla k ozdobě a pomůckám zevnitřním, nýbrž k samé podstatě
člověka. Protož i za starodávna pohřby spravedlivých s laskavou
pobožnosti se obstarávaly, hroby opatřily, a památka mrtvých
slavila, ano i sami (spravedliví ve Starém Zákoně) o pochováni
aneb i přenesení těl svých synům nařídilix Origines posléze
praví: 9) »Rationabilem animam honorare didicimus et hujus or

3) Viz: Binterim, Denkwůrdigkeiten, 6 Bd. 3. Theil pag. 506. —
— V jaké úctě byly hroby již u nejstarších národů, vysvítá z mnohých míst
sv. Písma, na př. Nehem. 2, 3; Baruch. 2, 24; jerem. 8. 1. atd. Proto truchlí
i Horác (in Epodo Oda 16.) »Barbarusheu cineres insistet victor,
et urbem Eques sonante verberavit ungula.

(Quaequocarent ventis et solibus ossa (guirini (chas videre) dissi
pabit insolcnsc.

') Byl-li to klerik, měl býti mimo to s úřadu složen a dle pozdějších
zákonů věčným vyhnanstvím trestán.

'" Srovn. Binterim l.c. pag. 513.—Sv.Otcové, na př.Chrysostom,
Ř eho ř Naziáns ký kárají neúctu k hrobům a hřbitovům slovy nejpádnějšími
a řadí vinníkydo počtu cizoložníků a vražedníků!

“ Lib. 44. (T.Dc Religiosis et sumpt. funerum. Proto praví důvodně
řím. právník Celsus: »Non totus, qui sepulturae dcstinatus est, locus
religiosus fit, sed quatenus corpus (in eo) humatum est.<

7 Srovn. Sc itz, Recht des Pfarramtcs, Regensburg 1840, I. Thl.
pag. 183.

a) O městě Božím kn. I., kap. 13.
9 Ori enes contra Celsum lib. VIII. —-Sv. Jarolím vykládá;;

slova Skutků Apošt. (8, 2.) o pohřbu sv. Štěpána takto: »Utiquc planctus
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gana sepulchro honorihce'") demandarex ——Tak soudili staří
o důstojnosti hrobů a hřbitovů. Místa ta požívala s křesťanskými
chrámy vždycky úcty největší, stavena chrámům v mnohém ohledě
na roveň a přiúčastňovala se náboženského & posvátného rázu
chrámům náležejícího. A novější obecní hřbitovy měly by býti
místy všeho náboženského rázu prostými, místy bez
konfessními? Jestliže některé obecní úřady tak soudí — třeba
se formálně přiznati k tomu nechtěli, z jichž ale veškerého
počínání to patrně vysvítá ——prozrazují bezděčně, že nejen historii
hřbitovů, ale i církevnínormy o hřbitovech naprosto neznají
a degradují místa, každému jen poněkud šlechetně a nábožensky
smýšlejícímuposvátnáadrahá, na pouhéobecní z ohledů zdra
votních mimoosaduse nalézajícíohrazené místnostif')
stavíce tak svou náboženskou netečnost a vlažnost a Spolu i ne
úctu k zemřelým spoluobčanům před celým světem na odiv, čím
je vážnosti a autoritě jejich sotva poslouženo. Že Církev takových
hřbitovů nezná a připustiti nemůže, leží na bíledni, ježto by jed
nala proti vlastním zájmům & octla se ve sporu s vlastními
zákony.

Převrácenost tohoto jednání obecních úřadů vysvítá mimo
to i z toho, že o hřbitovech platila vždy zásada, že jsou so 11
částí (annexum, appertinens) kostelů a církevních budov
vůbec, důsledně, že stavební normy týkající se kostelů, mají plat
nost i o hřbitovech. Pro důležitost věci chceme tuto aspoň
nejhlavnější zákonná ustanovení připomenouti. Tak stanoví dv.
dekret ze dne 20. října 1825 čís. 28.457 0 této věci následovně:
»Die beiden Stolapatente vom 30. Mai 1750 fůr das Land Bůh
men weiscn den Pfarrkirchen das Recht des Bezuges einer be
stimmten Stola fůr Gruíten und Grabstellen auf dem Kirchhofe
zu. Dadurch ist den Kirchen auch im Allgemeinen die Verbind
lichkeit auferlegt, die Kosten der Erhaltung der Freythofe zu
tragen. Die Freythófe sind dadurch in Bohmen als
cin Tlleil (ler Kirchengeběiude erkláret worde n, und es
ist sich daher bei Bestreitung ihrer Errichtungs- und Herstel
lungskosten in Bóhmen naczh den allgemeinen Direk—
tiven fur Kirchengebžiude in der Regel zu benehmen.<<——
Podobně ustanovuje gub. nařízení ze dne 7. října 1784, že vý—
lohy na zřízení nových hřbitovů mohou býti zapraveny z jmění
zádušního, když má kostel nadbytečného jmění a toto bře

magnus non in plangentium exanimatione, sed in po mpa fun e ris ct
exequiarum frequentia intelligendusest.< (Lib. I. epist. 25.3 —
Sv. Cy pria n kárá jistého křesťana. že pochoval syny své dle způsobu
c zích (pohanských) národů »apud profana sepulchra.c Srovn. C 0 r n el i u s
a Lap. Comment. in Genes. Cap. 47, 29; ——in Nchem. 2, 3; ——in Tobiam
2, 4; ——Van Espen. jus Ecel. pars II. tit. 38.

'“)Zdalito sloužíad majorem honorificentiam sepulchri
když pochovávají se zemřelí katolíci na hřbitově n es vě cen ém, k tomu
dovedou nejlépe odpověděti zastanci bezkonfessních obecních hřbitovů

") Příčí sc péro věc tuto blíže a správně označiti. '
28*
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meno může nésti."*) — Totéž vysvítá z výnosu c. k. místo-
držitelství pražského ze dne 5. října 1864 čís. 55.223,jenž
mimojinépraví:'3) »Kostelními stavbami rozumějí
se vžd y té ž stavby (a opravy) budov farních a hospodářských
a stavby hřbitovů, jež technické oddělení c. k. místodržitelství
zkoumá a c. k. místodržitelství schvaluje.:

V témže smyslu vykládá c. k. místodržitelství vynesení
c.k. ministerstva kultu &vyučováníze dne 9. dubna 1870
čís. 2969 v příčině provádění církevních staveb ve svém nařízení
ze dne 20. července 1870 č. 18375 výslovně též o zřizování
hřbitovů; stanoví totiž, aby v takových případech, kde jde
o stavební konkurrenci a zapravení stavebních výloh, týž modus
proc ede n di se zachovával, jako při jiných stavbách cír
kevních.'4)

Zřečeného vysvítá, že rakouské právo považuje hřbitovy
za část staveb a budov církevních o nichžtedy platí tytéž
stavební normy a konkurrenční předpisy jako o stavbách církev
ních vůbec. —-S téhož hlediště posuzuje naši otázku c. k. správní
soud, rozhodnuv dne 14. listopadu 1878 (B. II. 361) a dne
30. září 1885 (B. IX. 2695), že konkurrenční zákony o stavbách
církevníchmají platnosti o zřizování katolických hřbi
tovů. -— Z toho patrno, že ani zákonodárství světské nepohlíží
na hřbitovy jako na místa obyčejná a všední, nýbrž, že je pova
žuje za místa zvláštního druhu a rázu, za místa a inst i tu ce
církevní, účelu náboženskému zasvěcená, — za jakáž je
zákon (jak bylo dokázáno) i věřící považují, _ jež proto místy
bezkonfessními býti nemohou.

Bezkonfessnost hřbitovů, jsouc sama sebou nad míru smut
ným »znamením doby:, její pokleslosti & náboženské netečnosti,
odporujetedy historii i náboženskému účelu'5) hřbitovů,
ona je mimo to — jak bude níže místněji dokázáno urážkou
náboženského citu a smýšlení věřících, kteří mají právo žádati, aby
hřbitovy z jejich, mnohdy těžce sehnaných prostředků zřízené,
jejich intencím a náboženskému přesvědčení odpovídaly, byly tedy
hřbitovy konfessními, katolickými.'“) To vše měli by orgánové
obecní správy jak náleží dříve uvážiti, než postaví sebe a své ná

"*)Srovn. Jaksch, Gesetzlexikon I. Bd. p. s. Beerdigung pag. 239
a n. — Srovn. též gub. nařízení ze dne 15. června 1822.

'") Srovn. konsist. kurrendy diecése královéhradecké sv. V. str. 371
a n.; srovn. též str. 485 I. c.

") Srovn. jmenované kurrendy_ sv. VI. str. 261 a n.
I5) Dle názoru a učení Církve jsou totiž hřbitovy něčím jiným a ne

skonale vyšším, než »zdravotními ústavy:, za jaké »moderní právo: je pro
hlašuje. o čem vrátí se nám níže místnějí řeč.

I trestní rakouský zákon (5 306) považujehřbitovyza něco
více, než za pouhé »zdravotní ústavy.< ježto'rušitclům hřbitovů a hrobů vy
hrožuje trestem tuhého vězení od 1—6_měs1ců. .

'“) Zřizují si jinověrci, protestanti neb židé, též bezkonfessní hřbitovy?
Věrumnohékatolické obcemohlyby se od těchtojinovčrců učiti!
Zajisté »fas est et ab hoste docer_i,c jako je dle sv. Jarolíma »insignis
prudentiae,arma e castris inimicorum petere.<
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boženské smýšlení — na pranýř a dají si zároveň completum
testimonium — paupertatis odepřením katolického rázu hřbitova
od — katolíků a pro katolíky zřízeného!

Svévolně mnohdy zaviněná bezkonfessnost obecních hřbitovů
mívá nejednou pro obecní orgány i po stránce hmotné ne příliš
lichotivých následků. Poněvadž jsou totiž takové hřbitovy v očích
každéhojen poněkud řádného katolíka nestvůrou a neslýchanou
anomalií, — ježto si nemůže pro pohřbeníkatolíků ustano
vený hřbitov, na němž i on odpočívati má, jinak představiti _než
katolický, dle církevního řádu vysvěcený, —ZpČČu_]Íse
nejen duchovní správcové takových osad, ale i řádní
farníci na takových světských bezbarvých pohřebištich odpo
čivati, chtějíce v zemi posvátné býti pochováni. Následek toho
jest, že zvolí si za živa místo k poslednímu odpočinku na ——
cizím, mnohdy dosti vzdáleném katolickém hřbitově. odsuzu—
jíce tak před tváří celé veřejnosti bezkonfessní hřbitovy a tím
i ony obecni orgány, které tuto bezkonfessnost zavinily. I—lřích
doprovází hanba a potupa dle starého přísloví: Starý hřích vezdy
n o vo u hanbu přináší.

+3984—

Kázaní, cvičení, řeči, konference.
Výňatek z časového spisu: »Demain dans la Société (*ln'étienum ')

od msgn. Isaarda, biskupa v Annecy. Přeložil V. HAZUKA.

Chceme-li určití hlavní rysy nynější posvátné kazatelny ve
Francii, připomeňme si především, že formy těchto řečí ——neod
važuji se říci posvátných, nýbrž pouze proslovených od kněží —
rozmnožily se u nás ode dvaceti let a ještě více od desíti, pěti
let; neboť za našich časů spěje vše rychlým krokem Vpřed. Po
dlouhou dobu, kdy ještě kvetl život farních osad, nebylo slyšeti
než dvou druhů slov čili naučení: homilie a kázaní -— homilie
výklad evangelia denního, kázaní o předmětě od kazatele libo
volně zvoleném. Hned na to viděli jsme, jak počaly se zaváděti
konference, míním totiž ty, které dávají se v kostelích, a které
nastoupily místy na místo kázaní, dále příležitostné řeči při roz
ličných veřejných událostech, týkajících se buď Francie, buď to—
liko dioecése anebo fary, napomenutí při slavných slavnostech
snubních, chvalořeči pohřební při pohřebních obřadech & v pří
tomnosti mrtvoly.

Příležitosti řečniti mimo kostel naskýtá se hojnost. A věru
dlužno říci, že veliká většina lidí neslyší kněze mluviti než při
těchto různých příležitostech, kde můžeme se tázati, zda mluví,
poněvadž jest knězem, neb ačkoliv jest knězem.

') Zítřejšek křesťanské společnosti.
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Tak bývá nutno pozvednouti číši ke konci banketu, který
uzavírá sjezd anebo katolické shromáždění; bývá nutno slav
nostně osloviti hlavu státu, ministra, praefekta, ba i podpraefekta
u příležitosti návštěvy, sjezdu rolnického aneb uměleckého.

Konečně výpočet těchto forem řečí jest doplněn konferen
cemi o sociálních otázkách.

To jest roztřídění v době nynější; může však v několika
měsících obohatiti se novými typy. Nuže, nyní jaké jsou to řeči?
jaká jejich bohatost vzhledem ke křesťanství a k nadpřirozené
činnosti? Představme si dobrého křesťana, který před 50 lety
opustil Francii, aby hledal štěstí v Novém Světě, jak se tehdy
říkalo. Bylo mu tehdy přes dvacet let; poslouchal pilně homilie
a kázaní v jedné dobré faře pařížské. Pamatuje se ještě na to,
co tehdy slýchával. I—Ile,nyní jest opět po tak dlouhé době
vtémže chrámě, na témže místě! Výklad evangelia a kázaní opa
kují se každou neděli; naslouchá jim zbožně. Tažme se ho,
jaké dojmy probouzejí se v duši jeho, když srovnává své vzpo
mínky před padesáti lety s tím, co nyní slyší?

ekne nám: Jest to ovšem vždy totéž slovo Boží; než ne
říká se mně než z polovice. — jak že. z polovice? —- 1 ano!
Mluví se mi o milosrdenství Božím, nikdy však 0 Jeho spravedl
nosti; mluví se o štěstí, které nalézáme v tomto životě, zachová
vajíce přikázaní, nikdy však o šťastném patření na Boha v ne
besích; mluví se mi o zbožné vzpomínce, kterou dlužno zachovati
zemřelým, nikterak ale o plamenech očistcových — o věčných
trestech skoro nic a slovo »peklo< neslyšel jsem po celých šest
měsíců od svého návratu.

Upokojte se, můžeme říci tomuto dobrému stařečkovi, to
muto rozumnému křestanu, upokojte se! Mluví se také ještě
o těchto velikých věcech, které se nazývaly za vašich časů »ve
liké pravdyx. Než tak děje se v době osmi, patnácti let, kdy
mimořádná missie koná se na osadě. Hlásání velikých pravd ná
leží missiím a dnům velikých pobožnosti. Tehdy shledáte se
s řečmi o nesnázích a překážkách spásy, o nutnosti pokání, 0 po
vinné přípravě ke přijetí svatých svátostí, o přísné spravedlnosti
božské k duším svatých v očistci. Toto poslední slovo připomíná
mně neopatrnost, již dopustil se mladý kaplan před mnoha již
lety v jedné z nejbožnějších far pařížských. Zakončil totiž v de
vítidenní pobožnosti za mrtvé jedno ze svých cvičení těmito
slovy: »Ano, milosrdenství Boží ji sice přijme, avšak vždy před
ním kráčí zadostiučiněnh jeho farář pokládal za svou povinnost
vytknouti mu po několika dnech tuto nevhodnou přísnost v řeči.
Neboť příležitostně setkal se se zbožnými dámami z osady, které
jemu si stěžovaly. Ztratily buď svého otce, buď svého chotě, buď
syna a nemohly snésti, aby se mluvilo o utrpeních a zadostiuči—
není těchto bytostí milovaných. 2)

2) Často citují se slova bl. Markéty-Marie, mluví-li se o pobožnosti
k Nejsladšímu Srdci Páně: »Zdá se, že všechny poklady vynaloženy k tomu,
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Dobře tedy řekl osadník, jehož právě jsme se tázali: polo—
vice náboženství opomíjí se mlčením. A neodporujte nikterak,
čtete-li toto slovo »polovicela Nebeřte útočiště k výmluvě tak
pohodlné o rozšiřování jak výrazů tak pojmů! Nikoliv! Pročtěte
jenom evangelium, abyste se přesvědčili buď o správndsti anebo
bezdůvodnosti tohoto tvrzení. Brzy as poznáte, že ve všech podo
benstvích Páně, v jeho řečech k židům, jež podává nám sv. Jan,
zaujímají polovici jeho učení tresty věčné, naprostá nutnost po
kání a zadostiučinění. A kdo odvážil by se tvrditi, že překážky,
které staví se nám v cestu v boji o spásu, že hlavní naše povin
nost, která ukládá nám zapírati se a přinášeti oběti, abychom žili
po křesťansku a spasili duši svou, že toto vše v přísném slova
smyslu není učením našeho Spasitele?

A tyto prvotné pravdy, tento ideál, tyto podmínky skuteč
ného života, jež jsou křesťanství vlastními, zamlčují dobrovolně
kazatelé našich nejzbožnějších shromáždění na základě pevně ustá
leného systemu. Toto své chování však vysvětlují a snaží se je
ospravedlniti. Jest prý povinností všech přizpůsobiti se povaze
posluchačů, učiniti pojednání přiměřeným životním silám nemoc
ného. Svatý Pavel nám dal příklad této methody, a příklad ten
má moc a vážnost rozkazu. Píšet ve svém listě ku Korintským: 3)
»A já, bratří, nemohl jsem vám mluviti jako duchovním, ale jako
tělesným. jako maličkým v Kristu, mléko dal jsem vám ku pití
ne (silný) pokrm; nebot“ jste (ho) ještě nemohli snésti; avšak
ani nyní ještě nemůžete, neb jste ještě tělesni.c

Kéž by jenom našim věřícím aspoň tohoto mléka se do
stalo, tohoto lehkého pokrmu! Neboť, hle, v čem pozůstával.
Když činí apoštol tuto výtku křesťanům korintským, praví, že za
svého pobytu u nich »nesoudil, že by co jiného mezi nimi uměl,
než ]ežíše Krista, a to ukřižovaného, 4) že nechce se přizpůsobiti
přáním židů, kteří zázraků sobě žádají, ani pohanů, kteří hledají
moudrosti, nýbrž, že kázati bude bez ohledu Krista, jenž zajisté
jest židům pohoršením- a pohanům bláznovstvím.a 5)

Vyzvání, učiněné světu »bláznovstvím kříže“, bylo tedy první
katechesí sv. Pavla! A stěžuje si, že byl tak dlouho nucen zdržeti
se při tomto prvním výkladě víry, kterou káže; neboť, rozuměj
mež dobře, 5 výčitkou obrací se ke Korintským. Bolí ho, že svou
vlastní vinou jsou ještě neschopní, aby porozuměli kázaní o ve
škeré soustavě tajemství novozákonního. Praví tedy k nim slovy

aby vás obohatily, neboť tak on touží vám dobře činiti.: Zapomíná se však
na toto: »Ochabnete—li však a znechutite-li si věrnost, již žádá, a kterou
Jemu jste slíbili, myslím, že nebude méně štědrým v přísnosti, aby pomstil
se za vaši nevděčnost. — Buďte věrní, stáli: nemohu vám to dosti opako

vgti, Íb'ych vás ochránil před zlem, jež stihlo by vás, kdybyste opáčně sec ova i.:
Štědrým v milosrdenství, ano; štědrým však také v přísnosti —

hle, toť pravda, jež má celá býti hlásánam
3) I. list hl. III. v. 1. a 2.
') List ku Korint. hl. II. v. 2.
5) I—Il.[. 22. v. a následující.
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starozákonního mudrce: »Až dokavad, maličcí, milovati budete
dětinstvíP<< 6)

Podobně mluviti můžeme k pastýřům duší, kteří po tolik
již let zvolili si theorii nekázati než o tom nejnutnějším ve svých
kázaních, které však káží svým nejlepším osadníkům.

jak dlouho budete ještě viděti dítky v těchto lidech, které
Bůh Sám svěřil vám k vyučování, abyste jim ukázali cestu za
Kristem, abyste je připravili k boji a vedli k vítězství? — Není
správným, jak již často poznamenáno bylo, prodlužuje-li se vy—
chování ženské přes doby dětství. Clověk dospělý by snadno na
vždy mohl postrádati síly a odvahy, již nedostalo se jeho mládí
v čase naznačeném.

A táž výtka zcela správně činí se často křesťanům našich
dob. Stále se opakuje, že nedostává se jim charakteru, energie;
příčinou toho jest jejich vychování, neboť nepoznali než poučení
prvního věku.

jsou ovšem kazatelé, kteří chtí omluviti tuto výtku tím, že
prý snaží se ustáliti a zachovati u svých posluchačů dětství, stře
žíce, aby neodhalili jim tu část učení, kterou ponechati ve stínu
jest přihodno. Tací pak berou své útočiště k mluvě vědecké.
Vplétají tu a tam do řeči svých některé výrazy, jež nové objevy
vědecké učinily moderními na rok neb dvě leta. Mají naději, že
taková řeč přesvědčí jejich posluchače, že kněz sleduje veškeren
pokrok.

Tato touha může býti sama o sobě dovolenou. Než to, co
příčí se prostotě, jest zároveň překážkou milosti Boží; a kromě
toho neporozumí lid smyslu tohoto slova vědeckého právě tak,
jako kdyby bylo latinské; a konečně: jsme jisti, že dáváme těmto
výrazům jejich pravý smysl?

Končíme na základě této úvahy pozorování obyčejných a
farních kázaní.

(Pokr.)
—'++©++

, . .

Z právni praxe a kasu1stiky.
Sbírka praktických hlavně rozhodnutí světské legislativy v oboru

církevního práva.

Sdéluje DP. ANT. BRYCI—ITA.
(Pokračování.)

Provdá-lise příslušnice cizího státu za rakouského
občana, nabývá tím rakouského státního občanství.
Dekret dv. kanceláře ze dne 23. února 1833 čís. 2595 s. s. z.

';) Přísl. hl. ]. v. 22.
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Tvrdí-li manžel nebo manželka, že druhá,strana zemřela.
jest mu dle jasného znění zákona (5% 24. obč zák.) podati
důkaz o její smrti a není prostým popřením osvobozen
od povinnosti, by důkaz provedl. Nejvyšší soud dne 6. října
1874 čís. 10396.

* *
*

Provdá-li se rakouská občanka za cizozemce, ztrácí
tim rakouské státní občanství i své dosavadní domovské
právo a nabývá obojího tam, kde toto právo jejímu muži
přísluší. Ovdoví-li taková manželka a porodí nemanželské
dítě, náleží dle % 6. domovského zákona ze dne 3. prosince
1863 č. 105. takové dítě do oné obce (ist heimatsberechtigt),
v které měla jeho matka. v době porodu domovské právo,
poněvadž příslušejí nemanželské děti dle uvedeného zákona do
oné obce, do které matka jejich je příslušna. Správní soud dne
14. ledna 1897 č. 188.

* * *

Když ustanoví závětník ve své poslední vůli zádušní mši
za sebe na den takový, v který dle církevních (liturgických)
předpisů sloužena býti nemůže, může') táková fundačni
mše na jiný volný den býti přeložena, a dědicové nejsou
oprávněni Žádati, aby dotyčný odkaz pro jeho nesplnitel
nost byl zrušen. “) Nejvyšší soud dne 4. února 1879 č. 1266.
Srovn. obč. zák. g“710.

* *
*

Domovské právo manželských, s ovdovělou matkou v ro
dinném svazku žijících neplnoletých dětí zanikne, když
matka jejich opět se provdá a druhým sňatkem v jiné obci
práva příslušnosti nabude. Poněvadž totiž Š' 14. provis.
obecního zákona ze dne 17. března 1849 stanoví, že ohledně
neplnoletých v rodinném svazku žijících dětí — v příčině
nabytí práva příslušnosti— jen onen rodinný poměr rozho
dovati může, který v době nabytí nového domovského
práva rodiči existoval, není pochybno, že neplnoleté man
želské děti nabývajínového domovského práva v té obci,
v níž jejich matka opětným provdáním práva toho nabylaý)
Správní soud dne 14. ledna 1897 č. 264.

') Ano dle liturgických norem přeložen býti musí. Tak rozhodla 5.
R C. dne 4. května 1686; 3. prosince 1701 a jindy.

“*)Nový to & zajisté velice poučlivý doklad, jak »truchliví pozůstalía
svůj »nevýslovný bol a žal: dávají často na jevo a jak jest jim >svatou<
poslední vůle :drahéhoc & »nezapomenutelnéhoc zemřelého, že by ho rádi
o to jediné, co snad pro spásu své duše v závěti ustanovil, ze
samého bolu a žalu — oloupili! jakým jménem mělo by se takové jednání
označitiř!

“) Můžese též říci, m a n ž (: l s k é n e p | no leté dítky mají domovské
právo tam, kde je mají jejich rodiče. Srovn.: lnstructio pro judiciis ecl. %.41.
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jmění ňliálního kostela, jenž není více s kostelem mateřským
v kanonickém svazku (an byl na př. za kostel farní prohlášen),
nemůže se ku zapravení potřeb mateřského kostela,
jakým tento více není, užíti, leč by toho dovolovala základní
listina, aneb byly tu podmínky %.54. zák. ze dne 7. května
1874 Č. 50 vyžadované, jimiž dal by se příspěvek na (bývalý)
mateřský kostel odůvodniti. Správní soud dne 12. března
1879 č. 453.

* * *

Uzavřel-li římsko-katolický duchovní a příslušník
rakouský po svém přestoupení k církvi východe-řecké
v cizině manželství, Jest manželství to neplatné. Nejvyšší
soud dne 9. listopadu 1875 čís. 8287.

$$$“—

Prohlášení rodičů, že jsou bez vyznání
není zákonným důvodem (t. j. změnou náboženství),
z kterehoz by náboženské, zákonem již stanovene vyznání

dítek. změněno býti mělo.
Rozhodnutí správního dvoru soudního ze dne 19. června ISMS,č. 3704,

Blulw čís. 9772.

Sděluje dr. Podobský.

Důvody rozhodovací. Jest zjištěno, že dítky manželů K., jeli—
kož tito v době jich zrození byli členy Církve katolické, byly
rovněž dle čl. |., odst. 1., zák. z 25. května 1868, čís. 49. ř. z.,
náboženství katolického.

Sluší nyní rozhodnouti, zdali pozdějším výstupem obou ro
dičů z Církve katolické, odůvodněno již též vystoupení dítek,
které v době tohoto výstupu 7. roku stáří svého nedokonaly, z dří
vější náboženské společnosti rodičů.

Dle článku 2., odst. 1., shora uvedeného zákona, platí pra
vidlo, že náboženské vyznání dítěte tak dlouho změniti nelze,
dokud dítě ze své svobodné (zákonem uznané) vůle vyznání své
nezmění. — Z tohoto pravidla stanoví ovšem zákon 3 výminky
a Sice:

a) pro případ smíšených manželství;
I)) pro případ změny náboženství rodičů a
c) pro případ legitimace dítěte.
Dle spisů mohlo by se v tomto případě pouze přihlížeti

k výmince ad b) uvedené a stěžovatel skutečně. opírá své do
mnělé právo hlavně o ustanovení článku 2., odst. 2. shora cito—
vaného zákona.
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Ježto jde vedle “asného ustanovení článku 2., pouze o vý
minečné ustanoveni, tož sluší je též striktně vykládati a lze je
pouze tcnkráte upotřebiti, stává—lipřesně zákonné podmínky této
výminečné normy.

Podmínkou však jest, aby nastala u rodičů změna nábo—
ženství, to est, aby rodiče místo dosavadního vyznání nábožen
ského přijali jiné vyznání; oné podmínky nestává však. prohlá
sí-li rodičové, jako v tomto případě, že jsou bez vyznání, tojest,
ohlásí—lisvé vystoupení z určitého vyznání, nepřijavše vyznání jiné.

Rovněž není případno poukazování stěžovatele na zákon ze
dne 9. dubna 1870, čís. 51. ř. z., ježto tento zákon jedná pouze
o manželstvích osob, které žádné zákonem uznané církvi neb ná—
boženské společnosti nepřináležejí, a dále o seznamech narození,
sňatků a úmrtí, nerozhoduje však nikterak o náboženském vy
znání dítek, resp. nemění ustanovení obsažená v zákoně ze dne
25. května 1868, čís. 49. říšsk. zákona.

Proto nebylo též prohlášení rodičů, že jsou bez vyznání, zá
konnou příčinou, aby zákonem stanovené vyznání náboženské dítek
mohlo změněno býti.

——0%3 _.: v<+—

Vydávání ex oíío matričních listů pro
příslušníky jiných států.

Sděluje Antonín Paulus.

Na základě vzájemného dohodnutí dodávají si ex offo i nyní
matriční výtahy následující státy:

Badensko. Dle min. výn. ze dne 12. ledna 1859 č. 259,
mají posilati se rodné a křestní listy, na základě výnosu
min. kultu ddto 3. ledna 1858 č. 2258 i úmrtní listy od pří
padu k případupolitickému úřadu prvé instance k le
galisaci. Legalisační smlouva s Německem z 25_ února 1880.
Ř. z. č. 85. Art. m.

Bavory. Výnos ministeria kultu ze dne 5. října 1860
č. 14.784nařizujepředkládatipolit. úřadu prvé instance
od případuk případu rodné a křestní listy manželskýcha
nemanželských porodů a úmrtní listy při všech úmrtích ba—
vorských poddaných.

Belgie. Umrtní listy latinsky psané neb německy s la
tinským překladem v jednotlivých případech posílají se též polít,
úřadům prvé instance. Výn min.kultuzedne5.června1871,
R. Z. č. 53. ,

Dánsko. Umrtní listy předkládají se též jednotlivě
polit. úřadům prvé instance. Dekretdvorníkancelářeze
dne 12. února 1846 č. 2882.
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Francie. Kopulační a úmrtní listy týkající se Fran—
couzů, kteří ve Francii se buď zrodili, neb bydliště mají, jest po
sílati vždy koncem června a prosince vněmeckém, neb vlašském,
neb latinském jazyku politickým úřadům prvé instance. Výnos
min. vnitra a kultu ze dne 31. prosince 1892. Ř. Z. č. 2. ai 1893.

Hessem/uo. (Velkovévodství) Dle nařízení ministerstva kultu
ddto 3. ledna 1858 č. 22.583 zasílati jest rodné a úmrtní
listy od případuk případupolitickým úřadům prvé instance.

Italie Rodné, křestní, kopulační a úmrtní listy
mají se ihned po každém matričním zápise v latinské, německé
neb vlašské řeči poslati Ordinariatu, kdež se legalisujía čtvrt
letně dále místodržitelství dodávají. Výnos min. vnitra a kultu ze
dne 28. prosince 1883. R. Z. č. 191.

Jedná-lise o sňatek osob, které dvěma různým obcím
italským náležejí, vyhotoviti jest oddací list dvojmo. Vždy pokud
možno určitě má býti udán v těchto listech domov italských stát
ních příslušníků.

Meklembury a Schwarzburg—Sonrlershausen. R 0 d n é, k řes tn í
a úmrtní listy od případukpřípadupodávajíse politickým
úřadům prvé instance. Výnosmin.kultuddto 7. května1858
č. 7301 a ddto 22.,ledna 1860 č. 849.

Portugalsko. Umrtní listy v každém jednotlivém případě
podávají se polit. úřadům prvé instance. Dle konvence
z 9. ledna 1873. Ř. z. č. 135 r. 1874.

Rensz Greiz. Rodné a křestní listy od případu k pří—
padu odcsílajíse politickým úřadům prvé instance.
Výnos min. kultu ze dne 22. června 1859 č. 9434.

Rusko. Umrtní listy zasílajíse polit. úřadům prvé
instance od případu k případu. Výnos min. spravedlnosti ze
dne 4. května 1868 č. 4917.

Sasko (království). Rodné, oddací a úmrtní listy po
sílají se v jednotlivých případech politickým úřadům prvé
instance. Výnos min. kultu ddto 21. ledna 1858 č. 42. Naří
zení z 15. dubna 1879. Ř. z. č. 57.

Sasko (Coburg-Gotha, Altenburg, Meiningen, Wei
mar). Politickým úřadům prvé instance zasílajíse úmrtní
listy. Výnos stát. min. ddto 23. února 1866 č. 1573.

Schwarzburg, viz Meklemburg.
Švýcary. Křestní, oddací a úmrtní listy latinskyneb ně

mecky psané od případu k případu podávají se polit. úřadům
prvé instance Státní smlouva ze 7. prosince 1875. R Z č. 70.

Srbsko. Rodné, oddací a úmrtní listy v německé, la
tinské neb francouzské řeči podávají se koncem června a prosince
každéhoroku polít úřadům prvé instance.

Uhry. (Vyjímaje Chorvatsko a Slavonii, avšak ve spojení
s obvodem Rjeka). Rodné, oddací a úmrtní listy posílají se
politickým úřadům prvé instance vřeči, již matriky vedeny
jsou čtvrtletně a sice v prvé polovici měsíce ledna, dubna, čer
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vence, října. Případně opraviti jest předešlé snad chybné některé—
udání. jedná—-li se o sňatek, kde oba snoubenci jsou uherskými
státními občany, předložiti jest oddací list dvojmo Nařízení min.
vnitra a kultu ze 6. srpna 1896. Ř. Ž č. 150

Wiirtembery. Politickým úřadům prvé instance podá—
vají se od případu k případu listy úmrtní. Výnos min. kultu
ze dne 11.. prosince 1875 č 18727.

JIatríční listy, které o rakouských státních příslušnících
z cizozemska přicházejí, nemůže-li býti zjištěn příslušný matriční
úřad, sbírají se u c. k ministerstva vnitra a čas od času se uve—
řejňují (Výnos min. vnitra z 8. ledna 1878 č 2994). jestli zjištěn
příslušný úřad matriky vedoucí, dodávají se mu prostřednictvím
místodržitelství cestou ordinariatu. Dotyčný úřad má skládati je
do zvláštního sešitu, opatřiti abecedním rejstříkem a stejně pečlivě
jako ostatní matriky uchovávati. Výnos min vnitra ze 6. října 1879
Č 9397.

Romanarum Congregationum decreta novissima.

S. Congrog. Rituum.
Circa recitationem Litaniarum serventur decreta

S. Congr. Rit. —--non obstante consuetudine.

R. P. Petrus Blerot e Congregatione SSmi Redemptoris et
direcror greneralis Archiconfraternitatis a sancta Familia nuncu
patae, quae Leodii in Belgio anno 1844 canonice erecta, titulo
Archicontraternitatis anno 1847 ab Apostolica Sede decorata fuit,
a Sacra Ixituum Congregatione, de expresso consensu plurium
Rmorum Antistitum, scquentis dubii solutionem humillime lla
gitavít; nimirum: Utrum, attentis decretis a Sacra Rituum Con
gregationcedidisrelate ad recitationem Litaniarum
continuari possit consuetudo, qua sodales praedictae Archicon
íraternitatis in congressibus, ad quos in ecclesiis et oratoriis pu—
blicis, ctíam januis clausis, ipsi soli admittuntur, et extra functi—
ones liturgicas, non privatim sed communiter recitant quasdam
Litanias, gesta et exempla Sanctae Familae a qua nomen habent,
referentes et a plerisque Rmis Ordinariis approbatas?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Se
cretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque accu
rate perpensis, proposito dubio respondendum censuit: Serve ntur decreta, non obstante consuetudine.

Atque ita rescripsit, et servari mandavit.
Die 11. Februarii 1898.

C. Card. Mazella, Ep. Praenestinus S. R. E. Praef.
L. + S. Diomedes Panici, Secret.
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S. Rituum Congreg.

Quando cantare vel recitare licet Litanias peculiares.
Praeter tres Litanias pro usu publico in universali Ecclesia

approbatas, h. e.,Litanias Sanctorum. Litanias B. M. V. et Elta—
nias Ssmi Nominis Jesu, peculiares quaedam Litaniae habentur
ex gr. de Sacratissimo Jesu Corde, Purríssimo Corde B. M. V.,
aliaeque ab uno vel altero Rmo Ordinario pro usu tantum privato
approbatae, quae idcirco neque in Breviario neque in Rituali
Romano continentur.

Quaeritur 1. num eiusmodi peculiares Litaniae ita strictim
prohibeantur, ut Monialibus sive religiosis Institutis non liceat
illas privatim canere vel recitare ad instar preeum oralium?

2. Et quatenus negative, num iisdem religiosis Familiis illas
liceat canere vel recitare communiter in Choro, aut respectivo
Oratorio?

3. Item quaeritur num peculiares eiusmodi Litanias liceat
Fidelibus in publica Ecclesra sive privatim sive communiter
cantare, vel recitare ad modum quarumcumque prccum?

Et sacra Rituum Congregatio, ad relationem infrascripti
Secretarii, omnibus in casu perpensis, ita rescribcndum censuit,
videlicet:

Ad. I. Negative, h. e., ita strictim non sunt prohibitae, ut
singulis privatim eas non liceat cantare, vel recitare.

Ad ll. Affirmative, h. e., ita strictim prohibentur, ut com
muniter in Choro publico Oratorio illas Litanias cantace vel reci
tare minime liceat.

Ad III. Ad [. partem, h. e., privatim, Afňrmativc: ad ll.
partem h. c., communiter, Negative.

Atque ita rescripsit, et reservari mandavit.
Die 11. Februarii 1898.

C. Card. Mazzella, Ep. Praenestmus 8. R. C. Praef.
L_ +5. D. Panici, Secret.

_)V
—-—

_

Literární oznamoVatel.
Soustava učení M. Jana Viklifa. Na základě pramenů.

Napsal Dr. Ant. Lenz, domácí praclát Jeho Svatosti, probošt
královské kapitoly na Vyšehradě. V Praze 1898. Stran 234.
Cena 1 zl. 50 kr. Cyrillo—Mefhod.knihtiskárnaa nakladatelství
V. Kotrba. ——

O Husovi a Viklifovi mnoho se mluví; ale kdybychom se
mnohého učeného pána pozeptali: »Cetl jste jich spisy? Znátejich
obsahřa _—_- -— odpoví nám vyhýbavě — — Vtom ohledu
velice záslužné práce se podjal monsign. Dr. Ant. Lenz. Na zá
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kladě pramenů seznámil nás již před lety s mistrem ]. Husem -—-—
a nyní novým velice cenným spisem, jednajícím o
soustavě učení M. jana Viklifa, obohatil literaturuboho
vědnou. Jsme mu za to velice povděčni zmnohých příčin, hlavně
ale proto, že první z českých spisovatelů odkrývá z původních
pramenů čerpané bludy Viklifovy, mimo to pak že svým věde—
ckým spisem o bludech Viklifových poskytuje pravdy milovným
katolíkům možnost, aby porovnávajíce nauky Viklifovy a Husovy,
dospěli k pravému úsudku, pokud a jak dalece l—lusnásledoval
svého učitele Viklifa. Souhlasíme úplně se spisovatelem, když
v úvodu píše: »Kdyby byl Viklif tisíckráte učenější, nežli jak o
něm vydávají svědectví hojné spisy jehoa — — _—Anglie prote
stantská byla by ho mlčením pominula; kdyby byl nechal na po
koji starobylou víru Anglie a její slavnou hierarchii katolickou,
byla by jeho rukopisy v archivech a bibliotékách práchnivěti ne
chala, aleže autoritu církevní podrýval, anoji, conaněm
bylo, rušil a ničil, odtud ta velesláva. A kdyby byl mistr ]an
Hus vytříbil jazyk český nade všecky jazyky pozemské, kdyby
byl zanechal nám spisy učeností nade všecky spisy pozemské pyro
slulejší, byli by ho v dějinách literatury rovněž jako Tomáše Stit
ného jmenovali, ale toho by nebylo, aby ho do nebe vynášeli a
jemu téměř náboženskou poctu vzdávali. — — Spis rozdělen
jest na dvanáct kapitol, z nichž první podává učení Viklil'ovo
o pramenech pravd rozumových a náboženských; kapitola II. učení
Viklifovo o Církvi a naukách s tímto učením souvislých; kapi
tola Ill. učení Viklifovo o řeholích; kapitola lV. politické náhledy
Viklifovy o formě vlády občanské a' učení jeho 0 poměru Církve
ke státu; kapitola V. o socialnich bludech Viklifových; kapi
tola Vl. reformace podle vzoru Viklifova; kapitola VII. kosmo
logie Viklifova; kapitola VIII. angelologie a daemonologie Vikli
fova; kapitola IX. anthropologie Viklifova; kap tola X. učení
Viklifovo o Vykupiteli a vykoupení; kapitola XI. učení Viklifovo
o milosti Boží; kapitola XII. učení Viklifovo o svátostech; kapi—
tola XIII. eschatologie Viklifova. — Toť bohatý obsah velecen
ného Spisu, jejž co nejvřeleji doporučujeme. Uprava jest velice
úhledná, svědčící o pokroku knihtiskárny Cyrillo-Methodějske'.

Dr. Josef Burian.

* * *
Compendium der Pastora! und Katechetik von Dr. Anton

Skočdopole, geheimer pžtpstlicher Kammerer, Ehrendomhcrr,
Professor an der bisch. theolog. Lehranstalt in Budweis. Zwei
ter Band. \Vien 1898. Verlag von Carl Fromme. 342 Seiten.
Preis geb. 2 H.

jméno učeného spisovatele jest chvalně známo nejen
v diecési Budějovické, ale po celých Cechách. Odchoval velikou
řadu horlivých kněží, kteří všichni s dětinnou úctou k němu
pohlížejí, majíce u vděčné paměti všechny otcovské rady, v době
studií laskavě jim udílené. Uvedený spis jest psán sice v jazyku
německém, čímž ovšem mu na ceně nijak neubývá, a odporoučí se
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hlavně svým stručným a praktickým rozdělením látky. jest to
pokračování dílu prvního. Pojednává se tu o eucharistii jako
oběti a jako svátosti, pak o svátosti pokání. V dalším
rozebírá spisovatel velice šťastně socialní úkol Církve, pojed
návajeo posvěcení přirozených pout společnosti a o ná
pomoci Církve v záležitostech a potřebách časného života. Na
konec pak uvádí, kterak pečuje Církev o své těžce nemocné
a zemřelé členy. Spis vsdp. monsign. Dr. Skočdopole doporu
čujeme všem kněžím, hlavně ale těm, kteří se připravují k farnímu
anebo ke katechetskému konkursu; majít tu vše, čeho potřebují,
krátce, stručně a prakticky seřaděno. Dr. Josef Burian.

*
*

Iníirmorum liber catholicus decem linguis exaratus. Au
ctore Adalberto Anderl. Cum approbatione princ. archiep.
Ordinariatus Viennensis.

Velice šťastné myšlénky se podjal P. Vojtěch Anderl, kněz
fary u sv. josefa v Leopoldově ve Vídni; vydalť katolickou
knihu pro nemocné v desíti řečech k potřebě pro duchovní
správce, pro přátely nemocných vůbec i pro nemocné samy.

Kniha pozůstává z textu latinského, určeného pro kněze,
a pak buď z textu německého, francouzského, italského, českého,
chorvatského, polského, slováckého, slovinského a uherského,
s textem latinským úplně souhlasícího. Tisk jest bezvadný, úprava
knihy velice slušná. Cena celé knihy v plátně vázané obnáší 2 zl.
88 kr. Cena pouze latinského dílu brožovaného 40 kr., každého
ostatního dílu 30 kr. Objednati lze buď u'vydavatele, anebo v kaž
dém knihkupectví. Doporučujeme. Redakce.

* *
*

Učebnice katolického náboženství pro [. tř. gymnasii a pro
I. a II. tř. realných škol; sepsal josef Kyselka, třetí vydání,
byla schválena nejd. Ordinariaty v Praze 20. listop. 1897
č. 10823, v Budějovicích 28. března 1898 č. 2303 a vys. c. k.
ministerstvem kultu a vyučování 8. března 1898 č. 5381.

Ač na první pohled zdá se, že třetí vydání jest totožné
s druhým, přece při podrobnějším srovnání obou shledá se, že
toto třetí obsahuje v sobě přečetné změny, jež týkají se po.
nejvíce stránky mluvnické a syntaktické, tudíž vyjádření, kdežto
obsah a methoda zůstaly beze změny. Doporučujeme tuto Učebnici
p. t pp. katechetům jakožto knihu, jež se svému účelu velmi
dobře hodí, nepřesahujíc chápavosti žákův a podávajíc celé učení
přehledně a jasně Redakce.
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Svátek svatého Jana Nepomuckého.
Jan vzorem lásky.

»Miluje-li kdo mne, řeč mou zachová
vati bude.< km 14, 23.

Kdo byl tak šťasten, že mohl spatřiti sv. město ]erusalém
a putovati po místech, na nichž trpěl náš Pán a Spasitel, pokládá
se dojista po celý život za blažena. Na místech, jež skropena jsou
krví Samého Syna Božího, zvolá dojista nejeden z poutníků:
»Stůi, noho, posvátná to země, kamkoliv kráčíšlc

Putuje-li kdo po naší vlasti české a vstoupí-li do naší Prahy
stověžaté. navštíví jistě i památný most, zdobený sochou našeho
předního patrona, sv. Jana Nepomuckého. Ohledne-li se po pa
mátkách v Praze, přijde do chrámů Páně, navštíví hroby našich
českých sv. mučenníkůvapatronův, a tu zvolá dojista s nadšením:
»Stůj, noho, posvátná to země, kamkoliv kráčíšc; jestt' zbrocena
krví těch hrdinů českých, kteří za víru pravou. víru Krista Ježíše,
život položili, pro svého Boha a sv. pravdy jeho trpěli, za víru
sv. umírali, aby takto krajanům svým a rodákům zanechali vzne
šený vzor veškerých ctností.

A právě dnes v 16. den květnový putují tisícové věrných
ctitelů v průvodech odevšad ku Praze, chválí Boha a vzývají
sv. jana za přímluvu a ochranu, uctívají jeho krásnou slavnost.

Věru, čím více lehkomyslní, zlotřilí nevěrci se osmělují, lid
křesťanský o nejdražší klenot, o víru a úctu svatých olupovati,
čím více se snaží všelijací pokrokáři svými hanopisy úctu a poctu
sv. jana káleti, tím více zdá se mi, že vzkvétáase šíříněžná úcta
k tomuto světci v srdcích pravých českoslovanských křesťanů,
kteří jako na odvetu chtějí jeviti jak lásku k Bohu, tak i osvěd
čiti úctu k zemskému patronu našemu, jakoby skutkem odpoví
dali svobodářským nevěrcům: oVíme, koho ctíti máme._ Velectění
jsou přátelé tvoji, ó, Božela

Rádce duchovní. 29
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A kdož nemůže až ke hrobu sv. Jana putovati, uctívá ho
dojista v domovině v dnešní slavný a radostný den. Nenít' při
bytku, není obce, není osady, v nichž bychom nenalezli obrazu,
sochy, kaple neb i na mnohých místech chrámu sv. janu Nep. za
svěceného, zdobeného stinnou lipou, věncem, zelenými máječky a
jinými ozdobami krášlcný. Zejména jsou to mosty, cesty u_vod,
a to nejen v Cechách, ale i ve Vlaších, v Německu, Rakousku,
Bosně i dálné Americe; všude najdete obrazy, sochy, kaple na
šeho sv. patrona. Ucta tato jest v celičké Církvi všeobecná.

Ze on oslavil Pána Boha, oslavil opět jej
Bůh. A proto i my dnes popatříme blíže na sv. Jana, na jeho
vznešené ctnosti, z nichž mnohé vám jsou předobře známy; a
zároveň zkoumejme, čemu se dnes od něho máme učiti.

Spasitel náš pravil: »Miluje-li kdo mne, řeč mou zachová
vati bude.<

Na základě slov těch umínil jsem si dnes ukázati vám
1. na lásku sv. Jana k Bohu a 2. na jeho láskuk lidem.

Ten jest obsah řeči mé. Ty, ale sv. mučenníku Boží, vypros
mi dar výmluvnosti, jakouž jsi hlásával slovo Boží, abych s pro
spěchem ku slávě Boží a tvému uctění mohl mluviti. Vy pak
poslyšte mne ve jménu Páně!

Pojednání.

1. Bůh láska jest, a vyžaduje naší lásky. Ten pak Boha mi
flu'je, kdo ve všem ]eho sv. vůli plní, jeho příkazy zachovává.
»Kdo moje přikázaní zná a je zachovává, tent jest, kterýž mne
miluje.a A jak něžnou láskou miloval Boha svého
sv.]an!

Vkročme k jeho kolébce v Nepomuku, a tu spatříme, kterak
již jako útlé dítko rád se k Bohu modlíval, kterak jako žáček
zbožně a rád při oltáři klášterníkům na Zelené I—Iořepřisluhoval,
jako školák kterak se rád učíval sv. náboženství, a jak i ve všem
jiném učení zdárně prospíval. Hle, dítkyl tak miloval sv. Jan
Pána Boha, tak věrně zachovával řeč čili přikázaní Boží, tím
vám také překrásný příklad zanechal, abyste následovaly pří—
kladu jeho.

Když povyrostl a odešel na studie, kterak tu vynikal zbož
ností, pílí, zvláště pak něžnou úctou a láskou k blahoslavené
Panně Marii. Na něm se splnilo starověké pořekadlo: »Mater so
lidi non solet Herec, t. j. >matka zvedeného neplakává.:

V srdci jeho mladistvém a čistotném záhy vznikla touha
vřelá, pochodící z lásky k Bohu, aby se službě Boží mohl zcela
věnovati. A přání to se mu vyplnilo. V stavu duchovním s láskou
srdečnou lnul k Pánu Bohu, z lásky této jakož ze zdroje nej
mocnějšího čerpal sílu, útěchu, pomoc ve všech útrapách a ob
tížích, jakýchž poskytuje stav kněžSký v hojnosti v každé době.
[ konal sv. kněz své povinnosti z lásky k Bohu, kázal neunavně,
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zpovídal do únavy, že i královna jej za rádce a zpovědníka zvo—
lila. A když poctěn jest důstojnosti kanovnickou, tím horlivě—ji
zastával úřad svůj.

Nejstkvěleji však osvědčil lásku k Bohu, že se nijak nedal
zviklati ni sliby, ni hrozbou ani mukami, aby se zpronevěřil na
nejsvětější povinnosti, aby se dopustil zrady na tajemstvi zpo—
vědnim. Tu z lásky k Bohu raději podstoupil smrt mučennickou
v naší Praze.

Umlkla ústa jeho, uložen a uschován v nádobě zlatý, zá
zračný jazyk jeho po mnohá staletí; avšak mrtvý ten jazyk mluví
podnes, hlásá denně, zvláště o dnešní slavnosti. I—llásázřejmě,
že kdo Boha miluje, řeč, příkaz jeho zachovává.

Vizte, ctitelové sv. jana, kněze velikého, jenž se líbil Pánu
ve dnech svých. jazyk ten, ač mrtev, volá k nám: »l—lleďte,jak
vroucně miloval sv. jan Boha svého, že z lásky k Bohu i smrt
podstoupil, a tak došel koruny mučcnnické.c

Rcete, nejmilejší! nevolá tento jazyk i k nám: jinoši, muži
křesťanští, buďte dbali svých povinností, milujte Boha, zachová
vejte řeč, slovo, příkazy Boží? A jako sv. jan po celý život uctí
val nebes královnu, a ještě před smrtí putoval do Staré Bole
slavi, aby posily a pomoci její sobě vyprosil, tak chvátejme i my
všickni k Matce Boží, ctěme, vzýveime ji denně ve všech potře
bách, a dojista i my nalezneme u ní posily, útěchy a pomoci
ve všech křižích a souženích.

A jako vroucně miloval sv. jan Boha svého, tak miloval i
lidi, své bližní, čímž jest nám vzorem lásky k bližnímu.

2. Sv. jan miloval Své bližní.
Co dokazuje dítě zdárné svým vzorným chováním adobrým

prospěchem jiného, leč vděčnou lásku k rodičům? Kterak jeví
jinoch studující největší lásku k rodičům a učitelům, leč tím, že
jest jím ke cti a k radosti vzorným choVáním a výborným pro—
spěchem?

A právě takto vynikal sv. jan jako školáček a studující.
Rcete, netěší vás to, rodičové, vidíte—li dítky své, any knězi
u oltáře přisluhuji, zbožně se modlí aneb zpívají? Tak jednal
sv. an.

]Klášter zelenohorský u Nepomuku býval toho víceletým
svědkem. Ačemu uvykne člověkvmládí, toho neopomínáiuvěku
mužném ani ve stáří. 1 konal své povinnosti sv. jan jako kněz
horlivě, ve všem dobrém se utvrzoval & prospíval, konal své po
vinnosti k lidu a proto i povýšen a vyznamenán byl.

Každý kněz z lásky k lidem opouští domov, odřekne se
pohodlí a radosti, obětuje sebe pro člověčenstvo, aby jiným
sloužil dnem i noci, aby bližní k Bohu přivedl, stará se o jich
spásu. Neuznává toho svět; vždyť řekl Pán: V nenávisti budete
pro jméno mé, ale ví to a odmění Bůh.

A z lásky k lidem konal sv. jan tak rád své kněžské po
vinnosti. Ano, jako druhdy sv. jan Křt. mnoho platil pro své
vznešené ctnosti, pro svou obětavost k lidu, jemuž kázal u vod

29*
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jordánských, právě tak dbal i král Václav mnoho na slovo ka
zatele pražského u vod stříbrotoké Vltavy. Musil zvláštní důkazy
lásky k bližnímu podati, musil milovati láskou obětavou stádce
sobě svěřené, že i almužníkem královským byl učiněn. Důvěry té
požíval v míře svrchované zároveň jako zpovědník královnin.

ó, kéž by povstali z hrobů všickni, jimž dobře činil! Sly
šeli bychom tisíceré díky z úst jejich jak za neúmorné slyšení
sv. zpovědi tak za prokazované skutky milosrdné. »ln memoria
aeterna erit justus.< »V památce věčné bude spravedlivý, slyšení
zlého báti se nebude.a

Kéž by vstali naši předkové a promluvili k těm zarytým,
nevěreckým bratřím našim, k bohopustým lžisvobodomyslníkům
a pověděli jim zřejmě, kým byl náš nejmilejší sv. patron lidu
svému, kterak miloval lid, a jakou upřímnou láskou za lid ten se
obětoval. Než, k čemu třeba slov otců zemřelých? Za sv. jana
promluvil Bůh Sám, promluvil při otevření hrobu jeho po třech
stech let jazykem zázračně zachovalým. A divu toho nepopře
přece žádný, i nejzlotřilejši rouhač a nevěrec.

Věřte, nejmilejší, nemohu nikdya nikterak pochopiti, kterak
by kdo v Praze žijící a div ten téměř denně vídající člověk mohl
i v největší své bohaprázdnosti upírati slávu, čest a chválu sv.
janu Nep. Nepochopím já a snad každý z vás, kterak by mohl
neviděti leskle se třpytící hvězdy jeho nehynoucích zásluh, když
na vlastní očí může viděti vše, co konal, jak se za lid obětoval.

Nemohu pochopiti, kterak by se mohlo péro českého muže
dát zneužití k pohanění aneb zlomyslnému klamu našeho svatého pa
tronasjiným, nejprve také knězem, napotom však kacířem, Janem
Husem. V pravdě jest to jen to nesmírné milosrdenství Boží a
shovívavost dlouho čekající, že neuschne ruka, jež by se odvážila
tupiti neb posmívati tomu, co nám tak svatou, vzácnou, draho
cennou perlou vlasteneckou, nehynoucím stkvostem ba démantem
pravým a věčnou památkou u Boha i u lidí. jen milosrdenství
Boží to jest, že neoněmí jazyk bídných, nevěreckých tupitelů zá
zračného jazyka svatojanského, toho veřejného, staletého svědka
jeho svatosti.

Jako náš Pán a Spasitel miloval všecky lidi, ba i Své ne
přátely, jako Kristus Pán všem dobře činil, tak byl i sv. jan jeho
následovníkem. Znaltě dobře výrok svatého Pavla Rím, 13, 8.:
»Žádnému nebývejte nic dlužní, než abyste se milovali vespolek;
neboť, kdo miluje bližního, zákon naplnilnx jestit láska k Bohu a
bližnímu tak úzce spojena, že jedna bez druhé obstáti nemůže
Na lásce k Bohu a k bližnímu všechen zákon záleží i proroci.

A jako náš božský Spasitel odpouštěl Svým nepřátelům, ba
i za ně se modlil, tak činil i sv. jan; byltě na smrt mučennickou
připraven, odhodlán, a hrdinsky jí hleděl vstříc. Když ho dal
král pochodně—mi páliti, ba i sám se k tomu dílu katanskému
snížil, nezlořečil 'sv. ]an, ale snášel muky tiše, bez reptání, pa
mětliv slov Kristových: »Milujte nepřátely své, dobře čiňte těm,
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kteří vás nenávidí, abyste byli synové Otce svého, jenž slunci vy
cházeti velí na dobré i na zlé.<< _

Podobně máš i ty, křesťane, jednati, máš milovati nejen své
přátely krevní, ale všecky lidi, ba i své protivníky. Nezapomínej,
že každý člověk jest bratrem tvým, od Otce stvořený, od Syna
vykoupený, od Ducha Sv. posvěcený. Věz, jestliže bližním po
hrdneš, pohrdne tebou Bůh, jestliže pak bližnímu odpustíš, od—
pustí tobě Bůh, krátce, jak ty jednáš s bližním, tak jednati bude
s tebou Bůh.

Pán ježíš vzkřísilSvého přítele Lazara, ale zahojil také ucho
Malchusovo, kterýž jej přišel zajmout, prosil za Své učenníky, ale
modlil se na kříži i za Své vrahy.

Popatřme spolu dnes na jeho věrného následovníka, milého
patrona našeho, sv. Jana Nepom. Nchleděl na osobu, bez rozdílu
všem dobře činil, vdov a sirotkův i všech opuštěných se ujímal,
jako almužník královský všem dobře činil a pomáhal.

A nyní v nebi svou přímluvou vyprošuje u trůnu nebeského
všem svým ctitelům pomoc a vyslyšení jak v chudobě a nemoci,
v nebezpečí povodně, tak i v těžkostech duše, v nebezpečí ztráty
cti a dobrého jména, ano i v šťastnou hodinu smrti.

Znajíce, nejmilejší, lásku sv. Jana k Bohu a bližnímu, buďme
jeho věrnýmictiteli a spolu upřímnými—másledovnlky.Tím se mu
nejlépe zavděčíme. budeme-li rádi pomáhat bližnímu a křivdy ne
činiti žádnému.

Abychom k tomu konání byli posilnění, oroduj za nás za
všecky, sv. jene Nepomucký! Amen.

Josef Baar, bisk. notář a farář v Putimi.

Svátek svatého Jana Nepomuckého.

Hříšný jazyk jest veliké neštěstí.
»Rozumný a mlčclivý bude ctěn.c

Sir. 21, 31.

Dějepis vypravuje mnoho o činech slavných hrdinů. Tal:
na př. vypravuje, jak Samson, muž z lidu israelského, jedenkráte
lva v kusy roztrhal; mnozí z vás slyšeli také, jak pastýřský chla
pec David přemohl obra Goliáše a zrovna tak nebude vám ne
známo, že mnozí jiní mužové řídkou udatností zachránili svou
vlast od zkázy a tak jí prospěli. Dojista veliké jsou to činy,
které zasluhují našeho podivu, naší chvály. Než, co jest to vše
proti jedinému skutku svat. Jana Nepomuckého! Veliké zápasy
vedli zmínění mužové — sv. jan však toliko svého jazyka krotil.
A který zápas, rozmilí, byl větší?

Uvažte jen, zbožní posluchači, co by se bylo stalo, kdyby
sv. jan svého jazyka nebyl ovládal? Co by bylo nastalo, kdyby
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dle vůle královy byl řekl: »To, či ono zpcvídala se mně krá
lovnařci Dovedete si představiti všecku tu škodu a neštěstí, jež
by byl zavinil jeho nezdrželivýjazyk,> Ano, horším ještě než
lev byl by se stal pak jazyk jeho lidem! Neboť lev ovšem toho
či onoho člověka může roztrhati: ale slovo, jež by byl sv. ]an
ze zpovědi byl vyzradil, to slovo jediné bylo by nejen těla mno
hých lidí, ale i nesčíslně mnoho duší na věky zničilo, zkazilo.

S podivem bude mnohý se tázati, kterak to možno, by je—
diné slovo zavinilo tolik neštěstí? Poslechněte-li pozorně dnešní
mou řeč, pak pochopíte snadno, co snad nyní ještě se vám zdá
nemožností. Ke cti a oslavě svatého patrona našeho začínám ve
jménu Páně.

P oj e d n á n í.

Povedu vás nejprve do všedního života a vylíčím především
nestoudný jazyk, který mluví před nevinnými dítkami ohyzdná,
oplzlá slova. Slova snad již dávno dozněla — ale dítko si je
pamatuje dobře! Ze slov nestoudných upadá dítko v pozdějším
věku do nečistých skutků, působí tím zármutek rodičům, hanbu
svému rodišti a stává se naposledy vítanou kořistí pekla. Oh,
jaké to neštěstí! —- A vše to k vůli několika jen slovům!
_ Tam zase vidíte jednoho z manželů, u něhož víry našel
jazyk pomlouvačný. jen několik podezřívavých slov řekl 0 ne
dovoleném poměru muže či ženy s jinou osobou — — a hle!
rodinný mír a s ním všecko štěstí z rodiny zmizelo! jak velké
to neštěstí k vůli několika jen slovům!

_ Anebo jděmež do dílny starostlivého řemeslníka, který přes
sv0ji dovednost a poctivé smýšlení nemá žádného odbytu svých
výrobků a tažme se, jak se to stalo — a on před zmořenou
hlady rodinou bude žalovati: »Moji sousedé nadělali o mně
klevet a mě odběratele k sobě přivábililc jaké to neštěstí k vůli
několika slovům! Tak zbavují, ba možno říci, přímo olupují ně
která slova člověka o čistotu duše, připravují jej o domácí pokoj
a ničí rodinné štěstí té či oné rodiny křesťanské.

Podobné — však u daleko větší ještě míře — neštěstí bylo
by vzešlo ze slov, která by byl sv. jan ze zpovědi královny vy
zradil. A to všecko neštěstí i jeho následky předvídal sv. kněz
náš. Ano, sv. jan věděl: jediné jen slovo ze svaté zpovědi —
a královna, doví-li se toho, nebude více upřímně se zpovídati.
jediné jen slovo ze sv. zpovědi ——a netoliko královna, ale tisíce
jiných & jiných budou se jen ve zpovědi přetvařovati. jediné jen
slovo z mých úst — věděl svatý jan — kdyby ze svaté zpovědi
bylo vyzrazeno: a svatá zpověď nebude již více spasitelným pro
středkem, za to však mnohým duším jedovatou studní, z níž pro
přetvářku ne život věčný ——ale záhubu věčnou odnášeti si
budou! To vše uvažoval zbožný kněz.

A když to vše uznamenal, jaké neštěstí jeho jazyk svou
nezdrželNostí by zavinil, jaký že pojal úmysl, jak že se rozhodl?
Nijak jinak než že bude mlčeti. Pravda, tázal se ho král, jeho
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nejvyšší pán světský na zpověď královny — než přes jeho vy
soké postavení, přes všechna jeho slibování a hrozby zachoval on
tajemství zpovědní a ani mučennická smrť není s to tajemství to
z něho vylákati a tak za uplné mlčelivosti o sv. zpovědi loučí se
zbožný kněz Jan s tímto světem.

Budiž čest a chvála tomu udatnému bojovníku Božímu, on
dobyl největší cenu všech rekův!

Nechat obdivuje celý svět sílu Samsonovu a jej ustavičně
velebí: my známe jiného reka, jenž větši udatností proslul než
Samson a tím jest sv. jan Nepomucký, jenž život svůj obětoval,
aby přemohl obludu, která by tisíce tisíců křesťanů zničila. Chvála
mu, tomu zdatnému bojovníku Kristovu, ano stálá čest a chvála
tomu, jehož památku dnes slavíme; větší sláva budiž jemu než
Samsonovi, nebot“ co vykonal sv. jan Nepomucký, bylo daleko
šlechetnější, než co dokázal Samson.

Ano, rozmilí osadníci, chvalme nejen dnes, ale vkaždé době
světce svého a patrona naší milé vlasti, jehož ctili již naši před
kové. A nedejme si úctu jeho nikým vyrvati! Bylo by hanbou,
abychom zřekli se víry otců svých k vůli nějaké vyšperkované
řeči. Svatý Jan Nepomucký budiž nám vzorem u plnění našich
povinností za všelikých okolností. Prosme jej, by za nás stále se
přimlouval s ostatními sv. patrony naší krásné české otčiny, by—
chom nezhynuli ani my, ani naši budoucí. Amen.

lan Maršálek, farář v Krašově.

Boží l-lod Svatodušní.*)
Jak Duch Sv. vede hříšníka k svatosti.

»Utěšitel pak Duch Sv., kterého pošle
Otec ve jménu mém, ten vás naučí
všem věcem.: Jan 14, 26.

_IežíšKristus splnil slovo Své. Opět a opět sliboval svatým
apoštolům, že jim pošle Utěšitele Ducha Svatého, a dnešního
dne, totiž o slavnosti letnic, dočkali se svatí apoštolé splnění to
hoto slibu Spasitelova.

S nebe bylo pojednou slyšeti podivný zvuk, jakoby z da
leka přicházel prudký vítr, a zvuk ten naplnil celý dům, v němž
byli sv. apoštolé shromážděni. Současně objevily se ohnivé ja—
zyky nad hlavami shromážděných a Duch Svatý je naplnil v oka
mžiku tom Svými milostmi a dary, tak že počali dle svědectví
Písma svatého mluviti rozličnými jazyky.

Lidé podivným zvukem přivábeni divili se velice tomuto zá
zraku, řkouce: »Aj, zdaliž nejsou tito všichni, kteří mluví, gali—

*) Použito sbírky: Prediger und Katechet.
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lejšti? A kterak jsme slyšeli jedenkaždý jazyk svůj, v němž jsme
se zrodili? Děsili pak se všichni a divil se jedenkaždý, k dru
hému řkouce: [ co to má býtiřa Sk. ap. 2. 8, 9, 12.

Tu povstal Petr a počav mluviti, vysvětlil shromážděným
div, jehož svědky byli a kázal před nimi po prvé evangelium
Krista ukřižovaného.

Když zástup jeho slova vyslechl, »tehdye ——dle svědectví
»Skutků apoštolskýclh ——»skroušeni jsou v srdci a řekli k Pe
trovi a jiným apoštolům: Což učiníme muži, bratříP<

A na radu Petrovu dalo se téhož dne pokřtiti kolem tří
tisíc židů.

Ci as bylo dílo toto? Kdo způsobil, že hned první slova
Petrova měla tak mocný účinek?

Bylo to dílo Ducha Svatého, jenž v ústa Petrova vložil slova
vhodná a zároveň také srdce posluchačů připravil, aby o pravdi
vosti slov Petrových přesvědčeni jsouce, k pravé víře přivedeni
a tím k svatosti byli povznesení.

Totéž pak, co Duch Svatý tehdy učinil, činí až po dnešní
den, a činiti bude až do skonání světa.

Svou milostí pomáhá Církvi sv., aby bez změny a poruchy
zachovala poklad sv. víry. Svou milostí osvěcuje týž Duch Sv.
každého člověka, aby pravdám těm své věřící srdce přiklonil,
podle nich živ byl, a tak povznáší Duch Svatý Svou milostí člo
věka k svatosti, čili č iní ho svatým.

O tom pak chceme dnes ku cti a slávě Ducha Svat. poně
kud obšírnějipojednati a uvažovati,kterak Duch Svatýhříšníka ku svatosti vede.

Pojednání.
1. Aby se hříšník svatým a spravedlivým státi mohl, jest

mu především potřebí, aby poznal svůj smutný stav a naznal, že
setrvaje v hříchu vězí v neustálém nebezpečí věčné záhuby, a že
jen bezodkladné a opravdové pokání jej z nebezpečí tohoto může
vysvoboditi.

Dokud toho nenahlédne, dokud toho nepozná, setrvá jistě
ve hříchu a ani jediného kroku k polepšení života svého neučiní.

Než, kdo mu pomůže, aby poznal hříšný svůj stav? Do
stačí k tomu snad jeho pouhý rozum? Nikoliv!

Neboť jeho rozum jest slabý ve věcech duše se týkajících;
rozum hříšníka, jenž déle ve hříchu žil, jest zaslepen přílišnou
sebeláskou, zaslepen náruživostmi, zaslepen špatným příkladem
zkaženého světa.

Jako, chceme-li přirozeným zrakem viděti, potřebujeme nutně
světla, a bez světla ani sebe většího předmětu neuzříme, tak také
oko našeho rozumu bylo by takořka slepé a nevidělo by, čeho
k spasení potřebí jest, kdyby nedal Duch Svatý světla Svého.

Světlem Svým ozáří Duch Svatý čas od času duši každého
hříšníka, byt sebe zatvrzelejším byl. Světlem Ducha Sv. ozářen,
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vzpomene si hříšník nejednou na Boha, nejvyšší dobro, jehož
urazrl a zarmoutil, vzpomene si na nebe, jež ztratil, jež za oka
mžik mrzké rozkoše prodal. Ve svitu světla Ducha Svat. pozná
děsnou propast, která se pod nohama jeho již již otvírá, a z níž
k jeho sluchu doráží věčný pláč a skřípění zubů, propast, do níž
jediným pokynem uraženě Boží spravedlnosti mohl býti smeten.

A vše, co viděl v září toho světa, jest mu pobídkou, aby
se ihned obrátil a na jinou cestu dal.

Chceme-li doklady, potřebujeme si toliko vzpomenouti na
sv. Maří Magdalenu.

Celá leta sloužila hnusnými nepravostmi ďáblu, libujíc si ve
všech výstřednostech a radovánkách tohoto světa. Každý, kdo
jí znal, prstem na ni ukazoval a s opovržením se od ní odvra
cel, jakožto hříšnice veřejné.

Ona sama však nepoznávala bídného stavu své duše.
Konečně však přece se otvírá oko její duše. S úžasem a

hrůzou vidí svoji špatnost & děsí se míry svých hříchů. »Ach,
jak hluboko jsem pokleslax —' tak volá u sebe, »co se ze mne
ubohé stane, nepočnu—liživot novýlc

Aneb vizme sv. Petra.
Zapírá Krista a ani mu nenapadá, že by něco zlého činil.

Zapírá Ho po druhé a po třetí a nepozoruje, že černou zradu
páchá na Mistru svém.

Až pojednou jako bleskem projíždí duší jeho myšlenka:
»Zradil jsem Pána a zradil jsem Bohalx

_Kdo as ozářil temnotu srdce Magdaleny? Kdo osvítil Petra?
Kdo jiný, leč Duch Svatý, jenž jim dal poznati jejich hřích.

A tak činí až podnes.
Vidíme-li, že hříšník, jenž delší dobu bez starosti ve hříchu

žil, pojednou svůj hřích poznává, jest to vždy dílem Ducha Sv.,
jenž jej osvěcuje.

2. Než s tím se Duch Svatý nespokojuje. On sílí dále
hříšníka, aby se pokání nelekal, nýbrž statečně
je činil.

Představme si, že by někdo, cestuje hlubokým lesem, na
lezl poutníka, jenž v neznámém hvozdč zbloudil, a hladem jest
zmořcn. Milosrdenstvím jsa nad ubožákem hnut, ukázal by mu
cestu z lesa vedoucí. Myslíte, že by mu učinil tím mnoho, že
by ho tím zachránil? Mám za to, že nikoliv! Co pomůže ubo
žákovi znáti cestu z lesa, když hladem jsa vysílen, jediného kroku
učiniti nemůže?

Kdo by chtěl takového nešťastníka zachrániti, musil by ho
především nasytiti a napojiti, aby pokrmem jsa posilněn a ná
pojem osvěžen, naznačenou cestou bráti se mohl.

Podobně jedná, nejmilejší, Duch Svatý: On ukazuje nejen
hříšníkovi pokání jakožto jedinou cestu, po níž spásy může do
jíti, nýbrž sílí ho zároveň, aby pokání byl schopen.

Když tedy zříme, abych opět o Marii Magdaleně a Petrovi
mluvil, kterak Magdalena k Ježíši odchází, jemu k nohám se vrhá
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a hořké prolévá slzy, když vidíme, kterak Petr vyšed ven, pla
kati počíná, a kterak proud jeho slzí po celý jeho život nevy
sýchá, tut' nesmíme věru mysliti, že tak učinili z vlastní síly.

Tot“ opět dílo Ducha Svatého, jenž hříšníka na cestu po
kání uvádí.

Tak činí Duch Sv. u každého hříšníka i za dnů
našich.

Každé dobré hnutí srdce, každý pocit lítosti nad spácha
ným hříchem, každé dobré předsevzetí, vše to jest darem Ducha
Svatého. Kdybychom mohli svým lidským zrakem viděti, jak
Duch Svatý v srdci našem působí, poznali bychom v něm pečli
vého učitele, jenž nás jako žáka svého horlivě poučuje, napomíná
i kárá, poznali bychom v něm pečlivou matku, která svoje dítko
něžnou láskou miluje, jemu vše, čeho mu třeba s obětavostí vzor
nou dává a jeho každý krok střeží, jej stále obezřetným okem
chrání a ošetřuje.

jak veliká to láska Ducha Svatého! Přisvědčiti musime za—
jisté sv. Pavlu, který praví: »Ovoce ducha jest láska.. Gal. 5, 22.

Duch Svatý působí však na nás nejen vnitřním vnuknutím
a vnitřnímsvětlem, ale také zevnitř, aby nás na cestu
pokání a svatosti přivedl.

Brzy působí na nás hlasem Církve svaté, nás stále napomí—
nající, brzy vkládá v ruce vaše dobrou knihu, aby nás slovy je
jími k dobrému pohnul, jindy jsou to svaté missie, jindy nemoc,
neštěstí anebo úmrtí, ano žádná událost není tak nepatrna a ma
licherna, aby jí nedovedl Duch Sv. použití k záchraně hříšníka.

Uvedu aspoň dva příklady.
Ignác z Loyoly, vojín a světsky smýšlející člověk, byl raněn

při oblehání města Pampelony roku 1521 těžce do nohy. Rána
se hojila velmi pomalu, tak že mu bylo dlouhý čas na loži strá
viti. [ prosil své přátely o zapůjčení zábavných knih aby mu
čas poněkud ušel. Leč zábavných knih nebylo lzc nikde dostati,
a proto musil přijati, co mu přátelé mohli zapůjčiti. Byla to kniha
obsahující život svatých a světic Božích. Z počátku četl Ignác
bez chuti a radosti. Avšak čím déle četl, tím většího zalíbení
nalézal na knize tě a obsah knihy tak ho konečně uchvátil, že
ozdravěv, opustil vojsko a příklady světců jsa povzbuzen, službě
Boží se věnoval. Stal se zakladatelem řádu Tovaryšstva Ježíšova
a velikým světcem.

Eudoxia, narozená ve II. století po Kristu v Samaří, přišla,
když byla dOSpěla, do Helíopole, města v Cilicii, a vedla tam
bohaprázdný život. [ stalo se, že do téhož města zavítal také
jednou mnich jménem Germanus. Bydlil u jednoho svého pří—
buzného, jehož dům s domem Eudoxie sousedil. Náhodou byla
Germanovi vykázána světnice, jež byla toliko tenkou zdí od po
koje Eudoxie oddělena. V noci vstal mnich a jal se, aby za
pudil spánek, hlasitě čísti z nábožné knihy o mukách pekelných
& věčných radostech nebeských.
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l—llasitýmimodlitbami jeho ze spánku vyrušena, naslouchala
Eudoxia jeho slovům, a slova ta naplnila srdce její posvátným
zděšením. Hned z rána vyhledala v sousedním domě Germana
a prosila jej, aby ji poučil o víře Kristově. S radostí splnil Ger
manus prosbu její a líčil jí zvláště účinně konec člověka šlechet
ného a nešlechetného, tak že Eudoxía o pravdivosti slov jeho úplně
jsouc přesvědčena, nejen života hříšného docela zanechala, ale
stala se dokonce mučennicí pro Krista.

Oba tyto příklady nás učí, že Duch Svatý všech příhod
života lidského pro blaho naše využitkovati dovede, & že Mu.
každá, i sebe nepatrnější věc dostačí, aby pomocí ejí člověka
od hříchu odvrátil a k dobrému přiklonil.

Vojínovi Ignácovi vloží do rukou proti jeho vůli knihu, a
přivede jej četbou knihy té k svatosti. Aby odvrátil Eudoxii
od hříchu, přivede Germana a uvede ho do blízkého domu a do
pustí, aby v noci právě ty pravdy hlasitě si četl, které mocný
účinek, na Eudoxii mají.

0, jak dobrý to duch, ten Duch Svatý! Co vše činí on pro
spásu naší duše! jak pečlivě působí, jak uvnitř, spasitelná
nám v srdce vnuknutí dávaje, tak také zevnitř, by nás pout
hříchu zbavil a na dobrou cestu přivedl.

3. Než na tom ovšem není ještě dosti. Když Duch Svatý
srdce hříšníkovo upřímnou lítostí nad hříchem naplnil — pak
zdobí duši eho milostí posvěcující, kterou mu
udílí ve svátostech křtu a pokání.

A touto milostí, tímto převzácným darem činí z hříšníka,
jenž dosud byl Božím nepřítelem, dítko Boží, toho, jenž propadl
peklu, činí dědicem království nebeského!

jak drahocenný to poklad. posvěcující milost Boží! Co jsou
všecky drahé kameny proti pokladu tomuto? Nic než bídná
tretka, nic více než kapka vody proti ohromnému moři, nic více,
než malý prášek proti celé zeměkouli!

jsi-li tedy. milý křesťane, tak chud, že nemáš více, než čehosi
prací svých rukou dobudeš, že nemáš, kam bys hlavy sklonil, čím
bys se přioděl -— a máš-li milost Boží, dosti jsi bohat.

A kdybys byl králem, jenž by celý svět ovládal, kdyby
všichni národové tobě se kořili, kdybys v zlato a hedvábí se
oblékal — nemáš-li milosti Boží, bídným jsi žebrákem. Neboť
s milostí Boží čeká tě nebe,.bez ní ale jsi synem temností ze
vnitřních, kde panuje pláč a skřípění zubů!

* _k :'r

Drazí v Kristu!
Poznalijste vzácné působeni Ducha Svatého vzhle

dem k hříšníkovi. Duch Svatý hříšníka osvěcuje, aby poznal
smutný svůj stav, sílí jej, aby se nelekal obtížné cesty pokání,
aby upřímně svých hříchů litoval a ve sv. zpovědi z nich kajicně
se vyznal. Když pak hříšník volání Ducha Svat. uposlechnul, tu
se mu dostáva roucha stkvostnějšího nad roucho, jímž byl oděn
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Šalomoun ve své nádheře,roucha milosti posvěcující,
která mu zabezpečuje vstup do radostné věčnosti.

Co máme dáti Duchu Svatému za tolik jeho lásky? Co ji
ného než slib, že chceme spasitelných vnuknutí Jeho pečlivě si
všímati a dle nich se říditi, abychom tak dosáhli cíle, k němuž
jsme stvořeni. Proto »uslyšíte-li hlas jeho, nezatvrzujte srdci
svýchlc Z. 94, 8. Amen. Frant. Všetečka, katecheta v Třebíčina Moravě.

PondělíSvatodušní
() synovství Božím.

»Nepřijali jste zajisté ducha služebnosti
opět k bázni, ale přijali jste (lucha
vyvolení synů, v němžto voláme: abba,
t. j. otčelc Rím. 8, 15.

Co mluvil náš božský Spasitel dle dnešního sv. evangelia
k Nikodémovi: »Tak Bůh miloval svět,c to se již splnilo, ale
zároveň se to splňuje ustavičně mocí a působením Ducha Sv.,
jenž jest Duchem lásky a milosti, jemuž také posvěcení lidstva
se připisuje.

Brány nebeské se otevřely a proud nejčistší, proud milostí
jako pramen křišťálový, pramen to milosti vod živých prýštil se
s trůnu Otce a Beránka nejsvětějšího. A proud tcn prýští se ne
ustále k životu věčnému. Zj. 22, 1.

Posvěcující milosti a láskou, kterou nám Duch Sv. uděluje,
ano vlévá, činí nás syny Božími a dědici království nebeského.
O, jak vznešená to milost, jaký to dar! Z velikosti daru pozná—
váme také dárce. Jak mocný, vznešený, jak láskyplný jest
Duch Svatý!

Proto se i my, jako posvěcenci Jeho, vždy více máme sna
žiti, abychom Jeho poznávali, & pak i tím více Jeho milovali. ——
My máme býti zdárnýmí, dokonalými syny Božími. A tážetc se:
»Co jest synovství Boží, a koho nazýváme synem, dítkem Božímř<<
Na to umínil jsem si v dnešní své řeči odpověděti. Poslyšte mne!

Pojednání.
H) Přijatu býti za syna Božího, jest dojista vyznamenání

nejvyšší, jest důstojnost nejvznešenější.
Kdyby bezdětný boháč přijal za vlastní dítě chud'asovo,

kterak by se radovalo! Kdyby král přijal za syna dítě svého
poddaného a předal mu veškera práva jako vlastnímu synu, jaké
by to bylo vyznamenání! Hle! Bůh, nejvyšší Pán & Král nejbo
hatší v celém světě, přijímá nás za syny, za dítky své, a to nejen
dle práv zevních, ale činí nás účastny své božské přirozenosti.
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('Zlověkobdržev synovství Boží, stává se spoluobčanem svatých,
obyvatelem nebes, a má jistotu, že sídliti bude s Kristem Pánem
ve slávě věčné, pakli se toho ovšem hodným učiní.

Syn dědí veškeren majetek po otci. Inám podává Otec
nebeský statky, ale duševní, totiž: posvěcující milost, pokojné
svědomí, radosti duševní: lásku k Bohu, k Panně Marii, andělům,
a konečně věčnou blaženost ve stanech nebeských. Poklady ty
jsou takové. jakých oko nevidělo; jsou však bezpečné a stálé, že
jich mol nekazí a zloději nekradou, jsou sladké a oblažující. Jak
proti tomu jsou poklady světa vratké, nestálé ano — hořkél

Proto, bratři a sestry v Kristu, hledejme tyto nehynoucí
poklady nebeské jako vzácné, drahé perly.

Synovství Boží jest vznešené, ale také překrásné. Podoben
jest člověk Nejvyššímu, zbílen v krvi Beránka, oděn rouchem
milosti, okrášlen prstenem lásky Boží.

Známo nám předobře, že veškerá krása světa vadne, mizí,
zaniká; krása synovství Božího neuvadne, ale více a více se
vzmáhá a roste. jediné na nás záleží, ztratíme-li zlovolně krásu
duševní jediným její nepřítelem, totiž hříchem. Krásy té možno
však opět nabytí pravým pokáním, upřímnou lítostí a polepšením
života. Důkazem toho jest nám sv. Maří Magdalena ataké mnohé
jiné duše kající.

Krása těla může býti i škodliva; vždyt“ mnohého člověka
svedla na cesty hříšné, ano byla první příčinou ku ztrátě krásy
pravé, krásy duševní. Než, kdož z hříchu povstali, kdož se
vymknuli z objetí nepravosti a lítostně se přivinulikženichu duši,
Pánu ježíši, obdrželi a zachránili opětně krásu duše, obdrželi
opětně synovství Božího. „

Zde na zemi nepoznáváme dokonale, úplně krásy té; avšak
až přijde Kristus Pán k soudu, tu uzříme Jeho u veškeré kráse
a velebnosti, poznáme jeho, jakým jest. »Tehdy stkviti se budou
také svatí jako slunce a třpytit jako hvězdy.< I. Kor. 15, 41.

l poznejme, milení křesťané, svou vznešenost a důstojnost.
Vězme, že jsme se stali v Kristu a skrze Něho účastnými jeho
spolubratrství. Nezahazujme tento stkvost drahocenný životem ne
pravým, hříšným. Važme si na VýSOSt milosti a lásky Boží a
toho láskyplného synovství Božího.

Na základě toho, co jsme projednali dnes, tážete se: »Nuže
pověz nám také, kdo jest ditkem Božímřc

I)) Každému předobře známo, že dítě hodné, zdárné ctí,
miluje a poslouchá svého otce, zvedené dítě bojí se ho uraziti a
rozhněvati. A totéž platí o nás v poměru k Otci nebeskému.

Praví-li nám, nejmilejší, svědomí, že jsme Boha neuráželi,
aneb alespoň urážky, křivdy, slovem: hříchy veškery kajicně ože
leli, můžeme-li upřímně vyznati: Chceme všecko trpčti, ano
i umříti. nežli Boha rozhněvati, pak věz každý a pamatuj, že jsi
synem Božím.
_ Pokojné svědomí jest nám zárukou synovství Božího, jest
jistým svědectvím Ducha Sv., o němž svatý Pavel píše Řím. 8,19.:
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.>Ten zajisté Duch svědectví vydává duchu našemu, že jsme sy
nové Božím

Tolik můžeme upokojení míti pro sebe; avšak nikdy se ne—
smíme spoléhati, že bychom již měli zabezpečeno synovství Boží
a tudíži svou spásu pojištěnu. Nezapomínejme slov sv. Pavla
[. Kor. 4, 4., jenž napsal: »Ničeho sobě povědom nejsem; ale
tím ještě nejsem ospravedlněn; neb kdo mě soudí, Pán jest.“

Nemůže člověk o svém stavu duševním nikdy míti plné ji
stoty, ale naději, že jsme ve stavu milosti, pakli nám svědomí
ničeho nevytýká. Toto vědomí budiž nám pobídkou k pokoře,

' abychom tak se snažili uchovati čisté, klidné svědomí.
Dobré dítky, jak katechismus učí a všichni víme, poslouchají

rády otce, ochotně konají jeho rozkazy, byť jim i sebe za těžší
přicházely. Nuže, zkoumejme i my nitro své, zdali také my rádi
plníme přikázaní Boží? Dle toho snadno poznáme, jsme-li syny
Božími, čili nic. V poslušnosti jest nám vzorem nejvznešenějším
Sám náš božský Spasitel, jenž pravil jan 4, 34.: »Konám vždy
vůli Otce nebeského. Můj pokrm jest, abych činil vůli toho,
kterýž mě poslalar — A my, znajíce lásku Otce nebeského, toho
dobrotivého Otce, neměli bychom konati vůli Jeho? — Víme pře
.dobře, že přikázaní jeho nejsou tak těžka, a že možno je zacho
vávati, jelikož Bůh každému potřebné milosti dává. »jho mé jest
sladkéa břímě lehké,: volá k nám Sám Spasitel. K tomu uvažme.
že za plnění vůle Boží jest nám slíbena odplata nehynoucí, od
plata věčná v.nebesích.

Dobré dítky milují své dobré rodiče. Láska jest hlavní
známkou dítek. Kdokoliv jim cos dobrého prokáže, k tomu se
vinou, na tom lpějí. Ze od rodičů nejvíce mají, proto je nejvíce
milují, a mají milovatí.

I není taktéž možno, mysliti si ducha synovství Božího bez
lásky k Bohu. »Láska Boží rozlita jest v srdcích našich skrze
Ducha Sv., kterýž dán jest nám,c píše sv. Pavel. Rím. 5, 5

Lásku je'víme a dokazujeme hlavně tím, že milovanému dobře
činíme. Proto i my nemůžeme lépe osvědčiti lásku k Bohu, leč
když, všecko ku cti a chvále Boží konáme.

»Všecko z lásky k Bohu,: bývalo oblíbeným heslem toli
kerých svatých. »Všecko ku větší cti a slávě Boží,: říkával sv
Ignác z Loyoly. I my máme slova ta míti v srdci i v ústech, ale
také dle nich říditi skutky své.

A proto se tažme sebe samých: Zdali pak hledíme skutky
dokazovati lásku k Bohu? Zdali pak upřímně horlíme o čest a
chválu Boží? Zkoumejme dobře, zda nedbáme více cti a slávy
své a chvály lidské, nežli cti a slávy Boží? Doznejme: mnoho-li
as konáme, obětujeme a podnikáme, aby ve všem ctěn, chválen
a veleben byl Bůh, Otec náš nebeský? Vzpomínej, mnoho-li jen
obětuješ pro své pohodlí, čeho dopřáváš snad i zbytečně tělu
svému, a co obětuješ pro duši, mnoho li ročně přispěješ na
ozdobu kostela, oltářův a jiných užitečných věcí? ——Dle toho,
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jakou ti srdce dává odpověď, posud“ každý, jsi-li dítkem Božím,
jsi-li hoden synovství Božího.

* *
*

Uvažujme, nejmilejší, začasté, jakou láskou nás miloval Otec
nebeský, že »dítkami Božími jsme a se nazýváme.<< I. jan 3, ].

Nemohl nám Bůh větší lásky prokázati nad tu, že nás učinil
syny Svými a dědici království nebeského. Avšak i pro nás jest
pobídkou, abychom Boha milovali, jako vděčné, upřímné děti mi
lují láskou nejněžnější svého otce. jan [. 4, 19. »Milujme Boha
svého celým srdcem, vždyť on dříve miloval nás.“ Amen.

Josef Baar, bisk. notář a farář v Putimi.

Nejsvětější Trojice Boží.
(Neděle I. po Sv'. Duchu)

Ježíš Kristus žije i po smrti jako střed Svého díla.
»A aj, já jsem s vámi po všecky dny
až do skonání světa.: Mat. 28, 20.

Napoleon I., nejgeniálnější člověk od rozkotání staré říše
římské, uvažoval na ostrově Heleně o lidech a časích. Směle se
porovnával se všemi velikány starověku a právem stavěl se jim
po bok. jen před Ježíšem Kristem ustupoval. jednou se otázal
generála Bertranda: »Můžeš mi říci, kdo jest ]ežíš Kristusřc
Bertrand se omlouval, že pro starosti světské neměl dosud kdy,
zabývati se podobnými otázkami. Jak,: odvětil císař, »jsi katolík
a nemůžeš mi říci, zde 'na této skále, která nás objímá, kdo jest
ježíš Kristus? Nuže, já ti to povím.<< A začal krásnou chvalořeč
o ježíši Kristu, kterou skončil slovy: »Vyznám se v lidech a
pravím ti, že Ježíš Kristus není obyčejný člověk.:
„, Co se veleduchu Napoleonovu nejvíce na Kristu zamlouvalo?
Ze Ježíš Kristus jako žádný jiný z velikánů, kteří kdy žili, i po
smrti žije až podnes jako duše, jako střed Svého díla.

»Tisíce jsem nadchnul,c děl Napoleon, »kteři pro mne ze
mřeli, ale bylo třeba mé přítomnosti, mého zraku, mých oči. Jen
slovo ode mne — a všechny jsem nadchnul. Znám tajemství
magické síly, která ducha vzbuzuje, ale neznám tajemství, abych
v srdcích lidí zvěčnil svou lásku a svého ducha a abych zde bez
vnější pomoci divy konal. Nyní, když jsem na ostrově Heleně,
když jsem zde osamocen, upoután ke skále, kdo bojuje pro mne,
kdo pro mne dobývá říší? Ještě okamžik a jsem mrtvolou. To
je osud velikého Napoleona. Jaká nekonečná propast mezi mnou
ubohým a věčným panstvím ]ežíše Krista, který na celé zemi se
káže, miluje, Božské pocty doznává a stále ještě žije.“
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Ano, přátelé, Kristus nejenom žilapůsobjl jako Bohočlověk,
ale žije a působí jako Bohočlověk až dosud. Zíti a působiti může
i člověk. Ale žíti a působití i po smrti jest božské. To mohl jen
Ten, který o Sobě mohl tvrditi: »já jsem života

ježíš Kristus pravil: »jděte do celého světa a učte všecky
národy . . . a aj, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání
světa.a jak tento slib splnil, budiž předmětem dnešní naší řeči.
Kristus žije a působí dosud mezi námi křesťany jako
Bůh, a) jemuž věříme, b) jemuž se klaníme a c) jehož
milujeme.

Pojednání.

a) Ptám se, nejmilejší, splnil Kristus Svůj slib? Jest zde dílo
jeho, a jest On až dosud jeho duší, jeho středem? jest uprostřed
měnivého světa říše duší,jejíž výhradným králem jest ježíš Kristus?

Odpověď na tuto otázku může každý z nás dáti. jest tato
říše duší, a všichni, kteří jsme zde shromážděni, jsme dítky této
říše a ctitelé jejího nesmrtelného krále.

jsou i podnes duchové, kteří pro Krista žijí a Ho hájí?

jsou duchové, kteří pro Něho bojují a trpí? Ano, miliony a miíony.
ježíš Kristus založil říši duchů. Veliké říše zbudovali í velicí

pozemští dobyvatelé, ale byly to říše těl, které pohromadě udr
žovali zevnější mocí. Ale duchové úpěli pod jejich jařmem.

Křesťané! jak těžko jest, získati a nadchnouti pro nějakou
myšlénku, pro nějaké učení jen skrovný počet lidí! Ale jestliže
toto učení protiví se všem lidským vášním, všemu, co s tělem a
krví souvisí, všemu, co pozemský člověk miluje, pak jest to tisíc
kráte obtížnější.

A když toto učení hlásají nikoli dosavadní vůdci lidu, ni
koli mudrci a učenci světoví, nýbrž dvanáct chudých, nevzdělaných
rybářů židovských, kdo by věřil, že vůbec lidé, zvláště vzdělanci
toto učení přijmou?

A nyní se táži; Získal Kristus pro Své učení více lidí než
oněch dvanáct rybářů? Přijali jeho učení císařové, králové, kněží,
učenci, vzdělaní a nevzdělaní, chudí a bohatí, páni i poddaní?
Obětovali ducha svého učení Kristovu? Obětují ještě dnes, po
dvou tisících letech ducha svého tomuto učení? jsou i dnes, po
všech pokrocích vědy a vzdělanosti ještě lidé všech stavův a po
kolení, kteří ježíši Kristu věří a jeho učení se podrobují? Není
třeba, abych k těmto otázkám odpověděl. Každý z vás je může
sám zodpověděti

Nejmilejší! Ve všech dobách povstali učitelé a nalezli žáky.
Když však dospěli, byli sami mistři a chtěli více a všemu lépe
rozuměti než jejich učitelé. jest tento zjev i v křesťanství? Po
vstali muži, bludaři, kteří myslili, že vlastního ducha chválou do
nebe vynášeti mají; nalezli však jen víru proto, že základ stavěli
na Kristu. Krista nikdo nepředstihl, Kristus jest jediný učitel, nad
Něhož se žádný žák nepovznesl.
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Ano, povstali zakladatelé náboženství i proti křesťanství.
Připomínám jen Mohameda. Ale žádný z nich se neosmělíl, své
učení na sebe samého postaviti; každý se vyhlašoval za zplno
mocníka Božího.

jediný Kristus postavil učení Své a říši Svou na Sebe; žádá
víru a podrobení pro Sebe, pro Svou osobu a slibuje: »Kdo ve
mne věří, má život věčný: _ a hrozí: »Kdo pak nevěří, bude
zatracenla

b) Mnoho znamená, ducha svéhov podrobiti trvale duchu
jiného; ale ježíš s tím spokojen nebyl. Zádal úplné zničení vlastní
osoby před Sebou. Zádal největší duševní oběť — klanění se.
»Všichni mají ctíti Syna,: tak Sám vykládá, »jako ctí Otce!<<
»V jeho jméně mají se klanětí všecka kolena,: dává světu hlá-i
satí ústy apoštola Pavla. Došel toho? Vy, nejmilejší, dáváte k tomu
odpověd skutkem. Několik jen minut, až ukončím ——a budete
se Mu klanětí v nejsvětější Svátosti oltářní! Není hodiny ve dne
ani v noci, kdy by lidé před Ním neklečeli na kolenou.

Jakýsi druh klanění si vydobyli sobě mnozí lidé. jest v při
rozenosti lidské, dávati sobě více méně klaněti, a vždy jsou ta—
koví, kteří tak činí. Ale jak se osud pomstil na těch, kteří toho
došli, že jíní na kolenou v prachu před nimi se klaněli? jak jed—
nali lidé později se s'vými modlami? jak se vedlo římským cisaf
řům, kterým jako bohům kadidlo zapalovali? Dnes vzdávali jim
božskou poctu — a zítra je zavraždili. jak se,vedlo Napoleonovi [.
a III., kteří mezi ctiteli nejen vojáky a občany, ale i učence a'
knížata čítali?

Opuštění, zrazeni ponejvíce odešli se světa. Tak trestá Bůh
pýchu lidskou, osobuje-li si práva božská!

Kdo jediný jest od dvou tisíc let na oltářích vzdělaného
světa? Kdo jediný zachoval si božskou úctu mezi všemi národy?
jest to ježíš Kristus. Všechna umění snaží se až podnes, jej jako
Boha velebiti. A na jakém trůně sedí tento král světa? Na nej
opovrhovanějším, na nejhanebnějším, jaký svět znal —- na trůně
kříže. Všechny moci světa a ducha chtěly Ukřižovaného svrhnouti
5 tohoto potupného trůnu. Nadarmo! Když již mínili, že Ho
svrhli, hle, povznesl se opět ještě velebněji, stále vítěze a opět
božskou poctou uctíván. A po všech bojích proti Němu osvědčilo
se staré heslo: »Kristus vítězí, Kristus panuje, Kristus jest
nahořelc

0) Ale nejen ducha až ke klanění se vydobyl si Kristus,
nýbrž i srdce, lásky, a co nejtěžší jest, tuto lásku zachoval si
až podnes. On jediný požívá nepomíjitelné lásky na této zemi,
na níž vše pomíjí; a tato láska teprve pak začala, kdy u lidí obv
čejně přestává ——po smrti. '

Co jest s láskou, která se nám lidem dostává údělem?
V mládí uzavíráme přátelství se stejně šťastnými soudruhy. Čím
více stárneme, tím dále od sebe život dělí soudruhy z mládí, a
zůstává nejvíce jen bolestná vzpomínka na zašlé, lepší dny které
jsme spolu zažili. '

Rádce duchovní. 30
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Pak následuje láska světská, sňatek srdcí muže a ženy.
První nadšení a štěstí této lásky brzy se kalí starostmi & zkla
máním v životě. jestliže smrt odloučí jednoho od druhého, jak
brzy nový sňatek zaplaší první lásku!

Než, ještě jiná láska se probouzí u zklamaných aobtížených
rodičů: láska k dorůstajícím dítkám. Ale není to nijak silná.
vzájemná láska, nebot čistou lásku rodičů děti neopětují Nastoupí
samy opět cestu lásky a vášně a zapomenou na rodiče, jako tito
rodičové opět na své rodiče. Lidé doznávají u dítek stejné ne
vděčnosti, kterou k rodičům ukazovali. Známe všichni hroznou
obžalobu lásky dítek k rodičům: »Matka uživídeset dětí, ale deset
dětí neuživí jediné matky.:

A přijde-li smrt — zemře-li otec a matka, muž aneb man
želka, probudí se SICCčasto v plné síle patřičná láska — na den,
na týden, na rok, na leta. Ale leta utíkají, a láska přechází,
zbývá jen ještě vzpomínka, a i ta bledne víc a více, až téměř
zanikne docela. Na nic tak snadno nezapomeneme jako na člo—
věka. Toť jsou dějiny lásky lidské.

Ale jest přede dvěma tisíci lety ukřižovaný, mrtvý, Jehož
láska neubývá, pro Něhož i dnes ještě miliony lidí svůj život
dají, je-li nutno, z lásky.

Kdysi řekl Kristus: »Přišel jsem na svět oheň vzbudit, a
chci, aby hořel: a »Zůstaňte v lásce mélx ——pak rozloučil se
s tímto světem. A co vidíme? Najednou vystupují muži a ženy,
starci a děti, lidé každého stáří a stavu a praví: »Milujeme Je
žíše Krista, ukřižovaného, více nežli všecko na světělc Toto slovo
zůstalo po tři století heslem mučenníků —- od něžné panny až
ke stařičkému biskupu; a tato láska byla zpečetěna krví srdce
mučennického. A ve všech stoletích nalézáme velikány, ano nej
větší muže, protože nejctnostnější, jejichž jedinou vášní byla láska
k Ježíši Kristu. A co jim Kristus podává za tuto lásku? Slibuje
bohatství, pocty, rozkoše? Ach, nejmilejší, chudý, ukřižovaný Kri
stus nic jiného nepodává než chudobu, odříkání, kříž se vším, co
toto slovo v sobě zavírá! A přece vzbuzuje u lidí, kteří Ho mi
lují, nejhlubší, nejvznešenější, nejsladší lásku! Jest to přirozené,
jest to lidské? Nikoliv, jest to božské.

A za našich dnů kdy vše za požitkem a majetkem Spěje,
není více takové lásky? Kolik synůzknížecích, ano i královských
rodin opouští pohodlný život, aby vstoupili do nenáviděného řádu
jesuitskéhol Ptejmc se jich, ptejme se bezčetného zástupu kve
toucích panen, které každoročně otce, matku, požitky a ma
jetek opouštějí, aby v řádě vedly život plný odříkání, ptejme se
jich, proč se vzdávajívšeho, co smyslný člověk miluje, a odpovědí
nám: Protože milujeme chudého, ukřižovaného Ježíše.

Ale, praví se, tato láska přece dnes velice ochabla. Připou
štím to, ale nic to nedokazuje proti Kristu. ——Jest na světě
jediná moc, kterou Bůh vedle Své mocn respektuje — jest to
vůle člověka. Lidská vůle má moc i na dílo Kristovo, může je
přijmouti aneb zavrhnouti, milovati aneb jím pohrdati, věřiti aneb
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se rouhati. Proto mnoho lidí odhodilo sladké jho Kristovo. Ale
málo z nich odpírá Kristu až na konec. V tom ohledu třeba po
suzovati člověka ne tak dle života, nýbrž dle smrti. jak málo
jest těch, kteří j—ouvědomě nevěrci! Tisíce a tisíce napodobují
bezvědomě jiné, které za chytřejší než sebe pokládají. Filosofové.
básníci, tak zvaní vzdělanci začali, a závěryztoho činí lid, ubohý
lid, jemuž vzali Boha, jeho útěchu a naději v útrapách života,
jemuž odňali příklad chudého, ukřižovaného Krista, jemuž Církev
a její sluhy zostuzovali; a tomuto lidu bez Boha, bez Krista, bez
Církve ovšem důsledně nic jiného nezbývá než země a její statky
a její požitky, které se svými příklady v neznabožství chce dě
lití. Ano, tento lid, který v městech má v rukou kladivo, pilník,
hoblík, který jest prací a starostmi přetížen, často bez nedělního
klidu, ztratil namnoze víru a lásku k ježíší Kristu.

Ale nyní se ptám: Svědčí hrozící otřesení všeho veřejného
pořádku v Evropě, křik chudoby a bídy, proklínání a záští lidu,
o Boha a Krista připraveného, všeobecné volání po požitcích a
po dělení s majetnými, žádostivost, která zaujala místo oné svaté
lásky ——svědčí všechno toto pro Krista čí proti Němu;>

Ano, racionalismus, kterému cesty připravoval Lessingv Ně
mecku, Voltaire ve Francii, a který znenáhla zmocnil se všech
vzdělaných kruhů, přivedl celý zástup ničících mocností! Popírání
Božství Kristova jest hlavní živel racionalismu. S napjetím všech
sil pracovalo se a pracuje se pro něj ve všech odvětvích vědy.
A jaký konce jeho?

Přátelé! ježíš Kristus jest základ křesťanské společnosti. Ato
ježíš Kristus jako Bůh, jako nejvyšší autorita. »Dána jest mi vše
líká moc na nebi i na zemi.< S autoritouKrista Pána klesá
autorita Boha Samého, a konec racionalismu jest atheismus a
nihilismus, úplné bezbožství, jak je namnoze před sebou vidíme.
S autoritou Kristovou poklesla autorita vůbec; autorita v rodině
až po autoritu knížat. A také nespokojenost a neštěstí mezi lidmi
ohromně sc zvětšovalo. Kdy byli lidé v celku nespokojenější, ne—
šťastnčjší než za našich clnův? A táži se opět: Svědčí tyto zjevy
proti Kristu aneb pro Něho a pro nutnost jeho kralování na
světě?

Rozmilí! Proti statisícům, kteří dnes Krista zavrhují, stojí
dnes ještě miliony, kteří se Krista drží, pro Něho žijí a pro Něho
by zemřeli. Všude vidíme lidi všech stavů bojovati pro Něho a
pro jeho učení ve všech odborech, kde se napadá. Ano, přátelé,
ještě dnes stojí ježíš Kristus uprostřed lidstva, uprostřed ubohého,
neštěstím postiženého lidstva, jako kdysi na kříži. V pravo od
Něho ubohý, hříšný člověk a na levo druhý. jeden se Mu vy—
smívá, druhý Ho prosí, aby si na něho vzpomněl. Tak dnes po
dvou tisíci letech ještě stojí lidstvo kolem Krista, rozdělené ve dva
tábory: jedni Mu přináležejí, druzí proti Nčmu bojují. Povstal
světový boj ——pro Krista a proti Němu. jak skončí, nemůže
býti pochybností. Dějiny lidstva od dvou tisíc let nám to do

3095
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svědčují. Heslo Kristovo: »Já přemohl svět<< má ještě podnes
plnou platnost, Jeho minulost ručí za Jeho budoucnost.

Rozmilí! Myslím, že pro nás není třeba teprve se rozhodo
vati, my rozhodně jsme v táboře Kristově. Nuže, seskupme se
kolem Něho v mohutný, nerozborný šik, páska, která nás bude
spojovati, nechat' jest víra, božská úcta a láska k Ježíši Kristu,
pracujme k tomu, aby Kristus nejen jednotlivci, nýbrž, jak se
sluší, i celou společností byl uznáván za Boha a nejvyššího krále
lidstva. Vítězství nás nemine. Vboji však hleďme posily nabývati
u Ježíše Krista, zvláště v nejsvětější Svátosti oltářní přítomného,
jak nám Ho tento týden ukazuje a zajisté doznáte jako obyvatelé
Sicharští: »Věříme již netoliko pro řeč tvou, neb jsme ho sami
Slyšeli a víme nyní, že tento jest vpravdě Spasitel světem Amen.

Dle Hansjakoba Jan Nep. los. Holý, řeh. kanovník Tepelský.

Slavnost Božího Těla.
(Osnova)

Význam slavností Božího Těla.
»Tot' jest chléb, který s nebo sstoupil.:

Jan 6, 59.

Slavnost Božího Těla nařídil v Církvi papež Urban IV.
roku 1264. — ———— Od těch dob opakuje se v širém křesťan
ském světě každého roku, a kdo jest věrným křesťanem, milerád
béře účastenství na slavném průvodě o Božím Těle. Jest to slav
nost vznešená, jest krásnou čistou perlou ve stkvostném věnci cír
kevních svátků. ————— Uvažujmednes o významu této
slavnosti. Jestit slavnost tato: |. Slavností vítěznou, Il. slavností
požehnanou.

Pojednání.
[.

Slavnost Božího Těla jest slavnosti vítěznou.

a) Projevujese tu: 1. víra v Ježíše Krista. Nebo ku
poctě koho se koná? Kdo jest předmětem této pocty? Nikdojiný
než Ježíš Kristus, Syn Boží. — — — — Vymažte jméno Kri—
stovo ze všech knih, ——— — ——ze všech srdcí —————-———ze

všech myslí — — —— a o slavnosti Božího Těla nebude pa
mátky. A tak Kristus zvítězil nad světem. Jeho víra pohřbila
nevěru — — _ a srostla, abych tak řekl, s duší lidskou.

2. Projevujese tu víra v přítomnost Ježíše Krista
v nejsvětější Svátosti oltářní.
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V slavném průvodu nese se monstrance — — — _- tělesné
oko křesťana vidí vmonstranci podstatu chleba — — ——— vidí
bělostnou hostii -——— — — A přece jest to vznešenou slavností.
Duchovní oko křesťana vidí více než podstatu těla — více než
bělostnou hostii ——— — Křesťan v živé víře slyší slovo Kri
stovo při poslední večeři pronesené: »Totoť jest tělo mé.<
Mat 26, 26. Křesťan věří' tomu, co napsal sv. Pavel ke Korint
ským: »Chléb, kterýž lámeme, zdaliž není účastenství těla Páněřc
I. Kor. 10, 16. Křesťan věří, čemu učili Otcové církevní a co
Církev katolická po všechny doby hlásala a hlásá. »Kristus jest
v nejsvětější Svátosti oltářní v pravdě, skutečně a podstatně pří
tomen.: Sněm trid. sez. 23. Kap. I.

Ejhle, nové vítězství Kristovo nad světem! Svět sklání se
tu před Kristem, sklání tu svůj rozum -— — — ——-»Hlas víry
nás přesvědčuje, že chléb, jejž očima svýma vidíme, není chlebem,
jakkoliv jako chléb má příchuť, nýbrž že to jest tělo Kristovo.<
Sv. Cyrill in catech. 4. myst. — ———

Slavnost BožíhoTělajest slavností vítěznou. Neboť
b) projevujese tu pocta 1. s největší slávou.
Mnohé jsou slavnosti církevní v roce — — ale žádná ne

koná se s takovým leskem, s takovou nádherou jako slavnost
Božího Těla. — — — — Slavnostní zvonění — — ——nádhera
oltářů ————— moře hořících svící — ——— ——ozdoba
domů — ——— — slavnostní průvod sám — ——— -- vše to
děje se ku poctě Krále slávy.

Projevuje se tu pocta: 2. s největší radostí.
Na slavnost Božího Těla těší se každá katolická obec. Kde

kdo, každý se snaží, aby přispěl k povznesení této slavnosti. Ta—
kovou projevuje poetu svět skrytému Bohu v nejsvětější Svátosti.
Sklání tu hlavu svou před Kristem dítko i stařec —— služebník
i král ——f— — —- občan i vojín — — — —

jest tudíž slavnost Božího Těla slavností vítěznou, slavností
jedinou svého druhu, slavností vznešenější. než byly vítězoslávy
největších vojevůdců, nejslavnějších králů ——— ———

A což ty, milý křesťane? — — — — Budeš i ty bráti po—
dílu na této slavnosti? ——— — je-li Kristus v srdci tvém — ——
v mysli tvé ——— _ jistě mu této octy neodepřeš. O, provázej
svého Pána a Spasitele v průvodě sTavném po náměstí ————po
cestách ——— ———— prozpěvuj Mu píseň radostnou. — — — ——
.Hoden jest Beránek, kterýž byl zabit, vzíti moc a Božství
i moudrost, i sílu,i čest, islávu, i dobrořečení.: Zjev. sv. jana 5, 12.

II.

Slavnost Božího Těla jest slavností požehnanou.

Tělo Páně nese se v monstranci ulicemi — po cestách ——
kolem sadů a polí a tím 1. uděluje se požehnání

a) lidem. Kristus žehná tu v přesvaté Své lásce. S mon
strance hledí Pán na Své ovečky, jak před Ním klečí. Za ovečky
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ty obětoval v nevyzpytatelné lásce Svůj celý život —- -— _ _
všechny chce míti ve Svém ovčinci —————- chce, aby všechny
braly jednou účast na nebeských radostech ————— _—

Láska jeho objímá všechny ——»— — — žehná dltkám,
stojícím na prahu života ——— _ žehná starcům, loučícím se llŽ
již se světem ————— žehná mládencům a pannám —————
žehná mužům i ženám — ——— Krátce — žehná všem, kdož
přesvaté Jeho jméno uctivě vyslovují.

Kristus uděluje požehnání
bl podivuhodnou mocí.
.jemu dána jest veškerá moc na nebi i na zemi.“ Mat. 28, 18.

Uděluje-li tudíž požehnání, pak jest toto požehnání účinné. přináší
jak pro tělo tak pro duši mnoho dobrého. »Požehnání jeho jako
řeka se rozvodnilo.: Sirach 39, 27.

Slavnost Božího Těla jest slavností požehnanou.
Nebo udělujese tu: 2. požehnání a) polím a sadům. Tím
se s nich snímá kletba. Na zemi spočívá kletba Nejvyššího. »Zlo
řečená bude země v díle tvém.c 1. Mojž. 3, 17. Kristus uděluje
požehnání — —--a mrázabouře pozbývají své prudkosti a zhouby

-— _ - —»--Před nejsvětější Svátostí modlí se venku kněz, aby
Bůh nás chrániti ráčil ode všelikých škodlivých vlivů pří—
rodních. -— — — —

b) Prosí se za úrodu zemskou.
Kněz se modlí: Od neúrody, hladu, moru, války ——— —

zemětřesení — vysvobod' nás, () Pane!
Ovšem, úroda zdaří se jen tehdáž, požehná-li Bůh pracím

našim. — »Ani ten, kdo sází, jest něco, ani ten, kdo zalévá, ale
Bůh, jenž dává vzrůst.: [. Kor. 3, 7. »Požehnáš koruně roku dobroti
vostisvé, a pole tvá naplněna budou hojností. Roztučnějít krásná
místa pustiny a pahrbkové plesáním přepásáni budou.a Zalm 64,
12—13. ——— — Kristus žehná polím — -— — a »země vy
dává úrodu.—

* *
*

A tak jest slavnost Božího Těla slavností I. vítěznou
a II. slavnostípožehnanou.

O„ křesťané katolíku — — vrhni se k nohám svého Spa
sitele, když kněz tělo Páně v monstranci pozdvihuje --—-— _
pros za požehnání —- —- —-—pro sebe — -— ——pro svoje tělo
a svou duši — ——————pro svůj dům — — ——— pro své za
městnání ————-— —. Zvolej, jako kdysi jakub mluvil k Hospo
dinu: »Nepustím tebe, leč mi požehnání dáš.: [. Mojž. 32, 26.

Dle Schuena Dr. Josef Burian.



Neděle II. po SV. Duchu.
(Neděle v oktávu Božího Těla)

() trojím stolu, jejž chystá nebes Pán.
»Člověk nějaký učinil večeři velikou
& pozval mnohých.: Luk. 14, 16.

jsme, nejmilejší, v témdni lásky; či nelze nazvati týden,
v němž konáme památku lásky největší, týdnem lásky? Neko
náme památku ustanovení nejsvětější Svátosti oltářní? Nezáří
nám vstříc z toho nebeského chleba, kterýž jest tělo a krev Páně,
táž láska, jako s kříže Kristova? Proto, dí sv. Augustin, že se
opovažuje tvrditi, »že Pán Kristus, Spasitel náš, ve Své vševědouc—
nosti ani nevěděl, ve Své všemohoucnosti ani nemohl, ve Své
lásce ani neměl, co by lepšího nám zanechal, než Sebe Sama.c
Proto i dnešní epištola 1. jan 3, 13——18jedná o lásce; vyňata
jest ze sv. jana, apoštola lásky: kdo nemiluje, zůstává v smrti.
Synáčkové moji, nemilujmež slovem, ani jazykem, ale skutkem a
pravdou!

Ale i evangelium hlásá nám lásku; či není hostina, kterouž
kdo přátelům vystrojí,v důkazem lásky? Kdyby jich nemiloval,
jistě by tak neučinil. (Šlověk jeden učinil večeři velikou a pozval
mnohých. Kdo ten člověk je, známo vám. Podobenství to vypra
voval Spasitel již vtřetím roce veřejného života Svého, ve chrámě,
o slavnosti stánků. Chtěl říci: již tři leta chystám vám stůl bo—
hatý & hojný a vás pozývám a nechcete přijíti. Chudí i mdlí,
slepí i kulhaví předejdou vás; vy, synové království, vyvržení bu
dete! Pravím vám, že žádný z vás, kteří jste pozváni byli a jste
pohrdli, neokusí večeře mé.

Trojí stůl, rozmilí v Kristu, chystá nám Otec nebeský:
1. tělesný; 2. duchovní; 3. nebeský; a o trojím stolu
promluvíme dnes.

Pojednání.
Trojí stůl chystá nám ten dobrotivý Otec nebeský: 1. tě

lesný. Církev se modlí: »Oči všech doufají v tebe, ó, Pane; ty
dáváš všem pokrm v čas příhodný; otvírášy ruku svou a napl
ňuješ všelikého živočicha požehnáním svýma Z. 144, 15. 16. Kam
hledí člověkvčas nouze, hladu? Kam zírá? Kam obrací tvář svou?
»Pozdvihl jsem oči své k horám, odkudž přijde mi pomoc, pěje
dále žalmista Páně; pomoc má od Hospodina, kterýž učinil nebe
i zemin: . 120, 1. 2. Tak pravda jest, že oči všech doufají
v Něho.

A dále dí: Dáváš všem pokrm v čas příhodný. Pozdvihněte
očí svých & pohledněte vůkol; a viztež ty požehnané luhy, oplý—
vající darem Božím! ještě nejsou ztráveny zásoby od lonska,
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ještě s dostatek, ba hojnost jest daru Božího a již aby chystal
rolník opět stodoly své a vyklidil humno své pro zásoby nové!
Kde jaký hlad? Kde jaký nedostatek? Nikde! Bohu díky!

A tak pravda jest, co Církev dále říká, se modlíc: Otvíráš
ruku Svou a naplňuješ všelikého živočicha požehnáním Svým!
Clověk dá jenom trošek práce, ostatní učiní Bůh ——skrze síly
přírody ——požehnáním Svým! On řídí větry, vládne živlům, se
sílá vláhu, dává světlo a teplo! On, Pán přírody! — A tak, hle,
Pán Bůh každého roku pokrývá hojně stůl a zvláště v naší milé
vlasti české! A to ten stůl Páně tělesný!

2. Avšak člověk není jen tělo, jest i d uch; duše naše jest
duch. Potřebuje-li tělo pokrmu, čím více duch! Jest lepší, vzne
šenější! Tělo jest hmota; potřebuje pokrmu hmotného; duše jest
duch; potřebuje pokrmu duchovního; tělo lační & pociťuje hlad,
nedostává-li se mu dlouho potravy; tak i duše naše; a tento jest
tím horší, čím více převyšuje duch tělo!

Avšak, Bohu díky, i o ten jest postaráno. Pán a Spasitel
náš, Ježíš Kristus, nám ten pokrm s nebe přinesl; jest to svatá
naše víra. »Učení mě není učení pouhé, liché moudrosti lidské,
nýbrž z Boha; není ze země, nýbrž s nebe.: A ten pokrm du—
chovní rozdává se po všem Světě; řekl Spasitel: »jdouce, učte
všecky národy! Kažte evangelium všemu stvořenílc Jako dobro
tivý Otec nebeský pokrývá stůl tělesný po všem světě, po veškeré
tváři země: tak i ten stůl duchovní. A ten pokrm duchovní ná
městkyně Boží, Církev, rozdává všem: bohatým i chudým, mladým
i starým, vznešeným i nízkým, mužům i ženám, kdo jen chce, a
komu libo & volá všecky ku stolu svému! Ci nehlásá se každou
neděli i svátek slovo Boží? Nehlásá se 3 tohoto svatého místa?
Nevykládá se dítkám ve škole, ne kajicníkům ve zpovědnici, ne
umírajícím na smrtelném loži a všudež, kde příležitost se na
skytne? Nevysílá hlava Církve věrověsty po všem světě: na jih
i sever východ i západ? Na tisíce misionářů pracuje po všem
oboru země! — Tot ten stůl druhý, duchovní, jejž ustavičně po
krývá Otec nebeský!

3. Avšak uchystal nám ten hospodář nad hvězdami ještě
stůl třetí: nebeský, andělský, předtuchua okusení stolu ne—
beského; neboť nejsme stvořeni jen pro tento svět, ale putujeme
do pravé vlasti své; neboť nemáme zde místa zůstávajícího, ale
budoucího hledáme; jsmet' zde jako příchozí a pohostinní putu
jeme do vlasti pravé. Ale poutník cestou se unaví a umdlévá,
potřebuje sílícího pokrmu a nápoje, aby se zotavil a cestu svou
dále konati mohl, a cíle cesty své dosáhl.

I o ten se postaral nám velemoudrý hospodář nebeský; po
slal nám Syna Svého, kterýž tělo Svéakrev Svou nám zanechal,
abychom k životu věčnému jimi krmenianapájeni byli. »A chléb,
kterýž já dám, tělo mé jest, jež vydám za život světa. Kdo jí
mé „tělo a pije mou krev, ve mně přebývá a já v něm; ten má
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život věčný — přejde ze smrti do života. jáť jsem chléb, kterýž
jsem s nebe sestoupila -—jako Eliáš kráčel v síle chleba nebe
ského, jejž mu anděl přinesl, 40 dní a 40 nocí pouští, až přišel
na horu Boží lloreb: tak i my kráčíme pouští tohoto života, ku
hoře Boží, do království nebeského.

A památku toho nebeského stolu konáme, jak známo, na
Zelený čtvrtek a zvláště 'o Božím Těle, kteráž není, než slavnost
Zeleného čtvrtku a koná se podruhé nyní, aby v době radostné
tím slavněji, okázaleji, radostněji konati se mohla; a koná se po
celý týden. O původu jejím, doufám, vám známo. Tot ta večeře
veliká, v pravdě veliká, vzácná a slavná! jako Syn Boží stal se
člověkem z lásky k nám, snížil se k nám, naše přijal, ale svého
nepozbyl: tak pozdvihuje nás .k Sobě & činí nás účastny Svého
Božství. »Dobrý i zlý, kdo přichází, toho pokrmu dochází, smrti
zlý, ctný spasení; bezbožníci zkazí sebe, lidé dobří dojdou nebe,
rozdílné je skončení.<< —— A tot ten chléb nebeský, kterýž nej
laskavčjší Spasitel zanechal nám!

4. Které povinnosti máme vzhledem k tomu trojímu stolu?
a) Máme nejprve zaň prositi; proto káže Církev, abychom

se modlili před jídlem, před kázaním (Otče náš, milý Pane, dej
nám Ducha Svatého); před sv. přijímáním: Bohu se pokořili,
Pánu Kristu se poklonili; víru, naději, lásku vzbudili.

b) Máme zaň děkovati; proto se máme modliti po jídle,
po kázaní (Pochválen budiž Pán Bůh náš, kterýž nyní nasytil
nás — svatým slovem); po svatém přijímání.

c) Máme si toho trojího stolu vážítí; každého pokrmu,
sebe prostšího; jet dar Boží; proto jest pěkný mrav mezi lidem
naším, že, když chlebíček upadne na zemi a zdvihne se, políbí
se; Kristus Pán kázal sebrati drobty, kterýž mohl z kamení
učiniti chléb.

Máme vážiti si chleba duchovního, slova Božího; trestal Bůh
národ židovský, kdy nebylo slova Božího a neposílal proroků.
Nade vše ale vážiti si máme chleba nebeského; jet dobro nej
vyšší, zboží naše nejdražší, naše sláva, naše chlouba, naše všecko.
Pán a Král náš, Bůh náš, uprostřed nás přebývající! (Tomáš Akv.)

Neplýtvejme, nepohrdejme nížádným darem Božím! S vděč
ností přijímejme chléb tělesný, chléb duchovní a zvláště chléb
nebeský. Nemůžeme dosti neskonalé lásce Boží děkovati! Pak
bude ten trojí stůl nám posilou; hmotný ku posile těla; duchovní
ku posile ducha; nebeský ku posile ducha i těla a vytrvání až
do konce. Pak budeme účastní i veliké večeře v nebesích, nebu
deme náležeti k těm nevděčným, kteří neokusili večeře té, ale
příslušeti budeme k těm, kdož pozváni budou k hostině nebeské.
Amen. Monsign. Boh. Hakl.



Neděle 111. po Sv; Duchu. *)

\Bůh hledá hříšníka: 1. Svými hlasy, 11.moudrým
řízením osudů lidských.

»Tento přijímá hříšníky.<
Luk. 15, 2.

Tak pravili fariseové o Pánu Ježíši v dnešním evangeliu.
V ústech tupících, licoměrných, pokryteckých a na oko nábožných
lidí, jakými byli fariseové, obsahovala tato slova potupu a hanu
velikou. Avšak Pán Ježíš nezapíral to, co mu vytýkali; ano Pán
nejen se k tomu přiznal, že s hříšníky obcuje, ale ještě ke všemu
ukázal vdvojím překrásném podobenství o ztracené ovcí a o ztra
ceném penízi, že se neSpokojuje tím, aby hříšníky přijímal, když
ho tito vyhledávají, ale že jich Sám s tou největší láskou a péči
vyhledává.

»Neboť přišel Syn člověka, aby hledal a spasil ——co bylo
zahynulo;< tak řekl Pán tenkráte, když fariseové, tito hrobové
zbílení. kteří jenom na oko vně čistými byli, jenom před lidmi
spravedlivými se stavěli, uvnitř ale plni neřestí, licoměrnictví, ne—
pravosti, reptali proti Kristu, když celnému Zacheovi hříchy mi—
losrdně odpustil. (Vším právem mohl jim Pán říci: »Tak i vy
zevnitř zajisté zdáte se lidem spravedliví, ale vnitř jste plni po
krytství a nepravostix Mat. 23, 28.)

Ano, Pán Ježíš mohl o Sobě říci, že přijímá hříšníky a že
je vyhledává. A pro toto přijímání a vyhledávání nejen že ne
zasloužil káránu býti, ale Pánu dostati se mělo tím více nevý
slovných díků od lidí jež způsobem takovým vyhledával, neboť
jinak by byli ve hříších svých zahynuli. Fariseové nerozuměli
milosrdenství Božímu, jež jednorozený Syn Boží ku hříšníkům na
jevo dával, ač Bůh již ve Starém Zákoně u proroka Ezechiele
milosrdenství Své ku hříšníkům tak slavně osvědčil Svými slovy:
»Živť jsem já, praví Pán Bůh; nechci smrti bezbožného, ale aby
se obrátil bezbožný od cesty své a živ byl.: Ezech. 33, 11.

Kdyby byli fariseové milosrdenství Boží pochopili, byli by
chválili spíše Pána Ježíše proto, že se ku hříšníkům tak snižoval.

Milí křesťané! Nejen za časů, kdy Pán Ježíš po zemi pu
toval, ale i nyní ještě vyhledává milosrdný Hospodin bezbožníky,
aby se tito polepšili a pravé pokání činili.

Pozorujme dnes, jak Bůh ještě vždy hříšníky hledá.
Jest to předmět, na který nás dnešní svaté evangelium upo

zorňuje. Nuže, táži se: Jak hledá Bůh hříšné? & odpovídám:
Bůh hledá hříšníka [. svými hlasy,_

*) Dle Rudigiera.
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II. moudrým řízením osudů lidských. _
Milosrdenství Boží ku hříšníkům slouží Hospodinu ku nej

větší cti a slávě, nám pak, hříšníkům ubohým, toto milosrdenství
jest nejsladší útěchou a spasitelným povzbuzením ku pokání. Proto
vzývejme Ducha Svat. za milost ku rozjímání tomuto, v němž
pokračovati hodlám ve jménu Ježíše a Panny Marie

Pojednání.

I.

Bůh hledá hříšníky svými hlasy. Hlasy ty jsou buď vnitřní
anebo vnější.

a) Vnitřním hlasem, kterým Bůh hříšníka ku pokání'
volá, jest zvláště svědomí. —

Svědomí jest Božím hlasem, který nás vnitř kárá, když
jsme zhřešili, a ku pokání nás vybízí. Ze svědomí jest hlasem
Božím, o tom svědčí svatý Pavel, jenž ve svém listě k Rímanům
píše: »Pohané ukazují dílo zákona napsané vsrdcích svých, když
jim svědectví vydává svědomí jejich i myšlení, kteráž se vespolek
obviňují anebo také zastávají.< Řím. 2, 15.

A sv.“Jan Zlatoústý praví: »Dobrotivý Bůh chtěl, aby u nás
stál žalobník, bychom nikdy samotní a opuštění nezůstali, ale aby
před námi ustavičně kráčel a hříchy naše trestal.: Hom. 20. in
gen. 'Jalobníkem tím jest naše svědomí, jež nám Bůh po boku
našem staví, svědomí jest tedy vpravdě hlasem Božím.

»Hřích můj proti mně jest vždycky,<< žalm 50., naříkal David
po svém pádu. Svědomí barvami živými líčilo Davidovi, jak těžce
hřešil proti vysokému cíli svému, proti své vznešené důstojnosti,.
jež mu od Boha udělena byla; svědomí naplnilo ho studem a
spasitelnou bázní.

»Hříšník jest svým vlastním soudem odsouzena ——dle slov
sv. Pavla k Titovi 3, 11. Svědomí ukazuje hříšnému hněv Boha
uraženého, ukazuje mu, kterak nad ním pozdvihuje se trestající
ruka věčné spravedlnosti Boží, která svou celou tíží snad brzy
naň padne, neobrátí-li se; ano, zdá se, jakoby David ihned po
hříchu cítil váhu ruky té: »Neboť dnem i nocí tížila mne ruka
tvá,c praví ve svém žalmu a ku slovům těm dokládá ihned 0 blaho
dárném působení svědomí svého: »Obrácen jsem vbídě své, když
zaboden jest trn ve mne, t. j. trn svědomí.: Zalm 31, 4

Tak Bůh hlasem svědomí vybízí hříšníka ku pokání.
b) Bůh hledá hříšníka hlasy vnějšími, napomíná ho

lidmi, kteří mu jménem Božím přiděleni jsou, aby k Bohu se
navrátil.

Nechci tu mluviti o tom, jak Bůh napomíná a varuje hříš
níka hlasem rodičů, představených, příbuzných. Zmíním se jen
o kněžích Církve katolické, kteří jsou náměstky & vyslanci Sa
mého Ježíše Krista. ——Kněžím řekl Kristus: »Iděte do celého
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světa, učte všecky národy, učte je zachovávati všecko, což jsem
koliv přikázal vám; a aj, hle, já s vámi jsem po všecky dny až
do skonání světa.“ Mat. 28, 20.

Moci tohoto rozkazu Božího mají kněží vždy a všude na
bádatí lidstvo ku plnění přikázaní Božích & hříšníky odstrašovati
od přestupování vůle Boží, anebo lépe řečeno, Bůh hledá Svými
kněžími hříšníky a ti s pomocí Boží věrně plní tento rozkaz Boží.
Zkušenost nám praví, že skutečně kněží vždy a všude hříšníky
vyhledávají. _

jako Pán Ježíš začal Svůj úřad učitelský slovy: »Ciňte po
kání, neboť se přiblížilo království nebeskéc, Mat. 4, 19., tak
i z úst apoštolů & jich nástupců zněla slova tato po všecka sta
letí; vždy byli od nich hříšníci vedeni ku pokání.

A to děje se všude, na kazatelně, ve zpovědnici, to děje se
za nejrozmanitějších okolností, jen když duchovní správcové se
svými ovečkami ve styk přicházejí Kněží nelekají se žádných
obtíží, když hříšníka hledají. Sv. Pavel řekl křesťanům, v Miletu
shromážděným: »Duch Svatý po všech městech mně osvědčuje,
řka, že okovy a soužení mne očekávají v jerusalémě. Ale nic se
toho neštítim; aniž činím život svůj dražší než sebe, jen abych
dokonal běh svůj a posluhování slovem, kteréž jsem přijal od
Pána ježíše.< Skutk. ap. 20, 23. 24. Podobně říci mohou mnozí
horliví kněží, kteří ničeho nešetří, jenom když lidí ze hříchů vy
svoboditi & zachrániti mohou; kněží, kteří posilnění a vedení Du
chem Božím všecky obtíže, jakých úřad jejich s sebou přináší,
rádi snášejí, namáhání a potu, nouze a útrap nedbají, hřišníkům
jejich hříchy jmenují, nepravosti před oči staví; ikdyž o nich
hříšník slyšeti nechce, ukazují mu tu hroznou propast, na jejímž
pokraji stojí a tak lehkomyslně podle ní kráčí, třeba by mu to
i protivno bylo, nedbají hněvu a upozorňují ho na svůdnictví.

Kněží poslušní jsou Krista, jenž jim praví: »Pojd'te za mnou
a učiním z vás rybáře lidí.: Mat. 1, 17. Mnozí kněží volati mo
hou se sv. Pavlem: »Neb jsa ode všech svoboden, učinil jsem se
všech služebníkem, abych jich více získala 1. Kor. 9, 19.

A jinde: »Na místě Kristově poselství konáme; jakoby Bůh
skrze nás napomínal, na místě Kristově prosíme: Smiřte se
s Boheme 2. Kor. 5, 20.

Tak hledá Bůh hříšníka hlasem svědomí a hlasem vyslanců
Svých, kněží. jak milosrdným jest Hospodin! Rozvažme, zdali
snad i nás nehledal Hospodin hlasy Svými ku pokání. Mnozí,
přemnozí z nás volati musí s Davidem: »Zbloudíl jsem jako ovce.
kteráž se ztratila: hledejž služebníka svého, neboť na přikázaní
tvá jsem nezapomnčlJ Zalm 118, 176. Nehledal i nás Bůh hla
sem svědomí, kteréž jest hlascm Božím? Nehledal i nás často
hlasem Svých vyslanců, hlasem kněží při kázaní, při zpovědi aneb
při jiných rozmanitých příležitostech? ' _ _

Dali jsme se nalézti, anebo snad utíkali jsme před I-Iospo
dinem nás hledajícím? O, děkujme milosrdenství Božímu, jestliže
jsme se nalézti dali; nehřešme více; jestliže ale dosud prchali
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jsme před Bohem, volám se žalmistouv Páně: »Dnes, uslyšíte-li
hlasu jeho, nezatvrzujte srdcí SVýCl1.<Zalm 94, 8.

Slyšte hlas Boží, jak vás volá, jak vás hledá; nezatvrzujte
tedy srdcí svých; nedá-li se hříšník nalézti dnes, možná, že zítra
už ani hledán nebude.

Bůh hledá též hříšníka moudrým řízením osudův.

II.

Bůh, jehož milosrdenství není počtu a jehož dobroty není
míry, vyhledává hříšníky nejen Svými hlasy vnitřními a vnějšími,
ale i nejrozmanitějšimi osudy a přihodami, které řídí tak, aby
hříšník smýšlení své zaměnil a ku návratu k Otci svému nebe—
skému se rozhodl. Bůh hledá hříšníka moudrým řízením osudů
jeho bližních a vedenímosudůhříšníka samého.

1. Rcete mně, v Kristu rozmilí, není-li jedenkaždý případ
úmrtí, jejž vidíme. hlasem volajícím: »Pomni, člověče, že prach
jsi a v prach se obrátíšla Hlas ten volá k nám tím mocněji a
dojemněji, stihne-lí smrt někoho náhle a nenadále, a ničí-li život
mladý. Každé úmrtí volá hlasitě na srdce hříšníkovo slovy bož
ského Spasitele: »Bdětež tedy, neb nevíte dne ani hodiny.al\'lat. 25,
31. A stihne-li, překvapí-li tak smrt veřejného hříšníka, známého
soudruha hříšníkova v nepravostech, () tu zajisté smrt ta s hrůz
nou vážností hřímá hlasem svým na hříšníka: »Nebot', co jest
platno, byť všecken svět získal (se všemi jeho statky a radován
kami) a na své duši škodu utrpělP< Mat. 16, 26. A hle, tento
hlas smrti jiných lidí jest hlasem Božím, vybízejícím hříšníka
ku pokánL

Důkazem toho, že Bůh smrtí jiných volá hříšníka ku pokání,
jest jednorozený Syn Boží ježíš Kristus, neb za Svého pobytu na
zemi uváděl ve Svých řečech náhlé takové případy úmrtí, aby
jimi hříšníky, kteří I—Ioposlouchali, „k neodkladnému pokání po
vzbudil.

Příklad: Když někteří byli toho času přítomní a vypra
vovali Pánu Iežíši o Galilejských, které dal Pilát zabiti, když
v chrámě obětoVali, odpověděl Ježíš a řekl jim: »Což mníte, že
ti Galilejští větší hříšníci byli, než všichni jiní Galilejští, protože ta
kovou věc trpěli? Nikoliv, pravím vám; ale, nebudete-li pokání či
niti, všickni podobně zahynete. jakož i oněch osmnácte, na něž pad—la
věž v Siloe a zabila je,že také oni vinnější byli nade všecky
lidi přebývající v Jerusalómě? Nikoliv pravím vám; ale nebu
dete-li pokání činiti, všickni podobně zahynete.<< Luk. 13, 2.

Vším právem tedy můžeme tvrditi, že Bůh smrtí cizích lidí,
zvláště smrtí nenadálou pokání káže- a hříšníka vyhledává. A ještě
hlasitěji volá Bůh hříšníka ku pokání, když tak často dopouští
neštěstí a nehody na jeho bližní; neštěstí ta stavi Bůh hříšníkům
před oči jako zjevné tresty za hříchy.

Bylo by ovšem nelaskavým a nespravedlivým úsudkem, kdy
_bychom snad všecky ty nejrozmanitější nehody, pod nimiž lidé
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v údolí slzavém lkají a naříkají, kdybychom všecko to měli na—
pořád za tresty Boží a tak si je vykládali, nikoliv, to budiž da
leko od nás !,Bůh, když kárá, zamýšlí mnohdy něco zcela jiného.

Nicméně však upříti se nedá, že mnohé útrapy a strasti
příliš jasně ukazují nám, že jsou nutnými následky jistých hříchů,
na př. zchudnutí, zaviněná bída. A vidí-li hříšník takové neštěstí,
jež bez porušení lásky ku bližnímu za trest Boží uznávati musí,
necítí se tím zastrašena býti před hříchem?

A kdo to jest, jenž ho před hříchem varuje? Opět jest to
milosrdný Hospodin, jenž na hříšníka volá: »Obrať se, hled' se
polepšiti, aby se ti něco podobného anebo snad i něco horšího
nepřihodilolc

Pravdě té učí nás Bůh Sám, řka: »Ukamenován bude až do
smrti, neb chtěl tebe odtrhnouti od Hospodina Boha tvého, kterýž
vyvedl tebe ze země egyptské.: Deut. 13, 11.

A v Novém Zákoně: »A města Sodomských a Gomor
ských v popel obrátiv podvrácením potrestal, vystaviv je za pří—
klad těm, kteříž by budoucně nešlechetně činili.: Petr 2, 26.
]est tedy pravda, že Bůh osudy lidi jiných hříšníkovi pokání káže.
hříšníka vyhledává.

2. Než ještě více vyhledává Bůh hříšníka jeho vlastními
osudy, a to brzy štěstím brzy neštěstím dle toho, jak je posílá.
Jako matka laskavá dříve, než dítě neposlušné přísně potrestá,
hledi je sobě nakloniti dárky a polepšiti mnohými jinými důkazy
lásky své, právě taki s hříšníky, s neposlušnými syny Svými
zachází i Bůh, tento laskavý ()tec náš.

Prve, nežli přikročí Hospodin ku trestům přísným, hledí
získati hříšníky dobrotou Svou, a proto daruje jim štědře mnoho
statků, mnoho radostí. Bůh ale chce, aby hříšníci obdařeni dary
štědrými a hojnými, požívajíce jich jako dobrodiní nezasloužených,
s,vděčností pohlíželikNěmu jako dobrotivému dárci Svému. Bůh
chce, aby nevděčnou zlobu a bezbožnost svou porovnávali s jeho
dobrotou neskonalou, a poznavše černý nevděk svůj, takto ku
spasení svému zahanbeni a studem prospěšným naplnění byli.

Hospodin chce, aby každý hříšník, jenž zasypán jest dary
Jeho velikými, sám sobě řekl ta slova, jež druhdy Mojžíš řekl
nevděčnému lidu israelskému: »Tím-li se odplácíš Hospodinu,
lide bláznivý a nemoudrý? Zdaliž On není otec tvůj, kterýž
vládne tebou a učinil a stvořil tebe? Rovzpomeň se na dny staré,
pomyslí na jednokaždé pokolení: otaž se otce _svého a oznámí
tobě; starších tvých a povědí tobě. Když Nejvyšší rozděloval ná
rody: když odděloval syny Adamovy, uložil meze lidem vedle
počtu synův israelských — on tě ostříhal jako zřítelnice oka
svého. Jako orlice ponoukající mladých svých k lítání a lítajíci
nad nimi, roztáhl křídla svá a pojal tě, a nesl na ramenou svýclm
Deut. 32, 6.

Ano, Bůh chce dobrotou Svou hříšníka přivéstí k.studu nad
nevdčkem jeho, chce, aby hříšník stal se dobrým dítkem Otce
dobrotivého. ——Proto píše sv. Pavel k Římanům: »Cili bohat
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stvím jeho dobrotivosti, trpělivosti a dlouhočekání pohrdáš? Ne
víš-li, že dobrotivost Boží tě k pokání vedeřc Řím. 2, 4.

Než velmi často hříšník nedává se ve štěstí od Boha nalézti,
ano, zapomíná na Boha tím více, čím většími milostmi od Boha
zasypán bývá.

Proto tak často vyhledává Bůh hříšníka neštěstím a utr
pením, jež na něho sesílá — ne tak proto, aby ho trestal, ale
spíše, aby ho polepšil.

A prostředek tento osvědčuje se lépe a mocněji, nežli
předešlý.

Marnotratný syn opustil pečlivého otce svého a pokud žil
v blahobytu, ani na domov nepomyslil; ale jakmile prohýřil své
jmění, a když hlad a nouze staly se mu údělem ciziny zrádné,
tu ihned pomýšlel na návrat do domu svého dobrého a bohatého
otce, umínil si pevně, že s pokorou domů se navrátí, a provedl
hned tento úmysl svůj. Tak mohl opět laskavý otec objímati
syna svého, jehož by byl snad jaktěživ více nespatřil, kdyby byl
syn ten ve škole utrpení k sebepoznání nebyl přišel.

O tom, že Bůh utrpením hříšníka hledá, učí nás též sv.
Pavel ve svém listě ke Kor. 11, 32: »Když býváme souženi, od
Pána býváme trestáni, abychom nebyli s tímto světem za
traceni.a

Tentýž apoštol píše k židům 12, 5. atd.: »Synu můj, ne
zamítej kázně Páně, aniž ustávej, když od něho trestán býváš.
Neboť koho Pán miluje, toho tresce: i mrská každého syna, kte
réhož přijímá. Setrvejtež v kázni: Bůh se vám ukazuje jako sy
nům; nebot“ který jest syn, jehož by netrestal otec? Všeliká pak
kázeň, když přítomna jest, nezdá se_býti radostná, ale smutná:
ale potom velmi pokojné ovoce spravedlnosti přinese těm, kteří
skrze ni pocvičeni byli.“

Proto tedy trestá nás Bůh jako otec, abychom se polepšili
a aby v nás Svou kázni a Svými tresty vypěstoval ovoce spra
vedlnosti; Bůh sesílá utrpení na nás, abychom tím lépe poznali,
koho jsme hříchem opustili & jak ničemnými a klamnými jsou
radosti a útěchy, jež nám hříchy naše.poskytují, jak vznešeným,
pramenem blaha jest Ten, jehož jsme hříchem urazili; abychom
poznali, »že jsme opustili studnici vody živé a kopali sobě ci
sterny rozpukané, kteréž nemohou držeti vodym ]erem. 2, 13.

* *
*

Jak milosrdným jeví se tedy Bůh k nám hříšníkům řízením
osudů našich; nejen osudy jiných, ale i osudy hříšníka samého
volá ho Bůh ku pokání.

Křesťané milí! Uvažujme, zdali i nás Bůh tím aneb jiným
způsobem hledal a dosud nás hledá.

Zvelebujmež milosrdenství Boží a rceme s Davidem: »Do
.brořeč duše má Hospodinu: a nezapomínej se na všecka dobro—
diní jeho. Kterýž milostiv jest všem nepravostem tvým, kterýž
uzdravuje všecky nemoci tvé. Kterýž vysvobozuje od zahynutí
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život tvůjv: kterýž tě korunuje milosrdenstvím a mnohým slito
váním.<< Zalm 102, 2. 4.

Kéž by i nám prospělo milosrdenství Boží! Bůh nás hledá,
dejme se od Něho rychle nalézti! Poslouchejme hlasův a vnuk—
nutí Božích! Dejmc se Bohem vésti v osudech života svého! Pa
matujme, že Bůh jest nejen milosrdným, ale i spravedlivým;
spravedlnost Boží však byla by nám tím hroznější, čím menší
prospěch bychom čerpali z milosrdenství Božího.

Bůh nebývá posmíván. IIřešiti na milosrdenství Boží bylo
by hříchem proti Duchu Sv. a hříchem tím zapudili bychom od
sebe milost pokání a polepšení života. Tak nečiňmež! Ale dejme
se nalézti od Boha jako ztracená ovečka, aby ten božský pastýř
mohl nás na svá ramena vzíti, ke stádu spravedlivých donésti a
jednou do ovčince nebešťanů svatých nás povolati. Amen.

Jan Gotschner, em. farář v Opočně.

Řeči příležitostné.

Reč u příležitosti sv. biřmování.
() bířmovancích, v nichž světlo Ducha Svatého uhasíná.

»Neuhašujte Ducha Svatého.:
I. Thess. 5, 19.

Moji drazí biřmovanci, znáte snad všichni z biblické děje
pravy podobenství o pěti opatrných a pěti bláznivých pannách.
Jako bych viděl v duchu všechny ty panny, očekávající v čistot—
ném oděvu, s lampami v rukou ženicha, aby ho provodily k slav
nostní snubní síni. A vzpomínám-li těchto panen, tu zdá se mi,
jako by byly obrazem vašich vlastních duší a dnešního slavnost
ního dne.

Takovými pannami v očích Božích jsou vaše duše; nejsouť
ještě dotknuty a znesvěceny jedovatým dechem marného světa
aneb jsou opět očištěny slzami pokání a tak stkví se krásou prv—
ního mládí. Ano, mnohem šťastnějšími jste než ony panny,
o nichž podobenství praví, že očekávaly teprve ženicha.

Včera k vám již přišel ženich vašich duší a dnes světlo Sva—
tého Ducha ve svatém biřmování stane se vaším údělem. Zenich
jest tu a lampy jsou rozžaty, abyste od této chvíle se světlem
Ducha Svatého provázeli Pána Ježíše, Jeho se drželi, jeho neopou—
štěli až do posledního okamžiku svého života.

, moji draží, pak světlo, které dnes v svátosti svatého biř—
mování vám udělí nejdůstojnější arcipastýř, bude se podivu—
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hodným způsobem rozmáhati a měnití v blažené světlo nebeské
slávy, jímžto na Boha samého patříme, tuto nestvořenou — ne
konečnou krásu.

Jak drahocenným, nebeským darem jest toto světlo ve tmách
marného světa! Jakým vůdcem! Jakým přítelem! Ani zlatem, ani
stříbrem nelze toto světlo Ducha Svatého zaplatiti, jak již sv. Petr
dobře propověděl: »Nejste vykoupení porušítelnýmí věcmi, zlatem
aneb stříbrem ze svého marného obcování dle otcovského ustano
vení, nýbrž drahou krví Krista, jakožto Beránka nevinného a
neposkvrněného.: 1 Petr 1, 18—19. Svou vlastní krví získal
nám Pán Ježíš toto světlo, jak před Svým umučením pravil: »Ne
odejdu-li, nepřijde Utěšitel k vám.c Jan 16, 7. A On Sám roz
žehá to světlo, když Ducha Svatého posílá. »Pošlu Ho k vám.:
Jan 16, 7. Mojí drazí, dvě věci jen uvažte, nejprve, jak vzne
šený jest Ten, jenž to světlo rozžehá a pak za jakou cenu je
rozžehá a z toho poznejte, jak si darů tak vzácných vážití
máme.

A přece, můj 'Bože — kolíkráte světlo svatého biřmování
uhasíná naší vinou. 0, pak jest v srdci pusto, smutno; hlava bývá
„plna věcí bláznivých a bludův a lidé tápají ve tmách . . .

A zhasne-li světlo, snadno, moji drazí. bloudíte na cestách
.žívota . . . a opouštíte ženicha svých duší. Jen kdo světlo sí
uchová, může kráčeti za Ježíšem a s Ním vcjíti ve věčnou slávu.

Bohužel mnozí, kteří světlo sv. biřmování přijali, lehkomy
slně s ním zacházejí, nenechávajíce je pokojně svítiti; mnozí kře
sťané světlo svého biřmování zanášejí na místa, kde vzduch jest
zkažený —- a tak to svčtlo hasne; jiní staví to světlo v průvan
bouří, kterým sebe mocnější plamen neodolá; konečně zapomí
nají někteří, že světlu Ducha Svatého potřebí jest přidávati oleje.
Nedivme se pak, že to světlo v tak mnohých biřmovancích bledne,
až i zaniká, že ani Duchu Svatému, jejž přijali, ani vrchnímu
pastýři, jenž je biřmoval, ani duchovnímu správci, jenž je přípra
voval, neslouží ke cti; bohužel oni zahanbují i samy scbc.

Pojednání.
1. Někteří biřmovanci nenechávají světlo Ducha Svatého

pokojně svítiti.
Světlo to ukazuje jim pravdu, — ale pravda ta jim není

po chuti.
Světlo to proniká jejich svědomí; í vzmáhá se v nich ne

pokoj, ale nechtějí toho nahlížetí. Ukazuje na povinnosti, jichž
šetřiti jest dlužno, ale něco takového jest jim obtížnou vazbou.
Chtějí pokojně Spáti bez vyrušení, světlo volá je k činnosti. Hle
dají výmluvy, světlo ukazuje nicotu těch výmluv. Ký div, že to
světlo se jim stává nepohodlným; hlodají na něm, namáhají se,
aby vylíčili to světlo nemoudrým tohoto světa jako světlo špatné,
zastaralé, nepotřebné. ó, mojí drazí, nikoliv Duch Svatý dle vás,
dle vašich blouznívých nápadů, dle vašich marnivých žádostí. dle
Rádce duchovní. 31
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vašich planých výmluv bude se říditi, ale vy sami ve světle
Ducha Sv. musíte choditi. Nejednáte-li dle toho, uhasíná světlo.

2. V prohlubních a v hlubokých sklepích, kamž ani'vzduch
ani paprsek sluneční nevniká, kazí se vzduch. Světlo v takových
místech zhasíná, a to jest znamením nebezpečí. Zkažený vzduch
úklady činí i životu lidskému. To dobře vědí ku př. horníci. Do
stanou-li se do takových míst temných, kde světlo matně svítí &
zhasnutím hrozí, pak vědí dobře, že tu nebezpečí, že tu jde
o život.

jinak ovšem světlo vítězí nad tmou, ale zde, kdejest otráven
vzduch, podléhá světlo temnosti.

A moji drazí, takový otrávený vzduch ve smyslu mravním
bývá ve špatných společnostech, kde hnije živá víra, kde pokažen
jest dobrý mrav, kde oplzlost'a smyslnost vládne nad rozvahou
srdce a rozumu. Tam odtud uniká světlo Ducha Svatého . . . a
příšerná temnost se začíná rozprostírat . .. temnost v srdci,
temnost v duši... i na bíledni jest, že životu duše hrozí nebezpečí.

Co zbývá činiti v okolnostech takových? Co jiného, leč
utéci, utéci rychle, dokud zbývá čas.

Pravda, mladý věk bývá rychlý v běhu, ale bohužel právě
v tomto spásném útěku nelibuje si mnoho. Otálí, jedná lehko—
vážně. Vrhá se bez rozmyslu v nejnebezpečnější pokušení, slepě
důvěřuje těm, před nimiž by se měl nejvíce varovati. Volba přátel
nebývá vždy štastná & tak nejednou upadá mladý věk v nastra—
žená tenata a klesá pod tíži svůdných příležitostí. (), jaké opa
trnosti třeba při volbě přátel a soudruhů! Jaký to zisk přidru—
žiti se k dobrému křesťanskému spolku!

3. Jasné světlo hoří pokojně v uzavřené místnosti, v útulné
světnici, ve svítilně dobře upravené. Ale jděte se světlem do
prudkého průvanu, jděte se světlem v bouři, když ostrý vítr
stromy prudce klátí, když mocně duje v okna přibytkův a jimi
otřásá, když každý tvor v předtuše hrozného neštěstí se ukrývá . . .
co myslíte, odolá tehdy světlo rozkacenému živlu? Podrží svého
plamene, svého svitu? Stěží. Světlo obyčejně uhasíná.

Milé dítkyl Jsou také jiné bouře, jest jiné světlo, jehož po—
třebí jest zachovati. Burácí nejednou bouře nitrem člověka, jeho
srdcem, jeho duší &otřásá jím až do nejzazších prohlubní. Zvláště
mládež vysazena jest mnohým bouřím.

Mámivý lesk světa . . . vznětlivá mysl pobouří klidnou hla
dinu srdce. Vlny zlých žádosti se vysoko dmou, a horká krev
mladistvá hledá ukojení . .. Ejhle, bouře! A nepostavili se
člověk na odpor, zaniká smutně světlo Ducha Svatého.

, milí biřmovanci! Varujte se všeho, co by rozněcovalo
vaše žádosti a choutky, nevyhledávejte lidí vášnivých, nechtějte,
co jest zapovězeno, naopak přejte si & žádejte, co jest dobré a
vám prospěšné. _ , ,

Poslouchejte hlasu lidí klidnych a zkušených. Písmo svaté
obrazně praví, že bujnému oři dává se uzda, aby se zkrotil. Ne
jinak jest i u mládeže. Uzdou jest tu bázeň Boží a kázeň duše.
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4. Světlo uhasíná i v pokojné světnici, nepřilévá-lí se oleje.
Nemoudré panny nešly se světlem do bouře — toť ovšem bylo
dobré. Nenesly světlo v otrávený vzduch: to bylo také dobře.
Opatrně a klidně nesly světlo: i to bylo dobře. Ale zapomněly
nalití oleje do lampy — a to bylo špatné, — proto také lampy
jejich uhasly. A moji drazí, nečiní něco podobného mnozí biř
movanci? Nepřilévají k světlu svatého biřmování žádného oleje,—
neposkytují tomuto světlu potřebné potravy. Potravou jest kře
sťanská nauka a přijímání svatých svátostí. Bohu budiž žalováno,
že dnes tolik biřmovanců chodí, nestarajících se o vzdělání du
ševní. Tolik se mluví o vzdělanosti a o osvětě, ale kdybychom
sčítali lidstvo dle toho, jak nábožensky jest vzděláno, shledali
bychom, že mnozí, jinak učení páni, v ohledu tom jsou velikými
nevědomci, že nejednou haní, čeho neznají. Zanedbává se přijí—
mání svatých svátosti. Nejdou již rodičové k stolu Páně — a
děti vidouce špatný příklad, nejsou o nic lepši. V mnohých ro
dinách zapomínají na modlitbu, a děti nejsouonic lepší než jejich
rodiče. Ano, ano, moji drazí, potřebí přilévati oleje k tomu světlu
Ducha Svatého, aby jasně svítilo . . . oleje nauky křesťanské,
oleje přijímání svatých svátostí . . . oleje modlitby.

Bez tohoto oleje světlo duše uhasne. . bude v duši
temno, příšerno. Budou bouře, ohrožující lodičku života, bude
otráven potřebný vzduch, jejž duše k spásnému životu čerpá,
bude nepokoj. hlodající na našem štěstí. Co vzpomáhá nám, že
jsme se jako křesťané katolíci narodili, nežijeme-li jako křesťané
katolíci? Co platno jest, že jsme poznali nauku Kristovu a Ježíše
Krista Samého, nestaráme-li se, aby také s námia v nás žil?
jaký užitek by nám přineslo světlo svatého biřmování, kdybychom
to světlo nechali uhasnouti? Co jest do ozdobné lampy, nevy
dává-li světla v temné noci? (), prosím vás a zapřísahám ještě
jednou: -Neuhašujte Ducha Svatého.—<Amen. Dr.losefBurian.

31*



Listy katechetické.
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Katechese pro první třídu obecné školy
pětitřídné.

Dle pražské osnovy z roku 1888.
Napsal KLEMENT MARKRAB.

(Pokračováni.)

xu. *)

. Děti, chcete viděti pěkný obrázek.> Že ano? Napřed tedy
pěkně poslouchejte, co vám budu vypravovati.
. Jedni rodiče měli dva syny. Mladší rozhněval jednou star
šího, a starší chtěl se pomstiti mladšímu; hrozil mu, že ho zabije.
Matka řekla mladšímu synu: »Sebeř honem, co máš, a utec k mému
bratru, svému strýci, do cizí zeměn Syn uposlechl. jmenoval se
jakub. jak že? ——Jakub.

jakub utíkal ze svého domova do cizí země. "Dal s Pánem
Bohem otci a matce, vzal do ruky hůl, do kapsy něco peněz,
a šel. Ide, jde a nevidi nikde žádného města ani vesnice. jde
celý den, přichází“ večer, již nemůže dále, musí si odpočinouti.
Ale kde odpočine, když nemůže nikam pod střechu? Zůstal
v širém poli, lehl si, dal si pod hlavu kámen a chtěl usnouti.
Nemohl však dlouho usnouti. Proč asi? Bylo mu tuze smutno.

*) Tuto katechesi, jakož i další XIII., XIV., XX.—XXV., přidal jsem
ku pražské osnověztčchto důvodů: 1. zkušenost ukázala. že pro první třídu
obsahuje osnova příliš málo látky; 2. přechod od hříšného pádu v ráji ku
zvěstování narozeníjanova je vlastně skokem, číně nemožným pochopení
některých věcí v N. 2., na př. piju kněze, oběti, chrámu. Jerusaléma;
3. vyvinutí pojmu Boží všudybytnost1,_ vševědoucnosti, svatosti a spravedl
nosti z historie prarodičů není pro nejmenší žáky tak snadné, jako vyvinutí
z různých jiných příkladů, zvlášť, když jest položena jedna vlastnost Boží za
druhou; 4. bude působiti výklad Nového Zákona mnohem prospěšněji, bude-li
vázati se těsně k dobám církevního roku, bude—li na př. katechese o naro—
zení Páně bezprostředně před vánocemi.
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Myslil na domov, na otce a na matku; bylo mu líto, že je musil
opustiti. Myslil také na svého bratra rozhněvaného, jestli se přece
někdy udobří. A potom si myslil: Jaký pak je ten strýc v cizí
zemi? Jak pak mne přivítá? Co budu u něho dělati, jak se tam
budu míti? Takové myšlénky smutné měl Jakub, když si lehl
na poli. Proto nemohl dlouho usnouti. Konečně usnul. [ měl
krásný sen. Zdálo se mu, jako by stál před ním žebřík. Žebřík
stál na zemi a dosahoval až do nebe. Po žebříce chodili andělé;
někteří dolů. jiní nahoru. Nejvýše stál Pán Bůh. Andělé vy
hlíželi jako krásní mládenci, Pán Bůh vyhlížel jako starý muž.
Podívejte se (obraz).

Kam utíkal Jakub? ——Do cizi země.
Ke komu? — K svému strýci.
Proč? ——Protože ho chtěl zabiti jeho starší bratr.
A kdo mu to poradil, aby utekl do cizí země k svému

strýci? ——Matka.
Co měl s sebou Jakub, když utíkal? — Jenom hůl a něco

peněz.
A kde přenocoval, když nedošel za celý den pod střechu? —

V širém poli.
Kterak? ——Lehl si na pole a dal si pod hlavu kámen.
A jak mu bylo? — Tuze smutno.
Proč? -— Protože vzpomínal: že musil opustiti domov, otce

i matku; jestli se udobří jeho bratr; jak mu bude v cizině . . .
A co viděl, když usnul? — Viděl žebřík, který stál na zemi

a dosahoval až do nebe; po žebříce chodili andělé, jedni vzhůru,
druzí dolů, a nejvýš byl Pán Bůh.

Poslyšte, děti. dále. Pán Bůh počal k Jakubovi mluvíti.
Pravil k němu: »NebOj se, Jakube! Já jsem Pán Bůh Já budu
s tebou, kamkoliv půjdeš, a přivcdu tě zase do země, ze které
utíkáš.: Jak že to řekl Pán Bůh? — »Neboj se . . . utíkášw

Opakuj to H, P, Z.
Když se probudil Jakub ze sna, zvolal: »Aj. Pán Bůh je na

tomto místě, a já jsem na to nevzpomnělla „_ Jak že zvolal
Jakub? ——»Aj, .. . nevzpomnělla

Vidlte, milé dítky, proč byl Jakub s'muten prve, než usnul.
Nevzpomněl, že je Pán Bůh na každém místě, že je jaký? —
Všudybytný.

Vzpomněl na to, až když mu to Pán Bůh Sám řekl. A proto
mu bylo nyní veselo. Vědělt, že není nikde sám, že Pán Bůh
všude jest s ním a při něm. [ vstal a šel svou cestou dále, až
přišel k svému strýci.

Nebojte se tedy, milé dítky, nikde. Nikde nejste
samy, všude je s vámi a při vás Pán Bůh, jako byl s Jakubem.

Nebojte se. kdybyste byly poslány někam od rodičů &blou
dily. Tak se stalo Bohuslávkovi a Anežce, jak jsem vám jednou
vypravoval. Opakujte. Vidíte, tyto dětičky počaly sc báti, když
zbloudily v hustém lese. Ale brzy si vzpomněly na Pána Boha
a modlily se k němu. Nebyly by volaly k Pánu Bohu, kdyby
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byly nevěděly, že je na tom místě, v tom hustém lese, že je při
nich. A protože si na Pána Boha vzpomněly & k Němu volaly,
pomohl jim Pán Bůh. Dal tomu myslivci dobré myšlení aneb
vnuknutí, aby šel v tu chvíli do hustého lesa. ——Kdybyste tedy
také někdy bloudily, jako Bohuslávek a Anežka, vzpomeňte si
na Pána Boha, že je při vás, volejte k Němu, a Pán Bůh vám
pomůže.

Nebojte se ani, kdyby někdy rodiče z domu odešly a ne
chaly vás samotné. U Novotných v Malkovicích bývalo ve všední
den vždy zamčeno. Otec a matka chodívali na práci do vzdále
ného dvora a nemohli přijíti domů v poledne. Děti byly ještě
malé a nechodily ještě do školy. Zůstávaly tedy doma a bývaly
zamčeny. Ale u Vopršalů vedle měli velkého chlapce rozpusti
lého. A ten Chodíval pod okna Novotných, aby ho nikdo ne
viděl, a hučíval hlubokým hlasem: »Bu bu, bu bu!<< Když to
slyšely malé děti Novotných, bály se. Myslily, že chodí pod
okny bubák, strašidlo. Plakaly, až přišli rodiče domů. Matka,
když slyšela o tom bubákovi, řekla: »Nic se, děti, nebojte. Pán
Bůh je při vás. A ten hlas byl od nějakého rozpustilého chlapce.
Bubáků a strašidel žádných není.: Děti Novotných v Malkovicích
si to pamatovaly a nikdy se nebály když byly doma samotny
a slyšely to hučení: »Bu bu. bu buh — A vy, děti. byste se
bály, kdybyste byly někdy o samotě? Pán Bůh všude?

XIII.

Děti, proč pak se nemáme báti na žádném místě? ——Protože
je všude při nás Pán Bůh.

jaký je Pán Bůh? ——Všudybytný.
A kdo na to nevzpomněl a bál se? -—jakub.
Kam utíkal? ——Do cizi země, k svému strýci.
Proč? — Protože ho chtěl zabiti jeho starší bratr.
A co se stalo, když nepřišel jakub za celý den pod střechu?

— Lehl si na poli a dal si kámen pod hlavu a usnul.
A co viděl, když usnul? — jakub viděl žebřík, ten stál na

zemi & dosahoval až do nebe, po žebříce chodili sem tam andělé
a nejvýš byl Pán Bůh.

A co řekl Pán Bůh jalcubovi? — Pán Bůh řekl: »Neboj se,
jakube. já jsem Pán Bůh. já budu stebou, kamkoliv půjdeš,
a přivedu tě zase do země, ze které utíkáš.:

Potom probudil se jakub, & co řekl? — jakub řekl: »Aj,
Pán Bůh je na tomto místě, a já jsem na to nevzpomněl.:

Ano, jakub nevzpomněl na to, že je Pán Bůh všude, aproto
mu bylo smutno; ale nyní na to vzpomněl, a bylo mu veselo.
Tak i vy, milé dítky, všude na to vzpomínejte, že Pán Bůh je
při vás, a nebudete se báti nikde.

ještě někdo byl takový jako jakub. Byl to svatý muž, jme
noval se jonáš. Povídal jsem vám již jednou, že i svatý muž
učiní někdy něco zlého. Tak se stalo i jonášovi. V jednom veli—
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kém městě byli lidé velice zlí. [ řekl Pán Bůh Jonášovi: »Jdi do
toho města a napomeň těch lidi, aby se polepšili.a Ale Jonáš ne
poslechl Pána Boha, nešel do toho velikého města, ale chtěl Pánu
Bohu utéci. Utíkal tedy od toho města, utíkal, až přišel k moři.
Co pak je moře? Viděl již někdo z vás moře.> Neviděl. Já také
ne. Tak co to je, moře? To je velikánská voda. Myslete si, děti,
že by se rozlil náš rybník přes všecky pole, louky a lesy kolem
do kola i přes vrchy, které vidime tamto; pak by nebylo viděti
nic než vodu a oblohu nad ní. To by byla veliká voda, že? Ale
moře je ještě větší. A přece i přes takovou vodu dostanou se lidé
na druhou stranu. Kterak? Udělají si loď. Loď vypadá jako veli
kánské necky. Z čeho jsou necky.> Z prken. A loď také. A lod'
bývá tak veliká, že si vystavějí lidé na ni dřevěný dům, a v tom
domě jsou třeba deset i více dní, než se dostanou na druhou
stranu. Tak veliké je moře, že cesta přes ně po lodi trvá celé
dny! A jakou sílu má ta voda mořská, když unese loď i s do
mem a s mnoha lidmi!

Jonáš tedy utíkal Pánu Bohu, až přišel k moři. Na moři
u břehu stála loď, na ní dům a v tom domě plno lidí. Jonáš řekl
k lodníkům, t. j. k mužům, kteří uměli hnáti loď po moři:
»Bratří, kam pojedeteřc Lodníci odpověděli: »Daleko, až na kraj
světem Jonáš řekl: »Vezměte mne s sebou.a »Sradostí,c odpoví
dají lodníci; »zaplat' od cesty a sedmi six— Jonáš zaplatil, šel
do domu na lodi a sedl si tam. Za chvíli hnula se loď a plula
po moři.

Kam že poslal Pán Bůh Jonáše? — Do jednoho veli
kého města.

Proč;> ——Aby napomenul zlých lidí v tom městě, aby se
polepšili.

A co učinil Jonáš? —Jonáš neposlechl, nešel do toho města,
chtěl Pánu Bohu utéci a proto šel kmoři a vstoupil na loď, která
plula daleko, až na kraj světa.

Ano, myslil si chudák, že Pánu Bohu uteče. Ale zmýlil se.
Pán Bůh poslal na moře velikou bouři; udělal se silný vítr,
blýskalo se, hřmělo a pršelo, až strach. Voda mořská házela
sebou sem tam, a loď na té vodě také tak. Lodníci nemohli za
držeti loď, aby se tak neklátila. Všichni měli strach, že se loď
převrátí, & oni že se utopí. [ počali se všickni modlíti. Ale bouře
trvala dále. Tu řekli lodníci: »Jistě je mezi námi někdo, kdo
Pána Boha polměval, a pro něho poslal Pán Bůh tu bouři na
všecky. Kdo to asi je?: Jonáš se přiznal, že on Pána Boha po
hněval; i řekl: »Vezměte mne a hoďte mne do moře, a moře
se utiši.<< Lodníci nechtěli. Bylo jim Jonáše líto. Ihnali lod
ku břehu aby ho vysadili; ale nemohli, moře se bouřilo víc
a více. Vzali tedy Jonáše a uvrhli ho do moře, a bouře hned
přestala. A bylo po něm? Utopil se? Ne. Pán Bůh poslal velikou
rybu, a ta pohltila Jonáše. A sežrala ho? Nesežrala, jenom po
zřela, polkla, pohltila. Jonáš zůstal živ a byl v břiše té ryby tři
dny a tři noci. Ach, jak mu bylo úzko! Věděl o sobě, ale ne
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mohl sebou hnouti. Prve myslil, že Pánu Bohu uteče; ale nyní
poznal. že Pán Bůh všudy při něm je.

Co že poslal Pán Bůh na loď, na které byl Jonáš? — Pán.
Bůh poslal na tu lod' velikou bouři.

A pro koho poslal tu bouři? — Pro Jonáše, protože Pána
Boha pohněval.

Co učinili tedy lodníci, aby se utišilo moře? ——VzaliJonáše
a uvrhli ho do moře.

A co se stalo potom? ——Pán Bůh poslal velikou rybu, a ta
pohltila Jonáše.

A jak dlouho byl Jonáš v břiše té ryby? — Tři dny a tři
noci. Tu teprv vzpomněl si Jonáš na Pána Boha a počal se
modliti: »Ach, Bože! vysvobod mne; já toho lituji, že jsem tě
neposlechl, a nebudu již neposlušný.: Pán Bůh vyslyšel Jonáše
a rozkázal rybě, aby vyvrhla Jonáše na břeh. [ stalo se tak. Pán
Bůh poručil podruhé Jonášovi, aby šel do toho velikého města
a napominal tam hříšníků. A Jonáš nyní poslechl. (Obraz)

Vidíte, děti, jak nemoudrý je ten, kdo učiní něco zlého
a pak si myslí, že Pánu Bohu uteče! Kam pak uteče, když Pán
Bůh všudy je? Proto, at jste, kde jste, nikde nečiňte nic zlého.
Nemyslete si: »Půjdu do komory nebo do sklepa, tam je tma,
žádný mne neuvidí, vezmu si tam něco na zubm Ano, nikdo vás
neuvidí z lidí, ale kdo přece? Pán Bůh. Ten je všudy, i na mí
stech tmavých. Jsou ještě jiná místa skrytá a tajná, kam chodívá
každý člověk sám. Ani na takových místech nečiňte nic zlého.
Bůh je všady a může vás vždy trestati! (Poku)

+i©++

Katechese biblické.
Píše FR. VOHNOUT, bisk. notář a farář. v Žlunicích.

(Pokračování.)

89.

Vypravoval jsem vám předešle o zaopatřování nemocných ;_
jakou to svátost při tom udílí kněz nemocnému? Co jest poslední
pomazání? Dělali jsme rozdíl mezi svátostmi živých a mrtvých;
ku kterým svátostem připočteme poslední pomazání? V jakém
stavu má se tedy nemocný nalézati? Co si vykoná proto při
zaopatřování? A což kdyby se již zpovídati nemohl? Koho přijme
po sv. zpovědi ku své útěše a posile? Takto Kristu Ježíši zasvěcen,
přijímá pak svátost posledního pomazání dle ustanovení téhož
Ježíše Krista. Jak otom mluví sv. apoštol Jakub? Vysvětlete
mně z těch slov ustanovení této svátosti od Ježíše Krista; udejte
zevnější znamení a působení svátostné milosti. Koho že má si
nemocný povolat dle slov sv. apoštola? 'Kněží Církvea právě
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oprávněni jsou, aby úkony církevní, zvláště oběť mše sv. konali
a věřícím sv. svátostmi přisluhovali. K tomu ovšem potřebují
zvláštního posvěceni'a zplnomocnění, kteréž udílí se jim ve svátosti
svěcení kněžstva. Pamatujte si tedy o této šesté svátosti, že svě
cení kněžstva jest posvěcení a zplnomocnění sluhů církevních ku
konání trojího úřadu Kristova. \

Který jest ten trojí úřad? Ze Pán ]ežíš tuto svátost ustanovil,
nejlépe poznati můžete, že si Sám učenníky povolal, z nich 12 apo
štolů vyvolil a jim také Svůj trojí úřad odevzdal. Co měli činit?
Kým měli být? (Učiteli, kněžími a pastýři lidu věřícího.) Tak
chtěl to mít Pán ]cžíš až do skonáni světa a proto zplnomocnil
apoštoly, aby sobě nástupce volili, jak to i skutečně udělali. Po
vězte mi, koho ZVOllll misto jidáše? Zvolili si i pomocníky, jež
jáhny zvali, znichž některé také znáte dle jmena jejich působení:
na př. toho, jehož židé ukamenovali; toho, co kázal a křtil v Sa—
maří. Podobně přijali sv. apoštolé mezi sebe onoho obrácence,
jehož Pán ]ežiš Sám nazval nádobou vyvolenou; který to byl?
A sv. Pavel také si zvolil nástupce své, jimž i listy psal a
o tomto posvěcení jejich i zmínku činil; byli to sv. Timotheus a
Titus. Vidíte tedy, že Pán ježíš svátost svěcení kněžstva ustanovil
a apoštoly i biskupy Své Církve zplnomocnil, sluhy církevní
k úřadu kněžskému posvěcovati, když pravil k apoštolům: »jako
mne poslal Otec, tak i já posílám vása

A jak děje se to posvěcení a jaké při tom pozorovati lze
zevnějši znameni? Biskup jako nástupce apoštolů nejprve skládá
ruce na ty, kteří k službě církevní se oddati chtějí a za hodné
k tomu uznáni byli, modlí se nad nimi. podává jim roucha cír
kevní a posvátné nádoby k službám Božím určené. To jest ze—
vnější znamení při svátosti svěcení kněžstva; opakujte mně to.
A co působí toto znamení? Ono rozmnožuje posvěcující milost,
kterou si svěcenci ve sv. pokání byli zaopatřili. Kromě toho udílí
Duch Sv. v té svátosti svěcencům zvláštní pomoc Svou, aby ob
tížný úřad svůj patřičně zastávati mohli a v tom záleží milost
svátostná. Opakujte to působení milosti svátostné.

Takové nadpřirozené pomoci jest k úřadu tomu nevyhnu
telně potřebí; jest zajisté velice důležitý. ale i velmi nesnadný.
Jest to tentýž úřad, který konal Pán ]ežíš a který odevzdal apo
štolům; jaké povinnosti v sobě uzavírá? Co měli činit apoštolové?
A co tedy mají činit noví sluhové církevní jakožto učitelé, kněží
a pastýřové čili správcové duchovní? K tomu potřebují ovšem
i zplnomocnění čili zvláštní moci od svých duchovních předsta
vených. biskupů jakožto nástupcův apoštolů.

Tak přesvědčily jste se, že svěcení na kněžství jest skutečná
svátost, při níž tři podstatné věci, ku každé svátosti potřebné, se
nalézají. Které jsou to? Odkud je nám známo ustanovení od je
žíše Krista? Které jest zevnější znamení? Jaká se udílí milost?
A ta milost působí ve svěcenci stále po celý život jeho & ozna—
čuje ho jako sluhu ]ežíše Krista a sv. Církve jeho; proto pra
víme, že vtiskuje duši svěcence nezrušitelný znak, který zůstane
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kněžím až do smrti, ba i na věčnosti. A byt' se snad některý
kněz zpronevěřil Kristu a Církvi jako Jidáš (aneb Luther), po
kálel by ovšem důstojnost kněžskou, ale knězem by zůstal, ovšem
špatným knězem jako křesťan, jenž si víry neváží, jest špatným
křesťanem.Jako příprava k důstojnosti kněžské předchází čtvero nižší
svěcení, v němž se udílí moc ku konání jistých služeb církevních.
Pak následují tři vyšší svěcení: podjahenství, jež opravňuje při
pravovati dary obětní a čistí epištolu při mši svaté; jahenství
podává svěcencům iiz' část moci kněžské, zvláštěkpředčítání sva
tého evangelia a jeho výkladu, jakož i k udílení sv. křtu a po
dávání nejsvětější Svátosti oltářní. Moc kněžská vrcholí v oběti
mše sv tě a odpouštění hříchů. Doplnění této moci izvláště k udí
lení sv. biřmování a svěcení kněžstva, jakož i spravování Církve)
nabývají ti, kteří na biskupství posvěcení jsou. Majíť biskupové
plnou moc apoštolů, podřízeni jsouce ovšem nejvyšší viditelné
hlavě Církve, římskému papeži. '

Vypravoval jsem vám dnes o svátosti, v které duchovní
otcové věřících posvěcení bývají, abyospásu svých svěřencůs po
moci Boží se starali. Jsou-li kněží tedy duchovní otcově vaši, máte
k nim se chovati jako zdárné jejich dítky; nuže, udejte povin
HOSU,které vám předpisuje čtvrté přikázání kduchovním vrchno
stem. Nlllthe, ctěte, poslouchejte těchto duchovních otcův a mo
dlete se za ně; vždyť i oni modlí se za vásjako dítky své. Rodiče
vasr sami vedou vás k tomu, abyste duchovním ruce libaly; co se
má tím dát na jcvo.> Líbáte rodičům svým ruce, neboť mnoho
dobrého vám prokázali rukama svýma; a ruce kněžské právě
k dobrodinim duchovním jsou posvěceny a svatým olejem poma
zány. Ruce ty spíná kněz při modlitbě za vás; rukama svýma
vám žehná; v ruce své béře tu nejsvětější Svátost oltářní a za
věřící ji Bohu obětuje a věřícím k požívání podává. Kněží na
zváni jsou od svatého apoštola Pavla rozdavači tajemství Božích,
jsou takřka prostředníky spasení věřících. Mají důležitý úřad
a velikou odpovědnost; proto i také vždy od věřících děla se
modlitba za učenníky Kristovy k Bohu. Obzvláště připomíná se
nám to při té příležitosti, když král Herodes dal zajmouti a do
žaláře vsaditi svatého Petra, aby po svátcích velikonočních jej
vydal židům k usmrcení za to, že kázal o ježíši Kristu. Písmo
svaté výslovně praví, že všichni věřící modlili se za něho, a hle,
Bůh poslaL anděla Svého k vysvobození sv. Petra. On byl řetězy
přikován k dvěma vojínům, kteří ho hlídati měliajíní vojáci stáli
na stráži před zamčenými dveřmi žaláře. Však to vše nepřekáželo
andělovi; on dotkl se řetězů a ty spadly s rukou Petrových; že
lezná brána sama se jim otevřela a anděl dovedl sv. Petra až
k domu, kde věřící shromáždění za něho se modlili. [Ne, tak
mocná a prOSpěšnáijest vroucí modlitba věřících za duchovní;
proto také vybízeni bývají věřící ku modlitbě zvláště za novo
svěcence, když se jim tato svátost udílí. I my nyni pomodlíme
se za všechny duchovní, aby jim Bůh v důležitém úřadě jejich
byl nápomocen. (PokračJ$$$-t
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O novém katechismu.*)
Píše nwm DVOŘÁK.

Nuže, toužebně očekávaný katechismus jest tu — v něme
ckém originale. Jest dvojí pro stupeň nižší a vyšší; vděčně to
konstatujeme. Pravda, jsme překvapeni, ale ne tak, jak jsme oče
kávali. První pročtení svědčí juž, že nebyl psán od katechety
těch stupňů, pro které psán jest.

Rozvrh učiva sdělán podle Kanisiova katechismu, t j. v pěti
částech s dodatkem: O víře, naději, lásce, o milosti, o křesťanské
spravedlnosti & věcech posledních.

Katechismus Kanisiůvbyl době své zcela přiměřen, byl pro
ni a dle její potřeb sestaven. Proti Lutherovi bylo třeba důraz
dáti vedle víry na naději a lásku, proti Zwinglimu ukázat, že svá
tosti jsou prostředky omilostňující, proti praedestinaci Kalvinově
akcentovati křesťanskou spravedlnost, a dodatek z ohledu vycho
telske'ho jakožto popud zříditi život dle této nauky podané.

A pak katechismus Kanisiův psán původně ne tak pro školy,
jako pro dospělé, a i v tom ohledu, že by byl psán pro školy,
nebylo zajisté ve školách těch mládeže toho věku, pro jaké se
řídí katechismus náš.

Příkladu Kanisiova bylo ovšem následovati, ale nikoliv ka
techismu jeho. Katechismus měl býti vzdělán přiměřeně pomě
rům našim, které jsou daleko rozdílné od poměrů oněch dob.
V našem věku, kdy jeví se snaha odtrhnouti mravouku od věro
uky pokusy tak zvaných společností ethických, anebo kdy ani
mravouce důležitosti se nepřičítá, jeSt třeba na toto dvojí asi
důraz položit a to tím více, že rozdělení na věrouku a mravo
uku jest tak případné a prostičké, těm dětem blízké a i Písmem
svatým významně podepřené: Ne ten, kdo mně říká: Pane,
Pane . . . . Kdo uvěří . . bude spasen. Chceš-li do života ve

_jíti . . Co prospěje, bratří moji, praví-li, že má víru, nemá-li
skutků. (Sv. Jakub.)

Při postupu látky zachována methoda analytická, ' ač každý
katecheta byl by si, myslím, přál, aby katechismus byl sestaven
methodou synthetickou (genetickou), které bez toho při svém vý
kladu užívá a která jest dítěti přirozenou a logickou, vyvijejíc
učivo směrem od známého k neznámému, od části k celku atd.

My se neoddáváme více obavě, že by tím mohla utrpět snad
positivnost božského zjevení — vždyt o naprostém užívání me
thody této nelze mluviti a předcházející učba biblickým dějinám
_jest dostatečnou zárukou, aby dítě k takovému přesvědčení ne—
došlo. ——

*) Věcným článkům milcrádi popřcjeme vždy v »Listech kate—
t i c k ý c h. mista. Poznámka redakce.
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Stylisace pak jednotlivých pravd, článků, pokud se týče deň
nicí, není ani v málu šťastná. Autor liboval si v naprostém plýt
vání abstraktními pojmy; ano již sama nešťastná myšlenka, aby
katechismus nižší byl vykrojen (v pravém slova smyslu) z většího
katechismu beze vší úpravy slovně stylistické vzhledem na nižší
rozvoj těch, kteří katechumeny jeho budou, jest nejpádnčjším od—
souzením. Zde stalo se nedorozumění, které může býti zavčas
odklizeno.

Na ukázku jen něco málo výňatků:
4. \Nas (jott geoffenbart hat, miógen wir fiir wahr halten,

weil Gott die \Vahrheit selbst ist. (Kl. Kat. S. 2.)
5. weil jesus Christus der Kirche die Gabe der Unfehl

b a r k ei t verliehen. (Tamtéž)
22. Gott ist hochst weise, heisst: Gott ordnet alles so, das.

er immer seine hlg. Absichten erreicht. (S. ó.)
38. Als Gott die Engel erschaffen hatte, waren sie gut und

gliicklich;sie waren ausgestattet mitder heiligma
chenden G n ade und mit vielenVollkommenheit en. (S.9.)»

46. Der Mensch besteht aus einem Leibe und einer unster
blichen Seele, welche ein natiirliches libenbild Gottes.
ist. (S. 10.)

53. Sie verlorendie heiligmachende (Íinade und
hórten auf, ein iibernatt'irliches Ičbenbild Gotteszu
sein. (8. II.) — A tak bychom mohli bez míry pokračovat.

158.Die Gnade ist eine innere, iibernatůr—
liche Gabe, welche uns Gott wegen der Verdienste
]esu Christi schen kt, damit wir selig werden kón—
nen. (S. 35.)

164. Die Taufe ist das erste und nothwendigste Sacrament,
in welchem der Mensch durch das Wasser und das Wort Gottes.
von der Erbsiinde u. von allen vor der Taufe begangenen .Si'inden
gereinigt und in jesus Christus zum ewigen Leben wiedergebo
ren und geheiligt wird. (S. 36.)

Katecheta vtom stupni žactva nepředvádí definice, ale toliko
podstatné částky svatých svátostí, což jest přiměřeno a dosta—
tečno, více žádat bylo by úsilí Sisyfovo a holé papouškování.

175. Das Sacrament der Ehe ist jenes Sacrament, durch
welches zwei ledige christliche Personen, Mann und \Neib. sich un
aufloslich verbinden und von Gott die Gnade erhalten, die Pílich—
ten des Ehestandes bis in den Tod getreu zu crfi'illen. (S. 39.)
Více zajisté nemůže se žádati ani na posluchači fakulty theolo
gické k otázce: co jest svátost stavu manželského.

184. Die Faehigkeit und Geneigtheit, das Gute zu thun,
wircl uns durch die christliche Tugend verliehen. (S. 42.)

Charakteristické jesr, že autor mohl tak snadno konkretně
mluvit. ale jako naschvál se tomu vyhýbá. (Připojuji, že vynecháno:
co jest ctnost.)
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O přídavku, zejména o přípravě k sv. pokání, těžko vůbec
mluviti ——tak si to vůbec nepředstavujeme: to není přiměřeno
tomu věku.

Modlitby v posledním katechismu byly velmi pěkné; netřeba
jich ničím nahrazovat. A zrcadlo zpovědní? ]est dobře pomýšlet
jednou vážně na to, aby dělal se rozdíl mezi těžkými hříchy a
lehkými a aspoň co jest patrně všedním hříchem, vyznačit. —
Nikdy však uvádět, co vůbec hříchem není: Habe ich die tag
lichen Gebete unterlassenř (to není hříchem, jako není povinností
denně modlitby konati). Habe ich heilige Namen 1m Zorne aus
gesprochen? Habe ich geflucht?

Posud dle katechismu jsme vykládali, že se to rovná; jedno
druhým jsme vysvětlovali; a t. d.

A na konec ještě: bylo třeba sestavit učebnici votázkách a
odpovědech.> Jaký to balast pro učitele idítě! Již to že tato
methoda byla zavržena. již ve dřívějších katechismech, že se jí ne
užívá při žádné učebnici ostatních předmětů školních, ač by se jí
stejně mohlo užívati, a že dává potom příležitost k strojeným a
nemotorným otázkám, jen aby se vymačkala patřičná odpověď,
už to zrazovalo od počínání takového. Vždyť i přítomná kniha
skýtá nepěkné toho ukázky:

6. Ist der Glaube zur Seligkeit unu m gaenglic h noth
wendig?

29. Ist mehr als ein Gott? Es ist nur ein Gott.
50. Wie \varen die ersten Menschen, als sie Gott erschaffen hatte?
Als Gott die ersten Menschen erschall'en hatte, waren sie

gut und glůcklich; denn: 1. ——2. — 3. — 4.
A takových přepodivných otázek, na něž se nám dostává

několik odpovědí netázaných, jest mnoho a mnoho.
Stojíme nyní před velikou událostí, bude-li katechismus ten

schválen, tož na dlouhý čas pohřbeny budou zase naděje a vy
hlídky na konečné upravení katechismu. Bylo by tudíž třeba,
aby konány byly přednášky a pojednání o novém katechismu,
aby duchovní učitelstvo pozvedlo uctivě sice ale otevřeně svůj
hlas a vyjádřilo mínění své, aby ho bylo slyšet tam, kde slyšáno
býti má.

Zde ohledy na přízeň, na prospěch, na budoucnost a t. d.
byly by hříchem páchaným na celé generaci, jež prochází ru—
kama našima,

Tyto řádky, které jsem psal, v tomto úmyslu jsem psal,
a že ne dříve, stalo se jen z toho důvodu, že jsem čekal, až
někdo povolanější slovo v čas promluví. Ale nikdo nepromluvil!

_ %&%*



Katechismus v příkladech.
Na základě spisů církevně schválených sestavil VÁCLAV DAVÍDEK,

katecheta v Turnově.

(Pokračování.:

Ve čtvrtém přikázani se zapovídá:

Rodičů svých si !. nevážiti.

Zvláštní úk'lz

Ve Spanělich nedaleko Valencie žil mladý muž, jenž od
mládí na napomínání rodičů nedbal a činil jen, co mu libo bylo.
Cim byl starší, tím byl inezbednějši, až konečně se přidělil
k dobrodruhům lupičským. Po mnoha vraždách a loupežích upadl
v ruce soudu a byl k smrti odsouzen a též odpraven. A hle,
když byl mrtev, sešedivěly mu najednou jeho černé vlasy. Každý
se nad tím divil, jak mohl ]8letý mladík tak najednou sešedivěti.
I ptali se mnozí na to zbožného jistého biskupa a ten jim vnuk
nutím Božím odpověděl takto: »Bůh nás zde poučuje, že mladík
tento velkého stáři měl dosáhnouti, kdyby byl rodičů svých po—
slouchal, pro neposlušnost však k rodičům musil dle vůle Boží
zemřiti záhy a potupněle Sv. Bernardín.

Namíěc'ný syn.

jistý věhlasný básnik měl svůj život a sv0u výtečnost k po
děkování pečlivému otci, chudobnému řemeslníka, jenžv potu tváře,
noční prací a mnohými obětmi sehnaný skrovný výdělek svůj vy
naložil na dobré vychování a V/dělání syna svého. Uznalý a vděčný
syn oplácel veškeré oběti otci svou pilnosti a přičinlivostí. Brzy
dosáhnul schopnostmi svými věhlasného jména, zvláště báseň jedna
způsobila mu veřejnou pochvalu. — — Vznešený pán, milovník
a ctitel umění, žádostiv jsa osobně poznati básníka výtečného,
navrhl jemu, aby svou báseň přednášel ve společnosti znamenitých
osob hlavního města. Návrh lichotil velmi mladému umělci,
kterýž s radostí ho přijal a svolil kustanovené přednášce. Radostí
opojený otec vyprosil si bez vědomí syna přístup do vyvolené
učené společnosti. Sotva počal básník přednášeti, již zněla po
chvala se všech stran; a když ukončil, přistoupil hostitel k němu
a objal ho na znamení spokojenosti. V tom okamženi blížil se
též z kouta sálu s'tříbrovlasý stařec se slzavýma očima a s ote
vřenou náručí, aby též objal básníka pochvalou vyznamena
ného; tento ale zočiv ho, odvrátil se od něho, nechtě se
k němu znáti, a stařec byl ——jeho vlastní otec! —
Všeobecná nevole, hana nesmírná ozývala se, z úst přítomných
voláno: »Nevděčný syn! Bídný syn, nešlechetníklm ——Takový
spravedlivý název dávají lidé synu, jenž se stydí za otce svéhol'

Okáč.
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2. rodičům zlého přáti . ..

Absolon a otec jeho David.

Zlé srdce Absolonovo zatoužílo po koruně královské, ač otec
jeho, král David, ještě žil Proto lákal k sobě lid a odvracel jej
od otce, ba spolčil se s nepřáteli otcovými, sehnal si vojsko a
počal válčiti proti otci. David vida, čeho se dopouští syn Absolon,
zarmoutii se velmi, a nejsa bezpečen v jerusalémč, vyšel pěšky,
bosýma nohama, s hlavou zahalenou, a vstupoval pláče k vrchu
hory Olivetské. Ale nezdárný syn pospíšil za ním. Brzo svedla
se bitva. Absolon byl poražen a ujížděl lesem, zachytil se však
za dlouhé vlasy své za větev stromu, a mezek pod ním odběhl.
Viděl to pak vojín jeden a oznámil vůdci vojska Davidova, joa
bovi, který vzav tři kopí, vrazil jedno po druhém do nevděčného
srdce Absolonova, ač mu David nařídil: »Zachovejte mi syna
Absolona.: A když se ještě hýbal vise na dubé. dobilo jej deset
vojáků Joabových. Mrtvola jeho uvržena v lese do hluboké jámy,
a snesena naň hromada kamení. — Tomuto Absolonovi podobají
se nezdárné děti, které přejí rodičům smrti, aby sami mohli pa—
novati v domě otcovském.

3. rodičů svých málo aneb nic neposlouchali...
Offni a Finem.

|

Synové Heliho, nejvyššího to kněze židovského, pohrdali
všemi výstrahami otcovskými, a svými rozpustilostmi byli pohor—
šením všemu lidu. [ rozhněval se l—Iospodin na ně. tak že přísně
od Něho potrestáni jsou. V boji totiž s Filištínskými padli oba,
mečem jsouce prokláni. —-—Tak zastihne přísný trest Boží každé
dítě, které napomenutí rodičů si nevšímá. Písmo sv. praví: »Zlo
řečený, kterýž necti otce svého a matkyx 5 Mojž., 27, 16.

Čtvrté přikázaní má zvláštní slib od Boha, že totiž děti,
kteréž otce a matku cti, dojdou života šťastného . . .

Písmo sv. dot'vrzuje tuto větu:

lsák byl dobrý a poslušný syn, proto mu zázračně po
žehnával Bůh; vysel-li korec obilí, sklidil stokrát více, tak že
v krátkém čase vynikal bohatstvím a časnými statky nade všemi
spoluobyvateli. ——Ctnostným synem byl Tobiáš, proto mu hojně
požehnal Bůh; dosáhl 99 let věku svého, a spatřil k své radosti
vnuky „až do pátého kolena. ——Josef byl poslušným synem, ač
koliv sobč tím vzbudil nenávist špatných bratrů svých; proto po
výšil ho Bůh k nejvyšším důstojnostem, a jak srdečně milován
byl od synů svých Efraima a Manassesa!



Povinnosti rodičů zastupuji také pěstounové, učitelové . ..
k nim se máme podobně chovati jako děti k vlastním

rodičům

Král a jeho učitel.

Perský král I'Iormuz měl svého někdejšího učitele v takové
uctivosti, že v přítomnosti jeho nikdy nechtěl na se vzíti odznaky
královské své moci. A když mu proto dvořané domlouvali, že
ctí učitele více než otce, řekl: »Ano přátelé! Od otce mám život
a království; obé jen na krátký čas; ctnosti však kterým mne
učil můj .učitel, sprovázeti mne budou na věčnost.—< Brynych.

Císař František a jeho učitel.

Hrabě Hohenvart, který se stal arcibiskupem vídeňským,
druhdy, jsa ještě kanovníkem, vychovával arcivévodu Františka.
Když tento se stal plnoletým, zvolen byl hrabě Hohenvart za
biskupa ve sv. l-lypolitě. — Když se stal arcivévoda František
císařem, pamatoval povždy vděčně na svého učitele; a z vděčnosti
k němu zavěsil si jeho podobiznu nad svým lůžkem. — Kardinál
Migazzi, arcibiskup vídeňský, za jeho panování zemřel, a když
biskup Hohenvart mladého císaře přišel navštívit a svůj obraz
nad lůžkem císařovým spatřil, byl mile dojat. Císař to zpozoroval,
a ukazuje prstem svým na podobiznu, otázal se: »Co myslíte,
biskupská milosti, koho představuje tento obrazřc S úsměvem
odpověděl tázaný: »Nemýlím-li se, tedy biskupa svato—l—Iypolit
ského.: ——Císař uchopil ho za ruku, potřásal mu ji a dodal:
»Mýlil jste se; to jest arcibiskup vídeňský.: A těmito slovy bylo
povýšení jeho oznámeno. — Císař František ukázal tím jasně, že
si máme učitelů vážiti i tehdy, když jsme škole odrostli.

Mehl.: Příkl.

Vděčny' učeň až do smrti.

Jan zTheby, učeň arciotce Amona, sloužil stařičkému a chu
ravému otci po 12 let s neunavnou pilností a věrností. Ačkoliv
kmet znal jeho neunavnou pilnost, namáhání a zapirání sebe, ne—
pochválil ho přece za to nikdy. Když se ale blížil konec života
jeho, pojal kmet jana u přítomnosti jiných patriarchů za ruku,
řka třikráte jemu: »Budiž šťastnýmlc Tím trojnásobným po
žehnáním odporučil ho péči otců, řka jim: »Tento není člověk,
nýbrž anděl, po 12 let obsluhoval mne neunavně a přívětivě v ne
moci mé, ačkoliv jsem jemu nikdy dobrého & přívětive'ho slova
za to nedal.c --—To znamená bližním sloužiti z lásky k Bohu,
když se ani na časný zisk nehledí, aniž na chválu neb hanu,
nýbrž, když služebný myslí u sebe takto: »Bůh jest mým pánem,
Jemu k vůli chci vedro denní nésti, jemu vždy věrně sloužitila

Okáč.
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Služební lidé povinni jsou:
:. pány své ctíti, poslouchali . ..

Vzor křesťanské služ/cy.

Vzorná, pánů svých poslušna byla služka Sabina. již jako
školačkanaslouchala ráda slovu Božímu a vštěpovalasi
je v srdce své. Vše, co činila, vykonávala přesně a správně. Po- 
lovičatost nemilovala nikdy; vědělat' předobře, že ji Pán Bůh vidí
a na Jeho chvále jí více záleželo než na lidské. Lásku ku svému
chlebodárci osvědčovala vždy tim, že povždy pilně a poctivě
pracovala a to i tehda, když nikdo na ni nedohlížel. Prospěch
.svého pána měla za svůj; radosti i žalosti v rodině, jíž sloužila,
snášela povždy přiměřeně. Když pak válka vypukla a její pán
o všechno přišel, nabídla mu své nastřádané peníze. Zdažje možno,
aby tento čin nebyl pohnul srdcem chlebodárcovým? Byl pohnut
až k slzám! — Bůh zvláštním způsobem postaral se však o ro
dinu tuto, tak že mohla za nabízené penize dívce podčkovati. -—
Sabina byla i velice mlčelivá. Panstvo jí mohlo kterékoli své
taiemstvl svěřiti, a ona nikdy ani slovem se o tom' nikomu ne—
.zmínila. Pochybil-li kdo z domácích, hleděla chybu učiněnou
před ostatními lidmi spise skrýti, než aby se byla o ní
jen slovíčkem zmínila. Mluvívala jenodobrých vlastnostech svého
panstva; tak mohli domácí všichni ve všem na ni spolehnouti;
neboť smýšlení křesťanské ji povždy naplňovalo. --—-Služebník,
který Pána Boha miluje, zůstane Mu povždy věrným. a kdo Bohu
'věrně slouží, nemůže se bližnímu zpronevěřiti.

Miinchova čítanka.

'Rádce ducho
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() příčinách bezkonfessnosti nových obecních
hřbitovů & objasnění příčin tech.

Zároveň příspěvek k výkladu %3. státního zákona. ze dne
30. dubna 1870 č. 68 0 organisaci veřejné služby zdravotní.

Podává Dr. ANTONÍN BRYCI—ITA.
(Pokračování)

Ad Il. Dotyčný Š 3. výše jmenovaného zákona — v němž
domnívalo se nejedno obecni zastupitelstvo ') nalézti nejvydatnější
prostředek k setření všeho katolického a tím i náboženského
rázu s dosavadních hřbitovů zádušnícha k prohlášení jichz »usne
sení obecního zastupitelstva: za pouhé zdravotní ústavy
a v ohledu náboženském za místa bezkonfessní, kde k vy—
znání náboženskému zřetele bráti netřeba — zníná
sledovně: »Obcím náležejí v příčině policie zdravotní zá—
kony obecními jim přikázané v samostatné působnosti tyto
funkce: »zřizovati a chovati vdobrém způsobu (lépe: stavu a po—
řádku) komory umrlčí a hřbitovy a dohlížeti k nim.<< A % 4.
téhož zákona stanoví: »V působnosti přenesené přísluší obcím:
d) míti účastenství při vykopávání mrtvol a při obdukcích.<<

') Rozumí se samo sebou, že třeba činiti rozdílu mezi obecním zastupi
telstvem: a obcí, již zastupuje. Kdežto mnohé zastupitelstvo, neb aspoň ně
kteří jeho členové, zachváceni .>proudem časuc a zimnicí náboženského
nihilismu, často jen svou vůli a zvůli, ne_ale v_ůlísvých voličů konají,atudíž
vlastně jen sebe (svůjpycha odbpjprotívšemu,coje křesťanské
a co má náboženský ráZ) zastupují: mívá obec neb aspoň ohromná
většina občanů, kteří ještě tak daleko _nepokročili, o těchto věcech zcela
jiný názor a jiné přesvědčeni, takže naléžáse takovézastupitel
stvo v křiklavé oposici k obci, jež_je zvolila a jejíž veškeré zájmy, tudíž
i zájmy nábožens ké, povinno je hájíti. Dá se mysliti větší převráce—vu., .
nost a trestuhodnqsn ignorování přijatých povinností úředních.>
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Tážeme se, kde je v tomto ustanovení zákona řečeno, že
dosavadní zádušní (katolické) hřbitovy přestaly býti — jak
mnohý obecní úřad ve své moudrosti »nalezla zádušními
a tím i katolickými? Kde naznačil zákonodárce jen z po
vzdálí,že dosavadní stav věci a dosavadní předpisy
církevní i státní o hřbitovech byly tímto zákonemzru
šeny, kteroužto otázku třeba klásti tím důrazněji, an v celém
zákoně neděje se otom té nejmenší zmínky a ani na konci
zákona není připojena“) obvyklá »abrogační formule,: jíž
by se dosavadní právní stav měnil a zákony o katoli
ckých hřbitovech byly vyzdviženy? Z kteréhoodstavce
uvedeného zákona vysvítá jen poněkud, že katolické hřbitovy
zba veny byly svého náboženskéhorázu, posvátnéhoúčeluasvé
vyšší důstojnostia proměněny byly v ústavy obecní, aneb
v pouhé ústavy zdravotní,-“) jichž správu vedla by výlučně
obec bez jakéhokoli spolupůsobení a ingerence du
chovních úřadů? ——Celý obsah dotčeného zákona se k tomu
nese, aby upraveno bylo veřejné zdravotnictví a označeny
byly orgány, jež by vykonávaly funkce do oboru
toho spadající, čili jinými slovy, aby provedena byla orga
nisace veřejné služby zdravotní, jak zákon výslovněsta
noví. Z toho může jenom úžasná obmezenost nebo soňstika od
vozovati,žezádušní,nákladem kostelní pokladny zřízené
a vydržované hřbitovy staly se pojednou hřbitovy obecními,
jichž správa — jakožto bezkonfessních pouze veřejnému
zdravotnictví sloužících ústavů4) — náleží výhradně

*) Doložka taková nemohla býti ani připojena, ježto by se neměla nač
vztahovati, an zmíněný zákon k náboženské stránce hřbitovů a k otázce
o právním jich držení -—jak z celého jeho obsahu vysvítá — vůbec
neprohlédá, chléje pouze — jak jižzjeho nápisu zřejmo-—organiso
vati veřejnou službu zdravotní.

J) Výraz to z terminologie »modermho práva:, za nímž skrývá se celá
propast náboženského, moderní osvětou vypěstovaného nihilismu! Této osvětě
nejsouhřbitovymístynáboženskými a posvátnými, za jaké i sami
pohané je vždy považovali (srovnej, co bylo výše sub l. o tom povčdíno),
nýbržpouhými ústavy veřejného zdravotnictví, tak že není mezi
nimi a mezi jinými zřízeními toho druhu ku podporování veřejné zdravoty
a zamezení nákazy žádného rozdílu, jako je na př. zřízenízvláštních ne
mocnic a lazaretů v čas epidemie, ustanovení míst, kam se odpadky rozlič
ného druhu vyvážejí atd.

Povšimněme si jen, mezi jaká místa vřadčny jsou v naduvedeném
zákoně (%2. lit. gl katolické hřbitovy! Ostatně není pojmenování ono
ani po stránce věcné správné. Nemocnice, lázně a jiná podobná zařízení na—
zývají se právem ústavy zdravotními, an jsou k tomu založeny, aby chorý
lidský organismus ozdravěl a předešlé sily nabyl. Kdo ale octne se jednou
po dlouhé smrtelné nemoci v r ak vi n a h řbito v ě, ten nabude asi sotva
kdy více kýženého zdraví! — Srovnej naše pojednání »O moderní právní
terminologii- v tomto časopise.

*) bmutný to svrchovanou měrou úkaz naší doby, že považují se hřbi
tovy obecní mlčky eo ipso za bezk on fess n í, jakoby polem onen pojem
tento nutně zavíral a obec, jež zřídila si na svůj náklad hřbitov, stala se
rázem aspoň v tomto ohledu ——l se svými zemřelými členv — bezkon.
fessní! Tyto dva pojmy zdají se dle moderního názoru lŠýti téměř syno
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obci, aniž by farní úřad byl v tom nejmenším oprávněn do této
správy, i co se týče oboru církevního, 5) zasahovati.

Poněvadž uvedeným shora státním zákonem, jak z této stručné
úvahy nade vši pochybnost vysvítá, zádušní hřbitovy svůj dosa
vadní katolický ráz neztratily, aniž byly v hřbitovy kommunální
proměněny — oč zastáncům výstřední autonomie a hegemonie
obecní především šlo ——dlužno se tázati, jak bylo možno, že
hnala se v praxi věc tak do krajnosti, že octla se až u nejvyšší
administrativní instance, u správního soudu?“) A dále odkud to,
že při zřizovánínových obecních hřbitovů otázka kon fessní stojí
z pravidla v popředí, ano nejednou padá tak na váhu, že na ní
závisí isamo církevní vysvěcení hřbitova,zpěčuje-lise obecní
úřad katolický jeho ráz zaručiti a knihovně pojistití?

Poněvadž je otázka prvá, o které níže vhodněji vrátí se nám
řeč, nejvyšším administrativním úřadem v souhlase s právem cír
kevním, dle něhož je věc samozřejma, již rozhodnuta, chceme
poněkud rozebrati hned otázku druhou, jelikož má velikou
praktickou důležitost a v duchovní správě často se opakuje.

Vedle umíněností a neporozumění výše uvedenému státnímu
ZákOHU,bývá to obyčejně otázka vlastnická, kolem níž točí se
zbytečně vyvolaný spor. Pravímc zbytečně, jak z následujících vý
vodů se přesvědčíme.

Nejobyčejnější důvod proti katolickému rázu nově založe
ného obecního hřbitova bývá ten, že chová obecní úřad obavu,
by zaručením katolického rázu hřbitova nebyla obec ve svém
majetnickém právu zkrácena neb snad dokonceběhem
času o svůj hřbitov — připravena. — Nelze pochopiti, kterak
může se taková obava vysloviti a jako důvod proti katolickému
rázu obecních hřbitovů uvésti. Takovou námitku lze činiti pouze
na oko, ježto postrádá všeho základu. Přijde snad obec o svůj
hřbitov proto, že tento bude katolický? Od které že doby
a dle kterého práva vylučuje katolický ráz a při
vlastek některé věci právní držení této věci ajmenovitě
právo majetku? Dle této logiky visel by nade vším, co je katoli
ckým, stále Damoklův meč, že to bude řádným majitelům ——at
to fysická neb mravní osoba, at to dobročinný neb kterýkoliv
jiný katolický ústav atd. ——dříve neb později odňato a ve pro—

nymní ; tak hluboko pokleslo náboženské smýšlení a přesvědčení! Co by as
řeklnyní Tertullian, jenž svého časupravil: »Nec fas est ulli de
sua religionementiricřl

5) Sem sluší na př. správa hřbitova po stránce náboženské a rituelní,
dozor k pomníkům a jich nápisům, by v ohledu esthetickém a náboženském
byly nezávadné a správné, vykázáni místa projmověrce a sebevrahy, ustano
vení hrobníka atd.

“) K dotyčným rozhodnutím c. k. správního soudu ze dne 19. května
1882 číslo 1411 a ze dne 15. května 1878 č. 268 (srovnej též rozhodnutí ze
dne 3. března 1880 č. 720 a ze dne 7. listopadu 1883 č. 1899), jimiž byl zá
-konze dne 30. dubna 1870 č. 68 authenticky vyložen a katolický
ráz zádušních hřbitovů čili status quo ante výslo vn ě uznán, třeba se
nám níže vrátiti, jež jsme proto zde pouze jednoduše uvedli.
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spěch (čeho třeba si dobře povšimnouti, neb tam čelí vlastně ná
mitka odpůrců) ————nenasytné Církve zabráno! Církev
bude si konečně sama svůj majetek — zabít-ati a přivlastní si vše,
co je katolické a církevní! — Ie—lijiž z těchto několika bodů ne
smyslnost výše položené námitky patrna, třeba se otázati těch,
kdo tuto »opatrnoua a spolu »bázlivom námitku činí, kdo je
k tomu oprávnil, by mohli takové úmysly, jako jsou svrchu uve
dené, Církvi a jeji orgánům podkládati,7) jako by se něco po
dobného každé chvíle stalo nebo opakovalo;> Hlásá-li Církev
právo a spravedlnost vůči každému, bude jí zajisté šetřiti také
vůči obcím a jejich hřbitovům, na nichž má zájmy pouze církevní
'a náboženské, zájem zdravotní a právo vlastnické úplně obcím
ponechávajic.

Běží-li obcím, jak námitka tvrdí, skutečně o to. aby nákla
dem jejich zřízenéhřbitovyjako obecní majetek obcím se
zachovaly a za takový právně platily, vyhovuje tomuto poža—
davku úplně knihovní zápis, an vlastnické právo obce na ta—
kový hřbitov v pozemkových knihách se přesné vytkne a ka
tolický jeho ráz se při tom poznamená. Toto úřední uznání
a stvrzení majetnického práva obce vzhledem k nově založe
nému hřbitovu je zajisté dostatečným právním důkazem, že do“—
tyčnýačkatolickýhřbitovobci náleží a jest jeji majetkem,
ježto ani soukromý v pozemkových úředních kni
hách vtělený majetek Většíjistotynepožívá, ač bývá ——
jak zkušenost dosvědčuje „_ daleko cennější tl rozsáhlejší
než mnohý pozemek hřbitovní.

Zpěčují—lise přes to přese všecko obce katolický ráz svých
hřbitovů. jak se pohříchu často stává, dát knihovně poznamenati,
jest to důkazem, že naznačena příčina tohoto odporu není ta
jediná ba ani ta pravá, že příčina ona, jakkoli hledí se roz
ličnými vytáčkami zatajiti, leží hlouběji, v odporu totiž proti
náboženskému rázu hřbitovavůbec a katolickému jeho
rázu zvlášť, antb kratčeji: v náboženském indifferentismu
neb dokonce nihilism u. Tážeme se oněch obecních úřadů, kteří
dají se svou vlažností aneb svým záštím proti všemu křesťanskému
tak daleko unésti, že raději upustí od vysvěceni hřbitova, než aby
hřbitov byl katolický:

je katolictví a katolický ráz hřbitova něco tak zlého, že
proti němu tak urputně vystupujete.> je katolický ráz hřbitova
něco hanlivého a nectného, že se zaň stydite a proti němu
v odporu se všemi katolicky smýšlejícími spoluobčavy svými
papírovými protesty proti vůli obce se ohrazujete? Je katoli—
ctví a jeho v katolickém rázu hřbitova spočívající manifestace
něco jen vnitřního na obor svědomí nebo chrámové pouze

7) ,Calumniare audacterc je sice sna é'tr' rtu—„podlépovahy snad
i sladké; jen to je při tom nepohodlné. že »calmnniá'eč'neč'ítajř'se dosud k [)rů
vodním prostředkům práva, naopakžemajícočiniti——s trestním
z a k o n e m. '“ '
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prostory obmezeného, Vconemá na světlo Boží Vystoupiti a ve
veřejnosti se ukázati? Ci'je katolictví a jeho zjevy něco tak jem
ného a křehkého, že nesmí se o ně ve veřejném životě ani
zavaditi, tím méně pak v praxi a v náboženském životě se jím
říditi? Aneb je snad katolická víra a její manifestace nějaká ná—
kaza nebo morovina, před níž třeba veřejnýživot ajeho
instituce všemožně chrániti a od'něho vše, co by mělo katolický
nátěr, důrazně vzdalovati? ——Krut'te si ve vaší moderní osví—
ceností věc jak chcete, tomuto dilemma neujdete: Buďto se za
katolickou víru a jeji instituce stydite, co vám právě k veliké cti
neslouží, aneb jí, co vám třeba zřejmě říci, nenávidite! Jsou-li
vám bezkonfessní obecní hřbitovy milejší než hřbitovy katolické,
pak jste zřetelnědokázali, jak to stojí s vaším katolictvím!
Nechcete-li splniti nepatrný požadavek, který Církev činí & dle
svých právních i mravních zásad činiti musí, by obecní od
katoluků zřízený hřbitov byl katolický, pak se ví, jakou cenu má
vaše katolictví, jak jste se dopustili násilí na katolickém obyva
telstvu a zradili jeho náboženské zájmy. *)

Než moment tento je předůležit a vyžaduje, bychom aspoň
poněkud u něho prodleli, ježto vrhá i na právní smýšlení 9)
mnohého obecního úřadu zvláštní světlo, v němž jeví se příslo
večné »obecní hospodářstvía v pravé jeho podobě. (Pokn)

_._>3©€<*_

,! 'r ! \ ' v ' v V ' _', .kazani, eViceni, reol, konierence.
Výňatek z časového spisu: »Demain dans la Societé (“In-etiennea

od msgn. Isanrilu, biskupa v Annecy. Přeložil V. HAZl'líA.
(Pokračování)

Kdybychom byli se obírali tímto předmětem před několika
měsíci, bylo by nám zavésti ještě jiné vyšetřování, daleko důleži
tější, jak povahou věcí, jež dlužno prostudovati, tak všemi svými
následky; byli bychom totiž mluvili o konferencích, které konají
se v kostelích a jež pokoušeli se na mnoha místech zavésti na
místo kázaní. Tato péče však stala se zbytečnou. jeho Svatost
Lev XIII. obrátil se v měsíci červenci prostřednictvím sv. kongre

*) Pravime »náboženské zájmy obyvatelstva:, jež si náboženství jako
největšího pokladu člověka váži, a také ve svém životě to dokazuje, kdežto
mnohý moderné osvícený obecní úřad (nezřídka pouze několik předních
jeho »svobodomyslných osviccncuc) z náboženských _opředsudkůc se již vyzul,
&náboženstvíza poum historicke-kulturní pajem považuje, s kterým
v praxi se nepočítá.

") O smýšlení náboženském takového úřadu netřeba se více
tuto zmiňovati, an bylo k němu v předcházejících vývodech s dostatek po
ukázáno a jeho ráz i cena objasněna.
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gace ritu ke všem biskupům italským s poučením o činnosti kaza
telské. Mluví se tam dosti široce o konferencích. Poznámka jim
věnovaná jest velmi vážná a naplnila nás potěšením. Podáváme
ji zde celou čtenáři.

»jest patrno, že apoštolské vyznání víry a desatero Božích
přikázání, přikázání církevní a svátosti, ctnosti a nepravosti, vlastní
povinnosti různých tříd lidí, poslední věci člověka a jiné podobné
pravdy věčné mají tvořiti obyčejnou látku posvátného kazatelství.

Než těchto tak důležitých předmětů dnes nevšímá si většina
kazatelů, kteří quaerentes, quae sua sunt, non quae jesu Christi, 1)
(hledajíce svého vlastního prospěchu a ne Ježíše Krista) a dobře
vědouce, že to nejsou látky, které by jim dovedly zjednati přízně
a oblíbenosti u lidu, po níž tak touží, úplně je nechávají stranou,
zvláště v postě a při jiných slavných příležitostech; a zároveň
jméno a věci zaměňujíce, nahrazují bývalá »kázanix novým špatně
pochopeným způsobem kazatelským »konferencemix, snažíce se
svésti ducha a obrazotvornost a nikoliv již působiti na vůli a
mravy. .c

»Nedbají toho, že kázaní mravní užitečna jsou všem, konie
rence však obyčejně jen malému počtu. A ještě tento malý počet,
kdyby více péče jemu věnováno bylo ohledně mravnosti, to jest
kdyby se více jemu napomáhalo, aby byl čistotnější, pokornější,
poslušnější autority církevní, byl by právě proto duch jeho zba
ven tisíce předsudků proti víře a hotov ku přijetí světla pravdy.
Důvodem toho jest, že bludy náboženské, zvláště u katolického
lidu mají svůj původ Spíše ve vášních srdce, než v poblouzení
ducha. Psánot jest zajisté: De cordc exeunt cogitationes malae . ..
blasphemiae.'*) Proto také právem poznamenává sv. Augustin ke
slovům žalmisty Páně: »Dixit insipiens in corde suo: non est
Deus<l tato slova: _ln corde suo, non in mcntc sua. (V srdci
svém, nikoliv v duchu svém.)c 3

»Těmito slovy však nikterak nechceme naprosto odsuzovati
konference, jež, jsou-li řádně prováděny, mohou býti také v urči
tých případech velmi užitečný a potřebny uprostřed tolika bludů
rozšířených proti náboženství.

Rozhodně však musí býti odstraněny s kazatelny ty oká
zalé dissertace, jež pojednávají o předmětech spíše spekulativních
než praktických, spíše světských než náboženských, vypočítaných
spíše na učené propracování, než aby ovoce přinesly, a které by
snad se hodily do tiskové areny a k akademickým přednáškám,
jež však nikterak nepřísluší na svaté místox

»jsou sice čas od času nutny konference, jež směřují k ob
hájení náboženství proti útokům nepřátel, než takového břemene
nemohou každá ramena snésti, nýbrž ramena nejmocnější. A ještě
tito mocní řečníci musí při této látce používati veliké opatrnosti.

') I. Korintským hl. XllI. v. 5.
1) Mat. XV. 19.
3) Žalm xm. 1.
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jest záhodno nekonati takových rozprav apologetických jenom
tehdy, když toho v pravdě potřeba dle poměrů místních, časo—
vých a stav posluchačů vyžaduje, a možno-li zároveň douí'ati
v pravý, skutečný výsledek, čehož nejpříslušnějšími soudci zřejmě
toliko biskupové býti mohou. Důkazy pak sluší tak voliti, aby
silu své důvodnosti spíše v nauce svaté nežli v důvodech lidských
a přirozených měly. A konečně nutno jest uváděti tyto důkazy
s takovoou pevností a jasností, by zabránilo se tomu nebezpečí,
že by některým duchům více utkvčly bludy než pravdy, které
proti nim postaveny byly, že by více zaujati byli námitkami než
odpovědmi na ně.:

»Především však třeba bdíti nad tím, aby nemírným užitím
konferencí nezapadla a nepřišla v zapomenutí mravoučná kázaní,
jakoby byla řádu druhého a méně důležitá než kázaní apologe
tická a_měla býti ztoho důvodu ponechána jen obyčejným kaza—
telům a posluchačům, kdežto přece vpravdě jsou mravoučná ká—
zaní nejpotřebnější veškerenstvu věřících, neméně vznešená než
apololegetická, a následkem toho mají je i nejvýtečnější a nej
slavnější řečníci a před posluchači sebe vybranějšími a sebe čet
nějšími čas od času kázati s velikou horlivostí. Nebude-li se tak
díti, budou odsouzeny tyto veliké zástupy posluchačů poslouchati
vždy řeči o bludech, které u většiny posluchačů neexistovaly,
nikdy však o nepravostech a chybách, jež obyčejně ve shromáž
děních toho druhu spíše se vyskytují než v jiných menšího.
lesktm

»Pozorují-li se mnohé zlořády ve volbě látky, jiné ne méně
vážné a politování hodné vloudily se ve způsob, jakým bývá zpra
cována. O tom výtečně poznamenává sv. Tomáš Aquinský slovy:
»Aby byl v pravdě lux mundi, tria debet habere praedicator
verbi divíni: primum est stabilitas, ut non deviet a veritate;
secundum est claritas, ut non doceat cum obscuritate; tertium
-est utilitas, ut quaerat Dei laudem et non suam

Na neštěstí veliký počet kázaní v době dnešní netoliko jest
dalek svou formou od této jasnosti a jednoduchosti, jimiž měl.
by se vyznačovati, nýbrž ztrácí se ve spoustě temnosti a v lát
kách neporozumitelných, převyšujících chápavost lidu, a vkládá
v ústa tento nářek: Parvuli petierunt panem, et non erat, qui
frangeret eis.<

»A co horšího při těchto řečech, to jest často nedostatek
toho vtisknutí posvátného, toho nádechu křesťanské zbožnosti a
pomazání Duchem Svatým, na jejichž základě směl by vždy ka
zatel evangelický říci: Sermo meus et praedicatio mea, non in
persuasibilibus humanae sapientatiae verbis, sed in ostensione
spiritus virtutis. Kazatelé však, 0 nichž právě mluvíme, zakláda
jíce si naopak jedině in persuasibilibus humanae sapientiae verbis,
všímají si jenom málo anebo zcela nic slova Božího, Písma sva
tého. jež přece býti má hlavním pramenem posvátného řečnictví.
jak k tomu poukazoval nedávno šťastně panující Svatý Otec
vážnými těmito slovy, jež pokládáme za příhodné zde uvésti:
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Haec propria et singularis Scripturarum virtus, a divino affatu
Spi'ritus Sancti prol'ecta. ea est, quae oratori sacro auctoritatem
addit, apostolicam praebet dicendi libertatem, nervosam víctri
cemque eloquentiam. — Quisquis enim divini verbi spiritum et
robur eloquendo refert, ille non loquitur in sermone tantum, sed
et in virtute, et Spiritu Sancto et in plenitudine multaď') Quam—
obrem ii dícendi sunt praepostere improvídeque facere, qui ita
conciones de religione habent, et praecepta divina enunciant,
nihil ut afferant nisi humanae scientiae et prudentiae verba, suis
magis argumentis quam divini innixi.

lstorum scilicet oratíonem, quantumvis nitentem luminibus,
languescere et frigere necesse est. utpote quae igne careat ser
monis Dei, eamdemque longe abesse ab illa, qua divinus sermo
pollet virtute: Vivus est enim sermo Dei efňcax, et penetrabilior
omni gladío ancipiti, et pertingens usque ad dívisionem animae
et spiritus. '“) Quamquam hoc etíam prudentioribus assentiendum
est, ínesse in sacris Litteris mire variam et uberem magnique.
dignam rebus eloquentiam: id quod Augustinus pervidit diserte
que arguit “) atque res 'ipsa conňrmat praestantissimorum in ora
toríbussacris, qui nomen suum assiduae Bibliorum consuetudini
piaeque meditationí se praecipue debere, grati Deo, all'lrmaruntř)

»Hle, tedy nejhlavnčjším pramenem posvatného řečnictvi
jest bible. Než kazatelé moderní, místo aby čerpali svou vý—
mluvnost ze studnice vody žive'. obracejí se ze zlozvyku zavržení
hodného ke zkaženým cisternám lidské moudrosti; na místě, aby
dovolávali se textů inspirovaných aneb výroků sv. Otců a sněmů
církevních, uváději nadbytečné autory světské, autory moderní
a dosud žijící, autory a slova, jež vedou k výkladům často velmi
obojetným a nebezpečným.c

»Velikým ještě zlořádem v řečnictví posvátném jest ta okol—
nost, že jedná se o věcech náboženských jedině v zájmech tohoto
života a nemluví se nikdy o životě budoucím. Vypočítávají se
prospěchy, které přineslo náboženství křesťanské společnosti lid
ské, povinnosti však, které ukládá, se zamlčují. Liči se "božský
Spasitel jako láska vtělená, o jeho však spravedlnosti se nemluví.
Odtud tak málo prospěchu z těchto kázanl, jež člověk světský
opouští, jsa přesvědčen, že k tomu, aby řádným křesťanem se
stal, není zapotřebí změny mravů, nýbrž pouze říci: »Včřím
v Ježíše Kristala _

»Než, co záleží na dobrém ovoci těm, o nichž mluvíme? O to
oni se ani tak mnoho nestarají. jich snahou jest zalíbiti se po—
sluchačům, prurientibus auribus“) a viděti kostely naplněné, a
odcházejí-li odtud duše prázdné, to jich nikterak neznepokojuje.
Proto také nemluví nikdy o hříchu nikdy o posledních věcech,

*) ]. Thess. hl. ] v. 5.
5) Žid. hl. IV. v. 12.
") D0 Doctr. christ. lX., 6, 7.
7) Litt. enc. de studiis Script S. 18 nov. 1893,
") ll. Tim., IV. 3.
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nikdy o jiných pravdách nejvážnějších, jež mohly by spasiti, na
plňujícedusi nepokojem. Nemají než »verba placentia.: 9)

A k tomu cíli používají výmluvnosti, jež spíše hodí se na
řečnistě, než na kazatelnu, jež více jest profanní, než posvátnou,
a jež vyvolává jím potlesk a pochvalu, která již dávno odsou—
zena byla slovy sv. ]arolíma: »Docente in ecclesia te non cla—
mor populi, sed gemítus suscitetur: auditorum lacrymae laudes
tuae Sint.: "')

»Z toho vyplývá, že zdá se, jakoby všechna kázání, jak
v kostele tak mimo něj, zahalena byla v ovzduší theatralní, které
odjímá veškeren posvátný ráz a všechnu nadpřirozenou účinnost.
Vtom také má svůj kořen pokažený pokus slova Božího i u lidu,
i u části kněžstva, pohoršení všech řádných lidí a malý anebo
zcela žádný prospěch u pobloudilých a nevěřících. Tací lidé, ač
sbíhají se někdy v zástupech, aby naslouchali těmto »verbis pla
centiis<, zvláště jsou-lí lákání zvučnými slovy „pokroku, vlasti.
vědy moderníc, odcházejí po bouřlivém potlesku řečníkovi, jenž
zná pravý způsob kazatelský, takovými,jakýmivešli:
Mírabantur, sed non convei'tebantuí'.e “)

Tato naučení poslána jsou od svaté kongregace biskupům
italským. Hlavně kazatelů italských týkají se tato jasná a mocná
slova. Než, jak poznamenáno bylo hned při jejich objevení se,
není- země, která by z nich nějakého prospěchu pro sebe čerpati
nemohla, a Francii ještě více než Italii platí slova řečená o kon—
ferencích. Vždyť u nás zrodil se tento způsob kazatelský, a mů
žeme říci, že nyní právě dosáhl svého vrcholu.

jaká jest ve svých nejtajnějších záhybech myšlenka, jíž nad
chnut jest kněz připravující konferenci, jaké pocity panují v duši
jeho, když vystupuje po stupních kazatelny? Sám Bůh to ví. My
však můžeme je aspoň tušíti, je uhodnouti z veškerého chováni
toho, kdo mluví. Vždyť zajímá nás poznatí, jaký má úmysl, když
oznámí konferenci a posluchače zve. Pomocí těchto vnějších zná—
mek můžeme tvrdíti, že myšlenka, která provází a podpírá práci
kazatelovu, že pocity, jež jsou ve vnitru jeho, když chystá se
k nám mluviti, mohou velmi dobře vyjádřeny býti těmito slovy:
»Obáváte se naslouchati řečem náboženským. Než upokojte se!
Máte ve zvyku říkati, že kněží nejsou schopni mluvíti o něčem
jiném, než o věcech svého stavu; ale zklamali jste se. já čtu to,
co vy čtete, souhlasím s mnohými vašimi názory 0 jistých věcech.
Ovšem mé promluvy budou směřovati k náboženství, ale zcela
jemně jeho dotýkati se budou. Mnoho kněží a já na prvém
místě pokládám sobě za čest žíti v těchto časech, v této zemi.c

Takovou řečí, jejíž ohlas někdy jejich přátelé pochopí, mluví
k sobě ve svém nitru. jedno však slovo, které rádi opakují, pro
nášejí hlasitě, a to jest: »Nebojim se říci jim: věřte mi; bojte

9) lsai., XXX. 10.
") Ad Nepotian.
ll) Er. Aug. in Math. XIX. 25.
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se toho kněze, jenž nemá strachu. Dogma jest vyčištěno, mrav—
nost obnovena.

Sledujíce cestu toho, co nejnutnější, octli se na pokraji
klamu a bludu. Kdo ví, zda budou moci se udržeti na těchto
březích prchavých, kde půda jest tak pohyblivou, tak lehkou.

(Pokračování)

“%$—

Z právní praxe a kasuistiky.
Sbírku praktických hlavně rozhodnutí světské legislativy v nlmrn

církevního práva.
Sdéluje DP. ANT. BRYCHTA.

(Pokračování.)

Mohou-li osoby v konkubínátě žijící v cizí obci se
zdržovati?

Právo, by se mohl někdo zdržovati v obci jiné, než v obci
domovské, předpokládá život úplně bezúhonný. Osoby,jež
byly uznány vinnými zločinem ze ziskuchtivosti, nepovažují
se za bezúhonné. Správní soud dne 21. prosince 1881 č. 1977.

* *

Obec je oprávněna, vypověděti přespolni osoby nejen tehdy,
když se dopustily trestných skutků, na které zneuctívající tresty
ustanovený jsou, nýbrž i tehdy, když je veřejné chování pře—
Spolního v obci nečestné a veřejné pohoršení působí. 1)
Správní soud dne 19. ledna 1888 č. 220.

*

Přestane-liosoba přespolní véstiv obci život bezúhonný,
není obec povinna ve svém území (obvodu) ji trpěti, z čeho ná—
sleduje,že je oprávněna dotyčnou osobu z obce vypo
věděti. 2) Ríšský soud dne 17. ledna 1887 č. 3.

* *
*

Usnésti se na tom, aby někdo z-obce byl vypověděn, spadá
'do oboru působnosti místního obecního úřadu (; 11
obecního zřízení pro království Ceské), proto třeba podati stížnost

') Proti příslušníkům obcea měšťanům nesmí obec práva výpověd
ného použíti. Správní soud dne 14. dubna 1886 č. 1065.

2) Jestliže byl někdo odsouzen pro urážku na cti (%496 trest. zák.),
nemůže se z toho odvozovati, že vede život úhonný, důsledně ne můž e
.z obce býti vypovedčn. Rozhodnutí c. k. ministerstva vnitra ze dne 1. září
1886 Č. 150206.
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proti takovému usnesení k úřadům sa m osp rávným (totiž k okres—
nímu zastupitelstvu nebo případně k zemskému výboru), a ne
k úřadům zeměpanským. Výnos c. k. ministerstva vnitra
ze dne 4. září 1878 č. 11180.

Osoby,jež neplatí daň, aniž jsou příslušníky obce,
mohou býti dle „%11 obecního zřízení z obce vypovězeny, když.
nevedou se svými domácími bezúhonný život, třeba se úhona
týkalasamé manželky muže, který není příslušníkem
obce. Výnos c. k. ministerstva vnitra ze dne 26. února 1878;
č. 16443.

1( vypovězení osoby přespolní je obec jen tehdy oprávněna,
když okolnosti, na nichž vypovězení se zakládá, udály se v čase
pobytu oné osoby v obci. Právo vypovězení z obce přísluší
jen zastupitelstvu obce na základějeho usnesení. Správní
soud dne 28. listopadu 1889 č. 3203.

Právo, by mohl přespolní v obci bydliti, předpokládá, že
vede osoba přespolníživot bezúhonný a že nepadá veřejné
dobročinnosti za obtíž Týž soud dne 11. října 1888 č. 3139.

Zivot úhonný ve smyslu % 11. ob. zřiz. vede ten, kdo dává
v obci veřejné pohoršení bud svým životem, aneb že byl
soudně nebo policejně trestán. Správnísouddne 17.října/
1879 č. 2003.

, Jestliže žije osoba přespolní v obci v konkubinátě a vzejde
tim v obci veřejné pohoršení, je obec oprávněna práva svého
k vypovězení užiti. Týž soud dne 6. prosince 1888 č. 20-16.

* *
*

Nepřístojnosti, jež se v užším rodinném kruhu
přiházívají,nemohou se pokládati za skutky, jež by veřejné
pohoršení působily aneb na veřejnou mravopočest
nost vliv měly. Správní soud dne 10. června 1887 č. 1654.

* =i<
*

Kdyby příslušní činitelové, jimž náleži starati se v obci nejen
oveřejný pořádek, ale i oveřejnou mravopočestnost,
těchto důležitých rozhodnutí nejvyšších úředních instancí jak sluší
dbali, nemohla by se neřest souložnictví v mnohých osadách tak
hluboko zahnízditi a obcímnebylo by zakoušeti ná
sledků této čím dále více rozežírající se rakoviny, jež hubí kles
lou společnost lidskou.

Při známé liknavosti a bohužel i náboženské netečnosti mno
hých obecních úřadů bují tato neřest v četných osadách v míře
přímo úžasné; rozličné »ohledy,< které s právem & ethikou příliš
»přísněa to neberou, brání povolaným činitelům chopiti se zá
konitých prostředků a vyhostiti cizí v konkubinátě žijící osoby
z obce, která sejimijen znemravňuje & ve zlou pověst přivádí.
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Duchovní správce, jemuž svěřeno je duchovní blaho &spása
věřících, nesmí dáti se onou liknavostí a nevšímavostí zastra
šiti ani unaviti, nýbrž nechť podá ——opíraje se o svrchu
uvedená rozhodnutí, jakož i o 511. a 30. obecního zří
zení pro království Ceské ze dne 16. dubna 1864 _ věc ke
druhé a po případě třetí instanci, totiž k. okresnímu a vzta—
žitě k zemskému výboru, a jestliže by ani zde — jak se pohříchu
často stává -—práva nenašel, budiž hledána pomoc u příslušných
politických úřadů (u c. k. okres. hejtmanství a místodrži
telství), jež jsou povolány, záležitostí podobných se ujmouti &je
vyřídití.3)

Ujmou—lise tyto úřady, *) jak sluší, věci, bývá výsledek při
znivý, ježto uzavrou osoby v hříšném poměru žijící buď m an
želství, aneb jsou nuceny cizí obec, v níž se dosud zdržovaly,
opustiti, čímž veřejná mravnost atím i blaho obce jenom získá.

* *
*

Pohoršlivě aneb nemravné malby (obrazy), kresby
a umělecké předměty, aneb věci, na nichž takové malby neb
kresby se nalézají,nesmějí se nikdy veřejně prodavati nebo
na prodej llabizeti. 5) Nařízení c. k. ministerstva vnitra, spra—
vedlnosti a nejvyššího policejního úřadu ze dne 26. dubna 1853
vl. listu č. 73.

") Srovn. čl. Ill. zákona ze dne 5. března 1862.
') Politické úřady první stolice mají vohledu tomto různou praxi.
5 Bylo by záhodno. aby příslušní orgánové k tomuto, v ohledu

praktickém důležitému ustanoveni měli zvláště v městech bedlivěho zřetelea zaodstraněni takových pohoršlivých obrazů a před
mětů z výkladních skříní se vším důrazem u příslušných
m íst žá d ali. by se již útlá mládež neznemravňovalaatéměř systematicky
neotravovala! Quid mihi prodest, non habere peccata propria, si habeam
— peccata aliena!

Pro důležitost věci uvedeme též výnos c. k. (1ol n o r &ko u s k 6 h o
místod ržitelství o této věci v původnímjeho znění,an lze ho v da
ném případě výhodně použíti: »Da wahrgcnommen wurdec — tak zní onen
výnos — »dass gcwinnsůchtige Buch— und Bilderhiindler die diesfzilligen,
vorlángst bcstehenden Censur-Vorschriften ausser Acht lassen, und gerade
durchdicverbotene Auslage der obbezeichneten Gegen
stžinde (Kupferstiche, Gemiilde und sonstíge Bildnisse
mit Nud i taeten, wenn selbe auch sogenannte Akademie-Stůckc sind)
die Aufmerksamkeít der Vorúbergehenden rege zu machen suchen, so hat
die h. Polizei- und Censur-Hofstelle durch Praesidial-Schreiben vom 31. Mai
1822 angeordnet, sámmtliche betreffende dieslándigen Behórden wicderholt
anzuweisen, dass sie die Auslagen der Kunst- Buch-, und Bílderhíindler
sorgfltltig zn uberwachen haben, damit die betreffenden Censur—Vorschriften
genau gehandliabt, insbesondere dass die unschickliche Zusammenstellung
vonprofanen und geistlichen Bildnissen, das Aushžingen von
Kupfern oder Gem'alden mit Nuditaeten, selbstwennsíesogenannte
Akademie-Stůcke sind, ůberhaupt das Auslcgen der mit transeat oder gar

%rgaschedplňm etrledigten Schráften odelr Bilder niclit. gestattet, sondern imetretungs a e s renge eam et wer e.: V'nos ze dn .
'č. 12589. Sb. zák. díl 4. Že. 182. y 6 22 června 1822
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Zemřel—likněz ab intestato, mají nejbližší jeho příbuzní ná
rok na třetinu jeho pozůstalosti, jež by pozákoněmíst—
ním chudým připadla,když dokáží svou chudobu. Dv.
dekret ze dne 6. ledna 1792 č. 259 s. s. z. — Příbuzní kněze
tuto třetinu místních duchovních chudých požadující musí svou
chudobuu příslušného politického úřadu dokázati,
jemuž náleží o této otázce rozhodovati a ne samosprávným
úřadům ani soudům. Dvorní dekret ze dne 23. srpna 1799
č. 475. — Tento nárok příbuzných kněze na třetinu místních
chudých třeba posuzovati dle doby, kdy na ně dědictví
skutečně spadlo, tedy dle doby,kdy zůstavitel zemřel,
ne ale dle doby, kdy jim třeba značný podíl (po zákoně náležející
jim třetina pozůstalosti) byl vyplacen, tak že nyní chudí už ne—
jsou; zákon totiž nečiní nárok chudých příbuzných
kněze na třetinu z jeho pozůstalosti, místním chudým náležející,
závislým na tom, jak veliké jsou jejich dědičné po
díly. Výnos ministerstva vnitra ze dne 12. srpna 1873 č. 10269.

Křest nemanželského dítka israelitky
a katolíka.

Píše FERDINAND SCHMIDT.

Skočdopolc: »Příruční kniha bohosloví pastýřskéhm, 2. vyd.
strana 358., uvádí: »Nemanželské matce israelitce nedovoluje
občanský zákon, aby své dítě pokřtiti dala, třeba by zplozeno
bylo s křesťanem a tento si te'ž pokřtění jeho žádal .

Aichner: »Comp. juris eccliw Ed. 8. 1895, pg. 181, pozn. 6.
bl, uvádí zákon ze dne 52. května 1868, a praví: »lllegitimi ma—
trís religionem sequuntur. Et hocquídem etiam contra matris vo—
luntatem.< Vering, Archiv. t. 24. p. 20. seq.

To vysvětluje blíže a odůvodňuje Dannerbauer: »Praktisches
Geschřiftsbuch fur den Curat-Clerus OesterreichSa, 1893 S. 842
až 843, tímto obdobným a fortiori konkludujícím případem:

»Katolický farář v L. na výslovnou žádost a zajištěnou
záruku matky protestantky aug. v., že bude postaráno o kato—
lickou výchovu, pokřtil a jako katolické do matriky zapsal dvě
její nemanželské dítky. Proti tomu povstal příslušný pastor, začal
při. rekuroval a dosáhl toho. že c. k. ministerstvo vnitra
rozhodnutím ze dne 4. června 1886, č. 14920 ex 1885, stížnosti
dalo za právo, a to s odvoláním se na čl. I., zákona říšsk. ze dne
25. května 1868: »Nemanželské dítky následují v náboženství
matkm, a na článek II.: »Náboženské vyznání dítka, stanovené
v článku I., nesmí z pravidla tak dlouho pozměněno býti, pokud
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dítko z vlastní svobodné vůle (po 14letech stáří) jezměniti nerozhodlo.
Tomu nikterak na újmu není ——praví se v témž rozhod—

nutí ministerském dále — že rodičům dle téhož čl. I. zůstaveno
jest právo, měniti náboženské vyznání dítek ze smíšeného
manželství a v daném případě matka nemaželského dítka
vyznání nemění.

Zůstávají tedy dítka obě příslušná k vyznání protestant
skému a katolický farář má povinnost, ve své matrice k oběma
křestním aktům poznamenati, že rubrika »katolická' jest právně
(říšským právem) neplatnou a že všechen zápis přenesen
byl do rodné knihy evangelického duchovního správce v 0. (L.
Q. 1889)

Tak ono vysoké rozhodnutí.
Z toho a fortiori můžeme souditi na náš případ a říci: co

výše bylo rozhodnuto o matce akatolické, tím více bude platiti,
když řeč jest o matce židovské propter disparitatem cultus.

Z toho vysvítá dvojí:
1.Že rakouské státní zákony nedovolují ka

tolickému faráři, aby křtil nemanželské dítko
israelitky před 14.rokem věku dítka;

2. důsledně že nedovoluje se, aby vtom pří—
padě důkaz k otcovství k nemanželskému ditku
byl přijímán a zapisován do katolické matriky odkatolického faráře.

Tolik se stanoviska státního.
Čeho šetřiti jest se stanoviska církevního, vsezná—

váme zc »Slohua Borovéh o, 3. vyd. str. 79., pozn. 1.: »Zádá-li
nemanželská matka vyznání helvetského, augsburského anebo ži
dovského, aby dítko její po katolicku bylo pokřtěno, podejž
farní úřad v té příčině žádost ku konsistoři a očekávej jejího
rozhodnutí;: a strany 81. pozn.: »Zádají-li rodičové židovští, neb
v občanském manželství žijící (z nichž jeden byl před tím kře
sťanem a druhý židem), aneb rodiče evangelického vyznání, aby
dítko jejich buď novorozené aneb u věku až do 14 let od kato
lického faráře pokřtěno a do Církve přijato bylo, budiž věc kon
sistoři k rozhodnutí předložena. Obyčejně žádá se v takovém
případě, aby oba rodiče dali písemné vyjádření před farářem
a dvěma svědky, že si rozhodně přejí, aby jich dítko po kato
licku bylo pokřtěno. Mimo to vyžaduje se, aby kat olic k é
„vychování tohoto ditka řádným způsobem zaručili;<<

Str. 205: »jsou-li rodiče ochotni zavázati'se k tomu, že
dítko dají po katolicku vychovávati, budiž vyjádření to v matrice
zapsáno, načež se podepíší oba rodiče, duchovní správce a kmo
trové, kteří podotknou, že jim oba rodiče dítěte osobně jsou
známi-, to dle Instrukce v Ord. ]. Pražském 1875, č. 12.
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Z toho následuje:
1. dle kat. předpisů smí za vytčených podmínek

katzolícký farář nemanželské dítko, israelitky,
zvláště je-li přirozený otec katolík, křtíti;

Zidůsledně smí také v daných okolnostech
k provedení důkazu otcovství k nemanželské mu
dítku ve své matrice připustiti„otce přihlašu
jící—ho se.

A nyní přirovnejme závěrky tyto, církevní, k oněm výše
vyvozenýmstátním: Tu zřejmajest kollise disposic po
litických a církevních. [ jest to o důvod více, aby vys. d.
konsistoř rozhodla sama: a proto jest obrátiti se k ní cestou
vikariatního úřadu a vyčkati se křtem, není-li casus urgens,
rozhodnutí konsistorního.



Igistíy homileůioké.

Svátek svatého Jana Křtitele.

Soukromě i veřejné vyznáveime víru svou.
>Zaproroka v národech dal jsem tebe.:

Jerem. 1, 5.

Vnebi jsou mezi anděly a svatými rozdíly, co se týká jejich
důstojnosti a blaženosti. ——Mezi anděly jest dle jejich služeb,
důstojnosti a blaženosti devět stupňů, devět kůrů andělských.
I mezi svatými jsou rozličné stupnčvjejích důstojnostiablaže
nosti. ——Neboť. Bůh »odplatí jednomu každému podle skutků
jeho.<< Mat. 16, 27. A Pán ]ežíš též pravil jindy, že, »kdo se více
poníží, že ten jest větší v království nebeském.: Mat. 18, 4. Mezi
nebešfany však není žádné závisti, jak se to zde na světě stává.
Každý jest nanejvýše spokojen svou, jeho zásluhám přiměřenou
odměnou, netouží po vyšší, tak jako dle porovnání svatých Otců
nikdo nežádá pro sebe většího šatu, než jaký jest velikosti jeho
těla přiměřený, třebas větší šat byl dražší.

Na nejvyšším stupni v nebi jest po Bohu Panna Maria.
Zpíváme: »Ty jsi po Bohu ta nejpřednějšíx Ona jest královna
andělů, královna všech svatých. ——Po Panně Marii mezi svatými
jest dle všeobecného mínění nejpřednějším sv. jan Křtitel, váš
svatý patron. »—Ne já vzdávám tuto velikou chválu sv. Janu ——
Chvála o sv. Janu pochází z úst nebešťanů, z úst Samého ]ežíše
Krista.

Archanděl Gabriel pravil při zvěstování narození sv. Jana
otci jeho Zachariášovi: »Budet zajisté velikým před Pánem.<
Luk. 1, 15. Ježíš Kristus pak Sám pravil o sv. Janu: »Amen
pravím vám, mezi syny zrozenými ze žen nepovstal větší nad
Jana Křtitele.< Mat. 11, 11. Proto v litanií ke všem svatým hned
po Panně Marii a po andělech mezi svatými na prvním místějest
jmenován a vzýván svatý Jan Křtitel. — Pří mši svaté v modlit

Rádce duchovní. 33
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bách vícekráte mezi svatými na prvním místě jest jmenován svatý
jan Křtitel. — „svátek sv. jana Křtitele slaví se též při mši svaté
a v hodinkách církevních po osm dní (s oktávou).

Máte tedy pro váš chrám Páně, pro vaši farnost velikého,
slavného sv. patrona. Latinské slovo patronus znamená v naší
řeči ochránce, přímluvčí. Svatí neb světice, jimž kostel a farnost
po Bohu též zasvěceny, jsou vyvolení za zvláštní ochránce, pří—
mluvči pro farnost. Svatý jan Křtitel, váš svatý patron, jistě úkol
svůj v nebi dobře plní, chráně svou přímluvou farnost vaši. »—
Než svatí patronové jak ze křtu svatého a biřmování, tak i pro
chrám' Páně a farnost zvolení, mají býti pro nás též vzory, kterých
následovati máme.

Svatý jan vyznával od útlého mládí svého až do své smrti
isoukromě i veřejně svatou víru a dle svatévíry a pro
ni žil a umřel. — Kterak svatého jana v tom následovati mů
žeme a máme? O tom ke cti a chvále Boží a vašeho svatého
patrona více promluvíme.

Pojednání.

[.

Vyznávejme viru soukromě.

Dobré, nábožné skutky nemáme konati před lidmi proto,
bychom za ně měli časnou chválu. odměnu. Tak to činili fari
seové, o nichž v tomto ohledu řekl Kristus Pán: »Amen pravím
vám, vzali odplatu svou< Mat. 6, 2., t. j. od Boha nemohou již
Žádné odměny očekávati na věčnosti, když časné odměny od lidí
hledají a docházejí. Proto též pravil Kristus Pán: »Modli sek Otci
svému skrytě, a Otec tvůj, který vidí v skrytě, odplati toběa
Mat. 6, 6 — Proto svatí a světice Boži' při svých dobrých, ná.
božných skutcích nehledali chvály, odměny lidské, ano se jí vy
hýbali, se ji báli; proto též hledali úkryty pouště, klášterů, by co
nejvíce od lidí nepozorovaně nábožný život vésti mohli. Tak to
činil i váš patron, sv. jan Křtitel. — V zátiší domu otcovského,
skrytě na poušti se modlil, Bohu sloužil. -— Sv. evangelium praví
o něm: »Ditě pak rostlo a posilovalo se v duchu; a bylo na
poušti až do dne zjevení svého lidu israelskémum Luk. 1, 80

A co bylo příčinou, že sv. jan hned od útlé mladosti Pánu
Bohu tak věrně sloužil? Předně milost Boží v něm působila. Vždyť
dle slov archanděla Gabriela »naplněn byl Duchem Svatým již
V životě „13th své,“ Luk.1, 15. ——Vedle milosti BOŽÍ VŠElktéž
nábožni rodiče sv. jana, Zachariáš a Alžběta, působili k tomu,
by ditě jejich pro Boha vychováno bylo. —-Od zbožných rodičů
svých, dle jejich napomenutí, dle jejich zbožného, příkladného
života učil se sv. jan, zamiloval si hned jako pacholiček modlitbu,
půst, věrné 'zachovávání přikázaní Božích, a vtom setrval na
poušti, v žaláři, až do své mučennické smrti.



Milí rodiče! Vychovávejte též svým slovem, svým příkladem
dítky od Boha vám svěřené — pro Boha. Vaše dítky jsou ty
nejvzácnější hřivny od Boha vám svěřené, z nichž budete na věč
nosti počet klásti. Duše ditek vašich, předrahou krvi ]ežíše Krista
vykoupené, bude od vás nebeský soudce požadovati. jak byste
obstáli, když by vaší vinou, vaši nedbalosti, vaším' zlým příkla—
dem dítky vaše na cestu hříchu, ve věčnou záhubu upadly

Ukazujte, milí rodiče, svým slovem a příkladem, že duše ne
smrtelná, ctnost, dobré skutky jsou největšími statky, hřích však
největším neštěstím člověka. Rid'te se dle příkladu zbožných otců,
svatých matek.

Starý Tobiáš byl chudobou a ktomu slepotou stižen. l—lrozné
to rány! Tobiáš však neztratil důvěry v Boha. Bál se jen jedné
hrozné rány ——hříchu. Zavolav syna svého, pravil k němu mezi
ostatními napomenutimi: »Neboj se, synu můj! Chudý sice život
vedeme, ale mnoho dobrého míti budeme, jestliže se budeme báti
Boha a jestliže odstoupime od všelikého hříchu a budeme-li dobře
činiti.< Tob. 4, 23.

Matka 7 bratří Makabejských, kteřížto pro víru svou od po
hanského Antiocha mučení & usmrcení byli, napomínala před mu
čením nejmladšího syna svého těmito slovy: »Prosím tě, synu,
abys pohleděl na nebe i na zemi a na všecky věci, které v nich
jsou, & poznal, že z ničeho Bůh učinil je i lidské pokolení; tak
se stane, že nebudeš se báti tohoto kata, ale hoden bratří, pod
stup smrt, abych tě v onom smilováni. s bratřimi tvými shle
dala.<< II. Mak. 7, 28—29.

Matka blahoslaveného Klementa Hofbauera po úmrtí svého
manžela, ukazujic malému synáčkovi svému k nebi — pravila:
»Dítě mé, Bůh bude tobě nyní tím více Otcemk A jindy pra
vila nevinnému synáčku svému: »Synu můj, raději bych tě viděla
umřiti, než bys se kdy měl těžkého hříchu dopustith

I-lle! Takovými a podobnými slovy napomínali, povzbuzo
vali, varovali zbožní rodiče dítky své hned od jejich útlé mla—
dosti, předcházejíce jim při tom svým dobrým příkladem. — Po
dobně to čiňte i vy, drazí rodiče. Veďte, napomínejte dítky své
v duchu svaté víry, ukazujtc jim cestu k nebi svým zbožným
přikladným životem. —- Dítky musí od rodičů mnoho dobrého
slyšeti, ale na nich též mnoho dobrého viděti. Slovo zní, při
klad hřmí. —

Ku dobrému vychování ditek jest potřeba pomoci od Pána
Boha. Proto se častěji též za své dítky modlívejte. aNe—
bude—li Hospodin stavěti domu, nadarmo pracuji, kteří stavějí
jej. Nebude-lvi Hospodin ostřihati města. nadarmo bdí, kdož
ostřihá ho.: Zalm 126, 1.

Vy pak, milé dítky, synové a dcery, řiďte se též příkladem
sv. jana Křtitele, jenž byl též jistě poslušným. vděčným synem
rodičů svých. Vždyť čteme ve sv. evangeliu o Pánu ježíši, že byl
poddán Panně Marii, Své přesvaté Matce, a sv. josefovi_ Svému
svatému pěstounovi. Luk. 2, 51. Sv. Ambrož praví: »Cti rodiče,

33*
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neboť Syn Boží jc ctil. Neboť se o Něm praví: »Byl jim pod
dán.: Když tedy Bůh Svým nízkým služebníkům takovou poctu
prokazoval, čim teprve ty jsi povinen svým rodičůmřc — Kéž,
miléidítky, platí ovás, jako o Pánu ježiši slova: »A ježíš prospíval
moudrosrí a věkem a milostí u Boha i u lidí.<<Luk. 2, 52.

Synové a dcery mají vděčnost, uctivost ku svým rodičům
zachovávati i když dospěly, když již pomoci jejich nepotřebují.
Tak napomínal starý Tobiáš syna svého: »V uctivosti míti budeš
matku svou po všechny dny života jejího; nebo pomněti máš,
jaká a jak veliká nebezpečenství pro tebe trpěla v životě svém.
Tob. 4, 3 . 4.

Co se týká rodičů a dítek, týká se většinou též hospodářů a
čeledínů. Hospodáři, hospodyně budou též před Bohem účet
skládati, zda své čeledíny napomínali, varovali, zdržovali před
hříchem — před zlými příležitostmi, zda jim dobrýmvpříkla
dem předcházeli, zda s nimi po křesťansku zacházeli. — Celedini
jsou však povinni ve všech dovolených věcech poslušnost a úctu
svým hospodářům zachovati.

Kéž v úkrytu vašich domů se rozvíjejí a vůni duchovní vy
dávají květinky křesťanských ctností, kéž vaše dítky jsou v du—
chovním smyslu jako krásná poupátka, kéž vládne v domech va
šich duch pravé nábožnosti a bázně Boží! Ať se vystěhují z vašich
křesťanských domů špatné řeči a zpěvy, hříšné příležitosti a
spolky, též ať nikdy přístupu nemají špatné novinya knihy. Svatý
jan »posiloval se na duchuc. Luk. 1, 80. ——Posilujte se též na
duchu křesťanském v rodinách vašich nábožnou, pokud možno
společnou modlitbou ráno, večer, před jídlem, po jídle, posilujte
se na duchu čtením dobrých knih a novin, nábožnými zpěvy,
hodinkami společnými a pod. Pak budou rodiny vaše oživeny
duchem, kterým byla naplněna rodina sv. jana Křtitele.

II.

Svatý jan Křtitelvyznával však a hájil viru i veřejné,
když toho bylo třeba, když jej Bůh Svým vnuknutím k tomu
povzbudil. Vždyť, jak svatý evangelista jan napsal o svatém
jauu Křtiteli, »přišel, aby svědectví vydal o světle.< jan 1,6.
A proto, když Pán ježíš se k němu blížil na břeh jordánský,
Duchem Svatým osvícen byv před zástupy ukázal na Pána ježíše
a volal: »Ejhle, Beránek Boží, hle, který snímá hříchy světaď
jan 1, 29. Svědectví vydal, že tento jest Syn Boží. jan 1, 34.

Předcházeje v modlitbách, postu a pokání dobrým příkla
dem, volal k zástupům: » iňte pokání, neboť se přiblížilo krá
lovství nebeské.: Mat. 3, 2. »již jest sekera ku kořenu stromu
přiložena. Každý tedy strom, který nenese ovoce dobrého, vyťat
a na oheň uvržen bude.< Mat. 3, 10.

Tak veřejně před lidem a neohroženě ozýval se hlas vola
jícího na poušti, hlas sv. jana Křtitele. A sv. jan se nezalekl ani
před králem Herodesem, když se jednalo o svatou víru a o ctnost.
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Káraje jeho neřestný život s Herodiadou, bez ostýchání pravil:
Nesluší tobě . .<<Mat. 14, 4.

Za víru, za pravdu podstoupil sv. jan Křtitel i muky žaláře,
podstoupil i smrt, ale pravdy a víry nikdy nezapřel.

V tom jest nám sv. Jan vzorem.
Lžisvoboda, která usiluje víru a mravnost podvrátiti, praví,

že prý víra jen soukromě má se vyznávati, jen v rodině a v ko
stele. — Kde lžisvobodáři nabyli ve státu moci, odstranili nábo
ženství ze škol, od vojska, veřejné průvody náboženské zapověděli,
za to však úplně svobodu popřávají těm, kteří slovem a tiskem
náboženství podrývají, kněze tupí. Lžisvobodáři popřávají svobodu
či lépe nevázanost nepřátelům Církve svaté, věrným však katolí
kům, či jak je nazývají klerikálům, usilují dáti pouta otrocká.
Chtějí víru odstraniti z veřejného života, aby pak pozdějii z rodin
i ze srdcí vždy víc a více vymýtěua býti mohla. —

Takových však lidí & zásad, byť i pod rouškou vlastenectví
k nám donášeny byly, se nikdy nepřidržme. Pán ježíšSám pravil:
»Kdož by pak zapřel mne před lidmi, zapřuť i já ho před Otcem
svým, kterýž jest.v nebesíclm Mat. 10, 32. »Tak svěť světlo
vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré a slaví Otce vašeho,
jenž jest v nebesích.: Mat. 5, 16.

Nikdy se neostýchejme doma i mimo dům. v kostele i na
veřejnosti za modlitbu, za křesťanský úkon, když toho povinnost
neb křesťanský zvyk žádá. Tak to platí o modlitbě při zvonění
»Anděl Páně<<, před jídlem a po jídle, to platí o zachovávání
postu, o přijímáni sv. svátostí a j.

Když toho třeba, zastaňme se veřejně svaté víry a křesťan
ských zásad proti lecjakým špatným lidem, kteří víru a mrav
nost slovem a tiskem podvrátiti usilují, mluvme neohroženě se
sv. Janem Křtitelem: »Nesluší se tobělc

O svatém janu Křtiteli vydal svědectví Sám Pán ježíš, »že
nebyl třtinou větrem se klátíClA Mat. 11, 7. Sv. jan byl věrný
Bohu, věrný víře, věrný dobrým zásadám a mravům. Máme býti
podobnými velikému světci tomuto každý dle stavu svého.

Mužové křesťanští! Nebuďte třtinou větrem se klátící. Stůjte
pevně ve svaté víře, žijte dle ní, dávejte dobrý příklad ve své
rodině, jejiž hlavou jste. Na hlavě mnoho, velmi mnoho záleží.

Křesťanské matky, pečujte zvláště o duše svých dítek, opa
trujte, chraňte je více nežli zřítelnici oka svého. Matka dobrá,
křesťanská, má velikou moc nad srdcem dítek svých. Dítky ta
kové matky se tak snadno nezkazí, anebo když snad i zbloudilý,
snadněji se napraví. Upomínka, na příklad na lásku matčinu, tak
mnohé již obrátila.

Křesťanští panicové a panny! Nebuďte třtinami větrem se
klátícími, stůjte s pomocí Boží pevně v neporušené anebo kající
čistotě. »Budete—lipodle těla živi, zemřete: pakli skutky těla du
chem mrtviti budete, živi budete.: Řím 8, 13. V pokušeních pa
matujíce na všudypřítomnost Boží volejte s Josefem Egyptskýrn:
»Kterak bych mohl hřešiti proti Bohu svémuřa I Mojž. 39, 9.
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Kdysi nám všem při soudu shromážděným bude moci svatý
jan ukázati na ježíše Krista slovy: »l'ljhle, Beránek Boží, který
trpěl za hříchyvvašex Kéž tato krev Beránkova za nás nadarmo
vylita není! Zijme tak, bychom postaveni byli na pravici a se
sv. janem byli kdys účastni radosti nebeské. Amen.

Fr. Grydil, kaplan v Brušperku na Moravě.

Neděle IV. po Sv. lluchu.
(Homilie.)

Zlatá zrnka svatých nauk, čerpaná 7,nedělního
evangelia.

»Zástupové valili se na ]cžíšc, aby
slyšeli slovo Boží.< Luk. 5. 1

Dnešní nedělní evangelium lze do opravdy nazvati malým
zlatodolem; neboť kdo by si je pozorně přečetl jednou neb dva
kráte, nalezl by v něm nejedno zlaté zrnko. Poněvadž však vy,
nejmilejší, nemáte kdy a také ne potřebných vědomostí k vyklá
dání Písma sv., umínil jsem si sám několik zlatých zrnek z něho
vybrati a vám je podarovati.

Připravte se k přijetí darů těch ne tělem, ale zbožnou a po
zornou myslí. Počínám ve jménu Páně.

Pojednání
[. »Za onoho času valili se zástupové na ježíše, aby slyšeli

slovo Boží.a
Tu se nám podává krásný příklad, jenž nás učí, jak i my

bedlivi máme býti v poslouchání slova Božího. Po celý týden
snažíte se lopotnou prací a starostí mnohou dobytí si toho, čeho
vám třeba k zachování tělesného života. To je správné. když
práce vaše děje se s dobrým úmyslem, ku cti a chvále Boží,
s trpělivostí, bez podvodu &klamu, bez klení a nadávání a
jiných hříchů; neboť každodenní práce jest také přikázaním Božím.
Kristus Pán výslovně pravil: »Ora et laboralc — »Pracuj, člo
věčclx Než kromě těla máte také, moji drazí, nesmrtelnou duši,
drahocennou krví ježíše Krista vykoupenou duši, a ta také po
třebuje pokrmu, nemá-li zahynouti. Nejvydatnějším však chlc
bem pro duši jest, moji drazí, slovo Boží, a když se chléb ten
v neděli a ve svátek v kostele rozdává, máte se také na kazatelnu
valiti, tlačiti, byste si toho chleba na celý týden do zásoby domů
n'abrali. »Nejenom chlebem: ——pravil Kristus Pán — »živ jest
člověk, nýbrž každým slovem, které vychází z úst Božíchx
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Pravím-li však, že vaši povinností svatou jest slovo Boží po
slouchati, tož nemyslete, že pouhé poslouchání slova Božího již
úplně stačí, ne! Neboť sv. apoštol Jakub ve své epištole praví:
»Buďtež pak činitelé slova a ne posluchači toliko, oklamávajíce
sami sebe. Neboť jest-li kdo poslouchač a ne činitel, ten při
rovnán bude muži spatřujícímu obličej narozeni svého v zrcadle:
i vzhlédl se a odešel a hned zapomenul, jaký by bylm jak. [.
22, 23. A Kristus Pán u sv. Matouše praví: »Ne každý, kdo
mi říká: Pane, Pane! vejde do království, nýbrž jenom ten, kdo
plní vůli otce mého nebeskéholc Nejenom poslouchati tedy
máte slovo Boží, alebrž také podle něho se řiditi a od jedné
ctnosti k druhé postupovati, až byste dostoupili sídla věčné
blaženosti.

Když sv. Cyriacus jedné neděle v kostele byl a kázaní po
zorně naslouchal a při tom tato slova Spasitelova uslyšel: »Kdo
býti mým učenníkem chce, zapří sebe sám, vezmi kříž svůj na
sebe a následuj mne;c tož odebral se na břeh mořský a naleznuv
tam zakotvenou loď vstoupil na ni a plavil se k poustevníkovi
Eutimiovi, jenž ho v božských věcech dále a dokonaleji poučil a
ku křesťanské dokonalosti přivedl. Stal se svatým poustevníkem.
Ovšem nemůžete vy podobného cos* učiniti, než vezměte si z toho
naučení aspoň to, jak a kterak nejen slovo Boží poslouchati, ale
i ve svém povolání a stavě konati a jím se říditi máte.

Il. (,'teme v dnešním nedělním evangeliu, »že Kristus Pán
uzřel dvě lodi, any stojí u jezera: rybáři pak vystoupivše vypí
rali sítě. [ vstoupil na jednu a sedě učil z lodičky zástupy.<<

Hleďte, to se předkem a nejprve týká nás kněží, kteří na
řízeno máme křesťanský lid poučovati, ať už se toto poučování
lidem líbí nebo ne. »jdouce< ——praví Kristus Pán u svatého
Matouše 28 — »učte všecky národy; učte je zachovávati
všecko, cožkoliv přikázal jsem vám.: My jsme nástupci svatých
apoštolův, jen nás poslouchati máte a žádného jiného, ať už vám
z toho anebo onoho špatného spisu anebo ze svého zkaženého
srdce něco přednáší a namluviti se snaží; nesmíte ho poslou
chati, ač nechcete-li sejíti s pravé cesty, v kacířství a v nevěru
upadnouti. „

Nejmilejší! Zijeme v době, v které více nežli kdy před tím
nejhanebnější rouhání proti Bohu a katolickéCírkvi a učení
Ježíše Krista jedovatými knihami a časopisy mezi lid se roznáší.
Musíte se tedy na pozoru míti, abyste i vy jedem tím otrávení
nebyli a spásu duše své nezašantročili. Co sv. apoštol Petr za své
doby pravil křesťanům, na něž jak židé tak i pohané úsilně do
ráželi a je k odpadnutí od pravé víry pohnouti se snažili, to opa—
kuji dnes i já vám: »Bratří, střízlivi a bdčlí buďte, nebot ne
přítel váš ďábel obchází jako lev řvoucí, hledaje, koho by po—
hltil, odpírejte mu silní u víře.<<

Ach, drazí v Kristu, jest to něco hrozného, když se stane
někdo pravé víře nevěrným, už staré jedno přísloví dí: »Víra
ztracena, všecko ztraceno!—
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LTvěcech tedy viry nesmíte nikomu jinému leč svým kněžím,
věřiti, neboť co oni kážou, není jejich, nýbrž slovo Boží, tak že
směle s Ježíšem Kristem říci mohou: »Slova, kteráž já mluvím
vám, sám od sebe nemluvím, ale toho, jenž mě poslal, Otce
své h o nebeského.<<

III. Po skončenčm kázaní řekl Ježíš Kristus k Šimonovi:
»Vez na hlubinu a rozestřete sítě své k lovení. A když to uči
nili, zahrnuli množství veliké ryb, tak že se trhala sit jejichn

Z toho se učte, že ti, kteří podobně sv. Petru a jeho tova—
ryšům pozorně a ochotně slovo Boží poslouchají, tím neje—
nom duchovního užitku nabývají, alebrž i pro časný život od
Boha potřebnými věcmi obdařeni bývaji. A toť pravda, o jejímž
uskutečnění pochybovati nelze, neboť Kristus Pán Sám učinil pří
pověd' tuto: »chdejte nejprve království Boží a jeho spravedl—
nost, vše ostatní bude vám přidáno.<

O, můj ježišil že tak málo vtvé přislíbení důvěřujeme! jsou
lidé, kteří také v dny nedělní a sváteční po časných věcech se
shánějíatvé božské slovo slyšeti nechtějí, protože čas ktomu určený
práci, ba jinému zaměstnání věnují. Ubozí! Oklamaní! Ne
věřící! Mohly by, ale nechtějí to uznati, že takový prospěch
jen ďábelským výdělkem jest a škodlivým nesmrtelné duši!

Svatá Notburga svědomitě zachovávala církevní předpisy
ohledně svěcení neděli a svátků, tak že již předvečer dnů těch
slavívala a od práce odpočívala. A když jednou jeden hospodář,
u něhož sloužila, jí to jako přepjatost vyčítal, vzepřela se Not—
burga a na znamení, že i svěcení předvečeru Bohu milým jest,
vyhodila, poněvadž právě žali, do vzduchu srp a nastojte! srp.
ve vzduchu uvízl. A když potom v panském zámku Rotenburg
ském hospodářství vedla, tu musili vždy všichni služební na mši
svatou a na kázaní. A hled'te, nikdy nebylo nic zanedbáno a
požehnání Boží spočívalo na domě tom. Ano, pravdou osvědčuje
se, co pravil Kristus Pán: »řlledejte nejprve království Boží a jeho
spravedlnost, vše ostatní bude vám přidáno.: Sv. Nothburga se
stoupiž s tvých nadhvězdných výšin &vyhoď tvůj srp ještě jednou
do vzduchu, neboť mnozí, jak se zdá, nechtějí věřiti, neuzří-li
zázraků! Vstup do domů znesvěcovatelů neděli a svátků a řekni
majitelům jejich, kterou že cestou nejspíše dojdou požehnání
Božího! „

IV. »Uzřev to (množství ryb), Simon Petr padl k nohám
]ežíšovým, řka: »Oclejdi ode mne, Panel neboť jsem člověk
hříšným

To nás má pamatovati, bychom Bohu za všecka dobro—
diní, jež nám prokazuje, čest vzdávali a samy sebe nehod—
nými jich uznávali. Neboť cokoliv dobrého na těle nebo na
duši nás potká, nikdy nesmíme to našim zásluhám připisovati,
nýbrž jediné dobrotě Boží. Tato vděčná uznalost, tato pokora
jsou Bohu milé a nutí ho ještě více požehnání svého nám udě—
liti. Znaljsem jednu hospodyni, kteráž vždy na podzim manželu
svému pravila: »Bůh nám požehnal, buďme mu za to vděčnými
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a vraťme mu část požehání zpět.: A druhého dne vždy po ta—
kové rozmluvě byla místní nemocníce od manželů těch bohatě
obdařena. »A divná věcc — pravila mi ona — »nikdy nestihlo
nás neštěstí na polích našich, ba urodilo se vždy více na nich
než na ostatních.“

V. l dí ]ežíš Simonovi: »Neboj se: již od tohoto času lidi
loviti budeš,< t. j. kázaním a hlásaním slova Božího pro nebe
ziskávati.

Třebas se to opět popředně nás. kněží týkalo, tož v jistém
vzhledu platí slova ta i vám, zvláště těm z vás, kteří _jste
hospodáři a představenými; ivy máte lidi, t. j. podřízené,
děti a služebně dobrými radami, napomenutími a poučováním,
dobrými příklady a varováním pro nebe získávati. To je vaší
sv. povinností, proto jste představenými; představeni dru hým,
nejen abyste jim v časných věcech a záležitostech poroučeli aneb
jenom o jejich tělesné blaho pečovali, nýbrž také jim předpiso
vali, co se cti Boží a jejich vlastní spásy týká. Kazatel Starého
Zákona praví: :Kdo cvičí syna svého, bude chválen z něho, a
mezi domácími chlubiti se bude jím.

Job učíval denně děti své' a obětoval za ně, aby zůstaly
zbožnými a do hříchu neupadly.

Rodiče zbožné Zuzany vyučovali pilně svou'dceru zákonu Bo
žímu a naváděliji k zachováváníjeho. Proto stkví se teď v řadách
svatých a jest vzorem cudnosti,

Co však jsem tu řekl o rodičích, to platí 0, všech předsta
vených, jak jest dobře v katechismu psáno: »Ctvrté přikázaní
týká se netoliko dětí a rodičův, ale i všech p o dda n ých a
všech jejich duchovních i světských vrchností, jakož i všech
učitelův, ano poněkud i těch osob, jež pro svůj věk a vážnost
ctihodny jsou.'

Vl. Dočítáme se, že Petr a jeho tovaryši jakub a jan při
vezše lodí k zemi a všecko opustivše šli za ním.

Tak máme také my všemi vezdejšími věcmi k vůli Bohu a
své spáse opovrhovati; máme také časné věci aspoň myslí a duší
svou opouštěti a k věčnému s tím větší vroucností přilnouti;
máme všecky nezřízené náruživosú a vášně, které' nás k světu
poutají, potlačovati: a statku a jmění jen tak dalece používati,
pokud to Bůh dovoluje a nám to nepřekáží v následování Pána
a mistra svého, ježiše Krista.

Sv. Vavřinec Justinián praví: »Svět není ničím jiným, nežli
místem temnoty, plným strasti a muk, jako peklo. A vše, co
na něm jest, svádí nevědomé, napájí je marnými nadějemi a šli—
buje jim pokoj, jehož jim však dáti nemůže. O, vy hříšníci,<
pokračuje dále, »jděte přece do sebe a uvěřte konečně, že vše,
co svět slibuje, marnosti jest. (jí řekněte mi: Komu kdy dal
už svět, co mu sliboval? A dal—li mu skutečně něco dobrého
pak mu to zase hned odňal. Věru, není milovníka světa, jenž bý
konečně od něho nebyl obelhán a oklamánď Tak svatý muž.



_ 522 _

Když sv. opat Honoratus ještě v domě otce svého se na
lézal a své srdce více Bohu nežli světu věnoval, tož nelíbilo se
to otci jeho, poněvadž se obával, aby ho syn neopustil a světa
úplně se neodřekl, kdežto otec jiné úmysly s ním měl, totiž
syna dobře, jak se říká, zaopatřiti. Ale syn, když ho otec ra
dostmi a přijemnostmi světskými zasypal, pravil sám k sobě:
»Světský život jest příjemným a krásným, ale svádí, a da
leko lepší nauky slyším v kostele nežli v domě otce svého. Tam
volá a zve mne Ježíš Kristus k věčnému životu, tu však, ve
světě, zvou k rozkoším a hříšným radovánkám, jež brzo pomi
nou. 'Pravi opět Pán: Kdo vůli Boží plní, věčně zůstává; proto,
I—lonorate,vzhůru, pospěš! abys vyvázl z osidel toho nebepeč
ného světalc A on šel a stal se — mnichem.

Drazí v Kristu! Vím, co asi při tom myslíte. Pravíte sami
u sebe: »To bylo krásně a zbožně jednáno, ale my to přece ne
můžeme učiniti.c A přece, pravím vám, i vy to může te uči
niti. Neopouštějte světa tělem, ale opusťte jej srdcem; tak
abyste při svých časných obchodech a pracích a dovolených ra
dovánkách více u Boha svými myšlenkami dlcli, nežli u té po
zemské hroudy. A když si tak budete počínati —- opustili jste
svět. A je to něco nemožného?

To jsou tedy, nejmilejší! ty užitečné nauky, jež jsem v dneš—
ním_ nedělním evangeliu vyhledal a vám přednesl. Nepřeji si
nic jiného, nežli aby zrnka ta ujala se v srdcích vašich a užitek
přinesla stonásobný. Amen. Alois Koudelka, farář v Nikolčicichna Mor.

Svátek svatých apoštolů Petra a Pavla.

Jak svatá Církev povstala.
,'l'y jsi Petr, a na té skále vzdělám
Církev svou a brány pekelné ji ne
přemohou < Sv. Mat. lo, 19

Nejmilejší, slavíme dnes památku knížat apoštolských, sva
tého Petra a Pavla; slavíme památku světců vznešených, jichžto
činnost přinesla křesťanství požehnané ovoce; slavíme památku
mučenníků, z jejichžto krve strom víry Kristovy bujně se zaze
lenal. A s památkou těchto vyvolenců Božích slavíme l památku
založení Církve Kristovy.

Co pak je to Církev Kristova? To je veliká rodina, jejížto
viditelným otcem jest svatý Otec a neviditelným Sám Kristus Pán.
Od onoho okamžiku kdy Kristus Petrovi ona slova promluvil,
uplynulo 18 set let; a hle, jaké proměny povstaly na zemi. Co
se tu vše změnilo a vystřídalo! Národové zanikli, trůny se se
suly, země nové vznikly a zašly, říše byly smeteny; není místa
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na celé zeměkouli, které by zubu času nepodlehlo. Ale jen jeden
ústav zbyl, který tyto změny vlastníma očima pozoroval, který
viděl počátek'a konec všech říši, který přetrval řadů panovníků
všech _zemí; a tento ústav slove Církev katolická.

Ctyřikráte učinil duch lidský útok na tuto budovu, ale po
každé malomocně musil odstoupiti. Základy Církve zůstaly ne
otřeseny, protože stavitel její byl Sám Kristus. ,

O, podivuhodná, tajemná moc drží Církev Petrovu! 0, po
divuhodné a tajemné prostředky, kterými se rozšiřovala! Povstala
z ničeho, neměla prostředků, nic lidského v sobě, co by ji udržeti
mohlo »—a přece to zrno horčičné rostlo — rozpínalo větve své,
pod nímž synové tohoto světa pokoje dosahuji.

Dnes, nejmilejší, hodlám s pomocí Boží vylíčiti, jak Církev
naše povstala, a ztoho poznáte jasně, že musí býti ta pravá
Církev Kristova.

Slyšte mne pozorně ve jménu Páně.

Pojednání.
]edenkráte promluvil Kristus: »Když budu ukřižován, po

táhnu všecko k sobě.<< Podivná to řeč, skoro nerozumná, posu
zujeme-li s lidského stanoviska — ale pravdivá.

Dejme tomu, nejmilejší, někdo by k vám přišel a děl by
chladnokrevně: »Až budu jako sprostý zločinec popraven, potom
mne bude celý svět vzývatix S jakým úsměškem, s jakým poli
továním bychom tuto řeč přijali! Ale kdybychom skutečně po
popravě vlastníma očima známky toho spatřovali a to bez všeliké
pomoci, bez všelikých úskoků — tu bychom jistě s prorokem
zvolali: »To jest dilo'božskéla

A nyní pojďte se mnou tam nad řeku Tiberu ku věčnému
městu.

Dva chudí poutníci kráčejí do města je to mistr se svým
učenníkem. Chudí, neznali v umělosti a moudrosti světské, vchá
zejí mlčky do města. Důležité to musí býti zajisté myšlénky, které
zabývají'staršího. Kráčí sehnutý, a jen někdy pohlédne vzhůru
ohnivým zrakem, a každý tento pohled je mu modlitbou o' pomoc
a sílu. Vizte tyto dva chudé židy. je to svatý Petr a učenník
jeho sv. Marek; a skoro v ten samý čas byl sem přiveden k ci
sařskému soudu sv. Pavel.

Aj, podivuhodnou pojal to Petr myšlenku. Neměl nic jiného
tento podivný muž než hůl, o kterou se opíral. Chtěl toto město
proměniti, chtěl. celý pořádek státní, rodinný převrátiti, nábožen
ství dáti, mravnost zavésti, zkrátka chtěl celý nový život přivo—
diti — a to ne tajně jako spiklenci činí, ale před očima světa.
Nebyl to pošetilec? Nebyl to buřič? Ne, to nebylo možná! ]en
kd'yby trochu se jen rozhlédl — ta nádhera, ta síla, ta moc, ta
učenost, to množství mudrců, kněží! A přece bylo tomu tak!

Uplynulo jen několik týdnů, měsíců. Modly pohanské se
třásly, orakula (proroctví) umlkala, kejklíři vidí konec svých pod



—524—

vodů; lid chudý, bohatý, úředníci, vojíni ——vše spěchá na ná
městí, kde poslouchá utajeně cizince, prostého člověka, jak ohnivě
hlásá, že Bůh v nepatrné zemi se zrodil, učil, byl popraven, vstal
z mrtvých a je vyslal, aby lid obrátili. Nechápali toho zprvu,
ale něco v srdcích se jim ozvalo ——myšlénka ——»ano, tak to
je, cítil jsem to častokráte, ale nedovedl jsem to vysloviti . . .:

Kdo trochu jenom v dějinách světa se zná, ví. že pohanství
bylo staré. Počátky jeho ztrácejí se v temnosti časů, ono státy
a rodiny utvořilo. jeho služba byla lákavá. Ono mělo jen na
starosti tělo. Proto strojeny lidu velkolepé slavnosti, hry, tance,
vše, co smysly člověka omamuje. Mělo i své tajnosti, necudné
kněžky . . . . byla to ohromná moc, která lpěla pouze na štěstí
tělesném. Služebníci bohů těchto byli mužové učení, mudrci; žili
také tací, kteří ovšem potají se tomu smáli. Ti nevěřili v nic.
jedněch bylo bohem: pohrdání, druhých rozkoš, třetích pochybo—
vání a pod. . . .

Věru, člověk si to nedovede představiti.
Bylo by to tak, jako kdyby do Paříže jednoho dne, do té

společnosti, do toho města umění a slávy, přišel ze země, jejíž
pouhé jméno vzbuzovalo opovržení, člověk z rodiny řemeslnické,
kterého sami rodáci pronásledovali, a postavil se na rohu ulice
a volal: »Pryč s touto nádherou, ta vás nešlechtí, pryč s vašimi
zvyky, které jsou necudné, pryč svašimi školami, které jsou bez
božné, pryč s tim pořádkem v rodině, který jest nedůstojný.
Vážně žijte, střídmě žijte, krot'te se, trestejte se, nemstěte se,
bohy svrhněte, a tam postavte mého rodáka popraveného, tomu
se klaňte, toho prostelc

Aj, co by ta Paříž konala ——brány blázince zavřely by se
za nebožákem „

A co se dálo v Rímč? Hřmotí zástupy, smějí se zástupy,
domnívají se, že mají před sebou šílence.

Uředník odkládá togu (šat) a jde za tím mužem, manžel
vyhání otrokyně, učenec vážně přemýšlí, vojín objímá barbara —
— — zcela vše převráceno.

Mohl to člověk způsobitL> Ptám se mužů vážných & roz
umných, mohl cizi, neznámý člověk vlastní silou ducha svého ta—
kovou změnu způsobiti? Nikoli. nikoli! Bůh tady konal zázraky.

jen slepec, jen člověk duchem omezený, člověk zavilý této
věčné pravdě odpor by kladl.

jak to smutně z úst takového člověka zní, kdy jme se tu
piti dílo toto, které není dílem člověka, ale Boha Saměho!

Pozorujmc ještě jiný zjev. Toto nové učení bylo podivné;
ono hlásalo dále, že služebníci dobrých i zlých, mírných i tvrdých,
musí poslouchati. Ono chtělo, aby velcí, malí se mrtvili.

jaká byla společnost lidská tenkráte? ——Páni a otroci. již
pouhé jméno otrok vzbuzuje v duši naší bídný obraz, postavu
zmučenou, soucitu hodnou. Pro ně toto učení mnoho lákavého
nemělo. Bohatí, velmožní měli dříve učení toto přijmouti; ale



proč právě tyto bídné postavy je přijaly nejprve? Trápení a jen
trápení slibovalo. je v tom působení lidské? Bůh tady opět pů
sobil. — '

A jaké mělo prostředky křesťanství ke svému šíření?
Rímský stát považoval Krista za ubohého buřiče, za soka

císařova, a proto právem byl potrestán.
Měl zvítěziti ten, který byl prost všech lidských prostředků?

Ten měl zvítězití nad římskými orly, kteří všemi zeměmi vítězně
procházely? '

V pravdě, křesťanství nemělo nic, čím by mohlo se ubránití.
Co mělo proti sobě?
Císařc, který jako hlava pohanství proti němu vykročil;
úř ady, vojevůdce, kteří viděli v novém náboženství pád svůj ,
k n čz e pohanské, kteří takto rodiny své ohroženy měli;
u m ěl c e a ř e m e sl n í ky, kteří z hotovení bohů výdě

lek měli;
b o háče a velmože, kterým křesťanstvíotroky míti

bránilo a je k cudnému životu napomínalo;
kletbu měli proti sobě, vězení, hranice, meče, tygry, lvy

a zástupy pochopů.
Tak vedlo boj ,křcstanství s vězením, vypovězením, mečem,

dravci, mučením, s kněžstvem, mudrci, boháči, uměním. Vše na
světě mělo proti sobě ——samo nemělo ničeho, ani peněz, ani
vojska, ani vlivu — ničeho — jenom Boha. Beze zbraně stálo
.zde, a přece zvítězilo; tak bylo málo lákavé, skoro odporné, a
přece se ten celý oceán zášti, pohrdání, potupy, před mm pokořil.

Kdo chlubiti se má při založení křesťanství? Lidé?
Vzdor všemu dílo toto bylo dokonáno. je to jedině zásluha

Boží, zásluha neviditelné hlavy ——Krista.
Abychom tomu lépe porozuměli, že jediné On zásluhu má

-o založení Církve Své, rozdělme si ony dva proudy. Na jednu
stranu se císaři, magistráty, pochopy, s kněžími, s bohatstvím,
s básníky, pohanství s jeho službami, slavnostmi, divadly, věšt
bami, s jeho vášněmí a s celou soustavou státní a kněžskou, a
přimysleme si k tomu rozmařilost ducha, srdce, umění, které toto
náboženství okrašlovalo. A na druhou stranu dejme křesťanství
samo bez nějakého prostředku, bez vědy, bohatství, bez síly, kře
sťanství vpovstání se služebníky, bohoslužbou, mravoukou, články
víry. Které z těchto dvou bude míti vítězství? Každý jasně po
zná, že pohanství, nebot pohanství bylo jako hora proti písko
vému zrnu. Kdo musil pomoci? Velikost božské všemohoucnosti
a nic jiného. Tak tomu rozum náš _za pravdu dáti musí, a tím
dokazuje, že křesťanství není dílem rozumu lidského, ale Boha
Samého.

A když je dílem Božím, potrvá věčně a když jest ku spáse
naší ustanoveno, musíme Církve sv. poslouchatí.

Kristus Pán praví: »Kdo Církve neuposlechne, budiž jako
pohan a publikánle — t. j. vyloučen jest z díla vykoupení. My
VŠlChnl křtem sv. za údy Církve svaté jsme byli přijati ——nás
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celý život, naše statečnost a vytrvalost jí náleží. Když král jan
Lucemburský dne 24. srpna 1346 pomáhal francouzskému“ králi,
byl obklopen přesilou nepřátel, vedle něho klesal květ rytířstva,
jemu bylo raděno, aby se zachoval. Tu .zvolal: »Toho bohda
nebude, aby král český z boje utíkalla — a jan pod ranami
klesl a zachoval slávu jména českého. A my bychom čest jména
Kristova chtěli poskvrniti? My bychom svatováclavskou víru měli
upřítí? Mějme v paměti, že bez boje není vítězství; i my učiňme
si za heslo: »Toho bohda nebude, aby křesťan z boje utíkallc
Amen. Vinc. Drbohlav, koop. v Loukově.

Svátek navštívení Panny Marie.
(Neděle V. po Sv. Ducha.)

Úcta Mariánská jest oprávněna. *)
»Od této chvíle blahoslaviti mne budou
všichni národové země <

Luk. 1, 48.

Jest jedno jméno, které spojuje v sobě všechny možné slad
kosti, jest jedno jméno, které rozezvučí ty nejvnitřnější struny
našeho srdce. Toto jméno budí v nás živé upomínky na krásné
doby dětské a vhání nám do očí skoro vždy slzy radosti. jméno
to jest: matka. '

A vskutku, drazí křesťané, není na světě nic lepšího, nic
něžnějšího, nic milejšího nad matku. Matka nehledí na obtíže, na
překážky, na strasti, k vůli dítku svému dovede vše podstoupiti
i svůj život obětuje ráda, jen aby dítku svému zabezpečila štěstí.
Neleká se ani nakažlivé nemoci, nebojí se ani hrozné bouře, ne
strachuje se ani smrtonosných kulí v boji . . . .

A přece znám jednu Matku, která jest ještě lepší nad
všechny ostatní matky. Milovala synáčka svého mnohem více
než všechny ostatní, starala se o Něho a trpěla pro Něho ne
konečně více než všecky ostatní.

Vy znáte, drazí v Kristu, vznešenou tu Matku! Vždyť právě
proto sešli jste se dnes sem na toto posvátné místo. abyste ji
uctili. ji blahoslavili zbožnými písněmi a modlitbami. A jako my
tady budeme ji chválit a oslavovat, tak ctí ji celý svět katolický.
Dobře to předpověděla Panna Maria sama v dnešním sv. evan—
geliu řkouc: »Od této chvíle blahoslaviti mne budou všichni ná—
rodové země.: Proroctví to vyplnilo se do slova, ba stalo se ještě
něco víc, že totiž úcta Marianská považuje se nyní za zna—
mení pravého křesťanství.

*) Dle Aug. Montefeltra.
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Úcta Marianská spočívá na dvou věcech, kterých nikdo ne—
popře, nikdo nevyvrátí, totiž na důstojnosti její jako Rodičky
Syna Božího a na její veliké moci, které požívá uBoha mocnou
svou přímluvou. Druhá božská osoba, Syn Boží, aby mohl lidstvo
spasiti, přijal na Sebe člověčenství; chtěje se státi naším bratrem,
narodil se jako jiný člověk 2 ženy, jen že způsobem nadpřiroze
ným, t. j. působením Ducha Sv.

A nyní uvažujme, moji rozmilí! Panna Maria jest ta vyvo
lená mezi ženami. Panna Maria jest ta požehnaná mezi ženami.
Devět měsíců nosila Syna Božího pod svým srdcem, v Betlémě
jej porodila, na svých rukou chovala, a s láskou pěstovala a právě
pro ty své starosti a péče o Syna Božího jest ona — jak to
v písni vyznáváme — po Bohu ta nejprvnější.

Vždyť i zde na světě, stane-li se kdo zvláště proslulým
a získá-li si slavné zásluhy o umění, vědy nebo o vlast, tu také
část jeho slávy přenáší se i na jeho roditelku, na jeho matku.
A vším právem. ,

Ovšem řekne někdo: Vždyť Panna Maria nedala Synu Bo
žímu nic jiného nežli to lidské tělo. A já se ptám: a což jiná
matka dává svému novorozeňátku něco více než jen tělo? Ni
koliv. A přestává proto býti matkou?

Poněvadž tedy Panna Maria je skutečně Matkou Syna Bo
žího, následuje z toho, že ji blahoslaviti a uctívati máme. Nenítu—
řeč o klanění se, neboť jenom Bohu Samému se klaníme, kdežto
svaté a světice uctíváme.
_ Vždyť Pán ježíš Sám ctil Svou matku a pěstouna Svého.

Ctemet' v Písmě svatém, že jim byl poddán a poslušen. A ještě
na kříži pamatoval na ni a postaral se o ni tím, že ji odevzdal
svatému janovi do ochrany. Vším právem můžeme a máme ctíti
Pannu Marii již k vůli jejímu důstojenství jako Matky Boží, ale
za druhé také i pro tu velikou moc, jaké požívá u Boha svou pří
mluvou.

Evangelíci nám katolíkům vyčítají, že prý se modlíme k Panně
Marii, jakoby byla všemohoucí To však není pravda. My víme,
že Panna Maria jest tvor Boží a proto sama ze sebe nezmůže
ničeho, ale Syn Boží a jeji jest všemohoucí. _

Veliká jest zajisté moc toho neb onoho krále pozemského,
ale jistě veliký vliv na jeho srdce má i matka králova. A Maria,
Matka Syna Božího, neměla by míti žádné působnosti u ježiše,
jenž ji vždy tak miloval? Ach, co se to ptám, vždyť přece stále
slyším, co tisícův a milionů poutníků Spěchá na poutní místa Ma—
rianská, kde ona divy tvoří svou přímluvou, kde ona pomáhá
všem v potřebách vezdejších.

Ale protestanté tvrdí dále, že o úctě Marianské v Písmě
svatém není ani zmínky. Však čtěte sami: vevangeliu stoji psáno:
„Anděl řekl Marii: >Zdrávas, milosti plná, Pán s tebou — ——<
Hle! drazí v Kristu! A činíme my snad něco jiného. Avdnešním
sv. evangeliu slyšeli jsme, kterak Alžběta s úžasem volá: »Odkud
mi to, že matka Pána mého přichází ke mně? Požehnaná ty mezi
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ženami a požehnaný plod života tvéholc ——Tak uctivě. tak
zbožně pozdravila Alžběta Pannu Marii! „__ A my bychom tak
činiti nesměli?

A což konečně, když Panna Maria ve svatém nadšení zvo
lala: »Od této chvíle blahoslavenou mne budou nazývati všichni
národové zemělc jest v těchto slovech pro nás nějaký zákaz,
abychom se neopovažovali uctívati Pannu Marii, či spíše vyslo
veno tu přání, aby se úcta Marianská šířilal.>jednajitedy správně
ti, kteří jenom z nenávisti proti víře naší úctu Marianskou za
vrhují a proti ní brojír

Vychloubají se protestanté, že čtou důkladně Písmo svaté.
Kéž by je četli také s chladnou rozvahouf Poznali by, že svaté
evangelium úctu Marianskou nejen nezakazuje, naopak že spíše
k ní vybízí.

Mně se vůbec zdá nemožným, aby někdo dobře znal apevně
věřil všecko o početí Pána ježiše, o jeho narození, 0 obětování
v chrámě jerusalémske'm, o útěku do Egypta a návratu do Na
zareta a pak další události z jeho života, Utrpení a smrti — a při
tom aby žádného ohledu neměl k Rodičcc jeho, Marii! Vždyť
všude, ve všech událostech života ježíšova zaujímá Panna Maria
místo „významné, zcela zvláštní.

(,i nebyla ona ta jediná, která z úst ježíškových zaslechla
slova první u kolébky a pak i poslední slova jeho pod
křížem?

Sama žena ona. která jenom slyšela kázání ježíšovo a ještě
nebyla křesťankou, zvolala: »Blahoslavený život, který tebe nosil
& Pl'Sy, kterých jsi požíval.: Tak smíme i my, křesťané, blaho
slaviti Pannu Marii, a my tím spíše, protože víme, že ten Syn
její jest druhá božská osoba. ,

Vizme dále dějiny Církve Kristovy; všude vidíme, že kře
sťané od prvopočátku Pannu Marii uctívali. již svatí apoštolové
učinili tak ve svém vyznání víry, nebot“ se modlímevapoštolském
vyznání víry: »jenž se počal z Ducha Svatého, narodil sezMarie
Panny.: Dále svatí Otcové církevní ve svých spisech píší o Panně
Marii s největší ucíivostí a láskou.

Když potom Církev mohla se svobodně, bez překážky šířiti,
tu svěrou Kristovou šířila se zároveň i úcta Panny Marie. [ vy,
drazí přátelé, zpíváte ještě s velikou radostí ty písně a chvalo
zpěvy Marianske, které před mnoha sty lety napsali sv. Efrém,
sv. ehoř, sv. Ambrož, sv. František Sal. a j

A zdaž nevíte, že pobratimové vaši, Poláci, zvolili si Pannu
Marii za svou ochranitelku, za svou královnu, zdaž nevíte, že
Portugalové k její úctě-zachovávají v sobotu půst, a že Uhry
& Francie s chloubou se jmenují zemí Marianskou? A je vám
snad neznámo, že ne sta, ne tisíce, ale miliony obrazův, soch,
kapli, oltářův a stkvostných chrámů po celém světě jsou zasvě
ceny úctě Marianské?

Teď vidím, () Panno Maria, že jsi opravdu také královnou
Prorokův! Tys prorokovala: »Od této chvíle blahoslaviti mne
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budou .všichni národové země.: A věru, žádné jiné proroctví ne
splnilo se tak dokonale, tak věrně, jako toto proroctví: »Od této
chvíle . . .:

Nejmilejší! Imy máme toto proroctví Panny Marie vyplniti,
imy máme ji blahoslavit a uctívat. Nuže, učiňmež to, jak to
srdce naše nejlépe dovede— avšak uctivejme Rodičku Boží nejen
slovem, modlitbou a písní, ale i skutkem, následujmež ji v její
ctnostech, zvláště v čistotě, trpělivosti a zbožnosti. Tím staneme
se ji příbuznými. A jako Mana v dnešním svatém evangeliu na
vštívila příbuznou Alžbětu, aby jí v době nemoci vypomohla, tak
navštíví potom Maria i nás, dítky své milené, v dobách nemoci,
nouze a bídy, v dobách pokušení, v dobách starostí a zvláště v té
chvíli, kdy smrt svou kosou zařinčí o tu křehkou naši schránku
tělesnou, kdy oko začne se kaliti, a srdce zastaví tlukot svůj; tu
navštiv nás, svatá Maria, Matko Boží, a pros za nás hříšné v ho
dinu smrti naší abychom pak ten krásný chvalozpěv tvůj: »Ve
lebí duše má HOSpodina!< s tebou zpívati mohli v nebesích!
Amen. Sestavil Jindřich Macoun, kaplan v Turnově.

Svátek sv. Cyrilla a Methoděje.

Pošetílost a nerozum jest, zavrhuje-li někdo víru.
»Tys sláva Jerusaléma, tys radost Israele,
tys čest lidu našeho..

]udit 15, 10.

»Požehnaný jsi Hospodinc Bože otcův našich: — tak mo
dlíme se v církevních hodinkách, kdykol v připomínáme sobě pa
mátku všech svatých českých patronův. »Požehnaný jsi, () Božea —-—
tak voláme -— —— ———

Ano, požehnaný jest Hospodin Bůh náš v milostech, které
milému národu českomoravskému udělil. jestít' krásná ta naše
drahá vlast —- v národní pisni opěvuje se jako pozemský ráj ——
bohatá na vše, co krásného a vznešeného vytvořila příroda iduch
lidský. Vlastenecký Balbín velebí bohatost země české. která
jakoby byla klenotnicí všech zemí. Vroubcna kolem kol věncem
hor, chová u svém nitru drahokamy a stkvosty všeliké ——————
půda její zkypřena pilnou rukou vydává hojnou úrodu.

Neni tudíž divu, že našim otcům dávným se tu zalíbilo,
když do těchto končin přišli, že se tu usadili, že tu své krby
zřídili a svým bůžkům oběti přinášeli.

Zatím vzešlo světu slunce Spravedlnosti, ježíš Kristus, Syn
Boží. To slunce dotklo se svým zlatým paprskem i těch žírných
krajů českomoravských. Přišli z dalných končin po vůli Boží
svatý Cyrill a Methoděj a přinesli nauku Kristovu. A Skřítkové

Rádce duchovní. 34
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a dědkové z rohů světnic ustupovali, aby tam postaven byl
kříž a “vedle něho obraz Rodičky Boží. Na místo posvátných hájů
stavěly se křesťanské kostely. Svatý Cyrill a Methodéj chodili po
vlastech Moravských a Ceských ——mluvili řeči srozumitelnou
k srdcím našich předků ———, napomínali, nabádali »— — a mi
lost Boží účinkovala. (), jakým díkem jsme vám, vy milí naši sv.
patronové, zavázáni! Vy jste zaseli v lidu našem símě svaté víry
křesťanské ——a símě to se ujalo — a mnohonásobný užitek při
neslo. Ze tu ještě jsme, že ještě mluvíme svým milým jazykem
českým, máme co děkovati po Bohu vám, kteří jste světlo víry
křesťanské mezi námi rozžehli. Zanechali jste nám dědictvi vzácné,
jehož vážiti si máme jako zřítelnice oka; toto dědictví jest naše
svatá víra. vy syatí naši patronové, vy jste sláva naší vlasti, vy
jste radost všech Cechů, vy jste čest lidu českého!

Však, bohužel, moji drazí, jak to dnes stím dědictvím
Cyrillo-Methodějským vypadá? Jakéjsou naše poměry náboženské?

Ríká se ——a také mnozí tvrdí, že prý náboženství křesťanské
jest již překonaným stanoviskem; ale ku podivu, ještě nikdy snad
v tomto století se nemluvilo o náboženství tolik, jako za našich
časů. Smutným důkazem toho jsou zjevné urážky náboženství
činěné, jichž dohra, bohužel, tak často nyní končí u soudu. Ana—
mlouvají mnozí, že prý, dokud náboženství vládlo v srdcích lid
ských, byla samá tma ——— zpátečnictví ———samá nevědomóst.
Lidstvo prý bylo v té nevědomosti kněžími udržováno. Ale nyní,
co se hlásá nevěra— -—-bezbožectví, co se namlouvá, že člověk
jest jen dokonalejší_zvíře a nic více -— _ — — tu prý se roz—
svítilo v rozumu. Co náboženství káže, to prý nic není, ale svatá
pravda prý jest, co nevěra, založená na nevěrecké vědě, hlásá.

Takové a podobné řeči slýcháme a čteme nejednou, takové
nauky vrhají se mezi lid, aby prý se osvítil — ——— a člověk by
myslil, že kde ty nauky zavládly, také to nebe na zemi již jest,
ale chyba lávky, právě tam nejvice stesku a nářku.

Moji drazí! Clověku myslícímu naskytuje se tu otázka: Kde
jest pravda? jest pravda na straně nevěry, anebo jest
pravda na straně náboženství? Má pravdu nevěrec
nebo křesťan?Kde jest pravda?

Na tu otázku dnes s pomocí Boží ke cti a chvále svatých
věrozvěstů sv. Cyrilla a Methoděje odpovím.

Pojednání.

Koho pokládáme za nevěrce?
Za nevěrce pokládáme toho, jenž náboženství zavrhuje a to

z dvojípříčiny:buď že pochybuje o pravdě náboženské,
anebože se honosí nevěrou jako důsledkem nějakého
vědeckého badání a náboženství vůbec zavrhuje.
V prvními druhém případě jest nevěra velikou pošetilostí (nechci
říci bláznovstvím) a nikoliv, jak mnozí říkají, známkou moudrosti
a pevného ducha. To také dokáži.
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1. Připusťmenejprve, že nevěrec pochybuje o nábožen
ské pravdč. O člověče! musím takovému říci, kam jsi dal
rozum! Co činíš? Ty pochybuješ, t. j. ty v srdci svém nevíš,
máš-li náboženství uznati za pravdu, anebo máš-li náboženství za—
vrhnouti jako nějaký klam a v této nejistotě, v tomto kolísání
stavíš se na stranu nevěry. to jest na onu stranu, kde jest pro
tebe vše ztraceno, je-li náboženství svatou pravdou. Nebo je-li
náboženství pravdou, pak jest také spravedlivýpBůh, jehož soudu
neunikneš, pak jde o tvou duší, kterou ztratíš nebo získáš pro
věčnost, pak ježíš Kristus jest Syn Boží a jediný prostředník,
skrze Něhož můžeš dosíci milosti, pak jest evangelium zákonem
Božím, dle něhož máš své kroky řídíti, pak jest věčná záhuba
podílem těch, kteří odepřeli sluchu pravdám sv. náboženství. Ano,
nic jistějšího a pevnějšího není než toto, není-li náboženství baj
kou —— —— -——klamem.

A ku podivul
Ty díš — _ nevím — -—jsem v pochybnostech, je-li ná

boženství pravdou, je-li vše tak'pravda, jak se káže; a ač jen po—
chybnosti v srdci svém chováš, prece proti Bohu se stavíš,
přece v odvážnou sázku dáváš spasení své jediné duše, přece
o milost Boží nestojíš, evangelia nedbáš a tak věčné záhubě
kráčíš ,vstříc.

O, prosím vás, může býti většího poblouzení, než jest toto?
Co byste si asi pomyslili o člověku, který by vzáležítostechmno—
hem nepatrnějších, v nebezpečích mnohem menších podobně si
počínal? Na příklad, někdo by se soudil a šlo by o jeho jmění,
o jeho čest, o jeho časný životajemu by bylo lhostejno, jak jeho
věc před soudem dopadne. A když by jej jíní upozornili na hro
zící nebezpečí, pohrdlivě by jen pokrčil rameny. Nedivili byste se
a neřekli: Co se to jen s tím člověkem stalo? Kam dal-rozum?
A myslíte, že méně nerozumným jest ten, kdo opovážlivě vydává
v nebezpečí svoji věčnou budoucnost?

Oč se jedná?
Nejedná se o statek pomíjející, nejedná se o čest tohoto

světa, která jest jako dým, neo časný život, který dnesjest a zítra
není ———-——nikoliv—-———nýbrž jedná se, člověče, o tebe
samého, o tvé tělo, o tvou duši, o tvé štěstí, 0 tvou
naději, o tvé spasení. A ty bys byl lhostejný? Ty bys se
neděsil? Ty bys snad pohrdlivě se usmíval, jako by se jednalo
o věc nepatrnou?

Ale řekni mi: Snad jsi již svým hloubáním dospěl k opač
nému nějakému výsledku, než jak učí náboženství; snad již zcela
jistě víš, co se stane s lepší částí tvého bytí —- — s duší? Bude
soud? Bude trest nějaký? — ————— *

Odpovídáš: Nevím a také se o to nestarám. A kdo by se
o takové věci staral? To .jest slabost ducha! Učenec a veleduch
se o takové věci nestará, ale pochybuje.

A, mojí drazí, takovéhle učení, takovéhle zásady mají býti
moudrostí? Tím nás chtějí ti učenci toho světa zaslepiti? Tím, že

34*
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pyšné nevědomosti své, pokud se týká člověka, jeho původu, jeho
cíle — — dávají jméno filosofie, dávají jméno vědy.> Tito učenci,
pravím, kteří nabádají, aby se meze nebes i hlubiny země vy
zpytovaly, kteří bylinky a červíčky zemské spočítávají, kteří radí,
aby se pilně četly dějiny národů — ——— ale když se ptáme na
věci nás samých se týkající, na věci veledůležité, jako: Odkud ten
svět? Odkud život? jaký cíl člověka? —- — ——odmítají veškeru
odpověď.

Tyto otázky jsou tak důležité, že ode dávna byly jaksi stře—
dem úvah všech národů.

Stavěti na pouhých domněnkách, pochybovati, odmí
tati, hanobiti, ničiti, bořiti -— to ještě nic neznamená — to do
vede i člověk nejobyčejnější.

Ale když již vpochybnostech jsou o věcech nejdůležitějších,
nevědouce sobě rady, když srdce jejich nejistotou kolísá, když
o vzniku života — o životě záhrobním žádného vysvětlení dáti
nemohou, zda by se neslušelo, aby mlčeli? Tak aspoň by bylo
lze je nějak omluviti. Ač o těchto záhadách odhazujíce nábo
ženství ničeho nevědí — ač o svých domněnkách žádné jistoty
nemají — přece se touto svojí nevědomosti vychloubají jako ně
jakou vymožeností vědy, přece tak žijí, jakoby naprostou jistotu
měli — že smrtí se vše končí.

, moji drazí! není-liž to pošetilostí největší, zvláště když
náboženství naše tak jasné světlo vrhá na tyto záhady, že úplně
spokojeni býti můžeme?

2. Ohledněme se již po těch nevěřících, kteří v pýše své
vysoko hlavu nesou a se chlubí: ]á pochybnosti nemám, naopak
já jsem přesvědčen, že náboženství jest krásnou pohádkou. Ta
ková sebevědomá řeč dochází často k našemu sluchu. Uvažme,
co na takové řeči podstatného jest, ano ještě více, připust'me na
okamžik, že přesvědčení bezbožníka (ač veškeré pravděpodobností
se protiví) jest tak pevné, jak udává, aby se ukázalo, že pošeti—
lost jeho tím podivnější jest, a že více ještě jest zaslepen nežli
ten, kdo pochybuje.

A vskutku.
Jakého původu jest toto hluboké a pevné přesvědčení? Jest

snad výsledkem zralého uvážení a hlubokého přemýšlení? Anebo
snad zavrhuje někdo s takovou jistotou a opovržením víru svých
otců, víru všech časů & nevezme si ani tolik píle, aby ji prozkou
mal a poznal? V posledním případě byla by pošetilost nevěrců
až příliš patrna. Neboť, prosím vás, co odporuje zdravému rozumu
více, nežli když někdo s určitostí pevnou zamítá, čeho nezná aneb
čemu nerozumí, poněvadž si nevzal ani tolik píle, aby ty pravdy
seznal v jich obsahu i rozsahu.

A takové pošetilostí — neostýchám se tak tvrditi, dopouští
se za našich časů mnoho nevěrců. A nevyjímám nikoho, ani
těch, kteří přímo naši svatou víru napadají, ani těch, kteří ve
společnostech světských všelijak o víře vtipkují. A třeba i mnohý
ve svém oboru vynikal, přece pokud se týká pravd náboženských,
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ví málo, neřku-li nic. Neboť základy náboženství, kterým se
v mladém věku přiučil, poznenáhlu se mu vytratily z mysli;
v pozdějších letech se nepřičinil, aby pročítal obhájce (apolo—
gety) víry; neotevřel nikdy Písem svatých. Co koran předpisuje,
nebo čemu se v pohanství věřilo, zná lépe než pravdy nábo
ženství křesťanského.

Hleďte, na tak mělkém základě staví mnozí nevěrci nové
doby své domnělé přesvědčení; tupí, čeho neznají, poněvadž jest
to duch času napadati náboženství — — a kdyby netupili nábo
ženství, nebyli by dle světa osvícení. Zeptejte se jich jen, jak
zní ten či onen článek víry? Zdaliž pak vám dají správnou od—
pověd? Zdaliž nezardí se až po uši, nevědouce ani, co nejmenší
dítko ve škole ví a zná?

A přece tupí a hanobí.
Nechť si tedy říká, kdo chce, co chce, já pro svoji osobu

v počínání takových nevěrců nevidím nic jiného, leč bezměrný
nerozum.

Ale namítne někdo z těch mudrců nového věku: »Knězi,
ty nám křivdíš. Dříve jsme zkoumali, než jsme setřásli jho víry.
Cetli jsme, uvažovali jsme; teprve, když jsme seznali klam vašich

nauk, zhostili jsme se jich. Naše přesvědčení jest pevné, poně
vadž spočívá na odůvodněném úsudku a bezpečném poznání.<

Tu bychom tedy měli učenou, dobře promyšlenou bezbož
nost. Budiž!

Podívejme se této nevěrecké bezbožnosti přímo do očí, aby
chom mohli o ní platný konečný úsudek pronésti. Zkoumejme
základy křesťanství na jedné straně a základy nevěry na straně
druhé, pak suďme, kde pravda a kde klam, zda na. straně nábo—
ženství křesťanského anebo na straně nevěry.

Základy každého učení jsou svědectví závažná, proti nimž
rozum nemůže ničeho namítati.

Nuže, jaká jsou svědectví pro náboženství křesťanské a jaká
pro nevěru?

Svědectví pro křesťanskénáboženství jsou vážná, pádná,
nezvratná, kdežto svědectví pro nevěru jsou bezcenná,
povrženíhodná, nicotná.

Zkoumejme nejprve svědectví, mluvící pro křesťanské nábo
ženství.——jsou to především knihy Starého a No
vého Zákona, známé pode jménem >>Písmosvatéc.

Co vznešených myšlének chová v sobě Písmo Starého Zá
kona! jaké poklady poznání a vědomosti! jaká tu vyslovena
hluboká moudrost! Zde dovídáme se o původu světa a pokolení
lidského, o počátku národů; zde jako v prameni svém sbíhají se
všecky přirozené i nadpřirozené, božské i lidské vědomosti. Tři
tisíce let již jest kniha ta vystavena posudku lidskému a mnozí
by rádi nalezli odpor v knize této, ale snaha jejich vždy se roz
tříští o pevnost nejsvětějšího svědectví.

Také někteří myslí, že věda novověká zvláště geologie jest
v odporu s knihou Písem sv., ale nenašli ani jednoho dokladu,
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aby potvrdili svou domněnku. Naopak Písmo sv. poučovalo nás
otom již dávno, k čemu zemězpytci teprve nyní dospěli. Rovněž
i výzkumy starožitností v Egyptě, Arábii, Syrii, Palestině nevy
vratně dokazují pravdivost Písma svatého Starého Zákona.

A co mám říci o Zákoně Novém, o evangeliu božském,
když nejproslulejší nevěrci minulého i našeho století sami dozná
vají, že v něm »spatřuji podivuhodnou vznešenost a svatost, jež
i proti vůli jim k srdci mluvía; když svědčí, že »taková kniha
nemůže býti ani dílem lidskýmřc

Prvé svědectví tedy mluví ve prospěch náboženství. jest to
svědectví Písem svatých.

Druhé svědectví podávají slavní mužové, kteří
zdobení byli pravou věrou v Boha. jsou to mužovécti
hodní, spravedliví, stateční, moudří, jichž příklad svítí budoucím
věkům všem. Znáte je z biblické dějepravy, slýcháte o nich a
vypravujete o nich svým dítkám. — Nade všechny pak vyniká
božský zakladatel víry, ]ežíš Kristus, Syn Boží.
On jest a zůstane nedostižným vzorem po všechny věky, pokud
svět světem bude.

Třetí závažné a pádné svědectví jest těch, které
vyvolil Kristus, aby hlásali nauky jeho. jsou to apo
štolové, mužové, jež obdivovati musíme jak pro jednoduchost
a_upřímnost jejich, tak i pro neohroženost ducha, pro vznešenost
jejich nauk, pro svatost jejich života, pro divy a vítězství nad
celým _světem, jenž náboženstvím Kristovým byl obrozen.

Ctvrté svědectví ve prospěch náboženství vy—
chází od učitelů církevních: Sv. Klement,Cyprián,Am
brož, Augustin, Basilius, Chrysostom, Rehoř Veliký, Tomáš
Akvinský, Ignác z Loyoly, Alfons Maria di Liguori. Nekonečné
bych mluvil, kdybych celou řadu círk. spisovatelů vám jmenoval,
kteří časem i mistem odděleni — ——jedno a totéž učení hlásali
a je proti nepřátelům zbraní rozumu a vědy duchaplně hájili. —
A jděme dále: máme svědectví vyznavačů. t. j. onoho ne'
sčíslného počtu mučenníkův, kteří ve všech dílech světa svůj život,
svoji krev za víru Kristovu obětovali a dosud obětují.

Konečně svědectví času a trvání, t. j., což zvláště
uvážiti dlužno, svědectví všech časů a celé řady věků: čtyřicet
věků před Kristem, kdy lidstvo toužilo po vykoupení a 19 věků
po Kristu, během kterých věků mužové věhlasní, učenci světo
vého jména ——— náboženství Kristovu svědectví vydali.

Aj, moji drazí, jaká to závažná svědectví, jak pádná, jak
nezvratná!

A nyní proberme svědectví, jež podává nevěra. Nazval jsem
ta svědectví bezcenná, povržení hodná, nicotná.

Nejprvé jsou to svědectví bezcenná.
Sotva bychom lámali kOpí pro nevěru, kdybychom dů—

kladně znali její zastánce. A vskutku, čím byli tito slavení mu
žové? Rekne se nám: Byli to slavní & velicí duchové, zvláště
v písemnictví. A v čem se tak vyznamenali? Psali nevěrecké
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básně, napínavé romány a divadelní hry, vynalézali nové filoso
fické soustavy, dle nichž sami nežili, které dnes mnoho hluku na
dělaly a zítra v zapomenutí přišly. Někteří z nich byli přepjatými
a nadutými chvastači a přečasto hanobiteli, jichž nejobyčejnější
zbraní byl zlomyslný vtip a nemístný pošklebek, kteří slávu svou
hledali v tom, že v posměch uváděli, co po všechny časy bylo
lidem draho a vzácno.

Rcete. moji drazí, mohou-li takováto svědectví v záležitosti
tak vážné, jako jest náboženství, do opravdyse bráti? Nejsou-líž
to svědectví bezcennář

Tato svědectví jsou nejen bezcenná, ale i po—
vržení hodná.

Neboť co jest více povrženíhodno než nesvědomitost? A čtěte *
mnohé ty spisy, ta pojednání. Zda se nezhrozíte, jak kazí mravy,
poskvrňují srdce a nepokojem naplňují, jak práci považují za ne
snesitelné břemeno a za jediný cíl pokládají _rozkoš — jídlo —
pití. Dva bratři byli synové jedné matky. Sli do světa. jeden
zůstal věren otcovské víře, druhý nakažen špatnými naukami stal
se ncvěrcem. Bratr křesťan se těšil ze života a byl spokojen, bratr
nevěrec, ač měl stejné příjmy, byl rozervanec — — nešťastný.
já vždycky soudim z výsledku na příčinu. Výsledky nevěreckých
nauk jsou vždy: rozervanost, nespokojenost; nemůže tudiž nevěra
býti principem dobrým nýbrž špatným a ten, kdo ji zastává ašíří,
jakkoliv účinky její zná, jest nesvědomitý.

Suďte tudíž, není-li zavržení hodna?
Než, nechci vás již déle svými vývody unavovati. Pravím

toliko, že svědectví nevěry konečně jest nicotné.
Neboť co jest nicotnějšího než to, co vlastně nic není, anebo co
samo sebe ničí?

Má-li některá sekta vůbec vážnosti poživati, musí se pevně
a stále držeti svých nauk. Sekta nevěrcův ale takových pevných
a stálých nauk nemá. Nevím, zdali by mi mohli uvésti jediný bod,
v němž by učitelové a žáci byli svorni a zdali by mohli
jen jediný článek přednésti, jenž by s vyznáním víry jednoho
každého z nich souhlasil. Nevím, zdali by mi jen dva lidí ze
svého středu pojmenovali, kteří spolu ve všem souhlasí, z nichž
jeden v mnohých článcích právě opak učí, než jak druhý tvrdí.
Není na tom dosti: nevím, zdali by mi jen jediného pojmeno
vali, který by sám sebou souhlasil, který by to, co o jedné knize
tvrdi, v knize druhé nepopíral. Krátce a dobře, v jejich spisech
shledáte chaos (směsici) těch nejrozmanitějších protiv. Domníváte
se snad, že příliš temnou barvou kreslím tento druh nevěrců?
Chraň Bůh! Jen otevřete knihy jcjicha přesvědčíte se, že najedné
stránce jsou hlasatelídeismu (t.j. že jest jakási nejvyšší bytost) —
a na jiné stránce bytost Boží vůbec popírají.

Zde takoví učenci tvrdí, že svět povstal sám sebou, jinde, že
jest jen hmota a síla. Tu velebí bůžky pohanské, tam přednost
dávají křesťanství. Nyní vynášejí na Výsost ctnost, pak horlí pro
rozkoš a hřích. Jednou zastávají se práv lidských, po druhé radí
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k samovraždě. Neřekl-liž jsem tudíž dobře, že ve spisech jejich
jest chaos (směsice) nejrozmanitějších protiv? A dokázáno-li jest,
že ani stálé nauky ani pevných zásad nemají, pak musíte se mnou
souhlasiti, že závažnost těch nauk a zásad jest nicotná a na
váhu rozumupoložená nic neváží.

Ano, moji drazí, nikdy nebylo nicotnějších a bezcennějších
svědectví podáno, než jako sekta nevěrců podává, a právem tudíž
soudlme,žejestto nejvyšší stupeň nerozumu, dává-liněkdo
přednost takovým svědectvím před vážným, pádným a nezvrat
ným svědectvím, jež mluví ve prospěch náboženství.

* *

Končím své kázaní a volám k vám, milým křesťanům:
O.křestané, (3 lidé! chraň vás Bůh, abyste se takového nerozumu
dopustili, že byste bud pochybovali o náboženských pravdách,
anebo že byste je docela poplrali! Slyšeli jste, jak bezcenná, za
vržení hodná a nicotná jsou svědectví nevěry, jak vážná, pádná
a nezvratná jsou svědectví víry. Když budete čísti — anebo sly—
šeti, že nevěrec tupí víru, že popírá duši, Boha, věčnost, že jest
to jedno, koná-li člověk dobré nebo nekoná, aj, moji drazí, pevně
s_tůjte ve svém náboženském přesvědčení. Nedejte se zviklatil
Casy jsou zlé, ale budeme-li svorni a pevni, kdož co zmůže proti
nám? Svatí věrozvěstové Cyrilla Methoděj zanechali nám dědictví
svaté víry —-—a my bychom se toho dědictví zřekli k vůli něko
lika lidem, kteří víru i mravy otecké zaprodali? Nikdy! Nikdy!

Svatí Cyrille a Methoději, prvoučitelé předků našich, buďte
pamětlivi svého dědictví a orodujte za dobrý český lideechách
a na Moravě, aby se nezpronevěřil víře vámi hlásané. Amen.

Dr. Josef Burian.

Neděle VI. po Sv. Duchu.

O almužně.

»Lítost mám nad zástupem.<
Mar. 8, 2.

Bůh jest nejvýš dobrotiv. Ve své nezměrné lásce pečuje
o všecky tvory, lidem i zvířatům dává všecko, čeho k zachování
tělesného života potřebují. O dobrotivosti Boží přesvědčují se
celí národové ijednotlivci. Národ israelský zakoušel nesčetná
dobrodiní od Hospodina Boha svého, apřece častokráte Jemu byl
nevděčen; neuznával dobroty lásky Boží. Proto i mnohými tresty
stíhán býval. Až náš božský Spasitel na svět přišel, ten nás Boha
Otce znáti naučil. Ukázala se milost Boha, Spasitele našeho.
A ten když po světě chodil, každým krokem zůstavil stopy
dobroty a lásky Své. »Chodiltě dobře číně.: (Pertransiit bene
faciendo.) I dnešní sv. evangelium podává nám toho důkaz.
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Byltě se Spasitelem mnohý zástup, a neměli, co by jedli. A hle
Pán se nad nimi ustrnul: »Lítost mám nad zástupem,x pravil a na
sytil je zázračně. Tím ovšem dokázal Svou všemohoucnost a takto
potvrdil Božství Své; spolu pak i nám krásný příklad zůstavil,
abychom imy se smilovali nad trpícím bližním a hleděli mu
přispěti v bídě jeho. ——To činiti jsme, nejmilejší, také povinni,
a sice:

a) jako lidé;
b) tím více jako křesťané.

A ten bude obsah dnešní mé řeči. — Poslyšte měl

Pojednání.
a) Pán Bůh nás obdařil statky časnými. Ovšem jednomu

více poskytl, druhému méně. jak ve Své moudrosti nezpytatelné
za nejlepší uznal. Těchto statků máme a smíme užívati jako darů
Božích pro sebe sice, ale i také pro své bližní. Na tomto světě,
jak každému povědomo, jsme toliko poutníci, jako pohostinu.
Po uplynutí krátké pouti pozemské putujeme do věčnosti, kde
jest naše pravá vlast. Země tato jest toliko obydlím přípravy
pro stánky věčné, zde si máme nashromážditi zásluh pro život
věčný. Nemáme zde místa zůstávajícího, trvalého, jsme zde do
časnými hosty. A jako host nemá práva na statky hostilelc svého,
podobně imy na statky Bohem nám propůjčené, ano toliko
zapůjčené.

Prorok Isaiáš pěkně praví 5, 8.: »Běda, kteří připojujete
dům k domu a pole s polem spojujete až ku konci místa: zdali
budete bydliti, vy sami, uprostřed zeměP< — Bůh, moji drazí,
stvořil svět ku prospěchu a radosti všech lidí. Proto náš básník
těší člověka chudého takto: »Nenaříkej v své chudosti, jak bys
jen své vady zřel, že ti Tvůrce v nemilosti, statků zemských
odepřela Onen ptáček pěje pro bohaté jako pro tebe, ono kvítí
vůni dýše pro bohaté jako pro tebe. A jako Bůh všem rozdává,
všechněm přeje, tak i my jsme povinni ztoho, co nám zbývá,
udíleti nuzným bratřím. Sv. Pavel píše II. Kor. 8, 14 : »V nynějším
čase zpomoziž vaše hojnost jejich chudobě, aby i jejich hojnost
vaší chudobě byla ku pomoci, aby jakž psáno jest: kdo mnoho
nasbíral, neměl hojnosti, a kdo málo, (aby) neměl nedostatku..

Ze povinni jsme nuzným přispívati, velí již soucit lidský,
pobádá soucit čili lidskost, jež má útrpnost s každou bídou,
s každým bolem. Nesmíte tudiž zapomínati nikdy, že vše, co
máme, jest darem z nejštědřejší ruky Páně. Sv. Augustin uvádí
ve věci této Hospodina takto mluvícího: »Stvořil jsem tě, ó člověče;
že žiješ, mně máš děkovati; co máš, dal jsem tobě já. Proto jsem
ti více udělil, abys i ty z toho uštědřiti mohl chudému; nedal
jsem to chudému, abych tebe zkusil.<<

A moudrý Sirach 4, 12. takto praví: »Synu, v almužně
chudého nezklamávej a očí svých neodvracuj od chudého, duší
hladovou nepohrdej, a nepopouzej chudého v nouzi jehoc »Nechaf
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pomní boháči,<< volá svatý Řehoř, »že nejsou pány, alebrž jen
správci časných statků; mají tudíž v pokoře rozdávati.c

K udílení almužny, ku zpomáhání nuzným již cit lidský,
srdce naše nás pobádá. Tim více však jsme povinni dobrodiní
prokazovati

b) jako křesťané.
Křesťanské učení praví nám, že máme jmění své Bohu dáti,

chceme-lije užitečně vynakládati. »Chceš-li dokonalým býti, pravil
Spasitel ku mládenci, jdi, rozdej statky své, a pojď a mne následujn

Kolik svatých a světic Božích uposlechlo slov těchto, šli
a rozdali vše a žili jako žebráci v bíděa nedostatku! Tak zejména
sv. Aleš, druhdy syn bohatého kupce, jako žebrák žil nepoznán
v domě otcovském v malinké komůrce pod schody. Sv. František
z Assisi, jehož členové řádu »Františkánh isem zavítají, aby
almužny sbírali, z nichž živi jsou, ano i jiné chudé vyživují a za
své dobrodince se modlívaji denně, rozdal všecko i Šat svůj, aby
tím důvěrněji se modlil: Otče náš.

Vězte, moji drazí, že cokoliv udělíte nuznému, Bohu jste
dali, jak Sám Spasitel nás učí: »Pokud jste to učinili jednomu
z bratří těchto mých nejmenších, mnějste to učinili.: Mar. 25, 40.
V tom smyslu krásně praví sv. Augustin: »Bůh chtěl v chudých
lačnětí, protože má své bohatství v nebi. Což se rozmýslíš, člověče,
jinému člověku něco poskytnouti, věda, že všecko Pánu dáváš,
co udílíš bližnímu? Jen tomu navracuješ, od něhož si přijala
»Chudý vztahuje ruku a Kristus přijímá almužnm, píševsv. jan
Zlatoústý. jestit ruka nuzného pokladnici Kristovou.c Zalmista
Páně, ž. 75, 12 pěje takto: »Sliby čiňte a plňte Hospodinu, Bohu
svému všickni, kteří vůkol něho jste, a přinášíte dary Hroznémux
A kterak možno přinášeti Bohu dary? Sv. Ambrož odpovídá:
»Dejte je Bohu v osobě chudého.a Bohatství, statky nemohou
lépe býti uloženy a zúročeny, leč dělíme-li se o ně :; chudými.
Tytě přinášejí zisk a úrok stonásobný. To dokazuje kniha pří
sloví 11, 24. Tam čteme: »Jedni udělují vlastních věcí a bohatší
bývají, jiní mocně berou cizí věci a vždycky v nouzi jsou.<< ——

Mnohý člověk nastřádá si jmění a tu si připouští starost,
kterak by je nejlépe využitkoval, zúročil, uložil. Nikdo nemůže
bezpečněji a na větší úroky uložiti svou jistinu neb kapitál, leč
udělí-li z něho chudým, jak Písmo svaté dí: »Na úrok půjčuje
Hospodinu, kdo se smilovává nad chudým.<

U Pána Boha uložený kapitál bude prospěšnější než u lidí;
dávamet tomu, jenž dosti bohat jest, aby nám nahradil, dáváme
mu, co on nám uštědřil. Za dar nepatrný Jemu podaný Sám se
nám podává. Kdo tedy z lásky k Bohu dobře činí, takřka sám
si Boha od Něho Samého kupuje ]ináče ti, bratře v Kristu, statky
neprospěji, ale naopak, přečasto bývají ku škodě a záhubě, ne
užíváme-li jich k tomu, k čemu nám jich propůjčil Pán.

Než, pomyslí si mnohý: což mám tedy všecko rozdat a žíti
i s rodinou vnouzi achudobě? ——Ne tak, milená duše křesťanská!
Pečovati o své stáří, aneb pro případ nemoci, starati se o své
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domácí, rodinu, jest tvou povinností; avšak z nadbytku možno
uštědřiti tobě. Starý Tobiáš pravil k synu svému: »Synu můj,
chudý sice, ale počestný život vedeme. A proto, máš-li mnoho,
dávej mnoho, máš-li málo, i z toho rád uděluj chudším.: A to
slovo platí i nám všem a každému dle jeho poměru a možnosti.

Od přílišné péče o věci časné varuje Pán ježiš slovy: »Patřte
na kvíti polní a na ptactvo nebeské, jak Bůh je odívá a živí.“

Bůh by mohl každého člověka obživiti a vyživiti bez přispění
lidí jiných, ale řídí to tak velemoudře, že chudým dává příležitost
ku trpělivosti v snášení běd a nedostatků, zámožným pak příležitost
ku získání zásluh z milosrdenství a útrpnosti a dobročinění chudým.

*

Poznali jsme, že chudým dobře činiti máme z útrpného
srdce, jako lide', tím více pak jako křesťané.

Vidíme-li zástup nuzných, volejme se Spasitelem: »Lítost
mám nad zástupemh a čiňme jim dle sil svých dobře jako lidé
a jako křesťané; vždyť blahoslavení milosrdní, oni milosrdenství
dojdou. A blahoslavený, kterýž nad nuzným &chudým rozpominá
se: »V den zlý vysvobodí jej Hospodina ž. 40, 1. A nemáš—li
statků, měj soucit, měj srdce utrpné. Zvláště těch buďme pamětlivi,
kdož se ostýchají prositi za almužnu. Před Bohem jsme všickni
rovni, všickni prosícími žebráky: »Chléb náš vezdejší dej nám
dnes.: A prosíce buďme jisti, že obržíme od Toho, jenž dosti
bohat jest, a nás obdaří zde i jednou na věčnosti statky nehy
noucími. Amen. Josef Baar, bisk. notář a farář v Putimi.

Neděle VII. po Sv. Duchu.

Jak sobě počínají falešní a jak dobří proroci.
>Varujte se falešných prorokůh

Mat. 7, 15.

Pokolení lidské odpadnuvši od Boha po čtyři tisíce let če
kalo na Mesiáše a mezi dobou tou bylo mu snášeti pohromy
všeho druhu; neboť jednak úpěli lidé v porobě hříchu, jednak
byli od ďábla a jeho družiny utiskováni. Poroba hříchu měla Za
následek, že člověčenstvo čím dále, tím více klesalo ve vědo
mostech náboženských, až někteří národové upadli v úplné mo
dlářství.

Mezi všemi národy starého věku nejšťastnějším byl národ
israelský; neboť on byl od Hospodina k tomu ustanoven, aby
zachovával učení zákona Božího v neporušenosti. Avšak Israelité
žijíce uprostřed národů modloslužbě oddaných a jsouce od nich
takořka obklíčeni velmi často odvrátili se od Hospodina a chtěli
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'po příkladě sousedů svých modlám obětovati. Z té příčiny po—
sílal Hospodin ob čas Israelítům muže Duchem Svatým osvícené
a pro pravdu učení Božího nadšené, které proroky nazýváme,
a tito svatí mužové, proroci Starého Zákona, napomínali lid israel
ský ku službě l—lospodinově a usilovali oto, aby Israelité se
svými pohanskými sousedy nevcházeli v žádné užší spojení, pro
tože dobře prozírali, že důvěrné obcování Israelitů s pohany bylo
by velmi škodlivé a pro lid vyvolený nebezpečné, poněvadž snadno
mohli by býti svedení k pohanským nepravostem. A dokavade
Israelité řídili se slovy poslů Božích, dotud dobře se jim vedlo,
jelikož Bůh všemohoucí uštědřoval jim Svého požehnání a oni
každodenně přijímali hojnost milostí ze štědré ruky Páně.

Než, rozmilí křesťané, ne zřídka se stávalo, že přicházeli také
mužové k národu vyvolenému za tím účelem, aby je od poznání
pravého Boha odvedli a naučili je neřestem, kterým jen pohané
hovělí. To byli tak zvaní falešní proroci, poněvadž v nekalém
úmyslu přicházeli vysláni jsouce od knížete temnosti, jenž se
snaží bez ustání světlo pravého učení udusiti a tmu říše své roz
šiřovati. Proto bylo hlavní úlohou pravých proroků, aby falešné
učení potírali a lid napomínali, aby nevěřil lichotivým slovům tak
zvaných falešných proroků. Jako proroci ze Starého Zákona bez
ustání na Boha ukazovali a před falešnými proroky vystříhali,
tak i Kristus Pán radil lidem. aby měli se na pozoru před li
chými řečmi pochlebníků, jak toho důkazem jsou slova jeho:
»Pílně se varujte falešných prorokůla Pán ježíš dobře znamenal,
že bude Jemu a jeho svatému učení odpíráno. Ta výstraha Syna
Božího platí také nám; neboť, dopřejeme—lí sluchu falešným pro
rokům, tož budeme v nebezpečí, abychom odvrátili se od pra
vého Boha.

l nastává otázka, jak možno zbavítí se takových samozvanců,
když málo kdo jest s to, aby falešné proroky od pravých roze
znával. Ale nejmilejší, falešní proroci snadno poznání býti mohou;
vždyť Kristus Pán (» nich praví: »Po ovoci jejich poznáte je.<
Ano, po ovoci poznáme je; nebot“ celé jejich chování a počínání
zřejmě ukazuje, že z Boha nejsou a proto učení jejich není také
pravé a ku spasení našemu potřebné.

Abys tedy, drahá duše křesťanská, poznala, po čem poznati
možno dobré a po čem proroky falešné, proto o tom dnešního
dne rozjímatí budeme.

Pojednání
1. Jako malé dítko poznává svou matku, a jako člověk po

znává svého přítele, tak také snadno poznáme ony falešné pro—
roky, před nímíž nás varuje Kristus Pán řka: »Varujte se falešných
prorolcůla Tyto falešné proroky, drazí přátelé, poznáte zjednání
jejich; nebot“ oni

a) přicházejí k vám jako dobří přátelé plni jsouce úlisnosti
a hlásají takové učení, které se nikterak nesrovnává se zákonem
Božím. První věcí, kterou falešní proroci hlásají, jest lichocení;
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vždyť přicházejí, aby vás svedli do propasti hříchu a do víru
nevěry a proto lichotí a pochlebují na všemožný způsob a běda
tomu, kdo jim uvěřil.

Nejhorší věcí jest pochlebnictví a toho právě užívají falešní
proroci vědouce, že tím mnoho lidí na svou stranu dostanou, po
něvadž většina smrtelníků k tomu náchylná jest, aby přijala z úst
pochlebníkových chválu mnohdy i nezaslouženou. Tito falešní
proroci tak prohnaní jsou a znají povahu lidskou dokonale a tudíž
vědí, na kterou slabou stránku lidskou uhoditi mají. A jak zku—
šenost dokazuje, málo jenom jest těch, kteří dovedou se povznésti
a hned poznávají nekalé úmysly pochlebníků Pochlebníků za
každé doby hojnost byla; ale také u pravých a moudrých lidí
nebyli v žádné úctě a vážnosti. Ano, každý falešný prorok, jenž
jest zároveň pochlebníkem, zasluhuje, aby potrestán byl trestem
náležitým. Tak dočítáme se ve Skutcích apoštolských, že anděl
Páně na rozkaz Hospodinův porazil lid, jenž pochleboval Hero
desovi. A v pravdě pochlebenství bylo vždy zavrhováno & ne
zřídka se stávalo, že mnohý člověk odsoudil veřejně pochlebnictví.
Tak vypravuje se o císaři Karlu V., že nerad slyšel, když chválou
obsypáván byl, jak důkazem jest ta událost, že jmenovaný císař
ubíraje se jednoho času do Paříže, byl velmi pochlebnou řečí
uvítán, ve které skoro z každého slova nesmírná vyznívala chvála.
Proto umínil si císař, že pochlebného řečníka veřejně zahanbí, což
učinil slovy: »Vzácnou jest mi náklonnost krále vašeho; ale tvá
řeč mne pamatuje, ne jaký jsem, nýbrž jaký býti mám.

Zde tedy, moji drazí, patrně vidíte, že člověk ten, který
k nám přichází a nám lichotí, není pravým přítelem, nýbrž pro
rokem falešným, před nímž slušno na pozoru se míti, jak nás
k tomu dobře vybízejí slova Syna Božího: »Pilně se varujte fa
lešných prorokůlc A v skutku všichni hodní křesťané o to se
přičiňovali, aby neupadli do tenat podobných lidiček. Tak svatý
Ignác, mučenník Páně, velice se měl na pozoru před pochlebnými
proroky a aby jim nikdy sluchu nedopřál, sám sebe takto na
pomínal: »Abych v tom, co Bohu náleží, věrný byl nalezen,
musím se těch chrániti, kteří mně všetečně pochlebují; neboť kteří
mne chválí, ti mne bičují.<

Ano, tito pochlební proroci bičují pravé křesťany, poněvadž
nejprve k nim přicházejí pod rouškou pochlebenství, aby pak
snadno mohli

b) lež, neprávo a hříchy roztrušovati a nezkušený lid na
bezcestí svésti Pozastavte se, drazí posluchači, jen na krátkou
dobu a vizte ty falešné proroky a ku své vlastní bolesti zvíte, že
jsou proroci a hlasatelové nevěry. Mnozí z těch falešných proroků
rozšiřují nebezpečné učení říkajíce: »Není Boha. Všechno to jest
příroda; příroda jest váš Bůh.:

Tak sobě tedy počínají tito osvětáři, a proto nedivme se, že
mnohý člověk, jemuž dříve bylo pochlebováno, dá se strhnouti
do hluboké propasti nevěry, aby v Boha nevěřil, ale jenom v pří
rodu. Kdyby mnohý takto svedený člověk pozoroval svým roz
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umem tuto Boží přírodu, zajisté k jinému by přišel přesvěd—
čení. Každý rozumný člověk vida krásný parní stroj, ví, a o tom
přesvědčen jest, že stroj ten není sám od sebe, nýbrž že musí
někdo býti, kdo ten stroj zhotovil A tak se má věc i s tou pří
rodou a s tou nevěrou novověkých pantheistů. Když člověk, jehož
srdce není doposud zkaženo, stojí uprostřed—přírody a pozoruje
v ní, jak vše krásně zařízeno jest; když vidí, jak hvězdy nebeské
pohybují se podle věčných zákonů přírodních ve svých drahách,
jak časové navzájem se střídají, zajisté v srdci jeho musí se
zroditi myšlénka, že jest nějaká bytost, která tak krásně zákony
v přírodě ustanovila. Ano, drahý křesťane, taková bytost také
skutečně jest, která celý svět stvořila; jest to neskončená bytost
Boží, jest to trojjediný Bůh, jenž jest Stvořitelem nebe a země.
A proto pošetilou jest řeč těch falešných proroků; neboť lidé ti
mají bláznivé myšlenky a zcela vhodně tedy praví žalmista Páně:
»Blázen pravi v srdci svém: Není Boha.“ [ před těmito hla—
sateli nevěry varuje nás laskavé srdce Spasitelovo slovy: »Pilně
se varujte falešných prorokůlx

,c) Než na tom není dosti. '/,a našich dob ještě jiní vyvstá
vají falešní svůdcové lidu říkajicc: »My věříme v Boha; ale na
tom nic nezáleží, zdali jste katolickými křesťany nebo pohany;
dostačí pro každého člověka víra, jaká chce <

Hle, tito falešní proroci vynášejí za své učení nebezpečnou
zásadu: »Víra jako víra.a A bohužel, že mnoho nezkušenců sedne
na lep takovým prorokům v tom domnění, že zadost učinili svým
povinnostem, jen když mají nějakou víru. Avšak, drazí křesťané,
uvažujte () tom a poznáte, že slova taková nanejvýš jsou neroz
umna a že zroditi se mohou jenom v hlavě blázna. jsem jist, že
byste se vysmáli člověku a že byste ho do blázince poslati chtěli,
kdyby vám dokazoval,že zlatoahlínajednojest, anebo kdyby chtěl
přesvědčovati, z'e drahocenný diamant a černý uhel jedné a téže
ceny jsou. Zajisté, že by každý smál se takové pošetilosti a litoval
by takového člověka, že minul se zdravým rozumem. A přece
nikdo nesměje se pošetilé řeči: »Víra jako víra.: I táži se, proč
první při rovnání přijmouti nechcete a s druhým rádi se chlubíte;
ano mnohý domýšlí se, Bůh ví, jak moudrý kousek nevyvedl,
když nerozumné pronesl: »Víra jako víra.<

Než dobře vím, proč mnozí lidé tak činí. Pravá a samo—
spasitelná víra Kristova nezdá se jim po chuti, poněvadž jim
ukládá, aby nábožně žili, přikázaní Boží svědomitě plnili a občas
také nějakou újmu si učinili. To takoví nešlechetníci také vědí;
ale toho nečiníce bojí se, že za svůj nekřesťanský život pokáráni
budou a snadina věčnosti propadnou trestům pekelným. Aejhle,
tu přichází falešný prorok & svým: »Víra jako víra: zbaví hříš
níka strachu a bázně a hříšník bývá tomu rád, že nepravost jeho
jest omluvena. Ale jaká jest omluva? Taková omluva nic nepo
máhá, poněvadž nešťastník podobný dává se oklamati bez
cenným leskem pozlátka, aby ještě hlouběji poklesl ve své ne
pravosti.
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dl Konečně falešní proroci ještě jinou věc hlásají a ta jest,
že vás učí nevážiti si Církve svaté a ostatních ústavů církevních;
nebot oni k vám přicházejí říkajíce: »Církev svatá není pravou
a neomylnou učitelkou národů; kněžstvo v Církvi není kněžstvem
apoštolským.: A řeč taková, jak jest snadno pochopitelno, mno—
hým se líbí a ti pak zásady podobného druhu berou za bernou
minci domnívajíce se. že to musí pravdou býti, jelikož to slyšeli
od učeného pána. nebo že to četli v dobré knize.

Ach, drazí posluchači. kdyby mnohý z vás stále pamatoval
na slova, která od Samého Spasitele svatému Petru promluvena
byla: »Ty jsi Petr, na té skále vzděláni Církev svou a brány pe
kelné jí nepřemohou,—z<pak by zcela určitě jinak mluvil a věděl
by, že Církev svatá jest pravou nevěstou Syna Božího, jenž ji
ustanovil za rozdavatelku milostí nebeských. Milý bratře, vzpomeň
sobě, že Pán ježíš vyvolil si dvanáctero apoštolů a dal jim Svůj
trojí úřad, aby dílo jeho dále ku prospěchu věřících vykonávali
a uvažuj, že tentýž Spasitel řekl knížeti apoštolskému: »Tobě dám
klíče království nebeského a cožkoli bys svázal na zemi, bude
svázáno i na nebi, a což bys koli rozvázal na zemi, bude roz
vázáno i na nebi,a a pak již věřití budeš, že kněžstvo katolické
jest kněžsvem apoštolským od Sat-ného Krista Pána ustanoveným.

e) Mimo to falešní proroci nejen že zkázonosné učení roz—
šiřují, nýbrž oni také svým životem dávají špatný příklad, jelikož
přicházejí k vám v rouše beránčím, ale dáme-li si dobrý pozor
na život jejich, poznáme hned, že jsou to uvnitř vlci hltaví. »Po
ovoci jejich poznáte je,a praví Spasitel naša tím dává nám dobrou
radu, jak možno poznati falešné proroky; nebo jako zlý strom
poznává se po zlém ovoci, a jako jedovatou bylinu poznáváme
z plodu jejího. tak i nepravého & falešného proroka můžete podle
toho poznati, jaksi počíná, jaký žije život. A těch a podobných
lžiproroků, nejmilejší, varujte se vždycky a nedopřávejte jim sluchu
pamatujíce na výslovný rozkaz Páně: »Pilně se varujte falešných
prorokůla

l—lle,tak viděli jsme, jak sobě vedou podvodní hlasatelové
nevěry, jimž plným právem přináleží pojmenování falešných pro
roků. Avšak nyní obrátíme zraky své, abychom poznali, jak sobě
zase počínají proroci praví.

2. Bůh ve Své nevyzpytatelné moudrosti sesílal hned
v Starém Zákoně proroky a učitele zjeveného náboženství a ne
přestává tak až doposud činiti. Tito mužové naplnění byli Duchem
Svatým, a proto učení jejich bylo a jest i nyní pro nás velmi
prospěšné; neboť Hospodin svěřil jim poklad veškerých milostí
nebeských a tito poslové Boží přicházejíce k nám ve jménu Páně
mají zcela jiné chování, které úplně rozdílno jest od proroků
falešných; jelikož:

a: oni nepřícházejí k nám, aby nám lichotili a pochlebovali,
nýbrž aby nám pravdu bez obalu pověděli. A všechno, co oni
hlásali, jest. svatou pravdou, nebo pozorujeme—likteréhokoli pro
roka a učitele zákona, u každého spatříme, že prázden jsa
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všeho lichocení přívětivě, ale také přísně hlásal to, co jemu
Hospodin v ústa vložil a při tom neohlížel se ani na osobu
lidskou. Ano, zdá se mi, jakoby proroci již napřed byli znali
napomenutí, které udělil svatý Pavel svému žáku Timotheovi:
»Kaž slovo, nabízej vhod i nevhod; tresci, pros, žehři ve vší
trpělivosti & učení; neboť bude čas. kdežto lidé zdravého učení
nesnesou, ale podle svých žádostí obírati si budou učitelů, co by
uším jejich lehtali, a od pravdy zajisté sluch odvrátí, obrátí se
pak k smyšlénkám.c

b) Praví proroci a učitelové od Boha vyslaní jako za dob
dřívějších, tak i za dob našich povstávají proti falešným prorokům,
aby jejich bludné a nesmyslné učení z kořene vyvrátili a do srdcí
lidských zasadili _učenípravé, učení takové, které dí: »jest jenom
jeden Bůh ve třech osobách, jenž tento svět netoliko stvořil, nýbrž
také řídí a zachovává.< Takový asi jest obsah učení, které praví
poslové z rozkazu Božího lidem zvěstovali a doposud zvěstují.

Slyšte tedy, moji drazí, proroci Duchem Svatým nadšení
uvádějí smrtelné tvory do přírody Boží a ukazují jim na ty krásy
přírodní, ukazují na kvítí polní. jak ve své kráse spanilé jest, uka
zup 1 na ptactvo nebeské, jak ani neseje, ani neshromažduje do
stodol a přece jak dobrotivá ruka Páně obživuje je. Způsobem
takovým učíme se znáti přírodu jakožto dílo rukou Božích a ne
jako Boha Samého. Praví vyslanci Boží navádějí nás k tomu, aby—
chom nezbožňovali mrtvou hmotu, mrtvou přírodu, ale Samého
Tvůrce této přírody, Všemohoucího Pána, Stvořitele nebe i země.
A proto nedívme se, že korunovaný prorok ze Starého Zákona
vybízí nás, abychom v přírodě oslavovali mocného Tvůrce všeho
míra slovy: »I'Iospodinovať jest země i plnost její; okršlek země
i všichni, kteříž přebývají na něm. Neb on nad mořem založil jej
a nad řekami připravil jej.<l

c) Nad to praví proroci svým hlasem napomínají křesťany,
aby vážili si svého náboženství, které je může šťastnými učiniti
a jednou do nebeských radostí přivésti; nebot“ všichni proroci
bez rozdílu ukazovali na Krista Pána, jakožto pravého Boha ajedi
ného zakladatele Církve Své, která jako pevná hráz jsouc na skále
vystavěna, chrání dítek svých od veškerého úrazu duševního.
Kristus Pán byl jejich jediným cílem a proto snažili se svou horli
vostí celé pokolení lidské na Krista připraviti, poněvadž dobře
věděli, že jenom v Kristu ježiši lze nalézti spasení, a že Církev
svatá ve svém ncomylném učení bude mocnou a pravou učitel
kou národů, které v náhradu za proroky bude dáno apoštolské
kněžstvo.

d,) Ejhle, milení přátelé, tak vypadají praví proroci, kteří
z vůle Boží konají úlohu svou. Ajelikož účeljejich šlechetný jest,
proto také šlechetně žili, aby nám dali dobrý příklad. Celý život
proroků pravých jasně ukazuje, že z úst jejich svatá, nebeská
vycházela pravda; vždyt“ skrze ústa jejich mluvil Sám Bůh, jenž
řeči jejich spolu velikými a četnými divy a zázraky potvrzoval.
Slovem: tito poslové Boží, kteří zasluhují pravého jména dobrých
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proroků, vedli v pravdě život ctnostný, život svatý a tak nám
v plném rozsahu ukázali, jak krásno a spasítelno jest Bohu
sloužiti.

Ach, v Kristu shromáždění přátelé, za dob našich svět
hemží se jen falešnými prorokyazdá se, jakoby ďábel vyslal celá
vojska a nesčíslné řady těchto podvodníků, aby rozsévali mezi
člověčenstvo símč nevěry a nepokojů. Dnešního dne viděli jste,
jak sobě nešlechetnící tito počínají a proto na nás jest, abychom
se jich varovali a nikdy jím sluchu nedopřálí. K tomu nás vybí
zejí slova pravých poslů Božích. k tomu nás vybízí ístarosto naše
spasení, k tomu nabádá nás Sám ježíš Kristus: »Pilně se varujte
falešných proroků!

Nuže tedy, slyšte svého Spasitele, Pána našeho, a podle slov
jeho se zachovejte, abyste nejsouce svedení od zlých proroků,
dospěli po šťastné pouti pozemské do nebeských radostí. Amen.

P. Bernard Brand, 0. S. A.

Neděle Vlll. po Sv. Duchu.

Jeden hřích plodí mnoho jiných hříchů.
»Co učiním, neboť pán můj odnímá
ode mne vladařství Pc

Lukáš 16, 3.

Podobenství, kteréž vypravuje Pán ježíš v dnešním svatém
evangeliu, kárá, milí křesťané, nasi lehkomyslnost. jak často říká
váme, když zhřešíme: »jednou zhřešíti — co na tom? Chyba člo
věkem vládnelc Ale tak bychom mluvítí neměli. Vladař v dnešním
svatém evangeliu měl zprvu také jenom jednu chybu, tu totiž, že
promrhal statek svého pána. Tato však nepravost zplodila časem
svým i jiné hříchy. Pán vypověděl vladaře pro jeho rozmařilost
ze služby, on pak počal přemýšleti, jak se nyní uživí. »Co učinímřc
pravil sám u sebe. »nebot' pán můj odnímá ode mne vladařstvířc
A tu se ukázalo na něm několik nechvalných vlastností. Ukázala
se na něm lenost; neboť řekl:v »Kopatí nemohu.< Ukázala se na
něm hrdost; neboť pravil: »Zebratí se stydím.: Ukázala se na
něm lstivost; neboť zavolal rychle služebníky pána svého a pře
mluvil je, aby přepsali své dlužní úpisy na menší obnosy, čímž si
chtěl získati přízeň jejich pro budoucnost. Hle, co všecko pošlo
z rozmařilosti tohoto vladaře! jak zavede člověka jediný hřích,
když mu hned z počátku neodporuje! jeden hřích plodí
mnoho jiných hříchů.

Dejž Bůh, aby nás učinila tato pravda opati-nými! já vám
ji vyložim v tomto svatém rozjímání ve jménu Páně.

:!: *

Rádce duchovní. 35
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Pojednání.
Jeden hřích plodí mnoho jiných hříchů. Tato pravda jest

patrna každému, kdo jen poněkud přemýšlí.
Rcete sami, nejmilejší, co pak nás zdržuje od hříchů? Není—li

pravda, že jest to strach svědomí, že jest to bázeň Boží a Jeho
trestající spravedlnosti? Svědomí mluví v srdci našem: »Totojest
hřích. toto se protivuje Bohu, toto Bůh trestá; varuj se, bys Boha
neurazil a hněvu Jeho na sebe neuvalilla Co se stane, neuposlech
neme-li tohoto hlasu Božího hned při prvním lákání ke hříchu?
Poslechneme ho snad podruhé, potřetí, podesáté? Sotva. Hlas
svědomí bude se ozývati v nás vždy slaběji, & bázně Boží bude
ubývati v nás každým hříšným pádem. »Nebo který řekl ne
sesmilníš,a svědčí svatý apoštol Jakub 2, 11., »řekl také nepo
kradeš.a Jestliže kdo Boha se nebojí a smilní, bude se báti Boha,
když ho uchvátí žádost “bližního zabiti? Jestliže kdo Boha se ne
bojí a krade, bude si co dělati ze lži? Nikoliv; bázeň Boží ozýva
jící se ve svědomí jest mocnou hrází proti všelikému hříchu;
jakmile se protrhne tato hráz, rozvodní se v srdci lidském vše—
liká hříšná neřest.

Na jedné hoře v jižní Africe ukáže se mnohdy při nejkrás—
nějším počasí nepatrný mráček. Jak ho lidé spatří, hledí se hned
zachrániti. Neboť takový mráček rozšíří se obyčejně s takovou
prudkostí, že za několik hodin potáhne se obloha kolkolem mraky,
a burácí tak strašná vichřice, že i nejsilnější kmeny vyvrací a po
cestné, kteří se opozdili a na zem nelehnou, do propasti sráží. —
Podobně, drazí v Kristu, povstává v srdci lidském z malé hříšně
náklonnosti, poddáš-li se jí dobrovolně, nepravost, kteráž tě uvrhne
časem svým v propast mravnéi věčné zkázy. K čemu se odvážíš
poprvé jaksi kradmo a potají, s jakousi úzkostí a nedůvěrou, to
činíš snad již podruhé veřejně a směle a potřetí snad již chlubně
a okázale. Zlé zlému ruku podává. Jakmile podáš ďáblu prst, chce
míti hped celou ruku.

Ci není tomu tak. bratři nejmilejší? Král David oddal se
jednou nečinnosti. Nečinnost byla příčinou, že se oddal hodování.
Po hodech vznikla v srdci králově chlípná žádost, žádost tato
zplodila cizoložství, a cizoložství svedlo krále k tomu, že dal
Uriáše, muže svedené ženy, zabiti.—Král Achab záviděl sousedu
Nabothovi jeho krásnou vinici. Ze závistipošla žádost cizího statku.
Tato hříšná žádost byla příčinou, že Achab dle rady své nešle
chetné ženy Jezabely nevinného Nabotha dal ukamenovati avinici
jeho sobě přivlastnil. ——Apoštol Jidáš zadal své srdce lakomství,
lakomství pak zaslepilo ho tou měrou, že se neostýchal ze spo—
lečné pokladnice krásti a Spasitele svého za třicet stříbrných pro
dati. A tento hřích uvedl Jidáše na cestu zoufalství a sebevraždy.
——Apoštol Petr zapřel svého Spasitele; za prvním zapřením přišlo
v patách druhé a třetí.

Podobné příklady podává nám i život každodenní. Dítě
vezme něco rodičům, aby nevěděli, dostane od nich domluvu
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a řekne: »Nevzal jsem niec; _ku krádeži přidá lež. Ospalý neb
dovádivý pasák pustí dobytek do obilí; aby odvrátil od sebe
podezření, udá jiného za škůdce a způsobí tak zlou vůli v sou
sedstvu. Lehkomyslný jinoch ztráví jediný večer při pití a hře,
a po nedlouhém čase jest z něho prostopášník, který práce se
štítí, rodiče okrádá, v opilství a v jiných neřestech sóbě libuje.
Ach! jako při dešti kapka za kapkou padá, až země hluboko se
napojí vláhou: tak chodívá hřích za hříchem, až posléze celé srdce
hříšným napojí se jedem. Pročež dí právem mudřec starozákonní:
»Nepravostí vlastní jímají bezbožného, a provazy hříchů svých
svázán bývá.: Přísl. 5, 22.

* * *

Nejmilejší! Ze jeden hřích plodí mnoho jiných hříchů, jest
pravda, o níž nelze pochybovati. Pravdu tuto dokázal jsem vám
dnes z rozumu i ze zkušenosti. jediná věc zdržuje nás od hříchu:
strach svědomí. Nedbáme-li tohoto varovného hlasu poprvé, zemdlí
a oslábne při dalších pokušeních a umožní nové hříchy. To nám
ukazují příklady z dějin i z každodenního života

Tomu—litak, musíme se chrániti hned prvního hříchu Staré
pořekadlo latinské praví: »Počátkům odporuj; pozdě chystá se
léka A naše přísloví dí: »Kdo chce hada umořiti, po hlavě ho
musí bitím Pročež nebuďme lenivi v ranních a večerních modlit—
bách a nebudeme pohrdati mší svatou, slovem Božím, svatými
svátostmi. Odvraťme se rychle od nečistých myšlenek a neupad
neme tak snadno v nečisté žádostí a skutky. Nebuďme závistivi
a lakotni a neprohřešíme se proti cizímu majetku a právu. Va—
rujme se nespravedlnosti a nebudeme ponoukáni ku přelhávání
bližního. Slovem mějme se na pozoru před prvním hříchem a
ubránime se mnoha jiným hříchům.

Co však máme činiti, byli.-li jsme tak nešťastni, že jsme se
poskvrnili větším neb menším počtem hříchů? jest-li pak možno,
abychom se jestě vzpamatovali a navrátili na cestu spravedlnosti;>
O ano, jest to možno, uchopíme-lise všech k tomu vedoucích pro—
středků. Varujme se blízké příležitosti, osob, věcí a míst, které
byly příčinou našeho pádu; neboť čím' kdo zachází, tím i schází.
Plňme. věrně své povinnosti křesťanské i povinnosti svého stavu,
zvykejme dobrému, & zlé na mysl nepřijde. Konečně prosme
úpěnlivě Boha, aby vlil v mysli naše ducha dobrého a pomohl
nám svou milostí proti viditelným i neviditelným nepřátelům
našim. Rceme s Církví svatou: »Uděl nám, prosíme Pane, daru
poznati a plniti, což jest pravého, abychom, jelikož nemůžeme
býti bez tebe, podle tebe žítí mohlia Amen. KlementMarkrab.

“M*—

35*
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Řeči příležitostné.

Kázání primiční. *)

Význam vénečku na kalichu při mši svaté kněze
novosvěceného.

>Ale i to učiniš, aby mi na kněžství
posvěcení byli.< 2. Mojž. 29, 1.

Tak řekl Hospodin Bůh Mojžíšovi, když ustanovil, jakým
řádem jemu služby Boží se konati mají. Nařídil, aby Aron za
velekněze byl posvěcen: Mojžíš musil jej obléci do zvláštních
rouch drahocenných; na hlavu dal jemu zlatou náčelenku, na prsa
drahocennou ozdobu, pomazal jej olejem a oběť zvláštní za Arona
obětoval. Tak Pán Bůh Sám nařídil, aby ukázal vznešenost vele
kněze starozákonního, a přece kněžství Starého Zákona bylo jen
obrazem kněžství novozákonního. Velekněz předobrazoval Pána
ježíše, kněze na věky, který Sám jednou krvavě se za lidi obě
toval & Své kněžstvo ustanovil, které oběť jeho na věky opakuje
způsobem nekrvavým. Pro kněze Své ustanovil Pán ježíš svátost
svěcení kněžstva, ve které Své kněze On Sám posvěcuje a Svou moc
duchovní jim dává. jak daleko vznešenější jest tedy kněžstvo
Nového Zákona!

A my, drazí v Kristu, právě jsme se sešli, abychom přítomni
byli první mši svaté kněze, jenž před několika dny z rukou jeho
Milosti pana biskupa svátost svěcení kněžstva přijal, a dnes po
prve koná svůj úřad kněžský, poprve obětuje Bohu všemohoucímu.

Má to pro vás, drazí vKristu, zvláštní význam! Velebný Pán
jest vaším rodákem, mezi vámi vyrostl, tady v tomto kostele byl
pokřtěn, tady šel poprve ke sv. zpovědi, tam před oltářem Matky
Boží poprve přijal tělo Páně, 5 tohoto posvátného místa jako
bohoslovec poprve kázal, a nyní mezi vámi první mši sv. Bohu
všemohoucímu přináší. A proto také vy okázali jste, jak si toho
vážíte, proto v takovém průvodč jste dovedli ho na toto po
svátné místo, proto tak četně jste se sešli. — A nyní mně při
padla úloha, abych promluvil k vám, vy mé drahé duše, mé bý
valé ovečky, kterým jsem dříve sloužil, abych tady oslavil tuto
důležitou chvíli. A o čem mluviti mám? Hle, drazí v Kristu,
to malé děvčátko, ta družička milá přinesla velebnému pánu vě
neček. Ten věneček při mši svaté dá se mu na kalich. jest to
starý zvyk. A to proto se zachovává, že ten věneček při první
mši svaté připomíná novosvěccnci celý kněžský život, vznešenost,

*) Veleb. pánu janu Noskoviz DolníKalné, novosvěcenci, k jeho první
mši svaté věnuje Frant. Wolf, kaplan v jaroměři.
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utrpení, odměnu kněžskou. A to budiž předmětem slavnostní
řeči mé!

Pane ježiši Kriste, Veleknězí a Mistře náš, který Sám jsi se
za nás obětoval, a každodenně za nás se obětuješ, osvěť mysl mou!

Pojednání.

I.

Ten věneček při mši svaté na kalich velebnému pánu daný
připomíná celý život kněžský!

a) Když Pán ježíš při poslední večeři umyl nohy sv. apošto
lům, proměnil chléb vtělo a víno vkrev Svou, a řekl: »To čiňte
na mou památkuh Těmi slovy ustanovil je knězi Zákona No
vého, těmi slovy jim a jejich nástupcům udělil moc, aby promě
ňovali chléb a víno v jeho tělo a krev. Když tedy kněz kato—
lický opakuje při mši sv. ta slova zázračná, stává se z chleba a
vína tělo a krev Ježíše Krista. To Pán ježíš opouští trůn Svůj
v nebesích na pravici Boha Otec a snižuje se, aby pod způso—
bami chleba a vína na oltáři se obětoval. O, jak veliký to zázrak!
Sv. Alfons napsal, že je to hrozné tajemství, tajemstvi nejsvětější
Svátosti oltářní, že s hrůzou přistupuje k oltáři, aby sloužil mši
svatou. Ba, veliká je to moc, kterou kněz přijal ve svátosti svě—
cení. moc nad tělem Pána a Spasitele našeho ježíše Krista! Ke
slovu kněze všemohoucí Bůh Otec, na jehož vůli všecko závisí,
kterého neustále chválí andělé, jemuž jásá hvězda jitřní, jemuž
klani se panstva nebeská, před kterým třesou se mocnosti ne
beské, který pohlíží na zemi a otřásá jí, který zázraky Sám činí,
ten Sám tak vznešený, nekonečný, nejsladšího Syna Svého od
kládá & do rukou knězových vkládá, propouští H0 5 Výsosti
nebes a v prsty knězovy spouští. (Sv. Bernard.) jako na začátku
světa řekl Pán Bůh: »Buď světlola a stalo se_světlo, zázrak slo
vem Božím se stal, tak při mši svaté zázraky se opakují: slovem
knězovým z moci ježíše Krista obdržené ve svěcení kněžstva se
dějí zázraky, že proměňuje se chléb a víno v tělo a krev ježíše
Krista! Kdo druhdy má takovou moc na světě? Kdo vyrovná
se knězi katolickému? Nikdo! Kdyby andělé a svatí, a sama
Královna nebeská totéž chtěla učiniti, nemůže. poněvadž Ježíš
Kristus moc k tomu dal jenom kněžím katolickým!

b) Moc nad Svým tělem vlastním dal Pán ježíš Svým kně
žím, aby do skonání světa opakovali tu krvavou oběť, kterou na
kříži On Sám- za lidi přinesl, aby sloužili mši sv., ale také aby
nasycovali tělem Páně duše věřících k životu věčnému. Neboť
Sám Pán ježíš řekl: »Nebudete-li jisti těla Syna člověka a píti
jeho krve, nebudete v sobě míti života.c Tělem Svým sytí tedy
Pán ]ežíš duše naše k životu věčnému. Ale aby tělo Páně slou—
žilo duši k životu věčnému, musí býti duše naše čistá. Sám Pán
ježíš to ukázal při poslední večeři. Než podal sv. apoštolům Své
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tělo a krev Svou, umyl jim nohy. a sv. Petrovi, který v pokoře
své nechtěl si dáti nohy mýti, řekl: »Neumyji-li tobě nohy, ne—
budež míti se mnou podílu v mém královstvía Obmyl je, očistil,
aby hodně přijali Jeho svaté tělo. Tak i my, než přijmeme svaté
tělo Páně, musíme býti čistí, nesmíme býti poskvrněni hříchem.
A kdo nám očistí duši od hříchů, kdo jest ten, jenž může odpu
stiti, než Bůh všemohoucí Sám! Ano, jedině On Sám, ale z moci
Boha Všemohoucího Ježíše Krista odpustiti může hříchy katolický
kněz. Tu moc dal Pán Ježíš Svým kněžím, když po Svém vzkříšení
se jim zjevil a řekl: »Přijměte Ducha Svat. Komukolí odpustíte
hříchy, odpouštějí se jim, komukoli zadržite, zadržány,jsou.c —
Slovy těmi ustanovil —kněze za soudce, který má rozhodnouti,
komu má odpustiti a komu odpuštění zadržeti, a pak to odpu—
štění dává kněz sám z moci Ježíše Krista, takže na místě Božím
kněz sám hříchy odpouští. Není to tedy nějaké ohlášení, ozná
mení, že když hříchů svých kajicník lituje, že mu je Pán Bůh
odpouští; kněz jako soudce na místě Boha Živého sám rozhoduje,
zda kajicník zaslouží odpuštění a pak na místě Božím je dává!

Hříchem člověk odloučil se od Boha, hoden je zavržení, a
hle, kněz mocným slovem svým z hříšníka činí svatého, smiřuje
člověka s Bohem, otvírá bránu nebeskou, duše slovem knězovým
stává se spravedlivou, dochází milosti posvěcující! Drazí v Kristu,
uvažte, jak nesmírná to moc, jak vznešeným tímto právě stal se
úřad kněžský! Nikdo _na světě nemá této moci; králové a kní
žata, chtějí—lidojíti spásy duše své, musí přijíti k neurozenému,
chudému knězi, & jeho slovem ti velcí, vznešení, před kterými se
klaní svět, dosahují smíření s Bohem, odpuštění hříchů. Drazí
v Kristu, není—litato vznešená moc korunou, korunou, která pře
výší vznešenosti svou korunu královskou? Ano, kněz katolický
je králem, králem duchovním.

c) A tu korunu královskou. to království duchovní připo
míná právě ten věneček, který vám, velebný pane, přináší dru
žička na kalich k první mši svaté! Vás Pán Ježíš učinil králem
duchovním. Když z rukou Jeho Milosti p. biskupa přijal jste
svěcení, dal vám Pán Ježíš moc nad tělem Svým, a moci té po
užijete nyní při mši svaté, dal vám Pán Ježíš moc odpouštěti
hřích .

yStal jste se králem duchovním. Korunoval vás Pán Ježíš.
Velikou důstojnost máte. A ten věneček, který vám ji připomíná,
uchovejte si na památku. Kdykoli naň pohlédnete, vzpomeňte
si na svou vznešenost, na to, k čemu vás povolal Pán Ježiš, ke
království duchovnímu! A jako král duchovní máte moc, které
se nedostalo ani Seraňnům nebeským, které se nedostalo ani
Matce Boží!

Nuže, za to věrným buďte Mistru svému, Ježíši Kristu, věr
ným Mu buďte, abyste Mu byl podobným nejen mocí, ale i ží
votem, životem velkým ve svátosti, velkým v utrpení a v sná
šení! A to vám opět připomíná ten věneček, který vám družička
přinesla.
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a) Za onoho času přistoupila k Pánu Ježíši matka synů Ze
bedeových, Salomé, klanějíc se Jemu a prosíc něco od Nčho. Ve
své upřímné lásce mateřské prosila od Pána Ježíše, aby udělal,
by její synové v Jeho království seděli jeden na pravici a druhý
na levici, aby tedy u Pána Ježíše byli první. A Pán Ježíš odpo
věděl: »Nevíte, zač prosíte! Můžete-lí píti kalich, který píti budu?:
Oni odpověděli: »Můžeme.: Dí jím Pán Ježíš: »Kalich můj za
jisté píti budete. ..c Kalich, který pil Pán Ježíš, musí píti učen
nící Pána Ježíše, Sám Pán Ježíš jim to řekl; kněží Ježíše Krista
musí píti kalich utrpení! Kněz pije z kalicha utrpení, kněz trpí
jako trpěl Pán Ježíš. Pán Ježíš trpěl s těmi, ku kterým přišel,
trpěl za ně, a trpěl od nich, a právě tak trpí kněz.

1. Pán Ježíš poručil knězi. aby posluhoval nemocným. Svatý
apoštol Jakub to napsal: »Stůně-lí kdo z vás, povolcj k sobě kněží
Církvea . . At nemoc jakákoliv, ať všickni od nemocného ode
jdou, kněze Svého Pán Ježíš posílá, aby k nemocnému přišel, aby
jej potěšil, aby mu dal odpuštění hříchů, aby nasytil jej tělem
Páně, aby mu polehčil vbolestech posledním pomazáním. A kněz,
když jde, on má také srdce, on cítí tu bolest, kterou vidí u nemoc
ného. Akdyž vidíumírati otce četné rodiny, neb matku opouštěti
děti své, zdaž tu knězi nekrvácí srdce? Na rtech má slova útěchy,
na rtech má slova života věčného, těší, útěchu dodává, sílí slovem
Božím, aby v zármutku neklesali, ale v srdci má zármutek nad
jejich strasti, v srdci má bol. Tu těší se sám vzpomínkou na
“mistra svého Ježíše Krista: »Jako Ty, Pane Ježíši, trpěl jsi s námi
bolesti, tak já trpím s těmi, které jsi mi svěřil!<<

2. Pán Ježíš také řekl: »Učte všecky národy, učte je zacho
vávati, co jsem přikázal vámx Svěří! kněžím slovo Boží, aby jim
poučovali lidi, aby je vedli k zachovávání zákona Božího! A jak
rád káže kněz slovo Boží, jak rád horlí pro čest a slávu Boží,
jen když vidí, že símě slova Božího přínáší užitek. Ale tu často
se stává, že přijde nepřítel člověk, rozse'vá símě nepravosti, símě
hříchu, ty drahé duše odvádí od Pána Ježíše, dává na pospas
ďáblu, vede je do zavržení věčného. A co tu zbývá knězi než bo
jovati, a kněz bojuje slovem Božím; kněz hlásá slovo Boží, volá,
prosí, zapřísahá, aby odvrátil od cesty bludné, a tu nepřítel člo
věk hanou, pomluvou, na cti utrháním, urážkami splácí knězi,
raní jej do duše! Knězi srdce krvácí, jako bojovníku, když ránu
v bOJÍ obdrží, ale tu těší jej vzpomínka na Mistra jeho: »Jako
Tys, Pane Ježíši, trpěl za nás, tak já trpím za ty, kterým jsi
mne poslalh
. 3. O, jak rád to trpí, jen když vidí, že ty duše, za které
bojuje, jdou s ním, že netrpí nadarmo, že má jeho utrpení ovoce.
Ano, i tu kněz bývá podoben Pánu Ježíši. Pán Ježíš byl ukřižo
ván od těch, ke kterým přišel, a tak i kněz trpí často od svých.
Jeho vlastní postaví se proti němu, jeho vlastní nejdou s ním..
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A kdo dovede si to představiti, jak smutno je vsrdci kněze, když
to se mu stane. Ti, které on miluje, ti postaví se proti němu,
spojí se s člověkem nepřítelem, ovce bijí svého pastýře! Trnovou
korunu staví na hlavu knězi!

Ano, tu trnovou korunu, velebný pane, kterou korunovali
vlastní rodáci Pána ]ežíše, tu trnovou korunu, kterou kněz ve
svém životě cítívá tak často na srdci svém, tu trnovou korunu
připomíná vám ten věneček, který vám přinesla družička na ka
lich. Velebný pane, Pán ježiš vás udělal králem. Král musí do
boje za své poddané. I vy tedy musíte do boje! V boji teče
krev. Musí téci také krev srdce vašeho. O, buďte statečným!
Pán ježíš trpěl, trpte také! Ale nebojte se. V boji bude vás
siliti Pán ]ežíš. V boji bude vás provázeti modlitba vašeho otce
i vaší matky.

K vám obracím se, otče a matko! Vy jste dali syna svého
Pánu Ježíši! A jako korunovali Pána Ježíše, i vám vašeho syn:-t
budou korunovati utrpením! Váš syn jde do boje, modlete se,
aby v boji nepadl; modlete se za něho, aby Pán Ježíš jej sílil,
aby zvítězil váš syn; modlete se, aby milost Boží provázela va
šeho syna vživotě kněžském. Proste za něho Královnu nebeskou!
Jako ona obětovala Syna svého Pánu Bohu a viděla ['Io trpěti.
tak i vy jste totéž učinili; proste ji, aby ona se za vaše dítě
přimlouvala u Pána Boha, aby vítězně bojoval, a po boji byl
korunován korunou slávy!

bi A tu korunu slávy, korunu odměny života věčného, tu
připomíná ten věneček na kalichu při první mši svaté. Za všecky
nás umřel Pán ježíš, všem nám zasloužil život věčný. Všickni
tedy můžeme dojíti spásy. jeden každý však mzdu obdrží podle
vlastní své práce.

Uvažte pak, jak velikou odměnu si vydobude věrný kněz,
který poctivě pracuje na vinici Páně, věrný pastýř, který za ovce
své bojuje, za ovečky své sebe nasazuje. O, veliká to odměna!
Každý člověk. když žije křesťansky spravedlivě, a plní povinnosti
svého stavu, sám si vydobývá spásy duše své, a ty dobré skutky
přičítají se jemu. Ale kněz, když horlivě plní povinnosti stavu svého,
nedobývá pouze sobě spásy, ale plněním povinností svých vede
ke spáse jiné, a tak ze skutků dobrých, které jiní udělali, má též
zásluhu. Dvojí odměny si tedy vydobývá. Uvažte, jak veliká
pak býti musí! Proto svatý Pavel na konci svého života s ra
dostí řekl: „Dobrý boj jsem bojoval, víru jsem zachoval, a
tedy určena jest mi koruna spravedlnosti, kterou mi dá Pán můj
spravedlivý.<

Korunu života věčného připomíná ten věneček, který jsi
přinesla, ty malá družičko, velebnému pánu na kalich! Ty ve
své dětské mysli nedovedeš si ani představiti, jak veliký význam
má ten malý věneček, který máš v rukou svých! Modli se, pros
Pána ]ežíše, aby velebný pán šťastně bojoval a korunou slávy
byl ozdoben!
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Závěn

A ještě jednou obracím se k vám, velebný pane! Vy
přistoupíte poprve k oltáři Božímu, abyste poprve přinesl oběť
nejsvětější, na kalich vám položíme malý věneček, avšak on vám
připomíná celý váš život: vaši korunu královskou, vaši korunu
trnovou a korunu života věčného.

Stal jste se knězem! A já vím, jak rád jste si volí! stav
kněžský. Mne jste se ptal na radu, než jste se rozhodl žádati
do semináře, a proto vím,. s jak čistým úmyslem jste se rozhodl.
Vy jste obětoval srdce své Pánu ježíši, a Pán ]ežiš vám za to
dá Své požehnání, budete šťasten a spokojen. A nyní, když při
stoupíte k oltáři, tu jako vděčný syn vzpomeňte na otce a matku
svou, vzpomeňte na sestry a své veškeré přátelstvo. Vzpomeňte
potom na příznivce svého, zdejšího veled. pana faráře, vzpomeňte
nás všech spolubratří. kteří vás k oltáři doprovázíme. Vaším
zbožným modlitbám všecky přítomné, celou kolaturu zdejší po—
roučím!

A na konec co jiného mi zbývá, než abych poprosil také
vás, vy duše dobré, abyste spojili s modlitbami velebného pána
i vy modlitby své! Modlete se za něho! Pane ]ežíši Kriste, vele—
knězi věčný, hle opět nový kněz Tvůj přistupuje k oltáři, aby
Tvé tělo a Tvou krev Bohu všemohoucímu za oběť přinesl. Sil
jej milostí Svou, aby korunu důstojnosti své nesl k Tvé slávě,
korunu utrpení ke své vlastní spáse, a uděl mu korunu života
věčného! Amen. Fr. Wolf, kaplan v Jaroměři.

Slavnostní řeč při kněžských druhotinách

vldp. Františka Čermáka, bisk. vikáře pardubického,
osobního děkana a faráře v Ostřetínéř')

»Syn zajisté člověka . . . . odplati jed—
nomu každému podle skutků jeho.<

Mat. 16, 27.

Drazí přátelé! Milí katolíci! Významnou slavnost slavíme dnes
v úhledné svatyňce vaší. Jest tomu dnes právě 50 let, co vznešený
kmet a milený pastýř váš jako novosvčcený kněz poprve k oltáři
přistoupil a obětoval přesvatou oběť mševsvaté. Co tenkráte asi
tanulo na mysli knězi nadějeplnému? —-Sirý svět otevíral se mu,
svět plný nepřátel Krista, ,víry, Církve. Ale otevíral se mu i svět
plný duší nesmrtelných. O, jaká mohla býti jiná prosba při prvé
oběti mše sv. našeho vldp. jubilára než prosba za posilu v boji,

*) Dne 28. září 1897
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za sílu v práci spásonosne'. A prosbu tu jistě vyslyšel Hos
podin!

Již 50 let uplynulo od oné chvíle. Bujarý kněz stal se za
50 let kmetem stříbrovlasým, stal se bojovníkem sešedivělým,
stal se pracovníkem na vinici Páně výtečným. Co bojů podstoupil
za Krista, za víru, za Církev — a zůstal vždy vítězem! Co prací
podstoupil, aby spasil duší nesmrtelných zástupy nesmírné! Proto
dnes, když po 501etém boji a po ŠOleté práci opět k oltáři
přistupuje jako kněz-jubilant, radostně může otevříti knihu mešní
(missa'l) a zvučným hlasem, přede vším světem, bez obavy může
vysloviti slova dnešního evangelia svátečního: »Syn zajisté člo
věka . .. odplatí jednomu každému podle skutků jeho.: Mat. 16, 27.

A ptáte se snad, drazí křesťané, na skutky, za kteréž dnes
hojně odplaty přejeme vznešenému jubiláru? Znáte je všichni,
konal je před vámi a pro vás. jsou to:

1. skutky, k nimž vede úřad učitelský; jsou to
2.skutky, k nimž vede úřad kněžský, jsou to konečně
3. skutky, k nimž vede úřad pastýřský neboli krá—

lovský.
Rozjímejme o nich krátcef — Z té příčiny žádám Vás,

vysoce důstojný pane jubiláre, byste laskavou pozornost věnoval
slovům mým. Mluvím ve svatyni. před svatostánkem, v němž
ukryta Pravda věčná. Každé slovo vyslovené bude hlásati jen
pravdu. Kéž dá Bůh milost, aby řeč má hojnou přinesla útěchu
Vám, vznešený pane jubiláre, nám pak aby byla povzbuzením
k životu v pravdě bohumilému. Proto žádám i vás, rozmilí po
sluchači, abyste bedlivě sledovali slova, jež ličiti se pokusí činnost
našeho milého pana jubilanta dle trojího úřadu Bohem mu svěřeného.

Pojednání.

Kdykoli kněz přistupuje k oltáři obětnímu, vždy trojí zvěstuje
úřad Kristův i svůj. jest to úřad učitelský, kněžský i pastýřský
neboli královský. Když totiž epištolu a evangelium čte, vystupuje
jako učitel věřících, když obětuje a proměňuje chléb a víno, jest
označen jako kněz Boha nejvyššího, když konečně při sv. přijímání
rozdává přítomným tělo a krev Páně, jeví se jako král, jenž .při
pravuje hostinu obětní. Odtud plynou slova sv. Ambrože. jenž
nazývá kněze pravdou, prostředníkem a životem. (F. Rieker,
Leitfaden der Past. Theol., W'ien 1878 pag. 156, vyd. dr.) A právě
trojí tento úřad zastával po 50 let i Váš milovaný správce duchovní.
Co tu skutků záslužných pro čas i věčnostl

1. Úřad učitelský uvádí nás zvláštědo školy a na kazatelnu.
a) Vstupme do školy, do třídy prvé. Zříš dítky malé. Ale

oko jest jasno, srdéčko čisto a úsměv nevinnost hlásá. Kdo jest,
jenž by jich nemiloval? Kdo jest. jenž by jim nepřál štěstí, blaha,
požehnání? Kristus je miloval, když volal: »Nechte dítek, ať jdou
ke mně.a Luk. 18, 16. Každý učitel dobrý je miluje, miluje dítky
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i'náš vznešený jubilant a u nich rád zastává úřad učitelský _
O spočítejte drazí křesťané, můžete-li, ona slova, jež k jejich
prospěchu promluvil, spočítejte ony chvíle blahé, jež jitn připravil!
Pozorujte bedlivě a poznáte, jak učl dítky vaše s Kristem se
radovati, s Kristem plakati, s Kristem žíti. Ano, ano, milý pastýř
váš, dle vzoru Páně přijímal s otevřenou náručí dítky a proto
dnes útěchou jej plniti může výrok Ježíše Krista: »Kdo by přijal
jedno takové pachole ve jménu mém, mnet' přijímá.:—Mat. 18, 5.

b) jděmež o krok dále. ——V kostele jste se shromažďovali
v neděli a ve svátek, drazí přátelé. A vždy oko vaše spočinulo
na milé tváři kazatelově, jenž opět a opět otevíral vám tajemství
věčná. Nejednou svaté nadšení vás jímalo, nejednou zápal k boji
proti hříchu. Snad i často břitké slovo rozbrázdilo srdce zatvrzelé.
zarosilo oko nekající — slovem: Kristus vám hlásán ukřižovaný
i Matky Boží čest vám zvěstována i podivné cesty Páně ze životů
svatých \ám označeny. A Písmo sv. dí: »Ale kteří učení budou.
stkviti se budou jako blesk oblohy: a kteří spravedlnosti vyučují
mnohé, jako hvězdy na věčné věky ( Dan 12, 3. Toť nový pramen
“útěchy pro čas i věčnost.

cl Drazí přátelé! Mocno jest sice slovo v úřadě učitelském,
mocnější však jest příklad. Slovo pohne, příklad táhne. Odtud
prameni se i nauka sv. jana Zl. a sv. Řehoře Vel.. kteří hlasem ne
uprosným volají po kazateli, jenž všemi ctnostmi jest ozdoben, jenž
životem znázorňuje pravdu hlásanou. (F. Rieker Leitf. l. e. pag. 40.)
— A i v této příčině může celá osada býti svědkem pravdě, že
vzácný náš jubilant byl živ dle nauky hlásané, že byl vždy všem
jasným příkladem. Proto ta vážnost, jíž se těší a již dokazujete
četnou přítomností ve svatyni dnes při slavnosti jubilejní. Chcete
snad, milí křesťané, i jubilejní dar přinésti svému výbornému
učiteli? Povím vám o jednom. Podporujte jej v činnosti učitelské.
'Tot' dar nejlepší. Z té příčiny rozmlouvejte, katoličtí rodičové,
s dětmi o tom, co při náboženství slyšely, hovořte o pravdách, jež
s kazatelny byly vysvětleny. Tak vrátí se k nám ony šťastné doby,
jež vyznačeny jsou dokonalým poznáním i ctěním Boha.

2. Úřad kněžský na pamět uvádí všem zvláště mši svatou.
Kdož jest, jenž by nepoznával nesmírné ceny, moci, síly, účinků
novozákonní oběti? Pěkně o tom píše veliký papež Benedikt XIV.,
an ve spise o mši sv. (l. Ill. cap. 1. n. 8. 10.) dí: »Když kněz
obětuje mši sv., Boha ctí, anděly obveseluje, Církev vzdělává, živé
podporuje, zemřelým zjednává pokoj a sebe činí účastným všeho
dobrem (F. Míiller, Th M.. vyd. dr. ve Vídni 1884 pag. 51) —
To vše, prosím, působí mše sv. jediná. Kolik však mši svatých
obětoval náš jubilant za dobu 50letého kněžství! Při nejmenším
počtu — aspoň osmnáct tisíc sto padesát. Ano, ano, 18.150krát
přistupoval k oltáři, 18.150krát proměnil chléb a víno v tělo
a krev Páně. Proto dnes žehná mu Bůh, žehnají andělé, žehná
Církev, žehnají živí, žehnají i duše zesnulých. O, jaká to útěcha,
jaká radost, jaká blaženost — v den jubilejní!
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Ale více říci mohu. Každá oběť mše sv. předpokládá u řád—
ného kněze i oběť vlastního života. Kněz pozdvihuje sice kalich
vzhůru, ale v něm ——i srdce své, Bohu a jedině Bohu zasvěcené.
Proto řádný kněz jen s čistým srdcem. pravou zbožnosti zdobeným,
přistupuje k oltáři a vědom jsa si této veliké povinnosti. Boha
vyzývá k okamžitému soudu nad sebou, když v modlitbě stupňové
pronáší slova žalmu 42.: »judica me Deus. Suď mne, Bože.c

Tak obětoval jubilovaný kněz náš oběť svatou a obětoval ji
svatě. A ptám se nyní »kdeřc ——Na místě opravdu svatém. zní
odpověď. ——Vizte svatyňku svou. jest tak krásna, tak útulna,
tak čista, velebna — svata. A víte sami nejlépe, kdo o to vše
péči měl, kdo o to vše posud se stará. Ano ano, kdybych i já
o tom mlčel, toto kamení, tyto sochy budou volati: Dnešní
kněz-jubilant nás ozdobil!

Mši svatou svaté a na místě svatém obětoval milený jubilár.
Dle toho budiž i druhý jubilejní dar nás. Spěchejme rádi na mši
svatou, budme přítomni nábožně, svatč, pečujme, aby svatyně
tato nikdy nebyla zneuctěna, ni myšlenkou, ni slovem, ani skut—
kem hříšným!

3. Úřad pastýřský neboli královský ukládá povin—
mošt, vésti lidi ke Spáse. Běží tu zvláště o duše ztracené. Tu na.
mysli mi tane ježíš Kristus, dobrý pastýř. Znáte dobře, rozmilí
posluchači, obraz pastýře dobrého. Znáte onen spěch, s kterým
chvátá pastýř dobrý ke stádu, na ramenou nesa ovci ztracenou.
Znáte i jeho radost, i štěstí i spokojenost, když stádo dobře pro
spívá. Co tak v podobenství se znázorňuje, ve skutečnosti konal
i dnešní jubilovaný pastýř náš! Všichni znáte ono místo, kdež
duše Bohu ztracená nalézá život, štěstí, pokoj, blaho. jest to zpo
vědnice. ——Když poprve bral jsem štolu, abych zasedl do zpo—
vědnice, hrůza mne pojala. Podnes to pamatuji, ač více než devět
uplynulo let. Zpovídalť jsem poprve dne 28 července 1888 ve
velechrámu svaté Barbory v Kutné Hoře. Odkud ta hrůza? Odkud
ta trvalost dojmu? jistě odtud, že moc neslýchaná dána knězi ;,
kněz rozhoduje o šťastné i nešťastné věčnosti. jaká zodpovědnost
před Bohem! Připraví li kdo koho o život časný, trestem smrti
bývá stíhán. Ve zpovědnici běží o život věčný, o věčnost. Z té
příčiny pamatujme, co rozvahy vyžaduje rada každá, každé po—
učení, co rozvahy předepsaný lék, co síly a bezohlednosti spra
vedlivý rozsudek! Vše to na mysli maje sv. papež Pius V, od—
vážil se pronésti tuto pravdu pozoruhodnou: »Dejte mi dobré
zpovědníky a já chci obrátiti celý svět.:

Té milosti dostalo se i vám, drazí křesťané. I váš správce
duchovní ozdoben jest vlastnostmi zpovědníka výborného, jest ve
zpovědnici duším ztraceným láskyplným i moudrým učitelem,
obezřetným lékařeřn a blahovolným soudcem. O, važte si milosti
vzácné a hojně čerpejte z pramene milosrdenství, jenž vyvírá ve
zpovědnici pro každou duši kající.

Každá svatá zpověď jest úkonem velice vážným, i kdyby
mnohý člověk vše lehko bral. Při každé svaté zpovědi běží o věč
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nost Než nepoznává člověk vážnosti a důležitosti té nikde tak
jasně, jako u lůžka umírajícího katolíka jen několik minut _—
a již jest na pravdě Boží, již věčná blaženost mu údělem nebo
věčná smrt. O, nedivte se proto, drazí přátelé, pakli i kněz za
chvěje se, rozjímá-li o životě svém vůbec a o činnosti u lůžka
umírajících zvláště. Kolik posledních vůlí vyplnil, kolik posledních
vzdechův uslyšel, kolik posledních pozdravů zvěstoval! Co však
říci o době 50 let! jistě veliká útěcha plyne při vzpomínce na
slova Písem svatých: »Syn zajisté člověka... odplatí jednomu
každému podle skutků jeho.c Mat. 16, 27.

Péčí o duši není vyčerpána práce pastýřská. [ o tělo, o tě
lvesné potřeby svěřené osady stará se dobrý správce duchovní.
Rekněme si to upřímně. Kněz vyšel z lidu, většina kněží jest
z rodin chudších. Zná proto kněz dobře, co je nouze, co bída.
Dovede cítiti s _lidem. Proto v dobách nejsmutnějších vše chýlí
se k domu farnímu, a dvéře farní jsou otevřeny pro každého. ——
A nebylo tomu jinak ve faře ostřetínské. Denně otevírala se
ruka k almužně, denně nalézal tu každý pomoc i podporu. Z té
příčiny požehnání s nebe svolává dnes na šediny našehojubilanta
blahoslavenství páté, když hlásá: »Blahoslavení milosrdní, nebo
oni milosrdenství dojdou.< Mat 5, 7.

Ano. ano, drazí křesťané, dnešní oslavenec váš byl zpověd
níkem, těšitelem umírajících výborným a otcem chudých pře
laskavým. Zásluhy pastýřské uznali jste již sami; neboť dne 24.
prosince 1893 jmenoval sl. sbor hasičský vldp. faráře čestným
členem. Totež učinil i slavný sbor literácký dne 15. září 1894.
A koruna všemu byla vsazena dne 16. srpna 1895, kdy celá obec
Slavná jmenovala svého správce duchovního čestným občanem.
Kéž uzná i Bůh zásluhy označené a odmění je dlouhým a šťastným
životem zde na zemi a slávou věčnou v nebesích.

* * '

Drazí katolíci! jsem u konce se svou promluvou. Troji úřad
sluhy Páně vám zjeven. Všude jen skutky dobré volají po odměně,
kterou slibuje Písmo, řkouc: »Syn zajisté člověka... odplatí
jednomu každému podle skutků jeho.< Mat. 16, 27. Prosme proto
vroucně Hospodina, aby odměnu slíbenou nejen udělil, ale i hojně
rozmnožil. Za to volejme i_k Matce Boží i ke sv. Václavu, jejž
slaví v dnešní den celé království české.

Dříve však než sestoupím 5 místa posvátného, mám oprav—
dovou prosbu i k Vám, milený a vld. pane jubiláre. Po několika
minutách státi budete před oltářem, budete přinášeli oběťjubilejní.
jsem přesvědčen, že dnes více než kdy jindy vyslyší dobrotivé
nebe prosby Vaše. Proto, prosím vroucně, modlete se za nás za
všecky, aby nikdo z nás nezahynul, abychom všichni jednou
shledali se v říši nadhvězdné. V té naději a v té touze očekáváme
i Vaše požehnání jubilejní, jež nám bude zárukou Božího milosr
denství pro život časný i věčný! ——Amen.

Ur. Jan Nep. Jindra.
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Reč nad rakví duchovního správce.

V Kristu shromáždění! Když mne došla předevčírem zpráva,
že zdejší duchovní správce skonal, nechtěl jsem hned uvěřiti.
»Je-li možnářc ——tázal jsem se. »je-li možná, aby nebyl již
mezi živými muž překypující silou, zdravím, svěžestí a veselímř
Tak statný a zdravý kmen náhle podťat, náhle vyvrácen? je-li
možné?: A stalo se opravdu, co se mně zdálo býti nemožným.
O tom svědčí tato rakev, a my kolem ní shromáždění a truchlící
nad pokladem náhle nám odňatým a v té rakvi uloženým. Umřel
duchovní Správce zdejší osady náhle, nerozloučiv se ani se svými
ovečkami, ani s bratřími na vinici Páně. Ale neodešel na věč—
nost nepřipraven. Zpovídalť se často do roka, zpovídal se na—
posledy před týdnem. To jest, co mírní naši žalost nad nenadá
lým jeho odchodem a jest nám spolu podnětem k nábožnému
uvažování,jak nejistá jest smrt.

Smrt sama sebou není sice nejistá, ale nejistý jsou její
okonosti. Vimef, že zemřeme; ale nevíme, kdy, kde a
k t e r a k.

N evíme, kdy zemřeme. Smrt se netáže, jsi-li stár čili
mlád, ani se neohlíží na to, zda jsi vykonal svou úlohu na zemi
čili nic. Kam napřáhne ona své rámě studené, tam vše vadne
a usychá, i mladé kvítí i včkovití kmenové. Smrt nevybírá, béře
napořád. Starý musí, mladý může. ——Ctihodný kněz, jenž spra
voval tuto farní osadu, nebyl také příliš stár. Padesát let — co
pak jest to u muže? Mnozí říkají, u muže že to nejlepší věk.
Ano. v plné mužné síle byl náš v Pánu zesnulý bratr; každý by
byl hádal, že se dožije vysokého věku. Ale Bůh usoudil jinak;
povolal k sobě svého věrného sluhu před časem.

Ano, moji drazí, starý musí, mladý může. Můžeme-li říci,
že všickni, cokoliv nás zde kolem této rakve, budeme živi ještě
ode dneška za rok.> O, smělá by to byla řeč! Kdo ví. zdali
již zítra někdo z nás nebude mezi mrtvými? Aj, hodina smrti
jest úplně nejistá. »Nevíte dne, ani hodiny,< praví Pán. Mat. 25,
13. Někdo odejde na věčnost, když dřímá ještě v plenkách; jiný,
sotva se probudí jeho rozum; opět jiný, když se octne v proudu
života; a opět jiný, když ho tíží již veliká řada let. A v kterém
věku my tento svět opustíme, toho nikdo neví, toho nemůže ani
tušiti, to jest známo jedinému Bohu.

Což máme tedy činiti, když nevíme dne ani hodiny? Máme
bdíti. K tomu nás napomíná výslovně Spasitel. Mat. 25, 13.
Máme mysliti na to, bychom nebyli v hříchu těžkém ani na oka
mžik. Tak pojistil sobě spasení své duše ctihodný duchovní otec
této osady. Zbožná mysl jeho pudila ho často ku zkroušenému
vyznání hříchů. Nemusil se tedy lekati smrti. Kéž by se nalézal
jedenkaždý z nás v podobném stavu! Kéž by nikdo z nás 5 po—
kánim neodkládal! Po smrti nelze již napraviti, co jsme zavinili
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za živa. Napravmež tedy všecku svou vinu, dokud čas. Hodina
smrti jest nejistá. může vypršeti z nenadání.

Nevíme také, v Kristu shromáždění, kde zem řem e.
Smrt nepřichází na člověka vždycky tam, kde by mu bylo milo
se světem se rozloučzti; jí jest každé místo stejně vítáno. Jednoho
potká smrt v domě, druhého v širém poli, třetího na cestě, čtvrtého
pod zemí, pátého na moři, našeho ctihodného bratra potkala
ve voze na, cestě od nemocného, jehož byl připravoval na cestu
věčnosti. (). v pravdě všude vane dech smrti, všude dosahuje
její rámě! jak bývají vzdáleny od sebe mnohdy hroby jediné
rodiny! Příklad máme na rodině, z níž pocházel tento v Pánu
zesnulý kněz. Otec jeho pochován jest zde; matka má svůj hrob
v Praze., bratři a sestry jeho pohřbeni jsou na pěti různých mí
stech. — A kde ty, křestane, na věčnost se odebéřeš, může-li
ti kdo oznámiti? Ach, to jest úplně nejísto, úplně skryto před
očima lidskýma.

Což tedy? Budeš se snad oddávati rozkoším světa, jakoby
smrt do uzavřených a skrytých místností vkročiti nemohla;> —
O, smrti se nikde nevylmeš, nikde z náručí nevymkneš. Clověk
na světě okolo smrti se plete. Proto se sluší, bys Boha všude
měl na mysli, jako tento v Pánu zesnulý kněz, kterýž -— jak
nám všem známo — nikdy v ničem míry nepřekročil a světa
nemiloval, leč podle vůle Boží. Pročež »smrtí obraz v srdci
nostea pravím se svatým ]arolímem, a »budete míti spasení
jste.!
] Nevíme posléze, kterak zemřeme. Smrt nepřichází
vždy stejným krokem. Někdy přijde zvolna, pošle před sebou
posla, těžkou nemoc; ten posel připomíná člověku jeho poslední
hodinu a klepá po delší čas na dvéře umdlévajícího těla, aby se
připravil na odchod k věčnému Soudci Ale často tak nebývá.
Casto přijde smrt z nenadání, nic se neopovídajíc, z čista jasna

jako blesk; a prve, než se vzpamatuie člověk, co by měl činiti, leží
na zemi bez vědomí, bez citu. bez ducha. Někdy nit pozemského
života pomalu dochází, až úplně dojde; někdy náhle se přetrhne,
jakoby ji přestřihl. Někdy světlo života ponenáhlu bledne a hasne,
až úplně vybledne a vyhasne; někdy zhasne okamžitě, jakoby
zavál do něho prudký vítr. Tak i v této stránce smrt jest ne—
jista; nikdo neví bezpečně, dočká-li se smrtí tiché, pokojné,
bude-li sto. by ji uvítal připraven. — Tuto pravdu měl náš
v Pánu zesnulý bratr stále na mysli; proto měl všecky své zá—
ležitosti osobní, rodinné i úřední v dokonalém pořádku, proto
se nenalezlo po smrti jeho žádné zameškáni a opominutí.

A my bychom chtěli nechávati své časné a věčně záleži
tosti v nepořádku? Jak snadno může se státi, že nás smrt pře—
kvapí prve, než učiníme pořádnost s Bohem i s lidmi! Pořád—
nost s Bohem jest svatá zpověď. Kdo se svatou zpovědí odkládá,
ačkoliv jest si vědom těžkých hříchů, co učiní, kdyby ho za
chvátila náhlá smrt.> Pořádnost s lidmi jest navrácení nespraved
livého statku, napraveni daného pohoršení, zaplacení dluhů, Smí—
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“řenís nepřátely. Kdo s těmito věcmi stále odkládá a žádného
svědomí z nich si nečiní, jak obstojí na věčnosti, bude-li náhle
do ní povolán? Pročež neodkládejme s tím, co se týká spasení
duše; neboť nevíme, jaká bude naše smrt, zda předvídaná čili

nenadálá. * *
$:

Nejmilejší v Pánu! Končím svou řeč. Nemluvil jsem vlastně
já, ale mluvil kněz, kterýž hlásal slovo Boží 5 této kazatelny.
On mluvil k nám všem svým příkladem; já jsem vybral z jeho
příkladu naučení pro nás všecky, kněze i osadníky. Nevíme,
kdy zemřeme, zda staří čili mladí, zda za mnoho let čili ještě
dnes; nevíme, kde zemřeme, zda tu čili tam, zda při dobrém
čili zlém skutku; nevíme, kterak zemřeme, zda po delší nemoci
čili náhle.

To věděl všecko náš v Pánu zesnulý bratr. Proto žil tak,
aby Pán, kdykoliv by požádal duše jeho, nalezl ho připraveného;
žil v pobožnosti, kajicnosti, bedlivosti a střízlivostí. Rídilť se při
kladem sv. Antonína, poustevníka, jenž říkal sobě každodenně:
»Tak, Antoníne, buď živ, jako bys měl umřítí dnes.: A proto
doufáme, že nalezl milosrdenství před tváří věčného Soudce. Pakli
odešel na věčnost obtížen nějakou lidskou křehkostí, jest naší
povinností za něj se modliti. Nuže, modleme se všickni: »Bože,
jenž jsi rozkázal duši služebníka svého N., aby odešla 5 tohoto
světa, račiž' dáti, aby ji svatí andělé Tvojí přijali a do vlasti
„rajské uvedli.: Amen.

Klement Markrab.
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Kalochese pro první třídu obecné školy
pětitřídné.

Dle pražské osnovy z roku 1888.
Napsal KLEMENT MARKRAB.

(Pokračovánt)

XIV.

Milé dítky! Vypravoval jsem vám nedávno o dvou mužích,
kteří utíkali. Kteří muži to byli? — Jakub & Jonáš.

Nejprve o fJonášovi. Jaký to byl muž? — Svatý.Co mu při (ázal Pán Bůh? — Pán Bůh mu přikázal, aby šel
do jednoho velikého města a napomínal tam hříšniky.

A covučinil Jonáš? — Jonáš neposlechl Pána Boha, ale chtěl
Mu utéci. Sei k moři a vstoupil na loď a chtěl se dostati daleko,
až na kraj světa.

Ale nestalo se tak. Proč pak? — Pán Bůh poslal na moře
velikou bouři, a ti, co byli na lodi, měli strach, že se utopí.

Co činili? ——Modlili se.
A když bouře nepřestávala, co řekli? —- Že asi jeden z nich

Pána Boha pohněval, & pro něho že poslal Pán Bůh tu bouři
na všecky.

A kdo se přiznal k tomu? — Jonáš.
Co učinili tedy lodníci Jonášovi? -— Chtěli ho vyvézti na

břeh, ale když nemohli se dostati pro bouři k břehu, vzali ho
a hodili do moře, a moře se hned utišilo.

Co se stalo potom? — Pán Bůh poslal velikou rybu, ta
ryba pohltila Jonáše, ale Jonáš byl v ní živ tři dny a tři noci,
a potom ho ryba zase vyvrhla na břeh.

A tak zkusil Jonáš, že Pánu Bohu neuteče, protože je Pán
Bůh na všech místech, je všudybytný.
Rádce duchovní. 36
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Druhý muž, který utíkal, byl Jakub. Ten utíkal před svým
rozhněvaným bratrem do cizí země k svému strýcovi. A co se
mu přihodilo první den, když šel celý denanepřišel pod střechu?
— Lehl si na pole a dal si kámen pod hlavu a usnul. A zdálo
se mu, že stojí před ním řebřík na zemi a dosahuje až do nebe,
a chodili po něm andělé sem tam, a nejvýš byl Pán Bůh, a Pán
Bůh řekl Jakubovi: »Neboj se, Jakube. Já jsem Pán Bůh. Já
půjdu s tebou, kamkoli půjdeš, & přivedu tě zase do země, ze
které utíká'šm

A co řekl Jakub, když se probudil z toho sna? — Jakub
řekl: »Aj, Pán Bůh je na tomto místě, a já jsem na to ne
vzpomněla

A jak mu bylo? — Veselo.
Ano, veselo; ale prve bylo mu smutno. Nemusíme se

tedy nikde báti; nebot“ všudy jess námi Pán Bůh, je jaký? -—
Všudybytný.

Istalo se tak, jak slíbil Pán Bůh Jakubovi. Jakub přišel
šťastně k svému strýci, pobyl u něho mnoho let, zbohatnul a na
vrátil se do svého domova, a starší bratr udobřil se s ním.

Tento Jakub měl mnoho synů. Nejmilejší byl mu nejmladší,
Josef. Josef byl poslušný a mravný. Otec mu dal nové strakaté
šaty. Bratří nepřáli Josefovi těchto šatů a měli na něj zlost. Když
pásli stáda svého otce, učinili jednou nějakou daremnost. Josef
se zarmoutil & žaloval to otci. Bratří dostali na Josefa ještě větší
zlost a hrozili mu: »Počkcj, žalobníku, však my ti dámelc Adali
mu. Jednou pásli daleko od domova. I řekl Jakub Josefovi: »Jdi
se podívat k bratřím.< Josef šel. Když ho uviděli bratří, vzkřikli
zlostně: »Hle, žalobník přichází! Pojďte, zabijme hole Ale nejstarší
řekl: »To nedělejte; dost ho potrestáme, když ho spustíme do
této studnice.< [ uposlechli bratři, popadli Josefa a spustili ho do
studnice, která byla na poli, ale tenkrát byla vyschlá. Ty nové
strakaté šaty nejprve s něho svlékli. Za chvíli jeli nedaleko od
nich kupci. Vezli zboží do cizí země, která se jmenuje Egypt.
Jeden z bratří Josefových zvolal: »Prodejme Josefa těm kupcům.
To bude lepší, než abychom ho nechali v té studnici umříti hla
dem.: [ učinili tak. Vytáhli Josefa ze studnice a prodali ho kup
cům za dvacet peněz stříbrných. Josef plakal, ale bratří ne
měli lítosti. A proč byli tak zlí na Josefa? Proč měli na něj
zlost? ——Protože mu dal otec nové strakaté'šaty, & oni mu jich
nepřáli. _ _ _

A proč ještě měli na něj zlost? ——Protože jednou na ně
žaloval, že dělali na pastvě nějakou darebnost.

A kterak se mu pomstili? __ Nejprve ho chtěli zabiti, ale
potom ho spustili do vyschlé studnice a z té studnice zase ho
vytáhli a prodali ho kupcům, kteří jeli okolo, za dvacet stříbr—
ných, a ti kupci odvezli ho do Egypta.

Za mnoho let byla vté zemi, kde byl Jakub se svými syny,
neúroda. Neurodilo se na polích žádné obilí, protože nepršelo.
Když to trvalo déle, řekl Jakub svým synům: »Jeďte do Egypta;
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tam prý prodává obilí nějaký veliký pán.<<Synové jeli. Ten pán
jim prodal obilí, ale mračil a zlobil se na něa uložiljim, že musí
přijíti ještě jednou se svým bratrem nejmladším, kterého nechal
otec doma. Synové Jakubovi přišli do Egypta sbratrem nejmlad—
ším a koupili zas obilí a jeli domů. Ale sotva vyjeli, honil je ně—
jaký muž a volal: »Vy zloději !& Oni se ulekli a řekli: »Co pak
jsme ukradliPa A ten muž řekl: >Ukradli jste stříbrný koíiík
tomu pánovi, který vám prodal obilí.a A hned je prohledával
a našel ten koflíkubratra nejmenšího, v pytli mezi obilím. I—Ined
se musili všickni navrátiti. Ten pán řekl: »Kdo můj koflík ukradl,
zůstane zde; vy ostatní jdětelsi domůa Ale bratří řekli: »My
bez nejmladšího bratra domů nepůjdeme; raději zůstaneme zde
všickni.a Tu zvolal ten pán, který byl tak přísný k synům Jaku
bovým: »Já jsem váš bratr Josef, kterého jste prodali před lety.
Ten kotlík jsem dal strčiti naschvál do pytle tohoto pacholete,
abych viděl, máte-li ho rádi čili máte—li na něj zlost, jako jste
mívali na mne. Ale vy jste se polepšili, nechcete jíti domů bez
něho. Když jste se polepšili, odpouštím vám všecko; tu je má
rukalx A podával všem ruku, políbil každého a plakal radostí.
A bratří plakali také. To byl hodný bratr, že? Kdo byl tedy ten
veliký pán, který prodal obilí synům Jakubovým? — To byl
Josef, je'ich bratr.

A proč ho hned nepoznali? Proto, milé dítky, že ho ne
viděli mnoho let, a on se změnil. A Josef stavěl se naschvál
cizím, aby nahnal bratřím strachuazkusil, jestli'se polepšili. Ajak
se mohl státi Josef velikým pánem? O to se postaral Pán Bůh.
Josef činil dobré, za to mu dal Pán Bůh odměnu; bratří činili
zlé, za to jim dal Pán Bůh trest, ne hned, až po mnoha letech.
A tu odměnu i ten trest dal Pán Bůh podle zásluhy. Jaký je Pán
Bůh? — Nejvýš spravedlivý.

A to proto, že dobré vždy miluje a zlé vždy nenávidí. Jaký
je? — Nejvýš svatý. .

XV.

Pověděl bych vám, děti, zase něco pěkného; ale budete-li
hezky sedět a poslouchat, co jsem vám vyložil v minulých hodi
nách. Povězte mi nejprve něco oJonášovi. Kdo to byl? — To byl
svatý muž.

Kam a nač ho poslal Pán Bůh? —- Pán Bůh poslal Jonáše
do jednoho velikého města, aby tam napomenul hříšniky k po
lepšení.

A co učinil Jonáš? — Jonáš nešel do toho města, ale šel
k moři a vstoupil na loď a jel daleko, až na konec světa.

Proč? — On si myslil, že Pánu Bohu uteče.
Jaký byl, když si to myslil? — Hloupý.
Proč? _—Protože je Pán Bůh všudybytný.
Kterak to ukázal Pán Bůh Jonášovi? — Pán Bůh poslal na

moře velikou bouři, a Jonáš vyznal, že skrze něho, protože Pána
36*
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Boha pohněval. Proto ho vzali lodníci a uvrhli do moře, a bylo
hned po bouň.

A co potom? ——Potom poslal Pán Bůh velikou rybu, a ta
pohltila Jonáše, ale po třech dnech a nocích vyvrhla ho zase
na břeh.

Tak zkusil Jonáš, že Pán Bůh všudy je a všecko ví, aneb
že je jaký? — Všudybytný a vševědoucí.

A to zkusil i Jakub. Co víte o tom muži? _ Jakub po
hněval svého staršího bratra. Bratr hrozil, že ho zabije. Proto
utekl Jakub do cizí země, k svému strýci; to mu poradila matka.

A co se přihodilo Jakubovi na cestě? ——Jakub šel celý den
a nepřišel nikam do města ani do vsi. Zůstal tedy v širém poli,
lehl si a dal si kámen pod hlavu.

A co se stalo, když usnul? -— Zdálo se mu, jakoby viděl
řebřík. Ten řebřík stál na zemi a dosahoval až do nebe. Po ře—
bříce chodili sem tam andělé, a nejvýš stál Pán Bůh.

Ano, tak jest. A Pán Bůh promluvil k Jakubovi. ——Co mu
řekl.> ____Pán Bůh řekl: »Neboj se, Jakube. Já jsem Pán Bůh. Já
budu stebou, kamkoliv půjdeš, a přivedu tě zase do země, ze
které utíkášn.

Jak bylo Jakubovi, když se probudil ze sna? ——Bylo mu
veselo. _

Co řekl? — Rekl: »Aj Pán Bůh je na tomto místě, a já
jsem na to nevzpomnělm '

Ano, Jakub nevzpomněl, že je Pán Bůh všudy s ním a při
něm; proto byl smuten. Ale když si na to vzpomněl, byl vesel.
Potom šel dále, až došel k strýci a po mnoha letech navrátil se
domů. A tento Jakub měl mnoho synů. Který mu byl nejmilejší?
——Josef.

Proč? ——-Protože byl poslušný a mravný.
Co dal otec Josefovi, aby mu ukázal, že ho má nejraději? —

Dal mu nové strakaté šaty.
A co se stalo? — Bratři nepřáli Josefovi těch šatů a měli

na něj zlost.
A proč ještě měli na něj zlost? ——Protože jednou žaloval

na ně otci, že dělali na pastvě nějakou nezbednost.
A co učinili Josefovi ze zlosti? ——Když přišel k nim zase

jednou na pastvu daleko od domova, chtěli ho zabiti; ale jeden
jim to rozmluvil. Potom svlékli ho z těch nových šatů a spustili
ho do vyschlé studnice. Naposled ho vytáhli ze studnice a pro
dali ho kupcům za dvacet stříbrných, & ti odvezli ho do Egypta.

Co se stalo za mnoho let na to? ——Jakub poslal své syny
do Egypta, aby tam nakoupili obilí, a ten pán v Egyptě, který
jim prodal obilí, byl na ně zlý, a chtěl, aby tam přijeli ještě jed
nou a přivedli s sebou svého bratra nejmenšího. A když podruhé
odjížděli, dal strčiti tomu nejmladšímu do obilí v pytli svůj stří
brný kotlík. A potom poslal jednoho člověka za bratry, aby je
stíhal pro ten koflík.

Kdo pak byl ten pán? ——To byl Josef.
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Proč pak stíhal josef své bratry? — Aby se ukázalo, jsou-li
k tomu druhému bratru tak zlí, jako byli před lety k josefovi,
anebo jestli se polepšili.

A co zkusil? — Ze se polepšili, že nechtějí jíti domů bez
nejmladšího.

Ano, proto se jim dal josef poznati & odpustil jim všecko.
Co dal Pán Bůh Josefovi za dobré a co dal jeho bratřím za

zlé? ——Josefovi dal Pán Bůh odměnu a bratřím jeho dal trest.
A kterak dal Pán Bůh tu odměnu a ten trest? ——Podle

zásluhy. Ukázalo se tedy, že je Pán Bůh jaký? — Nejvýš spra—
vedhvý.

A to proto, že dobré vždy miluje a zlé vždy nenávidí, že je
jaký? ——Nejvýš svatý.

Dobře, dětičky, dobře jste odpovídaly. Slyšte tedy pohádku:
jedni rodiče neměli dlouho žádných dítek. [ prosili Pána Boha,
aby jim daroval aspoň jednoho syna, třeba jen maličkého jako
paleček. Pán Bůh vyslyšel jejich prosbu a daroval jim syna. Ale
ten syn nic jim nerostl a byl pořád maličký jako paleček. Proto
mu říkaly všecky děti Paleček. Když Paleček vychodil školu, učil
se ševcem. Když se vyučil, šel do světa, aby něco zkusil. Vyzal
si s sebou šídlo, knejp, potěh a jiné ševcovské nářadí. Sel
celý den a přišel do jednoho velikánského lesa. V tom lese
zabloudil a viděl hromadu loupežníků. Ti Palečka hned chytili
a povídali mu: »Nepůjdeš—lis námi, zabijeme tě; ty nám musíš
pomáhati.< _ Přišla noc, loupežníci vzali Palečka a šli na krádež
k jednomu hospodskému. Prostrčili Palečka roztlučenou tabulkou
v okně do sklepa a poručili mu, aby tam natočil vína a nabral
stříbrných peněz z velikého hrnce. Paleček vlezl do sklepa a po
myslil si: »Proč bych já toho hospodského okrádal?< I počal
křičeti naschvál na ty loupežníky, kteří stáli venku: »Prosím vás,
jaké víno mám točit, bílé čili červené? z toho malého sudu čili
ztoho velikéhoh Loupežníci odpověděli: »Buďzticha; natoč,jaké
chceš.< Ale Paleček křičel zase: »jaké peníze mám vzít? drobné
čili veliké, bílé čili žlutéřc Loupežníci řekli: »Nepřestaneš-likřičeti,
budeme prozrazeni. Vezmi, jak ti přijdou do ruky.a Ale Paleček
křičel, až přišel hospodský, vystřelil z pušky a zloděje zahnal.
Paleček nemohl utéci v čas a vlezl do díry pod sudem. T eprv
když odešel hospodský ze sklepa, vylezl a utekl loupežníkům
& šel svou cestou dále?*) Vidíte, děti, jak chytrý byl Paleček?
A jak nábožný? Vzpomněl si i ve sklepě na Pána Boha, a že by
bylo hříchem krásti.

*) Dle Kuldových moravských pohádek sv. 111.str. 247, 248.

"saze
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Nový katechismus.
Píše FR. VANĚČEK.

Nový katechismus pro školy obecné v některých zemích již
jest užíván, unás záhy počne se užívati. Zprávy z Tyrol a Solno
hradu o novém katechismu jsou pochvalné. Tak »Salzb. Kirchen
zeitungc uveřejnil dopis jistého horlivěho kněze, který líčí vý
hody nového katechismu ve škole. Děti prý se mu rádi učí a
rodiny v něm rády čítají.

Má býti totiž katechismus ——jakpraví instrukce —i knihou
křesťanské domácnosti &návodem, dle něhož by rodiče v případě
potřeby dítky vyučovali aneb s nimi opakovali.

Ukol to zajisté veliký. při němž těžko vyhověti všem, třeba
i oprávněným nárokům. Poněvadž jsem se otázkou katechismu
dlouho se zálibou zabýval a prakticky působil, i o této otázce ve
»Vychovatelia více článků napsal, pochopitelno, že s dychtivostí
jsem nový katechismus bral do rukou a že jsem jej velmi zvě
davě četl.

Jaký byl první dojem? Celá úprava ve mně vzbudila živou
vzpomínku na americký katechismus Fžirberův, o němž jsem ve
»Vychovatelia referoval. Ponechávám stranou mluviti o způsobu
rozdělení katechismu, neboť se mně zdálo vždy méně důležito,
v jakém pořadu pravdy náboženské se podávají, než způsob, kte
rak se vykládají.

Výsledky, 0 jakých piše »Salzb. Kirchenzeitungc, zdají se
býti dobrou předzvěstí. Zjednodušená forma bude zajisté též
zjednodušením učiva. O tom ovšem ponecháváme úsudek pra
ktické zkušenosti.

Výhodou, kterou ani dosti oceniti nelze, jest, že docíleno
konečně jednotné knihy učebně, že přestanou ony stesky na hra
nicích jednotlivých dioecésí, kde žal0váno na škodlivou směs učeb
nic náboženských. Dítě, které se stěhuje z jedné dioecése do
druhé, nemusí zároveň odkládati katechismus své dioecése a ku
povati nový, co ve stěhovavých rodinách, hlavně dělnických, vy
volávalo prapodivné poznámky, které nemusím snad teprve uvá—
děti. —

Jest tedy docílena jediná učebnice pro všecky dioecése české
a jí znázorněna plasticky jedna víra, jedna Církev. Ptipomeneme-li
ještě české dítky v území německým aneb ve Vídni, vidime dru
hou výhodu knihy jednotné. — Ceské dítě, chce-li na německé
škole rozuměti “německému katechismu, má ve stejných originá
lech katechismu obou jazyků vzácnou pomůcku. To jest vý
hoda, jíž si dovede vážiti, kdo s obtížemi podobnými musil zá

ásit. -—
p již dlouho před vyjitím proslýchalo se, že bude nový kate
chismus v otázkách a odpovědech zpracován. Snad per idearum
associationem vzbudily se v mnohých nemilé dojmy na starý
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katechismus a způsobily nemilou předchuť pro nový kate—
chismus.

Však na obranu otázek bud též poukázáno ku katechismům
cizím. Nejnovější katechismus Fiirberův, kterýž se s velikou po
chvalou potkal v kritice, jest zpracován taktéž v otázkách a od
povědech.

Američané mají zasloužilou pověst národa praktického. An
gličané, kteří v praktičností za Američany nestojí, nejen v kate
chismu užívájí otázek, nýbrž i v biblické dějepravč mají za každým
článkem celou osnovu článku v otázkách opakovanou. Mám po
ruce užívanou v Anglii biblickou dějepravu Schusterovu, která
nemá nyní více pověsti vzorně zpracované učebnice pro mládež,
však Angličané při zpracování biblické dějepravy Schusterovy
neučinili jiných změn než, že číslicemi označili pochod myšlének
ze článku a na konci článku celý odstavec otázek připojili. Na
první pohled se mně zdála tato změna zbytečnou. Když však
jsem prohlédl celou osnovu otázek, shledal jsem jich výhodnost.
Není každého muže vlastností uměti v desíti aneb dvanácti otáz
kách zopakďvatí celý článek biblický. Praktičtí Angličané těmito
otázkami chtěli pomoci nesnad učiteli jako spíše dítěti, aby po
zornost jeho otázkou byla upoutána právě ku věci důležité. Při
znávám se, že mně otázky v biblické dějepravě při opakování
byly nemalou pomůckou. Rada v každém ohledu správných otá
zek jest zajisté duševní námahou a ne každého učitele majetkem.
Uvedení těchto dvou učebnic praktických národů zajisté postačí
na vysvětlenou, proč v novém katechismě zachovány otázky. ——
Mají otázky zajisté býti něčím jiným než vzorem papouškování;
majíť býti metou při učení, aby učitel měl v dané otázce cen
trum, k němuž všeckny vedlejší otázky mají mířiti.

Otázky nejsou návodem ku papouškování, nýbrž jenom kul
minačními body učiva.

Nesprávnou byla by proto výtka. že otázky povedou ku
papouškování, nebot, kdo dobře katechisuje, nebude papouško
vati ani při již předem určitých otázkách, a kdo necvičil se
v dobré katechesi — papouškuje i bez daných otázek. Na jednu
okolnost při otázkách nelze zapomínati.

Na zvětšený počet náboženských hodin v dozírné dálce po
mýšleti nelze, bude tedy katolickému domovu třeba opakováním
škole napomáhati.

Však domácí opakování, má li býti zdárné, musí míti po
ruce praktické a v každém ohledu správné otázky.

Katechismus nový jde zde na ruku katolickým rodičům,
kteří dobrou vůli mají utvrditi, co v náboženské hodině bylo
postaveno. V tomto směru třeba pojímati otázky v katechismu
dané. Kdo měl někdy příležitost pozorovati vyslýchání katechismu
se strany prostých rodičů, lehce nahlédne, že ku podpoře do
mácí bylo třeba vřaditi správné otázky pro lidi, kteří o methodice
vědí méně než o Uranu. Správná otázka a celý řetěz správných
otázek není věcí nejlehčí. I při vyučování světském požaduje se
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jakási stereotypnost otázek, na příklad při násobilce a p. Stejná
otázka konečná nepředpokládá papouškování, ale ona snad zavede
dokud možno stejnoměrný postup při výkladu, který bude všude
vrcholiti v jednotné formě otázky výsledné. Pozoruje katecheta
při dítkách stěhovavý'ch rodin, že při změně katechety dítě vždy
trpí a že uvyklo vždy na postup otázek svého katechety, který
vždy má své individualní otázky a svůj indivi
dualní postup, což jest přirozené a není vadou, ale při
lišná individualita katechetovapři dítkách stěhovavýchjest
závadou.

Sterotypie konečných otázek zaokrouhlí jaksi pestrou hra
natost individualní ve společný podobný tvar.

Naprosto odsuzovati otázky jest upřílišněním; jsout' též po—
můckou pro učitele, který vypomáhá při vyučování náboženském.
Nedostatek kněžstva a vzrůst jednotlivých tříd nutně vedou ku
výpomocnému vyučování laickému. Z duchovní správy knězi jest
dosti známo, že theologicky správná otázka učiteli laiku není tak
běžnoujako knězi.Dané otázky jsou širokou silnicí, po
nichž každémujest volno si vybrati pěšinku vlastní,
po níž všichni jdou jedním hlavnim směrem.

Tázati se, jest dle starého pořekadla i pro osla lehké, ale
dobře tázati se bylo Sokratovou ozdobou.

Katechismus na konci každého článku učebného uvádí též
praktické upotřebení učiva. Vidím v tom opět podobu s prakti—
ckým katechismem Američana Fžirbera Oba samostatní pracov
níci při skladbě katechismu za mořem a zde uznali za dobré
připojiti »upotřebenía, které má býti praktickým ovocem kate
chése Opakuji, že uvedením upotřebení není zamezeno naprosto
rozšířené upotřebení, ale že jest mu dán jakýs systém, kdežto
dosud bylo ponecháno úplně na vůli každého jednotlivce beze vší
direktivy. »Upotřebení' zavedli též Angličané v překladě Schu
sterovy biblické dějepravy, kde poslední věta článku skoro pra
videlně uvádí praktické upotřebení pro dogmatiku aneb morálku.
V naší biblické dějepravě »upotřebeníc praktické skoro pravi—
delně schází, ale nechtěl bych to považovati za její přednost.

Na konci katechismu připojeny modlitby. Ze ve znění obecně
užívaných modliteb jest doslovné, ano stereotypní znění nutné,
jest zřejmo. Při různých katechismech ale to bylo vyloučeno.
Kdo více katechismů srovnal, viděl, že bylo variantů “více než
milo. I v této věci jest učiněn rozhodný krok, že bude lze se
účinněji přiblížiti jednostejnému znění, na př. přivzbuzení
víry, naděje, lásky, lítosti a pod.

jest záhodno, aby podobné modlitby před anebo po vyučo—
vání náboženském se odříkávaly a tím se prakticky cvičily. Jeden
katechismus bude šířiti jedno znění formulí modlitebních, které
jest praktický výraz jednoty víry. Každý katechismus měl své
zvláštní formy i v myšlenkách modliteb i ve frázích. Naši otcové
tak nečinili. Oni z úcty ku formě modlitby Páně volili doslovný
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překlad (slovo za slovem), byt' slovosled nebyl obvyklý v řeči
(Otče náš), což platí též o Latinlcích, Němcích, Francouzích, An
gličanech a t. d. Tu jest tedy třeba zachovati neuprosně jednu
formu, což při různých katechismech bylo utopií. Poněkud za—
vedena změna v modlitbách v novém katechismu, ale jednostejné
znění katechismů všech přivodí, pokud fysicky možno, jedno
stejnou tradici jich.

jako zajímavost podotýkám, že výbor modliteb vnašem ka—
techismu jest skoro týž jako v katechismu Fiirberově, což jest
důkazem jich »katolicityc.

již koncil vatikánský obíral se myšlenkou vydati jeden ka
techismus pro celou Církev, k čemuž nedošlo; jednota katechismu
jest nejlepším výrazem jednoty Církve.

Závěrek ka'echismu činí zrcadlo zpovědní. Co jsem vytkl
jako přednost jednoty ——musil bych i zde opakovati. Dosud bylo.
ponecháváno zrcadlo jako zvláštní pomůcka modlitebnlch knih,
jichž pestrost a l'abrická nedokonalost jest přímo hříšna. Každé
zrcadlo bylo jiné a značně nedostatečné, poněvadž v nejednom
případě byla to práce jarmareční nejen v ohledu tiskařském, ale
ispisovatelském. jednotným zrcadlem též poněkud jednotnějšl
praxe zavládne. Důležito jest vytknouti, že zpovědní zrcadlo nového
katechismu jest úplným důsledkem celku. Co při výkladu desatera
vytčeno a vyloženo, to v zrcadle registrováno ve formě otázky.
Zrcadlo zpovědní obsahuje též i všední hříchy jako předmět
otázky při zpytování. Ale zde nelze táhnouti přesnou čáru, aby
nepřišel katecheta z deště pod okap. Poněvadž dítě v prvních
letech svých diky Bohu ne právě zřídka v milosti Boží žije,
musilo by se tedy ——kdyby jen smrtelné hříchy byly předmětem
otázek zrcadla — zpovídati dle šablony studených křesťanů:
»Nikoho jsem nezabil atd.a Cílem zpytování jest vzbuditi v ka—
techumenu věrnost v malém, aby ve velkém též věrným byl;
jest úkolem vzbuditi svědomitost, která se musí cvičiti u malých
v malém, aby při velkých obstála též ve velkém. Dítě, které dobře vy
vycvičeno bylo přivýkladu katechismu o desatera, bude ve zpovědnlm
zrcadle mlti jakousi pomůcku paměti a vhodný vzorec zpovědní pro
budoucnost. Dobře by bylo dáti ku jednotlivým přikázáním
»liGSlOa,které vyjadřuje obsah hříchů, jak to má Farberův kate
chismus: při prvním přikázaní: Heslo: Modlitba, při druhém:
]méno Boží, při třetím: Neděle, při čtvrtém: rodiče, při
pátém: bližní, při šestém: nečistota, při sedmém: krádež,
při osmém: lháti. Jednoduchost matka paměti. Končime svůj
posudek o katechismu, který měl poukázati na četné světlé stránky
jeho, aby použito ho bylo co nejvíce a co nejradostněji bez před—
sudku ku prospěchu dltek.

ease—



Poslední pomazání.
Katechese pro první třídu Škol měšžanských.

Podává Xav. Dvořák.

0 které'svátosti mluvili jsme naposled? ]menuj následující
svátost ——N!

Poslední pomazání jest poslední svátost, kterouž Kristus
ustanovil pro všecky věřící bez rozdílu stavu. Které to svátosti
jsou? —- Které podstatné částky musí míti poslední pomazání,
má-li býti pravou a skutečnou svátostí?

1. Poslední pomazáníjest od Krista ustanoveno. Rozum lidský
svědčí, že těžce nemocný aneb umírající potřebuje zvláštní milosti
Boží, aby zbytky hříchů shlazeny byly a křesťan 'k boji posled
nímu posilněn byl a na věky nezahynul. Kristus to věděl a po
něvadž pro každou dobu života, kde toho potřeba jest, zřídil
svátost, co také pro nemocné a umírající dobrotivý Kristus jistě
ustanovil?

A Písmo svaté to patrně dosvědčuje, když vypravuje o volbě
apoštolů: »I poslal je, aby kázali království Boží a uzdravovali
nemocné.: Luk. 9, 2 (Dá se opakovali) jak to činiti přikázal,
vidíme z počínání jejich: »A mazali olejem mnohé nemocné a
uzdravovali je.: Mar. 6, 13. (Dá se opakovatí.) Kdo tedy usta
novil, aby svatým olejem pomazání byli nemocní?

Zřejmě o tomto ustanovení zmiňuje se v listě svém apoštol
svatý jakub; píšeť: »Stůně li kdo z vás, uvediž k sobě (starších)
kněží církve, a ať se nad ním modlí, mažíce jej olejem ve jménu
Páně: a modlitba víry uzdraví nemocného, a polehčít jemu Pán,
a jestliže jest v hříších, budou mu,odpuštění.< jak. 5., 14. 15.
íDá se opakovati.) V čím jméně má se to státi? Kdo jest ten
Pán? Ve jménu něčím něco činiti znamená tolik, co dle jeho na
řízení, z jeho ustanovení to činiti. Z čího ustanovení má se
udělovati pomazání? Kdo tedy poslední pomazání ustanovil?
Mimo to, co působí dle slov svatého apoštola to pomazání a ta
modlitba víry? Kdo však může spojiti zevnější znamení 5 od
puštěním hříchů, s polehčením čilí krátce s vnitřní milostí? Od
koho jest tedy poslední pomazání ustanoveno, jeli s ním spojena
vnitřní milost?

Také ústní podání dokazuje, že jest poslední pomazání od
Krista ustanoveno.

Bludaří, kteří se v nejprvnějších stoletích od Církve odtrhli,
jako Nestoriané, Monofysíté, Monotheleté, církev východní, užívají
sedm svatých svátostí, což jest důkaz, že když se odtrhli od Církve,
kolik se musilo užívati v Cíikvi svatých svátostí? A když prote
stanté chtěli, aby se s nimi spojili, odmítli všeliké spojení s nimi
tito bludaři jen proto, že protestanté zavrhli pět svatých svátostí
a mezi nimi posledni pomazání.
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Neomylně pak dosvědčuje ustanovení této svátosti od Ježíše
Krista sněm Tridentský: »Tvrdil-li by kdo, že není poslední po
mazání pravou a skutečnou od Krista ustanovenou svátostí . . . .,
budiž (z Církve) vyloučen.<< Sez. 14, c. ]. (Dá se opakovati.) Od
koho jest tedy poslední pomazání ustanoveno? ——Jak to rozum
dosvědčuje? Co praví Písmo svaté o tom? (_Covypravuje o volbě
apoštolů? Jak si apoštolové při tom počínalí?) Co píše sv.Jakub?
Co znamená »ve jménu Páně?< Jak to vysvítá ještě ze slov sva
tého apoštola? (S čím je spojeno to zevnější znamení? Kdo jen
mohl 'to ustanovitř) Kterak to dokazuje ústní podání? Co prohla—
šuje o posledním pomazání sněm Tridentský? »—

2. Kterájest druhá podstatná částka svátostí? Jak píše o posled
ním pomazání sv. Jakub? Jaký zevnějšiúkon se tu děje? Pomazání ne
mocných děje se olejem olivovým ; jak se proto nazývá? Kdy se světí?
Od koho jest svěcen? (Které oleje svaté rozeznáváme?) Knězpomazává
nemocného křesťana na všech údech smyslových. Kolik jest smyslů?
Jmenuj je! Který jest úd zraku? úd sluchu? úd čichu? (chřípě);
úd chuti? úd hmatu? také i nohy se pomazávají. Při každém po
mazávání těchto jednotlivých údů modlí se kněz: »Skrze toto svaté
pomazání a neskončené milosrdenství své odpustiž tobě Pán, co
jsi zavinilzrakem (sluchem...., čichem...., chutí a řeči... ., hma
tem.... chůzí....) (Dá se opakovati.)

Oči pomazává na víčkách, ruce na dlaních, nohy na cho
didlech. Schází-li některý úd, pomazává místo nejbližší. Jestli
nebezpečí smrti velikéa hrozící, pomazává na čele a praví: »Skrze
toto svaté pomazání a nevystihlé milosrdenství své, odpustiž tobě
Pán, cojsi zavinil všemi svými smyslyx. (_Dáse opakovati.) Co tedy
nalézáme také při posledním pomazání mimo ustanovení od Ježíše
Krista? ——Co jest zevnějším znamením posledního pomazání? Na
čem pomazává nemocného kněz? Co se při tom modlí? Jak po
mazává oči? jak ruce? jak nohy? Kde pomazává, schází-li některý
z těchto údů? Kde pomazává, je-li nebezpečí smrti veliké? Jak se
při tom modlí? —

3. Která jest třetí podstatná částka svátostí? Kam ná
leží poslední pomazání: K svátostem mrtvých nebo živých?
(Které jsou ještě svátosti živých! Proč se tak nazývají? C0 pů
sobí?) Co působí tedy poslední pomazání? Jakou milost ještě udě
luje každá svátost mimo posvěcující? Cim bývá naznačena? Cím
jest zde naznačena? Olej léčí rány — nejbolestnější rány duše
jsou hříchy. Co se nám odpouští? A to nejen všední, ale i těžké,
ze kterých se nemocný pro bolest, pro zapomětlivost, pro hrozící
smrt vyzpovídati už nemohl. Jak praví svatý apoštol, je-li nemocný
v hříších, odpouštějí se mu.

Olej posilňuje, k zápasu způsobilejším činí — a nemocný
zápasí s ďáblem, který v této chvíli usiluje více než jindy, aby
duši zahubil; nebot' Ujde-lí mu nyní, ujde mu navždycky. Proti
jakým pokušením ho posílňuje?

Olej mírní bolest tělesnou ——a nemocný trpí na duši strach
.a úzkost před smrtí a nastávajícím soudem Božím. Co tedy zmír
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ňuje milost? Tím ulehčuje se nemocnému. jak o tom praví svatý
jakub: Polehčít' mu Pán.

A co působí modlitba víry? Co tedy ještě uděluje se nemoc—
nému? Co všecko působí poslední pomazání? Slouží tedy milost
udělená nejen ku prospěchu duše, ale k jakému prospěchu také?

Cim jest poslední pomazání, poněvadž tři podstatné částky
svátostné obsahuje?

Poslední pomazání jest svátost, ale rozdílná od ostatních svým
zevnějším znamením: co jest jejím zevnějším znamením? (Poma—
zání svatým olejem a modlitba kněžská) a rozdílná svou zvláštní
milostí: K jakému prospěchu slouží nemocnému? (Ku prospěchu
duše a často i ku prospěchu těla.) Co jest tedy svátost posled—
ního pomazání? Podle zevnějšího znamení sluje pomazání. Při
které svátosti náleží pomazání také k zevnějšímu znamení? A mimo
to u svátosti svěcení kněžstva. jak se proto nazývá, že jen ne
mocným se uděluje? jak se nazývá, protože se ze všech po—
mazání ncjposléze udílí? A poněvadž zvláště umírajícím jest ku
prospěchu. sluje svátostí umírajících. Lid říká, že se nemocný za
opatřuje, to jest na cestu do života věčného.

4. Kdo jest udělovatelem posledního pomazání? jak to praví
svatý jakub? Řádným udělovatelem jest jen biskup ve své die
cési, farář a jemu přidělený kaplan ve své farnosti.

Poněvadž tato svátost jest velmi důležitá k našemu Spasení,
dovoluje ve své péči Církev, že mimořádně, na př. v nebezpečí
nastávající smrti, smí každý kněz touto svátostí přisluhovati. —
Kdo jest řádným udělovatelem této svátosti? Kdo mimořádným?
Proč to dovoluje Církev?

Kdo může tuto svátost přijati? jak to praví svatý jakub?
Slova »stůně—liLdo zvás: znamenají nemoc těžkou, nebezpečnou,
která by mohla také smrtí skončiti.

Smí přijati poslední pomazání odsouzenec před popravou?
Proč ne? Smí vojín před bitvou? Kdo tedy sice v nebezpečen
ství smrti se nalézají, ale zdrávi jsou, této svátosti přijati ne—
mohou.

A poněvadž jest to svátost živých, v jakém stavu se musí
nalézati? Co za tou příčinou musí dříve přijati? jakou zpověď má
vykonati, pokud možno? A nemůže-lí se zpovídati, čím může
přece ještě dosáhnouti odpuštění hříchů? jakou svátost má potom
přijati? Kristus, který jest v nejsv. Svátosti oltářní přítomen, jest
nejlepším lékařem duše i těla; toho tedy do srdce svého pozve.
Od těch, kteří u Něho pomocí hledali, žádával Kristus víru. Otci,
jenž žádal uzdravení syna, pravil: »Věříš—li,všecko jest možno.
věřícímu: »Věřím pane,: odpověděl otec »pomoz nedověře
mém; a Kristus mu syna uzdravil. »Doufej synu,: pravil k dnou;
stíženému Kristus, a že doufal, uzdraven jest.

Co má vzbuditi i nemocný, žádá-li od Krista zdraví (nejen:
duše ale i) těla? A sice víru, že Kristus tuto svátost ustanovil
nemocným ku prospěchu dušeitěla; a naději, že jistě nám zdraví:
dá, není-li to proti jeho svaté vůli.
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Bůh jest jako dobrý otec, žádá—liho dítě o něco, dá mu to,
není-li to na škodu jeho, ale odepře, kdyby mu to škodilo. »Kdo
z vás, bude-li prositi otce svého 0, chléb, zdali kámen dá jemu?
Za rybu, zdali hada dá jemu.... Cim více otec nebeský.. .:

A poněvadž Bůh to nejlépe ví, zdali zdraví bude nemoc
nému ku prospěchu, komu to má ponechati na vůli? Kdo v ne
moci své ponechává ochotně Bohu na vůli, zdali mu zdraví dáti
chce či ne, odevzdává se do vůle Boží. Co má tedy nemocný také
vzbuditi?

Aby to všecko řádně vykonati mohl, jest třeba, aby 5 při
jetím svatých svátostí neodkládal, dokud neztrácí paměti a vědomí.

Avšak kdyby i nemocnýjiž ve stavu bezvědomém byl, máme
zavolati kněze; jestliže po křesťansku živ byl, jistě si přál, než
upadl v bezvědomí, s Bohem se smířití a lítost vzbuzoval; rovněž
jestliže vůbec před tím toužil po svatých svátostech, jest touha
jeho znamením lítosti jeho, a kněz můžespodmínkou: »jsi-li toho
hodem, uděliti mu i rozhřešení od hříchů i poslední pomazání.

Vjedné a téže nemoci smí nemocný jenom jednou tuto svá—
tost přijati; jestliže po zlepšení nemoc se znovu zhoršila, považuje
se toto zhoršení za novou nemoc a nemocný může opět přijati
poslední pomazání.

Poslední pomazání není nevyhnutelně potřebno k spasení,
ale přináší nemocnému tolik milostí, že by se těžce na svém spa
sení prohřešil, kdo by zúmyslně zanedbal jí přijati: vydávát' se
v nebezpečí věčné záhuby — a to jest těžký hřích. ——

Kdo může přijati poslední pomazání? Kdo však nemůže? Co
se žádá k hodnému přijetí posledního pomazání? Kdy má tudíž ne
mocný tuto svátost přijímat? [ kdy má býti kněz povolán? Kdy
může s podmínkou přece dáti rozhřešení a poslední pomazání?
Kolikrát smí v jedné nemoci tuto svátost přijati? ]ak jest po—
třebno k spasení poslední pomazání? Kdo by však přece těžce
hřešil? Proč by těžce hřešil?

5. Církev svatá přidala mnohé krásné obřady k zevnějšímu zna
mení, aby význam a prospěšnost této svátosti hlouběji nám vští
pila a k vroucnějšímu přijetí nemocného povzbudila:

Na stole prostře se bílý ubrus, postaví se dvě hořící svíce
a uprostřed ních kříž. Bílý ubrus připomíná milost posvěcující,
v které se má před posledním pomazáním nemocný nalézati; dvě
hořící svíce znamenají světlo víry a oheň lásky, kříž naději a
odevzdanost do vůle Boží, jež nemocný vzbuzovati má. Sem při—
praví se nádobka se svěcenou vodou a šest kousků bavlnky
k otírání sv. oleje, talířek s chlebem a solí k otírání prstů kněze
pomazávajícího. Kněz položí velebnou Svátost na stolku a kropí
nejprve svěcenou vodou nemocného i příbytek na znamení
kajicnosti, již se nemocný ve svátostí pokání očistiti má.
Po vykonané svaté zpovědi podává mu kněz nejsvětější
Svátost oltářní. Která slova při .tom pronáší u nemocných?
Na to vzkládá ruce na nemocného; pomazává nemocného
svatým olejem — na kterých údech? jak se při tom modlí?
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Obojí znamená ony zvláštní účinky této svátosti — které jsou
tyto účinky?

V následujících na to modlitbách vyprošuje s přítomnými
na Bohu uzdravení nemocného, aby navrácen byl rodině a za
městnání svému.

Konečně dává mu líbati kříž s vybídkou, aby bolesti za
příkladem Ukřižovaného trpělivě nesl. »—'

Proč přidala Církev svatá k zevnějšímu znamení některé
obřady? Jak se prostře stůl? Co se naň postaví? Co to zna
mená? Co se na stůl přichystá? K čemu svěcená voda? K čemu
bavlnka? Proč šest kousků? K čemu chléb a sůl? Co činí nej—
prve kněz? Co to znamená? Co potom následuje? Jakou zpověď
má nemocný konati? S kterými slovy podává mu kněz nejsvě
tější Svátost oltářní? Jak udílí poslední pomazání? (Co činí po
tom kněz?) Na čem pomazává pak nemocného? Jak se při
tom modlí? Co potom s přítomnými vyprošuje nemocnému?
Co mu na konec podává? K čemu ho vybízí?

Je-li nemoc nebezpečná, udílí mu kněz ještě apoštolské po—
žehnání; tímto nabývá plnomocných odpustků, vzývá-lí při tom
nejsvětější jméno Ježíš a odevzdává-liv se do vůle Boží. ——Co mu
udílí ještě, je-li nemoc nebezpečná? Ceho tím nabývá?

Kdy jen nabývá těchto plnomocných odpustkův? Co jsou
plnomocné odpustky? Ceho se nemá více obávati?

(Opakuje se celé učivo v hlavních otázkách: Co jest po
slední pomazání? Proč se jmenuje posledním pomazáním? Kdo
tu svátost ustanovil? Jak o tom píše sv. Jakub? Co jest zevněj
ším znamením této svátosti? Co působí poslední pomazání? Kdo
jest řádným udělovatelem této svátosti? Kdo mimořádný? Kdo
může tuto svátost přijati? Kdo však nemůže? Kolikrát smí ne
mocný v jedné nemoci přijati tuto svátost? Ceho je třeba k hod
nému přijetí této svátosti? Kdy má proto přijímati nemocný tuto
svátost? Jak jest tato svátost potřebna k spasení? Proč by hřešil
však, kdo by jí nepřijal svou vinou? Jaké obřady konají se při
udílení této svátosti? Co ještě uděluje kněz, je-li nemoc nebez—
pečna? Ceho tím nabývá nemocnýř)

Povzbuzení: Milé dívky, jste-li navštíveny těžkou ne
mocí vy anebo vaši drazí, neodkládejte s přijetím této svátosti,
abyste ji při dobrém vědomí a hodně přijali; nemůžete ani sobě
ani svým drahým lépe prospěti, větší lásku osvědčiti. Povolá—li
je Bůh. máte tu pevnou důvěru, že dosáhli jistě a hned blaže
nosti věčné. Pakli však vaší vinou nezaopatřeni zemřeli, běda vám!
neboť vaší vinou vaši drazí při nejmenším musí bolestně dlouho
se trápit v mukách očistcových —-—jestliže nepropadli docela věč
nému zatraceníl

Příklad: Byl jsem volán k Stařence 751eté; tato nechtěla
se dát zaopatřit, a její příbuzní s hrůzou myslili na to, že mohla
by zemřít bez sv. svátostí.
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Tázal jsem se jí na příčinu; »bojím se, že musím pak už
umřít.<<— »A což myslíte, stařenko, že ten, který za vás dal
život, chtěl by vás usmrtitl<< Po té vyložil jsem jí slova sv. ja
kuba. Prosila tedy, abych přišel s Pánem Bohem. Když jsem ji
sv. olejem pomazávat měl, pravil jsem ji ještě: »Bůh, který kvám
dnes přišel, jest všemohoucí. Doufejte, stařenko, On činí divy,
aby nám naši důvěru odplatu.: »Pevně doufám, velebný pane,<
pravila slabým hlasem. A přijala poslední pomazání. Po třech
dnech šel jsem ji navštívit. Nalezl jsem ji na prahu zhřívající se.
Pravila důvěrně ke mně: »Bud' Pán Bůh za to pochválen.<< »Buď
pochválen na věkyl<< odpověděl jsem jí s úsměvem. -— Snad žije
posavád, čítala by o deset let více.

Někdy propůjčuje Bůh smrt překrásnou.
Mladičká paní as 22letá umírala na souchotiny. Velmi ná

božně přijímala sv. svátosti. Po posledním pomazání podávám jí
kříž: 'aDrahá sestro v Kristu, odevzdejte se do vůle tohoto Ukři
žovaného. již jednou vás vykoupil a nyní vykoupí vás po druhé
od vašich bolestí. Zlibejte jeho obraz, dá vám sílu a potěšením
Vroucně přitiskla hlavu svou ke kříži. Po chvíli dotknu se její
hlavy, odchýlila se mrtvá. — Umříti v objetí Kristově jest smrt
nejsladší — smrt svatých jeho.

“FSC—ŠP

Katechese biblické.
Píše FR. VOHNOUT, bisk. notář a farář v Žlunicích.

\Pokračováníj

90.

Zmínil jsem se vám předešle o duchovních otcích lidu kře
sťanského; kteří jsou to? Kdo ustanovil je za otce duchovní?
jaké mají povinnosti jako otcové věřícího lidu? Obtížný, s veli
kou odpovědností spojený jest ten trojí úřad jejich; kde jakou
pomoc zaručil jim Pán ježíš? Co jest svátost svěcení kněžstva?
Odkud víme, že ta svátost pochází od Pána ježíše? jaké jest
zevnější znamení? jak působí toto při svěceních? V čem záleží
milost svátostná? Kolikero rozeznáváme svěcení? Co mají na
starosti ti, kteří nižší svěcení obdrželi? Kolikero stupňů rozezná
váme ve vyšším svěcení? Jakou moc obdržel při svěcení pod
jáhen jáhen -—kněz? jakou moc má biskup? Kdo je nejvyšší
biskup čili nejvyšší vrchní pastýř celé Církve?. jak víte, znamená
jméno papež tolik jako otec; jest tedy papež, nástupce svatého
Petra, Otec veškerého křesťanstva a proto také jej svatým Otcem
jmenujeme.

Tak učily jste se o duchovních otcích; dnes budu vám
vypravovati o posvěcení a povinnostech vašich tělesných rodičů.
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Pro ně ustanovil Pán Ježíš svátost, v které by milost a pomoc
k povolání svému obdrželi. Jest to sedmá svátost a jmenuje se
svátost stavu manželského. Stav manželský zařídil Pán Bůh již
v ráji, když prvnímu člověku Adamovi Evu za manželku dal, a
oběma nařídil, aby společně vlásce a upřímnosti živi byli a dítky
své zbožně odchovávali. Byli to svatí manželé, jak je Pán Bůh
stvořil; ale víte, že hříchem se znesvětili a již počali jeden dru
hého před Bohem obviňovat; hříchem byl sňatek jejich znesvě
cen. Tak nechtěl to míti Pán Ježíš v Církvi Své a proto usta
novil zvláštní svátost, v níž sňatek křesťanského muže s křesťan
skou ženou bývá posvěcen. Opakujte mi, co jest svátost stavu
manželského? Dobře si povšimněte, že mluvím o sňatku křesťan
ského muže s křesťanskou ženou; u židů, Turků i pohanů jsou
také sňatky manželské; ale tito nevěřící nemají svátost stavu
manželského: jsou živi tedy v sňatku neposvěceném. Posvěcení
sňatku manželskému dostává se jen v pravé Církvi Ježíše Krista,
poněvadž On tu svátost ustanovil jen pro ty, kteří pravými vy
znavači Jeho jsou. Ze ta svátost stavu manželského od Pána Je
žíše pochází, víme s bezpečností, poněvadž:

a) Pán Ježíš Sám o posvátnosti stavu manželského \ča—
stěji mluvil; čím ale jedině ten stav manželský může dosáhnout
posvěcení? A kde se udílí posvěcující milost? Co musil tedy
Pán Ježíš k posvěcení stavu manželského učiniti?
_ b) Sňatek manželský byl vždy mezi katolickými křesťany
jako svátost uzavírán; a

c) sv. apoštol Pavel křesťanský sňatek manželský výslovně
nazývá »vclikou svátostí v Kristu & Církvi<<,jako by řekl, že jest
to svátost veliká, jak ji Kristus Ježíš ustanovil a jak ji Církev
svatá udílí. '

Opakujte tedy, odkud víme, že svátost stavu manželského
od Pána Ježíše ustanovena jest? A jaké jest zevnější znamení,
které jste i vy při svatbě pozorovati mohli? Zenich nevěstě
své před svým duchovním (farářem) a přede svědky podává ruku
“na důkaz, že jeden druhého za svého manžela přijímá, a jeden
druhému činí slib, že chtějí jako křesťanští manželé v lásce a
upřímnosti živi být. (Op.) Ze pak Ježíš Kristus novosnoubencům
i milost svou udílí, ztoho poznati můžeme, že On Sám chtěl,
aby stav manželský mezi vyznavači Jeho (katolickými křesťany)
byl obrazem Jeho spojení s Církví, které spojení jen milostí po
svěcující utvrzeno jest.

Svátost stavu manželského jest tedy svátost živých, v ja
kém stavu musí se tedy nalézati novosnoubenci? A tato milost
posvěcující se při přijímání této svátosti v duších jejich rozmno
žuje. Zvláštní pak svátostné milosti nabývají v té svátosti k tomu
účelu, aby povinnosti své jak k sobě vespolek, tak i k dítkám
svým svědomitě plniti mohli.

Opakujte mně tedy ještě jednou, co jest svátost stavu man
želského a co působí?
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již pravil jsem vám, čeho že jest obrazem sňatek manželský?
A jako jen jeden jest Kristus a jen jedna pravá Církev tak sňa—
tek manželský jen mezi jedním mužem a jednou ženou uzavřen
býti může. ježíš Kristus slíbil, že Církev Svou nikdy neopustí a
chtěl také, aby i Církev vždy věrnou Mu zůstala: a tak má zů
stati sjednocenost mezi manžely křesťanskými neporušena a sva—
zek jejich nerozlučitclný až do smrti jednoho aneb druhého. Po
něvadž pak sňatek ten jednou platně uzavřený trhati a rozloučiti
nelze, jest potřebí, aby snoubenci před uzavřením jeho se svými
rodiči anebo poručníky a se svým duchovním se poradili. Aby
pak i milosti a požehnání Božího k tomu kroku nadíti se mohli,
musí sňatek ten uzavříti dle předpisu Církve a mají se k tomu
patřičně připravíti, zvláště modlitbou jako mladý Tobiáš se svou
nevěstou Sárou. Poněvadž pak snoubenci křesťanští svátost pří—
jímati mají a tudíž v stavu posvěcující milosti býti musí, mají si
vykonati sv. zpověd' a to vzhledem k tomu důležitému kroku a
k změně stavu — zpověď životnou; na to přijmou v nejsvětější
Svátosti oltářní ]ežíše Krista jakožto prvního & nejvzácnějšího
hosta na svatbu a vyprosí si od Něho požehnání ku kroku t_omu.
A jaký pak příklad mohly byste mi uvésti, že Pán ježíš k novo
snoubencům zvláště milostivým a dobrotivým se osvědčil? Ano,
o svatbě v Káni Galilejské k vůli snoubencům na přímluvu Ma
tičky Své první zázrak učinil; a tak požehnáním Svým zajisté ob—
daří novosnoubence křesťanské, když Ho oto při svátostném při
jímání vroucně poprosí. Ovšem, že mají si snoubenci vyžádati též
požehnání od svých rodičů anebo pěstounů, jakož i od Matičky
své nebeské, bl. Rodičky Boží.

Tak připomínal jsem vám o svátosti stavu manželského,
kterou i rodiče vaši přijali, vyprosivše si při tom milost a pomoc
od Boha k zastávání povinností svých. Prosili tehdáž i za pomoc,
aby vás jako dítky Boží ke cti Páně a k vašemu spasení vycho—
vávali; modlili se i potom častěji za vás: při křtu vašem, když
vás matička vaše do chrámu přinesla a tam Pánu Bohu oběto
vala, když jste svaté svátosti přijímaly; modlí se za vás i při
svých denních modlitbách a zvláště vneděli a ve svátek při služ
bách Božích. Ivy zajisté, jak jsem vás při čtvrtém přikázání
a i jinde častěji k tomu vybízel, modlíváte se za své dobré a
pečlivě rodiče. Atak i nyní, když jsme si posvěcení jejich sňatku
manželského připomenuli, pomodlíme se, aby jim Pán Bůh k věr
nému a záslužnému plnění povinností jejich milostí Svou nápo
mocen býti ráčil.

+e++

Rádce duchovní. 37
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K otázce o litaniích.

Kterých litaníí smí se při odpoledních, službách
Božích v kostelích užívati?

Uvažuje Dr'. ANTONÍN BRYCHTA.
»Omnia honeste et secundum ordinem
tiant.c [. Cor. 14, 40.

Co dodává katolické Církvi zvláštní velebnosti a vznešenosti,
jest podivuhodná jednota ve všech oborech její života, kterou
Sám božský její Zakladatel do ní vložil. 1) Jednota ve víře, jednota
v svátostném přisluhování, jednotavnejvyšším řízení
—f—toť nevyrovnatelný trojí diadém choti Kristovy. 2) A jako vži
votě Církve všecko k této blahodatné jednotě se odnáší, podobně
prohledá Církev bedlivě i k tomu, aby v její liturgickém ži—
votě, v bohoslužbě, v posvátných úkonech a obřa
dech při všech historických odchylkách 3) bylo náležité jednoty,
by mohli věřící celého světa považovati se i po této stránce za

') Mat. 16, 18; Jan 10, 7. 16;' 17, 11. atd.
") Známo, že kanonisté, mluvíce o Církvi, nazývají ji monarchií;

hlava Církve je monarcha vzhledem k trojímu úřadu, který Církev koná: je
monarchickým učitelem, monarchickým veleknězem, monarchickým pastýřem.
Již Aristoteles pravilomonarchii:>Primus et divinissimus princi
patus estmonarchia.: _ _ _

3) Vzpomeňme si na rozličné liturgie, jež jsou od Církve schváleny,
jako na př.různéliturgievýchodní, litur ie řecká, slovanská atd.
»Neque enim: tak odůvodnil papež Jan III. (od r. 872—882) povolení
slovanské liturgie v Cechách a na Moravě — »tribus tantum, sed
o mn i bus linguis Dominum laudare auctoritate sacra (ps. 116. 1; —
Act. 2, 4. sq.; — Phil. 2, 11; ——I. Cor. 14, 39.) monemum Apud Baro
nium ad a. 880. *—Rovněž významná _jsou v ohledu tom slova Bene-.
dikta XIV., jichž užil při schválení jihoslovanské liturgie: »Ut omnes
catholici sint — pravil tento osvícený papež — non ut omnes latini fiant.
est necessarium.< Constit. »Ex pastoralic d. 17. Aug. 1754.
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údy jedné a téže světové říše, Církve katolické. *) Vše až do
těch nejmenších podrobností je tu ustanoveno buď výslovným
předpisem nebo odvěkým podáním. 5) Tento velebný, Církvi bě
hem věků z propůjčené jí posvátné moci vytvořený řád, nad nějž
není velkolepějšího a důslednějšího, vymáhá si naprostého
uznání a šetření. Jako není volno měniti řád soudní, vo
je nský a pod:, dokud nebyl změněn příslušnou autoritou, po
dobně není dovoleno —nemá-li vliturgickém životě Církve nastati
zmatek a zavládnoutinekonečnérůznění a odchylky6) bez
svolení Církve jinačiti odpolední (nedělní a sváteční) boh c
služebný řád recitováním modliteb alitanií, jichž Cír
kev neschválila.

Poněvadž se v ohledu tomto, jak zkušenost dosvědčuje, ne
malé odchylky vyskytují, doufáme, že bude dobré věci poslou
ženo, vezme-li se místněji na přetřes otázka:

Které litanie jsou jako modlitební formulář apo
štolskou Stolicí úředně stvrzeny, tak že lzeje veřejně
recitovati a při odpoledních službách Božích v ko—
stele se modliti?

* * *

Církev dbá při svých posvátných úkonech tou měrou přes
nosti a jednoty, že nedovolujeustanovené modlitby při mši, 7)

') Proto naléhá Církev i z této příčiny, aby se liturgie a posvátné
funkce v jazyku latinském konaly. »Mitder Einf'uhrungder Landes
sprache ——dokládá k věci Kóssing (v díle: Ueber die heilige Messe) ——
wůrde die Liturgie der Willkůr, dem Un verstande, der Laurie der
Menschen preisgegeben, die Umgcstaltungen, Zusí'ttze, Verbesserungen und
s. w. wiirden kein Ende nehmen, so dass in Bžtlde unser Gottcsdicnst
kaum eine Aehnlichkeit mehr mit dem frůherer ]ahrhunderte hatte,
undzuletztjedes Volk, jedes Bisthum, ja jedes Dorf seineneigenen
Riius besiisse. Dem Untergange der gottesdienstlichen Einheit aber
wurde der der Kirchen-Einhci t auf dem Fusse folgen.<Srovnej též-: Ben
gcr, Pastoraltheologie, Regensburg 1862, 2 Bd. pag. 220 seqq. A kanonista
Helfert praví: »Die fremde nicht Allen verstándliche Sprache wird nur bei
solchen Funktionen gebraucht, in welchen eigentlich und unmittelbar dic
Kraft Gottes wirkt und die góttliche Gnade auf das Innere
des Menschen ausstrómt. Hier wird nicht so sehr gesprochen als ge
handelt; hier werden die durch Belehrung 'schon crhaltenen Kenntnisse nur
faktisch dargestellt, dic Gcfíihle ausgedríickt und die Anderen angeregm
Rechte der heil. Haudlungen. %30.

f') Srovn. o tom liturgisty a rubricisty.
") Přesvědčíme se o tom nížezkonstituce »Sanctissimusc papeže Kli

menta Vlll. z r. 1601 proti téměř- bezčetným formnlúřům litanií vydané
a proti zlořádům,které se z toho v vinuly

Uvedeme jen několik příklad k dotazu: »An in orationibus tam
officiiquam missae variari debeant: hunc diem vel hodiernam diem,
sive praesentem diem, quum transfertur ofňcium sive accidentaliter sive
perpetuoc — odpověděla papežská kongregace posvátných obřadů: »Nih il
im mut andu m inconsulta Congregatione.: Dne 7. září 1816 n. 4526ad 21.
-—]indy rozhodla táž kongregace: »ln oratione et versiculis B.Francisci non
potest addi a Franciscanis: B. Patris nostri.< Dne 18. prosince 1779 n.
4395 ad 16. — K dotazu: »An sacerdos, qui a ňdelibus eleemosynam accipit
ad celebrandam missam in honorem alicujus Sancti vel de aliquo Mysterio
dum ritus non permittit celebrationem missae votivae, possit saltem missaé

37*
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přisvátostném přisluhovánís) anebjinýchobřadechvtom
nejmenším měniti aneb jakékoliv přídavky k nim připojovati.
Zvláště co se týče udělování svátostí trvá Církev přísně a ne—
zvratně na ustálených a přijatých obřadech, 9) vyhrožujíc dokonce

occurrenti commemorationem addere ipsius Sancti vel Mysteriic ——
dala za odpověď táž kongregace: »Non licere.< Dne 7. září 1850 n.
5146 ad 3.

V příčině zádušních mši přenesených rozhodla posv. kongregace ob
řadů takto: rln anniversaršo translato ob aliquod impedimcntum dici potest
missa ut in ipso anniversario (5. R. C. 5. jul. 1698), sed verba: cujusanniversarium deposntionis diem commemoramus etc.
n on sunt varianda, sed oratio recitanda est prout jacet in missalix
Dne 4. května 1686 u. 3110 ad 3; — dne 22. prOsínce 1753 11.4237 ad 2. —
V příčině modlitby za zemřelé: »Absolve quaesumusc a »Deus, cui proprium
este platí rozhodnutí: >Orationemesse variandam semper, excepta
oratione: Non intres in judiciumx Dne 12. srpna 1854. Čili dle vý
kladu de Herdta: »Si absolutio exequialis hat pro uno dcfuncto, dicitur
oratío m numero sin gulari, si pro pluribus in numero plurali; si pro
masculo, in masculino genere,si pro fcmina, in feminina: Sacrae
liturgíae praxis. Lovanii 1863, tom. lll. pag. 300. Ohledně modlitby: »Non
intresc rozhodla posv. kongregace: »In dcpositione defunctorum, quando
sepelíenda cs_tmulier aut plures defuncti, non possunt verba cu m servo
tuo immutariin: cum serva tua, aut servis tuis absquelaesionerubricae
et servandum est ritualex Die 31. Aug. 1697 et 21. Jan. 1741. — Konečně
nařídila táž kongregace ohledně recitování modlitby: »Deus indulgentiarumc
a _xvl'nclmaDominec: »Legendas esse sine nomine et titulo defuncti
uti jacent in breviario et missali.< Die 7. April. .1832 et 22. Mart. 1862. Již
z těchto několika příkladů, jež by se mohly mnohými jinými rozmnožiti, je
patrno, jak správně a přesně Církev v posvátných úkonechazvláště v liturgii
Sl vede, nedadouc vzniknouti žádnému různění & sebe menším odchylkám,
jak bude níže místněji dokázáno.

3) Ad dubium: >Utrum verbum deindc in forma absolutionis ante
verba: :_th te absolvo a peccatis tuisc in nonnullis editionibus rubro cha
ractere impressum, sit dicendum vel omittendumc — odpověděla posvátná
kongregace obřadů, vyslechnuvši dříve S. C.Umversalis lnquisntionis: »Nihil
esse innovandum.< Die 11. Mart. 1837 n. 4809 in Veronen.; 28. Fehr.
1847 n. 5089.

Jinou sem spadající pochybnost rozhodla 5. R. C. takto: >Quando
faciunt moniales inter ipsas confessiones, non debent alterare verba »vobis
fratresc in Sorores et »te Pater< in »te Mater,: sed confessiotierí
debet prout jacet in breviario.: Die 18. Aug. 1629 n. 2364; die
13. Febr. 1666 n. 2364 ad 5.

Formule: »Misereatur vestri omnipotens Deus etc.< říká se
o mnohočtu, byt byl tolikojeden komunikant.Falise Comp.eluci
datio pag. 656 a rubricisté vůbec.

Ad dubium: »An consuetudo dicendi in communione íidelium: »Ecce
Agnus Deic et »Domine non sum dignusc idiomate vulgari,
sit sustinenda vel potius eliminanda, utpote contraria rituali et missalí ro
mano: — odpověděla posv. kongregace ritů: >Co n s u e t u di n e m e s s e
eliminandamx Die 23. Maji 1835n. 4748ad 5. Sněm círk. provincie
K 0 ! ín s k é stanoví v ohledu tom: »Parochis et rcctoribus p r 0 h i b e m u s
strenue, ne in sacramentisadministrandispro linqua latina utan—
tur vernacula, nisi in illis partibus, quibus illi, qui assistunt, alloquendi
aut quaedam iisdem explicanda sunt.: Conc. prov. Colon. ab a. 1860 part. ll.
tit. ll. c. 10.

1')Srovn. Rituale rom. v příslušných rubrikách. Cone. Roman. ab a.
1725 tit. XV. cap. 1. dokládá: »In Sacramentorum administratione, in missis
et divinis ofíiciis celebrandis aliisque ecclesiasticis functionibus obeundis re
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i klatbou těm, kdo by obřady těmi pohrdali aneb
tvrdili, že mohou je kněží opomenouti, aneb za jiné
vy měniti. '")

Podobně není dovoleno nové modlitby „) v obřadech
církevních nebo nové obřady zaváděti, 12) aneb obřady ust a
novené měniti. »Quum sacri ritus et caeremoniae — stanovi
v ohledu tom provinc. sněm Pražským) ——magnam Christiani
populi eruditionem veraeque Fideiprotestationem contineant, Fidelium
mentes ad rerum altissimarum meditationem sustollant et devo—
tionis etiam igne inHamment, gravi profecto peccato con
scientiam suam macularet sacerdos, ") qui receptos et approbatos
ecclesiaeritusnotabiliter negligeret, pro libitu omitte ret
ct in novos immutarem

Důvodně nelze užívati při veřejné bohoslužbě takových
knih, příruček a rukovětí, "') jež se s rituálem římským ne
srovnávaji,obsahujicemodlitby, pobožnosti nebo formule
žeh nací(benedictiones), kterých Církev n esch vá lila, aneb, které
byly pouze biskupem aprobovány. '“) Všecky v ohledu tom

cepti et approbati ecclesiac catholicacritus, qui in minimis etiam sine
peccato negligi, omitti vel mutari haud possunt, pecu
liari studio ac diligentia serventum

'“) Conc. Trid. sess. VII, can. 13. de Sacram. in genere.
") »Orationes — dokládá k věci Benedikt X[V. — praetor cas,

quac in Ecclesia receptae sunt, in s. ritibus non admittuntum Const.
Inter Omniuenas d. d. 2. Febr. 1744. .

'“) »Caeremoniae novae — stanoví v ohledu tom 5. R. C. ——non
sunt induccndae nec antiquae immutandae absrlueexpressa
licentia, quam dare debet S. rituum Congregatio.: Die 12. Maji 1612. —
A jindy rozhodla táž S. R. C. takto: >Archiepiscopus pro sua prudentia
providerc debet, ut abusus circa ritus et caeremonias introducti juxta
caeremonialis pracscriptum corrigantur.< Die 4. April. 1620 11.583;
3. Sept. 1695 u. 3370 ad 1; 31. Aug. 1097 n. 3443 ad 1.-, 13. Mart. 1700
n. 3551 ad 6. — Papež lnnocenc Xlll. v této příčině nařídil: »Antistites
ecclesiarum ab usu s o mne s, qui in ecclesiis contra praescriptum caerc
monialis cpisc. ct ritualis rom. vel rubricas missalis et breviarii irrepserint,
debcnt omnino removcrc.c Constit.Apost.ministcrii13.Maji
1723;srovn. konstit. Benedikta Xlll. ln supremo ze dne 13.záři1724.

'i') Conc. provinc. Pragense 1620 tit. lll. cap. l. —' Proto nařídila
posv. kongregace ritů: »Parochi, functiones parochiales obeuntcs. scrvare
debcnt, in ipsis caeremonias ritualis romani 4: Die 24. Fcbr. 1680 n. 2912
ad 7.; 9. Oct. 1655 et 22. Maji 1841 in Trecen

") Ve shora uvedené konstituci dokládá Benedikt XIV., mluvě
o udělování svátosti křtu, o křestních obřadech toto: »Neque sine gravi
peccato negliguntur tam magni ponderis tantaeque antiquitatisritusad revcrcntíam Sacramento conciliandam maxime necessarii.:

"') Patrně spadají sem rozličné příručky, jež se zovou: panis quoti
(lianus, rukovčti, diccésní rituály a t. p.

'“) K dotazu: »An formulac bcncdictionum, quae invcniuntur in libris
ab ordinariis locorum tantum et non ab apostolica Sede appro—
batis, rctinendae sint adeo, ut in benedictionibus períiciendis iisdem uti
valeant saccrdotcs stola ct cotta indutic — odpověděla S. R. C.: »Detur
decretum in Ariminen. d. d. 7. Aprilis 1832.: A dekret onen zni: »Illi soli
libri sunt adhibendi et in illis tantum benedictionibus, quae rituali romano
sunt conformes (S. R. C. 7. Aprilis 1832 n. 4681 ad 5.), nec aliae (bene
dictioncs)adhibeantur, dummodo non constet, ab hac S. Congre
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odchylky, byť sebe déle trvaly a lid jim již uvykl, prohlašují se
za abusus, jež má biskup ve své diecési odstraniti, ") ježto by
byly na újmu přesnosti a jednotě, k níž Církev ve svých obřadech
bedlivě prohlédá a jí jak náleží zachovati velí. 's)

Rovněžspadajísemvšeckaofficia de Sanctis '9)a mešní
formuláře,“i jichž smí se jen tehdy užíti, když byly po
svátnou kongregací obřadů schváleny s tím výslovným usta
novením, že se jich smí při recitování brevíře, po případě při
mši užívati. — Vede—liCírkev, jak z řečeného patrno, svrchovanou
péči o to, aby ve všech oborech její duchovního života a v po—
svátnýchúkonech jednota a přesnost se zachovávala,ježtoby
jinak během času vzniklynemalé odch ylky a mnohá rů znění,
jež by se nutně i na duchovní život věřících přenášely:“i
bude se zajisté tato chvalitebná péče Církve jeviti i při odpo—
ledním kultu chrámovém, jenž po výtce v recitováni litanií '")

gat'ione fuissc adprobatas.: Die 23. Maji 1835n. 4748 ad 9. Srovnej
rozhodnutí 5. R. C. ze dne 11. srpna 1691.

'7_)S. K. C. 31. Aug. 1697 n. 3443; 13. Mart. 1700 n. 3551; 17. Aug.
1822 a_jindy. Totéž nařizují četné konstituce papežské. Srovn. breve »Qnam
ardenti studio< Benedikta XIV. z 25. března 1752 předcslané řím. ri
tuálu z r. 1872.

'“) »ln 3. ritibus et caeremoniis peragendis ——dokládá český episkopát
v společném, nejnovějšímu vydání řím. rituálu (z r. 1872) předeslaném listě
—'sacerdotes imicum (lucem, ritunle pi'aescriptum sequantur.c A na jiném
místěv témže okamžikuse dí: »Hortamur et districts in virtu t e
s_acrae_o bedientiae praecipimus,ut omnesde clero. .. hoc eodem
ilbil'O r_ituali (collectione rituum particularium ex benigna Apost. Sedis
VQNÉretmendorumí in administrandis sacramentis et in exequiis, benedictio
mbus ac _processmnibusperagendis utantur, omnibus nliis, quocunquetitulo
nuncupatis Agendis vel ritualibus, p r a e t e r m a n d a t u m n o 5 tr um
ed i tis, omissis.:

'“) Výslovně stanoví v ohledu tom S. R. C.: »Non sunt admittenda
nequerecitandaalia officiaquam approbata a Sede apost., alia
omnia sunt, rejicienda.c Die 31. Jul. 1665 n. 2345 ad 16. ——»Oí'licia
non approbata da m nantur.: Die 8. April. 1628; 11. Aug. et 19. Oct. 1691
et saepius. — Cfr. bullam Pii V. d. 1560 Quod a nobis.

“) S. R. C. die 28. Sept. 1658; 11. jan. 1631 n. 892 ad 1. V ohledu
tomto vydána jsou velice přísná pravidla. Tak na př. mší (mešních formulářů),
povolených jistým řeholím nebo místům, n e m 0 h o u upotřebiti kněží světští,
ani když by sloužili v kostele oněch řeholí, nýbrž majíse říditi dle římského
missálu a jeho rubrik. S. R. C. 19. Nov. 1622; 1.3. Febr. 1666 n. 2699 ad 4;
22. Maji 1683 n. 2874. Ani řeholníkům není dovoleno recitovati mši
některé jiné řeholi povolenou, leč by měli zvláštní indult. S. R. C. 20. Mart.
1706 n. 3592 ad 3. -— Slouží-li světský kněz v kostele řeholním v takový
den, na který připadá zvláštní mše, povolená pouze dotyčné řeholi, nemůže
vziti tuto mši, nýbrž má vziti mši z missálu římského de Communi. 5. R. C.
9. Jun. 1668; 20. Nov. 1717 n. 3754, 15. Jul. 1769 n. 4199 ad 2. Srovnej
Ferraris, Prompta bibliothecas. v. Ofíicium et Missa; de He rdt |. c.
tom. [. pag. 125 sqq.; -—Můhlbauer, Decreta authentica n. d. m. .

“) Analocrii podává spousta variantů" ve sv. Pismě, než byl latinský
jeho překlad ( ulgata sc. versio) od (,irkve schválen a za překlad
authentický prohlášen. Srovnej Trid. sess. IV., decr. dc edit. et usu
ss. librorum. _ ' _ , _ _

„) Litanie od řeckého Ita—czvsuw(Accra-m), l_zsccyav., Ait-r,) prositi,
modliti se. — O historickém původu tohoto výrazu srovn. Marzohl,
Liturgia sacra, Luzern 1835, II. Th. pag. 234.
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záleží. [ po této stránce osvědčila Církev stkvěle a všestranně
péči svou.

Nastává tudížotázka: Které litanie jsou od Církve schvá
leny & které nic? Důsledněkterých litanií smí se při
odpoledních pobožnostcch v kostelích a o veřej—
ných průvodech užívati a které jsou zákonem vylou
čeny a zakázány? (Pokračování)

sec—;+

() příčinách bezkonfessnosti nových obecních
hřbitovů a objasnění příčin těch.

Zároveň příspěvek k výkladu _S3. státního zákona ze dne
30. dubna 1870 č..68 0 organisaci veřejné služby zdravotní.

Podává Dr. ANTONÍN BRYCI—ITA.

(Pokračování.)

Tážeme se oněch obecních úřadů, které vyšinuly se na ta
kový stupeň osvícenosti,že dávají hřbitovům bezkonfess
ním přednost před hřbitovy katolickými, odkudmají
právo své protináboženské smýšlení na ostatní křesťansky smý
šlející obyvatelstvo přenášeti a hřbitovu nákladem co 1é obce
zřízenému známku bezkonfessnosti jako cejch svého nabožcn
ského indit'ferentismu vpáliti? ——Odkud mají takové obecní úřady
právo svůj pych a nepřátelství vůči Církvi a její institucím gene
ralisovati a vydávati umínčnost svou za smýšlení obce,
jakoby si tato přála míti hřbitov bezkonfessní, na němž býti může
pochován tak dobře křesťan jako žid, protestant i mohamedán;>

Dle kterého práva smí takový úřad svou náboženskou po
kleslost celé obci vnucovati a žádati, aby se tato jeho bezkon
fessnímu, ze zášti pocházejícímu diktátu podrobila, byť se tomu
svědomí a náboženské přesvědčení ohromné většiny katolických
členů obce, ba vlastně celé obce, sebe více vzpíralo, diktátu lidí,
jimž je náboženství při nejmenším věcí —- vedlejší;> _ Než, tu
třeba se tázati, má obecní nejednou se značným nákladem vysta
věný hřbitov býti prost náboženského rázu snad proto, že tomu
chce několik členů obecního zastupitelstva, jichž náboženské vy
znání je indifferentismus aneb kteří se křesťanskéhonábo
ženstvív srdci dávno zřekli?

Tážeme se dále, který zákon dovoluje takové ubijení
svobody svědomí a tak neslýchaný terrorismus, aby
zvůle jednotlivců rozhodovala o blahu & náboženských zájmech
celku, jakoby tito Církvi nepřátelští anebo nevěrečtí jednotlivci
byli sami dotyčný hřbitov vystavěli a ne obec, že
odvažují se s ní a její majetkem takto nakládati? Kdyby oby
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vatelé takovými »klikamix týraných osad rázně se vzchopili a
proti takovému »hospodářstvíc dotyčných kruhů jak sluší se ozvali.
trváme, že by bezkonfessních nesvěcených hřbitovů bylo pořídku,
ježto by si mnohý obecní, terrorismu několika svých členů ne
důstojně podléhající úřad věc ——rozmyslil, než by se demonstra
tivně rozhodl pro bezkoní'essnl hřbitov, ač byl tento ——ka,
tolicknu obci vystavěn!

Namítá-li se, že »většina výboruc hlasovala pro bezkonfess—
nost hřbitova a že je tudíž jednání obecního úřadu správné, když
knihovní vložku, jež by katolický ráz obecního hřbitova zaručo
vala, odepřel, dlužno věděti, že »parš majora není vždycky te'ž.
»pars seniora. Mimo to asi dle samého svat. Písma nejsou tak
zvané většiny neklamným důkazem, že byla některá věc roz
hodnuta správně a objektivně proto, že pro ní hlasovala
většina. Může zajisté i většina se mýliti, anebo dát se ovládati.
strannictvím, jak tomu bohužel zkušenost a náš případ ne zřídka
dosvědčuje. »Non sequeris turbam ad faciendum malum<<— do
kládá velcpravdivě kniha Exodus 23, 2. ——»nec in judicio plu—
rimorum acquiesces sentcntiae, ut a vero devies.<z——
Ostatně vědí zastanci oné zásady a je každému až příliš známo,
jakým způso bem se často i ve vážných sborech docílí ——
většiny! Věru, kdyby hlas většiny měl býti totožný se skuteč
ným právem, a hlas menšiny neprávem, musila by tato
nejednou sama nad sebou a svou spravedlivou věcí zoufati a
svrchované bezpráví bylo by často proti všem zása
dám spravedlnosti a mravnosti — právem. 1) Běda
právu, kdyby měla vždy o něm rozhodovati — většina, jíž často.
nejde o právo, nýbrž o vlastní zájem, jež často neřídí
se zásadamispravedlnosti, nýbržzásadamiumíněnosti
a vzdoruF)

Než, dejme tomu, že většina výboru anebo dokonce celý
obecní výbor (v němž mohou — mimochodem řečeno — zase
dati i protestanté, židé, odpovědni nepřátelé všeho křesťanského
neb docela i úplní nevěrci, kteří věří raději sobě, nežli cirkvi)
odhlasoval bezkonfessnost z katolických peněz vystavěného hřbi

') Místo všech jiných příkladů, jichž dala by se _uvésti pohříchu celá
řada,vzpomeňmesi jen na posledníhlasování o cnvxlním manžel
ství v uherské sněmovně, při němžšlapánybylyprávo, spravedlnost,
zaručené smlouvy, ba i sama slušnost a lidská důstojnost ——nohamaasvětu
poskytnutodivadločirého a hnusného násilí! Věruklasmkáazvláště
za našich dnů všeho uvážení hodna jsou slova důmyslného Cicerona,
když dí:'»Si populorum jussis, si principum _decretis, si sententiis judicum
jura constituerentur: jus esset latrocman, jusadulterare, jus_ testamenta
falsa supponere, si haec suffragns (v_otis)aut seltis multitudlnis proba
rentur.: Zajisté případná, ale i zdrcupcí kritika modernich většm a odhlaso
vaných jimi zákonů »moderního práva:, o němž již svého času slovutný
Górres památný učinil výrok: »Es sei darnach angethan, die Welt in eine
Rauberhóhle umzuwandeln.: _ _

?) Skorem se zdá, jakoby se těšily mnohé_ »většinyf daru —- neomyl—
nosti anemohly se dop'ustiti žádné nespravedlnosti. Toť jedině možná logická
závěrka, z jejich »hlasováníc plynoucí.
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tova: tážeme se, — jakým právem smí tato většina rozhodovatí
o ještě větší, ano ohromné většině,——o celé katolické
obci, aby její hřbitov nebyl katolický, nýbrž vší náboženské
známky prost, byl hřbitovem bezkonfessním? Přest ala 5 nad
obec od vystavěnínového hřbitova býti katolickou, že
se nechce připustiti, aby její hřbitov byl katolickým? Ci nehlásí
se její členové, vyjma snad nepatrnou hrstku několika v duchu
mjoderní osvěty odchovaných obecních výborů, více ke ka
tolické (.Íírkví a katolickému náboženství, tak že by
bezkonfessnost hřbitova byla důsledkem tohoto žalného odpadu,
a hřbitov o vyznání katolickém více svědčiti by nemohl a
n e s m ě ] ?

Pakliže ale žádnáztěchto eventualit nenastala, jelikožje obec
dosud jako dříve katolická — ač možno připustiti; že to není
více, jak druhdy bývalo. vřelý, rozhodný, ve všem skutky se
jevící katolicismus — tu dlužno se tázati: jakým právem strhu—
jete s obce, již zastupujete, její katolický ráz a vnucujete ji ne
stvůru bezkonfessního hřbitova, jež se její tradicím, jakož i ná—
boženskému smýšlení a přesvědčení naskrze protivíř Jste-li již.
sami bez víry, jakým právem vnucujete katolickým obcím svou
nevěru a kompromitujete je s sebou před celou veřejností, která
pokládá — a to právem 3) ——hřbitov bezkoní'essní a nesvěcený
dosud, Bohu díky, za něco potupného a nectného a pova
žuje takovou obec za obec v ohledu náboženském pokleslou
a v ohledu občanském za výstřední, čím zajisté její čest a
vážnost ve veřejném mínění nezíská. 4)

Protestantům a židům ani nenapadne, by si zřídili hřbitov
pouze obecný beze všeho bližšího náboženského označení;
jejich hřbitovy nesou ráz jejich vyznání, jsouce bud' protestantské
anebo židovské. ——jen katolíci mají tak málo úcty a váž
sti k svému náboženství. že si zřizují jen obecní, všeho nábo
ženského rázu a pojmenování prosté hřbitovy. jakoby dotyčná
obec neměla žádného náboženského vyznání, byla ——
b e 2 k o n fe s s n í ?! Nemají-li některé obecní úřady tolik po
vinné úcty k sobě a k náboženskému smýšlení svých katoli—
ckých s p ol u 0 b č a n ů — co by arci bylo prazvláštním důka

") Již Cicero pravil: »Sublata religione, fidem etiam et societa—
tem humani generis et justitiam tolli, necesse est.< Chápouor—
gánové obecní správy hloubku a dosah těchto slov? Významná jsou též slova
jistého publicisty o takových obecních výborech, kteří nemohou jaksi snésti
katolických hřbitovů: »Takovivýborově měli by si zříditi na své útraty bud'—
zvláštní bezkonfessni hřbitov pro sebe a pro hrstkusvýchstou
penců. aneb mělo by se pro ně jako přívržence bezkonfcssnosti vyhraditi
na hřbitově před jeho vysvěcením zvláštní místo jako pro jino
věrce a sebevrahy.:

*) Proto se i stává, že takový obecní úřad, cítě dobře mravní po
rážku, jež v bezkonfessním hřbitově pro něho i pro obec spočívá, činí
»z opatrnostic dotaz, za jakých podmínek — ačjsou mu tvto dobře známy
— byl by obecní hřbitov církevně vysvěcen, by mohl před veřejností krýti
se výmluvou, že hřbitov měl býti v svěcen, že ale pro nesplnitelnost (“
diecésním úřadem kladených požadavk bylo od toho upuštěno. "
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zem jejich katolictví, jehož se nejednou dosti troufale dovolá
vají 5) — trváme, že by ji měli míti aspoň — k zemřelým,
kteří byvše za živa katolíky, chtějí zajisté i po smrti odpočívati
v půdě posvátné, na hřbitově katolickém, “; ne však na místě
všedním, neposvěceném. Je-li však se jim a jejich příbuzným
této smutné, obecním úřadem zaviněné nutnosti přece podrobiti,
jest to násilí, jež zajisté ztrpčuje nemálo poslední okamžiky
zemřelých, rozmnožujíc zároveň bol pozůstalých, jichž týž smutný
bol očekává. —' jako si každý přeje, aby pochován byl v půdě
rodné, v zemi otců svých,7| podobně chce jednou odpočívati
v zemi, posvěcené rukou té Církve, jejíž synem za živa byl.

Těmto důvodům bude třeba mnohý svobodomyslný sbor
obecních starších zcela nepřístupný, ony vzbudí snad u mnohého
pouze trpký úsměv, než tím dokáže jenom to, čeho dokázati bylo
účelem této státi: svou zášť proti všemu katolickému, svůj
náboženský úpádek a svou nespravedlnost vůčiob—
čanstvu, které je svou důvěrou poctilo, již ale ony sbory trestu—
hodně —--zneužily.
_ Než nemůže se namítati: »l-lřbitovy, o kterých tu řeč, ne
jsou vlastně všeho náboženského rázu prosty a tudíž bezkon—
fessní, ježto slouží k pohřbu katolík ů, jichž hrob se před po
chováním zemřelého církevně z pravidla vysv ětí a nad to po
važuje lid hřbitovy takové vůbec za kntolické.< Tato až příliš
mělká námitka, vlastně vytáčka, nejen že ničeho nedokazuje, na
opak. ona obsahuje těžkou obžalobu těch, kteří ji činí.

Především budiž připomenuto, »quod a diversis non valet
illatio (conclusiola, ježto katolický pohřeb a katolický ráz hřbitova
jsou pojmy zcela různé, jež se ani dost málo nekryjí. —
__lako nestane se pohřbením protestanta na hřbitově katolickém
hřbitov tento protestantským, nýbrž podrží svůj katolický ráz, ")

5)Známí to katolíci dle matriky nebo dle výpočtu, ježto nebývá
vždy radno, přiznati barvu. Bývají to »dobří katolícic. kteří nechtějí býti
»výstředníc a »klerikální,<<kteří uznávají za dobré několikráte do roka v kof
stcle se ukázati. kteří ale při tom Církev, jeji instituce a kněžstvo v hloubi
duše nenávidí. Rádi by byli katolíky, ale „„ bez Církve a bez ——
kněžstva! _

“) Pojímá-li nás u každého hrobu jakási tajuplná hrůza a bázeň, je do
jem hrobu na hřbitověnesvčceném dv0jnásobně hrozný, a
sm utný. Myšlenka, že pochován drahý příbuzný na místě všedmm.
k účelu svému nezasvěceném, činí ztrátu jeho tím více trpkou a svíráilsrdce
bolem ještě krutějšim. Na místě n ej p o s v á t n ě j š i m přijat byl do (,irkve,
na místě všedním odpočivá po smrti! .

7) Srovn. Genes. 47, 29 a n. a výklad Corneliaa Lap. k tomuto místu.
za jak důležitou se otázka hřbitovní a pohřební vždy pokládala, průvodno
mimo jiné z dekretálniho práva, jehož c el é tituly pln i u s t ano v e n l
o tomto předmětč. na př. cap. 1. seqq. X lib. lIl. tit. 28; — cap. 1.
seqq. lib. lIl. tit. 12. in Vla; ——cap. 1. seqq. lib. lll. tit. 7. in Clem. atd.

“) Tu by katolíci byli ještě více k politování, jsouce zákonem (ze dne
25. května 1869 č. 49) nuceni, na své hřbitovy přijímati jinověrce, často
i zuřivé odpůrce Církve katolické. jako byla tímto zákonem zavedena poly
ko n fesn ost na kato lic k č hřbitovy, rovněžtak dán jím podnět k bez
ko nt'esnosti novějších obeCních hřbitovů, ježto byl přístupem jinověrců
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podobně nenabude hřbitov bezkonfessní rázu katolického proto,
že pochován byl na něm katolík. Nezvratným toho důkazem je,
že v úředním řízení a v praxi oněch obecních úřadů, jichž
zvláštní libůstkou jsou bezkonfessní hřbitovy, platí tyto vždy
za bezkonfessní, ježto spočíváveškerá jejich správa vý
hradně v rukou obce s vyloučením všelikého úča
stenství farního úřadu. 9) Skutečnosta praxe viní tedy ho
řejší námitku ze lži!

Mimo 'to'je nade vši pochybnost jisto, že ani postupným
vysvěcením jednotlivých hrobů nestanese bezkonfessni
hřbitov katolickým, třeba se během času celý hroby naplnil, po
něvadž:

a) co platí o částce, nelze vztahovati na celek, poněvadž
b) Církev takový ritus svěcení hřbitova nezná a posléze
c) poněvadž sami ti, kdo onu námitku pro oklamáni nepro

ziravých činí, považují i v tomto případě takový hřbitov za bez
konfessní a veškeru jeho správu vyhrazují — obci. A jednají
bez odporu důsledně, řídíce se zásadou: »Non Firmatur tractu
temporis, quod non subsistit ab initio.: Koho tedy chtěji za
stanci bezkonfessních obecních hřbitovů touto úskočnou námitkou
oklamati? '

Námitky: »Lid považuje obecni hřbitov (jehož katolický ráz
obecní úřad úředně a opětně zamítl) za hřbitov katolickýe
sotva by se takový ob.úřad odvážil, "') kdyby lépe uvážil, jak ve
likou ——obžalobu sám na sebe uvaluje! Považuje-li
»lidc, t. j. celá katolická osada zřízený od ní hřbitov za kato—
lický, přes to, že její zástupcové katolický jeho ráz -— zamítli,
„jest to důkaz, že takový obecní úřad úřaduje na svou p ěst',
že zastupovaná jím osada dotyčné rozhodnuti nesdílí, n ýb r 2
zavrhuje; jest to důkazem,že obecní úřad neřídí se zájmy
obce, nýbrž zájmy svými, důsledně že je v oposici k těm,
jež zastupuje; jest to důkazem, že zastupuje vlastně jen — sebe

na katolické hřbitovy katolický jich ráz s e slaben & dán zároveň pokyn,
že není třeba, by se katolíci výluč ně na hřbitovech svého vyznání po
chovávali.

“) Nahlédněme do akt, takového hřbitova se týkajících, a přesvědčíme
se o tom úplné.

V ja kém duch u se takový obecni hřbitov mnohdy spravuje. do
kazuje nejlépe ta okolnost, že uznalo jisté obecní zastupitelstvo za dobré.
na vyhlášení, u vchodu obecního hřbitova o pohřebním řádu umístěném.
připojitina posledním místě menšími písmenami vyznače
nou poznámkn, dle níž se ničeho proti tomu nenamítá, když strany,
pohřeb olísmrávajíeí, také — kněze si vezmou! -— Slova ta mluví sama
dosti a poznámky přičiňovati netřeba. »Novi tuos sonituslx (Cicero) Viz:
Katolické “Listy, ročník I., přílohak číslu 342.

'“) Mimochodem chceme se dotknouti též námitky. že prý by obec
aspoň tehdy přišla o*hřbitovni pozemek, když by hřbitov byl zrušen aneb
na jiné místo přeložen. Zbytečnáa k tomu jen předstíraná starost! Což
plati knihovní zápis, dle něhož je hřbitov majetkem obce, je n om na ča s?
Aneb zmizí dotyčná knihovní položka zrušením hřbitova z pozemkových
knih? Kdo se již jednou odhodlal užívati zbrani n ep octivý ch, měl by
v tom býti aspoň opatrnější.
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(svůj vzdor a nepřátelství k Církvi, svůj náboženský indifferenti—
smus anebo docela svůj atheismus)a ne ty, jichž jménem
obec spravuje; jest to důkazem, že takový obecní sbor svým
usnesením" své katolické spoluobčany znásilnil, svobodu svě
domí a náboženství hrubě porušila tím vším ——at () ji—
ných momentech pomlčíme — proti své úřední i katolické,
právní i občanské povinnosti se provinil.

Mimo to, považuje-li »lidc takový bezkonfessní hřbitov za
konfessní, an si zachoval tolik zdravého rozumu a náboženské
důslednosti, že si nemůže hřbitov obce katolické, na němž
mají se pochovávati katolíci, jinak představiti, než jako hřbitov
jeho náboženskému vyznání, jakož ivyznání zemřelých odpoví
dající: proč činí jen obecní úřad, nebo snad dokonce jen
několik jeho členů. výjimku a odpírá v oposici s veškerým
ostatním »lidemx ve své otcovské péči o jeho blaho zcelavjedno
duchou záruku náboženského rázu takového hřbitova? Ci stojí
obecní úřad výše, než spravovaná od něho cbecř Anebo ne
patří snad obecní úřad k: »lidUc, z jehož středu vyšel a jehož
záležitosti spravuje?

Proto nechat se uváží logické důsledky onoho odvážlivého
a úskočne'ho tvrzení a pak zajisté odpadne svrchu uvedená velice
nešťastná námitka, jež nejen že ničeho nedokazuje, nýbrž —
jak jsme viděli ——přímo zdrcuje a odsuzuje své původce! Cogi
taverunt consilia, quae non potuerunt stabilire et inciderunt in
foveam, quam fecerunt! (Pokrač.)

“$$$——

Kázaní, cvičení, řeči, konference.
Výňatek z časového spisu: »Demain dans la Societé (“hrétiemím

ml msgn. lsam'da, biskupa v Annecy. Přeložil V HAlehA.

(Pok račování.)

Pro zběžnou úvahu o způsobč mluvy, které od některého
času se užívá v ofíicielních obřadech, dostačí, udám'e-li hlavní a
nejdůležitější známky její. Záležít' nám na tom, abychom vyjádřili
soud svůj o této látce a vymezili určitě její meze; neboť v době,
kdy mezi sto lidmi, ano na mnoha místech mezi tisícem lidu,
sotva jeden jest člověk, který slyší biskupa aneb kněze kázati,
netvoří si většina pojmu o našem smýšlení, o našich článcích víry
než ze slov, jež v letu pochytí při četbě novin.

V rozmluvách při návštěvě osob úředních a takových, jak
nyní jim se rozumí, první zasadou jest učiniti zmínku o nábožen—
ství. Druhou zásadou jest nezmíniti se, o jakém náboženství chce
se mluviti; jest to náboženství, jak si představovali »citlivůstkáři.
ku konci posledního století.
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Třetí známka význačná: Zdá se, že vzdávají se díky moci
vládní za porážky, jež způsobila Církvi a jejichž následky, jak
prohlašuje. v každém případě chce podržeti. Klamná ta úloha,
kterou na sebe berou mužové Církve, mluvíce tímto způsobem,
naplňuje úžasem přátely i nepřátely. Tito vidí v tomto způsobu
řeči nový důkaz toho, co pokládají za osvědčené faktum, že totiž
duchovenstvo hotovo jest obětovati vše, aby si zachovalo postavení
řádné, výnosné a poskytující hodností a míst ve světě. Zraky
přátel smutně navzájem se táží; důvěrnicí opakují stále tonem
obranným, že nemožno lidu dáti než to, co hotov jest rád přijati,
a že třeba upustiti od některých věcí, aby zachráněn byl zbytek.
— Zbytek? Než, což tedy zbývá, když veřejné mínění naslouchajíc
vám útrpně se usmívá?

Neobyčejné věci mluvily se při smrti Carnota, neobyčejná
předsevzetí byla učiněna, jež však, kdyby vážně se bráti měla,
nevedla by než k úplnému převratu v pravdách spásy.

Tato snaha neblahá přizpůsobiti se ve všem světu a odříci
se, pokud to jenom možno, charakteru náboženského a církevního,
nalézá se ve velikém počtu příležitostných řečí: při nastolení, při
slavných slibech, při rozdělování cen. Důvody čerpané ze spisů
křesťanských a takové, jaké jsme mohli právem očekávati od
řečnika, zůstávají nepovšimnuty, jiné však jsou uváděny a vy
chvalovány až do omrzení. A co v nich nacházíme. Rekne se na
to: náhledy volně a povznesené, vkus moderní a horečku vlaste
neckou. Mluvil řečí běžnou. — Ano, právě proto zahrnuto jest
pochvalou toto slovo, poněvadž jeho tvůrce dovedl zapomenouti
v tomto případě, že jest biskupem neb knězem.

eč zářící nejčistším vlastenectvím, v níž zračí se vlastenecké
náboženství: hle, tot“ nejobyčejnější ocenění těchto výtvorů.
A právě proto osobnosti úřední, uznávajíce vlastenectví těch, již
právě slavně byli k nim promluvili, snaží se odpověděti slovem
vlídnýrn. Slovo to však nejenom není vlídným, nýbrž skoro
urážlivým; neboť buď znamená: Vy jste šťastnou výjimkou v du
chovenstvu ——bud' : v tomto případě můžeme vás přijati. První
.smysl, jenž jest nejobyčejnější, uzavírá v sobě potupu; druhý po
tvrzuje tuto smutnou skutečnost, že ve velmi mnohých případech
navyklí jsme sobě odkládati vnějšek kněze, křesťana, muže Božího,
muže víry, že odříkáme se sami sebe.

Tato změna kněze v člověka světského, slova božského
v slovo lidské obviňuje se sama od nějakého času způsobem
bezprostředním, totiž chováním posluchačů, kteří potleskem dávají
na jevo svůj dojem. Tak na př. promluvena jest řeč pod širým
nebem při slavnosti posvátných tajemství: hodní přívrženci Církve
dají na jevo svůj souhlas potleskem. Pozdravují se dále poslední
.slova kazatele odcházejícího s řečniště neb biskupa diecésního
uzavírajícího konferenci. Tleská se člověku; než to není on, nýbrž
Duch Svatý, jehož chtěli, jehož měli poslouchati.

Potlesk naplňuje uspokojením, ale netleská se vždy. jaký
pak dojem způsobí mlčení? Mohou osvědčiti, že jsou spokojeni:
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reptáním tedy dají na jevo, že nejsou spokojeni. jiná odpověď.
Káže-li se před biskupem, uděluje on kazateli své požehnání"
těmito slovy: »Bůh budiž v srdci tvém a na rtech tvých, abys
hodně a s prospěchem zvěstoval posvátná slova jeho.. Svatá
slova, slovo Boží! Pronášejmež je slovy pokud možná člověku
nejvýmluvnějšími !

Jestliže již někdo dá se unésti ke zmenšení svého charakteru
kněžského, když mluví buď v kostele, buď ve shromáždění, kamž
byl pozván jakožto kněz, jak to bude teprve vypadati na jiném
místě, kde nemožno spoléhati se na dobré vychování a náklonnost
posluchačů? Reč v takových poměrech jest věcí novou, jež vysky
tuje se teprve asi od čtyř let. Dala podnět k různým náhledům,
které snadno dají se pochopiti, a nastala otázka, jež není ještě
rozluštěna. »Kde kněz má mluviti?< Tak nadepsán jest jeden
článek uveřejněný v listě »Véritéc dne 22. prosince r. 1893.

Chcemejej zde uvésti, poněvadž, jak se nám zdá, velmi dobře
vykládá nesnadné postavení kněze, jenž vystoupil na tribunu
některého shromáždění nazvaných před sto lety kluby, a dnešní
dobou »sdruženími spornýmia (reunions contradictoires).

Kde kněz má mluvití?
Tato otázka vyplývá zcela přirozeně z různých zpráv, jež

ode dvou dnů přinášejí nám vypravování o veřejných spolcích,
kde mnozí kněží více neb méně šťastně zakročili v debatách
sporných. Kromě konference v Tarbes, kde prý generální vikář
zašel až tak daleko, že rval vousy svému protivníku, což ovšem
není pravdou, měli jsme dvě řeči abbéa Nandeta, prvou v Orléansu,
druhou v Amiensu. dále konferenci v Ligny v Barrois, kde
jak se zdá, se zdarem vystoupil kněz abbé Gayrand. V Blois
jest to ještě lepší; neboť tam v jistém veřejném sdružení sporném
bylo slyšeti po sobě dva kněze, abbéa Devellea a abbéa Rabiera,
kteří pozváni byli k těmto debatám veřejnými vyhláškami svých
odpůrců.

Zdaž máme se z toho těšiti? Abychom odpověděli na tuto
otázku, předkládáme zde nejprve dva názory; první o právu kněží
k takovýmto řečem sporným &druhý o ideách, kterých tím obhajují.

Pokud se práva týče, nedá se popříti, že otázka ta prakticky
pro každého z řečníků, o nichž právě mluvíme, jest rozhodnuta
autorisací neb trpným svolením autority církevní.

Co pak se týče povahy ideí, jichž hájí někteří řečníci du
chovní, neodříkáme se zmíniti se o ní příležitostně několika slovy,
neboť věc ta jest důležitou, a již byli jsme nuceni vysloviti se
proti některým thesím, které podrobují pravdu zjevenou k ústupům
žalostným snižujíce se k posluchačstvu, jež jest jejich soudcem;
to však nechceme dnes důkladně probírati.

Více zajisté nás zajímá, a nejsme sami, dojem, který působí
na obecenstvo vystoupení kněze v klubech s úmysly nejlepšími
na světě.

Hle, co praví list »Avenir de Blois: o sdružení svrchu
zmíněném. »Ač Rozier a jeho přátelé velmi slušně se chovali
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k abbéovi Develleovi a k abbéovi Rabierovi, ač rozmluva byla sku
tečně spornou, ač dal se volný průchod všem míněním (což poctivě
uznáváme), socialisté přec od ničeho neupustili ze svých programů
a svých nauk.<

»Rozier a zvláště Blondeau rozhodně vzpírali se křesťanskému
rozluštění otázky socialni.:

»Abbé Devellé, professor Filosofievelikého semináře v Blois,
který podruhé vystoupil na jeviště, byl nadšenějším než za času
sdružení vyvolaného loži zednářskou. Pronesl krásné a důležité
pravdy o poslání Církve.a

)]eho vlohy, jeho vzdělanost byla uznána a oceněna; vyslovil
však jisté soustavy, jež připomínají úmyslná zamlčení některých
pravda

»Různí řečníci byli všickni přijati s potleskem rozléhajícím
se po dvoraně, každý od své strany, jež rozestoupily se ve dva
tábory, jsouce počtem téměř sobě rovny.c

»Nebylo co litovati scen nudnýclm
»Vebudeme poslední těšíce se, že dopoledne dobře se

skónčilo.v.
„Neméně však také jest pravda, že nemožno ubrániti se

trapnému dojmu a jakési úzkosti, vidime—livystupovati kněze na
jeviště ve sdružení veřejném a sporném.<<

„Jest to spráVno a žadoucno, aby kněz spolupůsobil při
těchto sporných hádkách, kde se náboženství popírá, tupí a urážířc

»jest správno a žádoucno, aby mohl řečník socialistický
vyjádřiti své díky abbéovi proti právu sice, ale veřejně, že ne
tvrdil úplnou nemožnost mravnosti bez náboženství?:

»Nechme všech názorů stranou a tažme se, zda jest místo
pro kněze na jevišti? Zdaž není kněz, oblečený v talár, jako
v0ják ve své uniformě? Zdaž nepředstavuje veškeré duchovenstvo
tak, jako voják zastupuje svůj pluk, své vojskořa

»A dojde-li to k pohoršení a knězi výsměchu se dostane,
zdaž nepadá posměch ten na veškeru Církevřa

»Zdaž' může vyrovnati se dobro, (předpokládáme-li skutečně
nějaké), které čerpati může náboženství z vystoupení kněze ve
schůzích veřejných, bud' již socialnich, buď již politických, zlu,
jež z toho vyplývati můžeřc

»Nejsou spíše daleko četnější nezdary než prospěchyřc
»A zdaž není vydána důstojnost kněžská útokům nejváž—

nějším.<
»Těchto obav, těchto trapných starostí nemá-liž ohromná

většina katolíkůřc
Na tyto otázky Henryho de Cardonne pokládáme za možné

odpověděti s přesvědčením, že vyjádříme tím všeobecné mínění
rozhodných obhájců všech práv kněžských, kteří nemyslí je nikterak
omeziti na sakristii: Ano, tyto obavy, tyto trapné starosti má
ohromná většina katolíků. zíluguste Roussel.

* *
$
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Tento článek zvláště objasňuje nepříjemnosti, ba věru možno
říci skutečná nebezpečenství tohoto vystoupení kněze ve schůzích
veřejných. Neželíme toho nikterak; neboť jsme nuceni přiznati, že
tyto nepříjemnosti a nebezpečí nás více ohromují než prospěchy
hlásané jinými spisovateli. Otázka nás se týkající dá se vyjádřiti
asi těmito slovy: Zda odnášejí Sl v srdci svém účastníci po skon
čení takové schůze vznešenější ideu o náboženství.> Zdaž objasněna
jest lépe tato idea v duši jejich, neb ještě temnější než dříve ——
zvětšena či umenšena.> Idea náboženství, náboženství pravého,
náboženství zjeveného, víry Církve? Rekněme si rovněž: Jaké
odstíny změnily v těchto srdcích ideu, již činí si o knězi;> -—
Přidal se k nim. Přívrženci tohoto vměšování se kněze do zástupu
nekřesťanů a polokřestanů opakují často toto slovo: Přidal se
k nim. Zůstal-li knězem, jest dobře. Kněz, než rozumějmež pravý
kněz, který není než v Církvi katolické, mohl-li zůstati takovým
sám, jest dobře. Než mohl-li a bude-li vždy moci.> Mnozí odpo
vídají kladně. My zdráháme se poněkud přidati se k tonuto mínění.
Obáváme se, aby se touto hrou nauka zjevená nesměšovala s na—
ukou lidskou, s míněním filosofickým neb socialním; obáváme
se, aby,osobností svého pána neztratila některé části svého rázu,
který rozlišuje ji ode všech pomocníků.

Přidal se k nim.
Ano, dobře jest; než pouze když byl setřásl se sebe 2 části

svou národnost t. j. svůj charakter nadpřirozený, božský, nezru—
šitelný — a to jest zlo.



Listy homíletiické.

Svátek svaté Anny.
() lásce křesťanské ženy k muži, k dětem, k domácím
a ke všem lidem potřebným a odkud tuto lásku čerpá.

jaký to krásný obraz představuje dnešní svatá sváteční
epištola! Představuje obraz ženy hodně„ dobré, jakáž byla
i svatá Anna, matka nejblahoslavenější Rodičky Boží Panny Marie,
jejižto památku dnes slavíme.

Vypisujíť se v tomto svatém čtení všecky vlastnosti ženy
dobré. .

Ale všecky ty vlastnosti obsahuji se v jedné hlavni vlastnosti._
Hlavní vlastnost ženy dobré jest —-—láska.

Každému člověku, buď on muž, bud' on žena, Bůh za hlavní
povinnost ukládá lásku.

»Kdo nemiluje, zůstává v smrti.e I. sv. Jan 3, 14.
Ale žena, již dal Stvořitel povahu mírnější a jemnější, již

dal srdce měkčí, citelnější a útrpnější než muži, má zvláště od
Boha to povolání, aby milovala. A tím se také projevuje každá
žena dobrá, že má lásku; že má lásku k manželu, lásku
k dětem a domácím svým, lásku ke všem lidem po
třebným, a že všecka tato její láska vychází z její lásky
k Bohu. A všecku tuto lásku ženy dobré chci láskám vašim
'vyličiti podle slov dnešní sv. epištoly; chci lásku dobré ženy vy
líčiti k tím větší oslavě nejlepší ženy, svaté Anny.

Pojednání.
1. Dobrá žena nejprve miluje muže svého. Dobře cítiauva

žuje, co muž se nanamáhá a napracuje, co se nastará a nalo
potí pro ni.

»Proto odplácí jemu dobrým a ne zlým po všecky dny
života svého.x

Rádce duchovní. 38
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Proto má tu pořád na mysli své i na srdci svém, aby připravo
vala muži sve'mu všecko jídlo čisté, chutné, posilující, aby mu je
kořenila a oslazovala, a nejenom potřebným kořením, potřebnými
sladidly, nýbrž ipohledy přívětivými, slovy potěšujícími, otázkami
a odpovědmi lahodnými a laskavými.

Dobrá žena umí tak rozprávěti s manželem svým, že manžel
shledávaje se s manželkou svou zapomíná na všecky přestálé
trampoty a těžkosti své, že pak zase s novou chutí, s novou po
silou oddává se těžké práci své. Zajisté »zákon milostivosti jest
na jazyku jejíma \

Dobrá žena chrání se, aby muži svému života jeho těžkými
starostmi a- pracemi bez toho dosti 'trpkého ještě více neztrp
čovala.

To dělá jen zlá žena!
Ubohý muž! Co se kolikrát za celý den napracuje, nastará

a namozolí! A viztež jej, s jakými po dokonané práci ubírá se
domu strachy, aby zase ho žena nepřivítala nejškaredějšími po
hledy a nejosuplivějšími, nejurážlivějšími slovy, aby mu divných
jmen nedávala, aby nepřestala bouřiti, dokud by se nad ním ne—
smilovalo spaní milosrdnější.

Tak může milovati manžela svého jen žena zlá, kteráž si
nikdy na to nevzpomene, jaké má od Boha povolání, jakou sva—
tou přísahou se k němu zavázala, kteráž byla již v sobě umořila
všechen jemnější cit ženský, kteráž byla svou přirozenou povahu
holubičí převrátila v nepřirozenou povahu jestřábí: Neboť není na
jazyku jejím zákon milostivosti, každé ženě přislušicí.

co pak mám teprv říci o takové ženě, kteráž se do muže
svého i přede všemi lidmi dává, kteráž ho nejpotupnějšími názvy
poctivá, kteráž s ním nemluví neřeknu přívětivě, ale ani po lidsku?
Jaké to hrozné rušení slibu nejsvětějšího, jaké to nepřátelské zu
ření proti tomu, jejž ji Bůh dal za nejprvnějšího přítele, za stá
lého společníka na této pouti vezdejší!

A jsou-li podle výpovědi Spasitelovy muž a žena jed no
tělo, jaké to nesmyslné a bláznivé zuření proti sobě samé!

Od toho jest daleko žena dobrá. Vědouc a povážíc, že ona
a muž její jsou spolu jedno tělo, že jeho čest jest také její čest,
nepřestává snažně o to se starati, aby »slovutný byl v branách
muž její, když sedá s radními země—,caby byl ctěn a vážen jak
od dětí a domácích svých, tak ode všech, s nimiž se schází
v poradách, s nimiž sousedí, s nimiž dělá a pracuje.

Nc, z úst jejích neuslyšíš ani před domácími ani před cizími
žádné pohany na muže, Spíše uslyšíš o něm jen samou chválu.
A budiž, že má muže zlého, chybného; budiž, že bývá od něho
týrána: o tom přece žádný neví, než Bůh a ona sama. Ona to
jen Bohu poroučí; ona to považuje za křížek, jejž chce trpělivě
nésti za Kristem svým; ona jen o tom myslí, jak by jej svou
laskavostí, svou trpělivostí, svou modlitbou obměkčila a přejina
čila, aby jej tím spíše učinila mužem slovutným, mužem řád—
ným a hodným. —



2. Ale, dobrá žena, jakou má lásku kmuži svému, takovou
lásku má také k dětem svým. Dobrá žena jest i výbornou mat
kou dětem svým.

Cim dobrá žena jest citelnější, tím více bývá 0 všecky do—
máci své starostlivější, tím více všecko připouští si k srdci. Ona
jest pořád v samých starostech o milé své. Brzy ji dělá starost,
aby šťastně ze všech dluhů vyvázli, anebo aby v žádné dluhy ne
padli, aneb aby měli zapravené všecky povinnosti své. Brzyjí dělá
starost. aby manžel anebo některé z dítek k žádnému nepřišli
úrazu. Brzy jí dělá starost, co dětem a otci jejich uvaří, čím děti
oblékne. Brzy myslí starostlivě na to, aby dítě mělo něco uscho
váno, až otce nebo matky nebude více na světě.

A ta starostlivá láska jeji pudí ji neustále k tomu, aby také
sama, co může, se přičiňovala, aby hledala vlny a lnu anebo jiné
věci k práci, aby dělala dle umění rukou svých, aby přepásala
silou bedra svá, aby posilňovala ramena svého k všelikému dilu
užitečnému, aby záhy ráno vstávala a příkladem svým všecky
k práci povzbuzovala, aby chleba zahálčivě nikdy nejedla, aby za
žádnou práci, za žádné dílo se nestyděla, aby z výdělku rukou
svých měla, co by prodala, čím by rozmnožila zámožnost domácí.

Jak polehčuje se manželu, otci v jeho starostech, když ta—
kovou pomocnici, manželku má po boku svém! Jak se těší všickni
domácí, kdež taková jest žena, taková matka, že není se jim báti
před zimou, sněhem, že jsou oděni rouchem dvojnásobným!

Jak si to chválí muž, když vidí vždy ženu svou čistě odě
nou a upravenou, když kment a šarlat jest oděv jeji, když všude
v domě milý mu lahodí úklid, když tento zevnitřní, úklid, tato
zcvnitřní čistota, krásné vydává svědectví i o vnitřní čistotěaspo—
řádanosti duše manželčiny.

Ale tak dobrá žena jest přičinlivá, tak šetrná, tak hospo—
dářská, že při tom přece není lakomá, že toho útrpným srdcem
svým nesnese, aby kdo v domě hlad trpěl, ževnocivstáváadává
kořist domácím svým, a pokrmy děvečkám svým.

3. A proč ještě dobrá žena jest přičinlivá, pracovitáahOSpo
dářská? Proto, aby mohla ruku svou otvírati nuznému a dlaně
své vztahovati k chudému. '

Zena, kteráž má více citu, než muž, může více cítiti každou
bídu chudého, každý zármutek nešťastného, každou bolest nemoc
ného. A dobrá žena nepotlačuje toho citu ji od Boha vští
peného.

Nemůže slyšeti o rodině, kde jest mnoho dětí, kdež nemají
více otce neb matky, anebo kdež otec neb matka nemůže praco—
vati, aby tam neposkytla brzy bochníček chleba neb něco mouky;
nemůže slyšeti o nemocném, aby na něj každodenně nepamato
vala trochem teplé polévky; nemůže viděti chatrně oděného sirotka,
aby pro něj neshledala nějakého lepšího hadřičku.

A nemusí muž toho se lekati, vida 'manželku svou, jak jest
dobročinná, jak jest dobrá k chudým. Zena, kteráž jest dobrá

38*
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k chudým, jest tím lepší k muži svému, tím laskavější k dětem
a k domácím svým.

Srdce dobré ženy, dobré matky, jaké to útočiště všem její
dětem, všem jejím domácím. Ktomuto srdci utíká se každézdítek,
každý z domácích, jak jednoho neb druhého tíží nějaká bolest,
svírá nějaká úzkost. Tomuto srdci všecko se svěřuje, všecko si
postěžuje. Toto srdce má pro každého v domě, koho potká jaká
nehoda, připravený balsám slov potěšujících & ulevujících.

4. Ale nejvíce ženě dobré, matce křesťanské na srdci leží věčné
spasení těch, kteříž jsou jí svěřeny.

Proto střeží všecky stezky domu svého. Ale tam, kde vládne
žena dobrá, hospodyně svědomitá, tam nesmí ni synové, ni dcery,
ni služební toulati se po nocích; tam musí všickni v pravý čas
doma býti; tam se netrpí žádné schůzky zlé; tam jest všecko tak
zařízeno, aby ani nebyla žádná příležitost k zlému; tam nad mlá
deži nezkušenou bdí dnem i nocí oko nejstarostlivější; tam cho
vají a střeží se nevinné duše synů a dcer, i ostatních mladých
domácích jako nejdražší klenoty.

Ale aby tyto drahé klenoty nepřišly v zkázu, hospodyně
dobrá nejenom pilně hledí na všecky stezky domu svého, nýbrž
i také ústa svá otvírá moudrosti.

Nedává si ujíti žádné příležitosti, aby synům a dcerám svým
ičeládce své nedávala dobrých naučení, aby k nim nemluvila
slov, jimiž by jich vystříhala od zlého, jimiž by je utvrzovala
v ctnosti.

A aby tím více mohla ústa svá otvírati moudrosti, proto
nikdy sama bez veliké potřeby nezanedbá služeb Božích, poslou
chání slova Božího.

A žena dobrá, křesťanská jest ta, kteráž nejvíce na to pa—
matuje, aby žádný z domácích žádného dne nezůstal nepomodlen,
nezůstal o žádné neděli, 0 žádném svátku bez kostela; nezůstal,
když jest k tomu čas, bez svaté zpovědi, bez stolu Páně.

Tak pilně otvírá matka dobrá ústa svá samé moudrosti, že
i když již odpočívá v hrobě, synové a dcery její pořád si na
slova její vzpomínají, pořád si je opakují jako slova nejvzácnější;
že ti, kteříž u ní sloužili, nikdy nezapomínají na to dobré, cojim
prokazovala, co k nim mluvila, čemu je naučila zač jí mají
děkovati. —

Proč se také praví o ženě dobré, že síla a krása jest oděv
jeji.> Chcete-li věděti, jak silná jest žena dobrá?

Tak jest silná, že potká li domácnost neštěstíajsou-li v_šickni
i muž poraženi malomyslností, že ona sama nepozbývá mysli, že
nepřestává muži ukazovati vzhůru k nebi, aby neztratil důvěry
v Boha, že když všecko ztratíhlavu, ona svou láskou vynalézavou
vždy přvádí na cestu spásy. Tak jest Silna, že by zle pochodil
každý, kdož by jen dost málo chtěl se odvážiti na manželskou
věrnost a poctivost jeji. '

A když to všecko víme o ženě dobré, nedivmež se, že jest
také krása oděv jeií.
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Zde není řeč o ženě jen mladé. Zde jest řeč jen o ženě
dobré, buď že ona jest mladá anebo stará. A přece se praví, že
krása jest oděv její. Jaká to může býti krása? “Krása nevadnoucí.
její láska, její přičinlivost, její mírnost a trpělivost, její všecka
ctnost a spořádanost jest to podivné kouzlo, jež ji činí stále
krásnou — krásnou Bohu, krásnou jejímu manželu, krásnoujejím
dětem, krásnou všem lidem.

Proto povstávají synové a dcery její 'a za nejblahoslavenější
ji vyhlašují; proto muž ji též chválí, a děkuje Bohu za tento po—
klad drahý, jak se také nazývá žena dobrá v dnešním svatém
evangeliu. Proto důvěřuje v ní srdce muže jejího. Proto muž a děti
ničehož tak se nebojí, než aby takové manželky, takové matky
neztratili.

Proto, když jim ji vezme nebe, aby jí všecko odplatilo—ne
mohou nikdy na ni zapomenouti, majíce ji pořád před očima se
vší láskou a hodností její.

5. A odkud béře žena dobrá, když jest od přirozenosti své tvor
tak slabý, takovou sílu v milování manžela svého a dítek svých,
takovou sílu v plnění tolikerých a tak velkých povinností svých,
v konání tak mnohých dobrých skutků svých, takovou síluvsná—
šení všelikých domácích křížků, takovou sílu v ostříhání ctnosti
a počestnosti své;>

Odkud béře takovou moudrost v spravování duší sobě svě
řenýchf

»Zena, kteráž se bojí Hospodina, tat' chválena budem
]est žena dobrá celým srdcem Bohu oddána; jest věrnou

učennicl a následovníci ]ežíše Krista; každodenně klekává k ná
božné modlitbě; často přistupuje k stolu Páně; pilně vzhlížívá se
vtom zrcadle, jež jest příklad nejblahoslavenější Rodičky Boží
Panny Marie a matky její svaté Anny.

To jest to, co jí dává všecku sílu všecku moudrost,
všecku vctnost.

»Zena, kteráž se bojí Hospodina, tat' chválena budek
A její konec? Ten jest nejradostnějsí.
»Smáti se bude v den poslední.<
Dobrá žena smátiaradovati se bude na konec života svého.
Bude se radovati na konec života svého, když spatří tolik

výborného ovoce starosti apřičinlivosti své, když shledá, jak man—
žela svého manželstvím svým učinila spokojeného a šťastného, když
uvidí všecky děti své dobré, zachovaléaspořádané, když je uslyší,
jak jí za všecko na sto tisíckrát děkují, když si vzpomene na tak
mnohé chudé a nešťastné, jimž byla setřela slzysočí jejich, když
se uvidí obohacenou tolika zásluhami. Bude se radovati v den
poslední, když se také bude těšiti, že vezme podíl její 5 nejlepší
ženou svatou Annouasnejsvětější dcerou její Pannou Marií v krá—
lovství nebeském. Amen. '

1- Karel Otman, kanovník a děkan v Ořeše.
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Neděle IX. po Sv. Duchu.

Nase spokojenost zakládá se v tom, abychom se s Bohem
srovnávali: 1. svým rozumem, 2. svou vůlí, 3. svým

srdcem.

»(f) bys bylo i ty_ poznalo, a to aspoň
v tento den tvůj, co tobě jest' k po
kojí.: Sv. Luk. 19, 42.

Mnoho jest lidí všude ve všech stavech. Mnoho jest dělníků,
mnoho rolníků, mnoho řemeslníků, mnoho obchodníků, mnoho
úředníků, mnoho učenců, mnoho umělců, mnoho bohatých, mnoho
chudých, mnoho služebných, mnoho vojínů. Mnoho jest lidí
v rozličných stavech a povoláních Ale, víte-li, jakých lidí jest
všude nejméně? — ——Lidí spokojených Spokojen chce býti
každý, vším snažením svým lidé jinam se nenesou, než aby došli
spok0jenpsti. Cim to tedy, když každý chce býti spokojen, že
přecenejméně jest lidí spokojených? To jest tím, že lidé nepo
znávají a nevyhledávají, co vede k pravé spokojenosti. »Pokoje,e
—_tak praví blahoslavený Tomáš Kempenský v zlaté knize své -—
»sí žádají všickni, ale co k pravému pokoji náleží, toho nedbají
všichni.: Lib. III. 25. A ke všem těm, kteříž chtějí býti spoko
jeni, a kteříž přece spokojenosti nedocházejí, volá Spasitel v dnešním
sv. evangeliu: »O byste poznali, co jest vámk pokoji! »A co jest
vám k pokoji? Co jediné může vás činiti spokojené? Všecka naše
spokojenost zakládá se v tom. abychom s Bohem se srovnávali;
abychom s Bohem se srovnávali

1. svým rozumem;
2. svou vůli a
3. svým srdcem.
jak byste mne neměli pozorně poslouchati, když vám chci

pomoci k tomu nejdražšímu pokladu, jenž jest spokojenost.

Pojednání.
1. Spokojenost naše nejprve záleží v tom, abychom s Bohem

se srovnávali v rozumu svém.
Tu jest první pohledávka spokojenosti naší, aby v rozumu

našem byla jistota a byl pořádek.
a) V rozumu našem musí býti jistota A v čem? O našem

svrchovaném cíli lidském a o cestě k němu vedoucí. V každém
srdci lidském jest přirozená touha po Bohu a po životě věčném.
Ale náš rozum lidský hříchem zatemnělý a sobě samému zůsta
vený jakými, jest o tom zmítán pochybnostmi, jež jsou samé pří
činy velikého nepokoje našeho! Nám bylo potřebí, aby Sám Bůh
o tom nás poučil. A tak se také stalo. To jest samé zjevení Boží,
čemu nás o Bohu, o životě věčném, o vůli Boží, o smíření hříš
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ného pokolení lidského s Bohem, učil Sám jednorozený Syn Boží
Ježíš Kristus, čemu nás učí Církev od Něho založená a Duchem
Svatým vedená. A smýšlíme-li a věříme-li tak, jak nás učí božské
náboženství Ježíše Krista, máme-li pravou víru křesťanskou, víru
katolickou: pak jsme tak šťastni, že se s Bohem srovnáváme
v rozumu svém. A jak již to nás musí činiti spokojenými!

Pocestný kolikrát octna se na r0zccstí neví, má-li se dáti
v pravo či v levo, aby se dále bral cestou pravou. Casto ho Za—
vede cesta příjemnější a pohodlnější, ač cesta druhá méně pří
jemná a pohodlná má samá znamení cesty pravé. Pěkně se mu
to jde po zvolené cestě příjemné; ale čím po ní jde dále, tím
větší má nepokoj počínaje již znamenati, že nejde dobře, ale
bloudí. ——Jsou pravidla bludná a jsou pravidla pravá o cíli ži—
vota lidského. Prvním učí svět, druhým náboženství Ježíše Krista.
První lahodí žádostem lidským, druhá se jim protiví. Proto člověk
lehce bývá sveden, aby spíše šel za pravidly světskými. Ale čím
více jde za nimi, tím mu bývá nevolněji, tím větší vzmáhá se v něm
nepokoj. A co prozrazuje tímto nepokojem svým? Ze nejde cestou
pravou. Ale čím věrněji spravujeme se pravidly křesťanskými ve
všem životě svém, tím býváme pokornější volajíce se sv. apoštolcm :
»Vím, komu jsem uvěřilp II. Tim. 1, 12. tím méně máme v Ži
votě svém nesnází a rozpaků; a to jest nám potěšitelným zna—
mením, že jsme na cestě pravé; to nás musí činiti tím spoko
jenějšími.

b) Ale spokojenost tomu chce, aby nejenom v rozumu našem
byla jistota o našich největších záležitostech lidských, nýbrž, aby
tam také mezi všemi myšlenkami a úsudky byl pořádek, byla
srovnalost, aby tam jedno druhému se nepříčilo.

Ale jen pak zase máme v rozumu svém pořádek, srovnáme—li
všecko své myšlení s božským náboženstvím Ježíše Krista, srov
náme-li se v rozumu svém s Bohem. Co mají v rozumu svém
protiv a nesrovnalostí nevěrci a bludař-i! Na jedné straně zapírají
nesmrtelnost duše lidské, nepokládajíce člověka jinak než za zvíře;
a na druhé straně až jak tomu se brání, aby se s nimi nezachá
zelo jako se zvířaty, aby se nezabíjeli, jako se zabíjejí zvířata. Na
jedné straně upírají člověku svobodné vůle, jakoby lidé všecko
dělali jen z pudu nutícího; a na druhé straně až jak dovádí na
všechny, kdo kradou, lhou, šidí, vraždí, dovádí na ně, že tak zle
činí, a že tak zle činiti nemusí, že mají svobodnou vůli.

Na jedné straně zapírají Boha vševědoucího a nejspravedli
vějšího, a na druhé straně chtějí všude i na místech osamělých
býti jisti svým jměním, svým životem. Na jedné straně vyznávají
víru v Ježíše Krista a na druhé straně zavrhují znamení, jímž se
víra v Ježíše Krista projevuje. Tím více hromadí se protiv a ne
srovnalostí v hlavách lidských, čím více se lidé odtrhují od ná
boženství Ježíše Krista, a se tak odtrhují od Samého Boha; a tím
více také lidem přibývá nespokojenosti, tím více se ukazuje
obličejů zpurných a škaredých. Ale tím krásněji se nám všecko
'v rozumu srovnává, tím krásnější máme tam pořádek mezi všemi
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myšlenkami a úvahami svými, čím pevnější a osvícenější věrou
přijímáme všecko náboženství ]ežíše Krista, všecko náboženství
katolické.

Když jsme věrou svou ujištěni o životě věčném, o nesmrtel
telnosti duše lidské, jak dobře se to srovnává s naší přirozenou
touhou po životě věčném, s naším přirozeným strachem smrtil

Když věrou svou poznáváme Boha vševědoucího, nejsvětěj
šího a nejspravedlivějšího, poznáváme, že jest věčná odplata, věčný
trest: jak zřejmě tomu přisvědč'uje svědomí naše, jež nás nutí
varovati se zlého, i bychom se zde na světě dobře měli a činiti
dobré, i bychom zde mnoho musili trpětil

Tu pravdu Boží, že Sám vtělený Syn Boží musil tolik trpěti
za hříchy naše a že ustanovil svátost pokání, jak vděčně vítá
svědomí naše nesnesitelnými výčitkami trápené!

Když věrou svou jsme zpraveni o hříchu prvotním a o všech
jeho následcích, jak málo se tomu divíme, že pokolení lidské úpí
pod tolikerými bědami! Když nám náboženství naše ukazuje na
nevýslovné utrpení Pána nejnevinnějšího a nejsvětějšího, jak lehce
se smíříme s jakýmkoliv vlastním utrpením svým!

Když víme od Samého božského Pána svého, že jest
soud Boží, kdež budou všickni lidé souzeni, kdež všecko bude
spravcno: jak málo mohou nás másti ty nespravedlnosti & ukrut—
nosti, kteréž se kdy děly na světě a pořád se dějí!

Samou srovnalost, samý krásný pořádek, samou jistotu máme
v rozumu svém skrze božské náboženství ježíše Krista. A toho.
jest nejprve potřebí, abychom byli spokojeni. Abychom byli spo—
kojeni, nejprve jest potřebí: abychom s Bohem se srovnávali
v rozumu svém. A k jinému než k tomu neukazuje Syn Boží
tím dnešním zvoláním Svým: »O bys poznalo, co tobě jest k po
kojifc Ale dále abychom byli spokojeni, musíme se s Bohem
svou vůlí srovnávati '

2. Zvláště svou vůlí musíme se s Bohem srovnávati, máme-li
býti spokojeni. »Pokojc ——tak andělé prozpěvovali při narození
Páně ——»pokoj všem lidem dobré vůle,a totiž té vůle, kteráž se
s Bohem srovnává. Svou vůlí se pak s Bohem srovnáváme, když
nechceme, čehož Bůh nechce, a když chceme, co Bůh chce.

a) Čeho Bůh nechce, to jest hřích. Vetajest po vší spokoje
nosti, jak se člověk dcpustí těžkého hříchu, jímž přichází v ne—
přátelství s Bohem. Tak již z nejstarších časů ozývá se slovo
prorokovo Is. 48, 22.: »Není pokoje bezbožným hříšnikům.: _

je—lispokojen, kdo se oddává na krádež, na podvody? Kdyby
byl spokojen, nehleděl by pořád tak škaredě a zasmušile. Spo
kojenost jeví se milou, nelíčenou přívětivostí. je-li spokOjena dívka,
kteráž se chová nepočestně? Kdyby byla spokojena, nebyla by
v práci své tak nevrlá, tak omrzelá, tak odmlouvačná. Spoko
jenost jeví se veselou a trpělivou pracovitosti. je-li spokojen .ten
mladý člověk, jenž vede život prostopášný? Kdyby byl spokOjen,_
nebylo by ho slyšeti pořád tak klíti a_zlořečiti. SpokOjenOSt ta.
jeví se tichostí a mírností. je-li spok0jen nevěrný manžel, SpO
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kojena nevěrná manželka.> Kdyby byli spokojeni, nebyli by tak
nedůvěřiví a nedůtkliví k pomluvám, tak náchylni k výčitkám,
vádám a různicím. Spokojenost ta jeví se svorným snášením se
s jinými. Nemůžeť býti jinak. Hřich jest nepřátelství s Bohem;
a kde jest nepřátelství s Bohem, tam nemůže býti žádné spoko
enosti.

] b) Abychom byli spokojeni, nejenom nesmíme chtíti, čeho Bůh
nechce, co jest hřích, nýbrž musíme také chtíti, co Bůh chce, bud'
že se nám to líbí, anebo nelíbí.

jak budeme vždy jen chtíti, co Bůh chce, pak nebudeme
nikdy nespokojeni s jakýmkoliv stavem svým. Odtud jest tolik
lidí nespokojených, že nejsou spokojeni se stavem svým, že se
jim jiný stav vždycky lépe líbí, než stav jejích. Kdo jest rolník
myslí si, že jest lépe řemeslníku, kdo jest řemeslník, myslí si, že
jest lépe rolníku. Kdo zhotovuje obuv, myslí si, že jest lépe tomu,
jenž zhotovuje oděv. Kdo jest ženat, myslí si, že jest lépe svo
bodnému, která jest vdaná, myslí si, že jest lépe svobodné. Ale
mýlíš se. domníváš—li se, že spokojenost jest odkázána k někte—
rému zvláštnímu stavu. Jsou králové a knížata, a jsou mezi nimi
nespokojenci; jsou vysocí důstojníci, a jsou mezi nimi nespoko
jenci; jsou majitelé velikých dvorů a jsou mezi nimi nespoko
jenci; jsou znamenití učenci & umělci, a jsou mezi nimi ne
spokojenci.

Ne, na tom nezáleží spokojenost naše, abychom právě v tom
neb v jiném byli stavu. A na čem pak medle záleží? Na tom,
abychom ten stav, v němž se nacházíme, považovali za stav, v němž
nás Bůh chce míti, a abychom tím věrněji plnili všecky povin
nosti nám v něm od Boha uložené. »abychom hodně chodili v po
volání, kterýmž povoláni jsme.: Ef. 4, 1. Ať jsi v kterémkoliv
povolání a nechováš-li se podle povoláni svého, podle stavu svého,
at“jsi otec nebo matka, a nekonáš, co ti káže povinnost oteovská
neb mateřská; ať jsi hospodář a zanedbáváš hospodářství svého.
ať jsi řemeslník, a nehledíš-li si pilně řemesla svého; at' “jsi
dělník a konáš nedbale dílo své, at jsi služebný nebo služebná,
a nestaráš se mnoho o službu svou, at jsi představený neb
úředník, a máš všecko v úřadě svém v nepořádku: pak jsi před
Bohem vladařem nevěrným a služebníkem neužitečným; pak jsi
sám s sebou v nejhorším nepořádku. Ale kde jest nepořádek,
tam nemůže býti žádné spokojenosti. jen když jsi pořádný, pilný
asvědomitý v povolání, ku kterémuž povolán jsi, můžeš býti tak
blažen, jakobys slyšel božského Pána svého k tobě mluvícíhoz
»Toť dobře, služebníče dobrý a věrný; že jsi nad málem věrný,
vejdi v radost pána svého, v radost dobrého a pokojného svědomí,
můžeš býti spokojena

Ale jak pak — řekneš mi ——mohu býti spokojen, když
jsem sklíčen zlým neduhem, bolestnou nemocí, slepotou, hluchotou?
Jak pak mohu býti spokojen, když jsem'ch'udý otec, jenž tak
těžce seženu, čímž bych uživil rodinu svou? Jak, pak mohu býti
spokojen, když jsem hospodář a když mi potlouklo,.když se mi
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mokrem tolik zkazilo obilí? Však i pak můžeš býti spokojen,
ač zůstáváš-li pořád vůlí svou s Bohem sjednocen, ač zachováš-li
se vždy čistým od hříchu těžkého. Pak cokoliv tebe potká protiv
ného, nebudeš jinak považovati než za zkoušku na tebe od Boha
nejmoudřejšího jen k svému dobrému seslanou. Pak budeš mluviti:
Však já vždy chci jen, co Bůh chce; ted' Bůh chce, abych trpěl:
tedy já tomu také chci. A jak můžeš býti nešťasten a nespokojen,
když se ti neděje, leč co sám chceš? Pak budeš se těšiti: Jen
když mne netíží žádný velký hřích. A to pomyšlení učiní ti všecko
snesitelné. »NiCa — volá zkušený muž svatý v knize přísloví
12, 21. ——»nezarmoutí spravedlivého, co se koliv přihodí
jemua ,

Jak vesele a spokojeně mluvil sv. Štěpán, i když ho kame
novali! Jak vesele a spokojeně mluvil svatý Vavřinec, když byl
pečcn na rožni rozpáleném. Bylitě oba svou svatou vůlí, svým
dobrým svědomím a svým srdcem milujícím s Bohem krásně
srovnání a sjednocení.

3. Nezbývá, máme-li býti spokojeni, než abychom i svým
srdcem s Bohem se srovnávali.

Srovnáváme se pak s Bohem svým srdcem, když Boha nade
všecko milujeme, když l—Iovíce milujeme než svět. Kdo více než
Boha miluje svět, miluje osoby a věci tohoto světa, ten nemůže
nikdy býti spokojen. Proč ne? Protože miluje, co jest nestálé
& co zklamává a že miluje, co jest pomíjející a oč jest pořád se
strachovati.

a) Jak lidé příliš svět milující každé chvíle se klamávají ve
svém světském těšení se! Jak málo jim stačí, aby se jim zkazila
všecka spokojenost jejich!

Nikdo jich nepozdraví, nepozve; a již jest po spokojenosti.
Dostane se jinému nějakého vyznamenání a jim žádného, a již
jest po spokojenosti. Slyší, že jiný více sklidil, více vydělal, větší
má příjem, a již jest po spokojenosti. Nepředloží se jim jídlo po
chuti.jejich, a již jest po spokojenosti. Někdo je pohaní, ajižjest
po spokojenosti. Milá osoba na jiného se usměje, a již jest po
spokojenosti. Nesejdou se hráči, a již jest po spokojenosti.

Tím šťastnější jest, kdo má nejvíce Boha v srdci svém. Kdo
má nejvíce Bohav srdci svém, ten jest přiliš starostliv, abyzčisté
lásky k Bohu konal všecky povinnosti své, aby jen Bohu svému
dobře se zachoval, než aby tím byl znepokojován a pobuřován,
pomíjí-li ho svět svým uznáním, svými chválami, svými vyzname
náními, vypovídá-li mu svět svou přízeň, svou lásku.

Ten jest příliš blažen svým milováním Boha, než aby lehce
neodpykal jakékoli nepodařené' zábavy, jakéhokoliv mu ušlého po
chutnání. ——Ten jest příliš srdcem svým sBohem sjednocen, než
aby co světského & pozemského mohlo mu zkaliti a pokaziti spo
kojenost jeho. —— _

b) Tam nemůže býti žádné spokOjenosti, kde jest strach. A co
zakusí strachu, kdo příliš milují osoby lidské, příliš přikládají
srdce své k věcem pozemským!
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Kdo neví, jak milé osoby lidské lehce mohou se nám od
ciziti, lehce mohou umřiti? Kdo neví, jak všeliké zboží pozemské
lehce může býti zmařeno, ztraceno.> jak málo mohou míti spo
kojenosti, kdo příliš milují, co tak lehce mohou ztratiti, oč se
pořád musí tak strachovati! A co teprv dělají, jak vedou si
zoufanlivě, když jim vskutku odejdou pryč ty jejich zamilované
osoby, ty jejich zamilované věci! Kdo jest pak sto, aby jich po—
těšil, upokojilí>

Ne, nemůže býti nikdy spokojen, kdo příliš svět miluje.
jak daleko Šťastnější jest, kdo přetrhav všecky ty svazky,

jimiž svět poutá srdce lidské, celým srdcem svým, vší láskou
svou se byl zasadil v Bohu, v ježíši, v Jeho náboženství. Ten čím
dále tím více shledává, že nalézá pokoj, kteréhož svět dáti ne
může, sv. jan 14, 27.; ten více a více zakouší sám na sobě, jak
Ježiš, do kteréhokoliv srdce přichází, tam hned pozdravuje: »Pokoj
tobě<<sv. jan 20, 20. Ten jest vždy bez strachu; ten jest vždy
spokojen.

Clověk jest nespokojen, ztratí-li, co velmi miluje. Ale věrný
křesťan právě nemiluje, co může ztratiti, a právě miluje jen to,
čehož nemůže ztratiti. Budiž, že přijde o mnoho peněz, že přijde
o všecku mohovitost svou A snad má velikou těžkost na srdci
svém. Ale brzy opět se vzpamatuje; brzy upokojen tak mluví sám
k sobě: »To jest ještě dobře, že jsem si na těch věcech, kteréž
jsem byl ztratil, nikdy příliš mnoho nezakládal, to jest štěstí, že
jsem poznal a nalezl nejdražší poklad svůj v Bohu, v Ježíši, v Jeho
náboženství; a ten poklad mi pořád zůstáváhz

* *
*

„ó bys bylo i ty poznalo, a to aspoň v tento den tvůj, co
tobě jest k pokoji.a Tak ježíš v dnešním sv. evangeliu i nás vy
zývá, abychom poznali, co nás vede k pravé spokojenosti. A my
se těšíme, že jsme to dnes poznali.

Poznali jsme a také jsme si to k srdci vzali, že pravé spo
kojenosti můžeme jen tím dojíti, když skrze náboženství ježíše
Krista budeme se srovnávati s Bohem svým rozumem, svou vůli
a svým srdcem. Arcit' při tolikerých bojích a pokušeních, jimž
jsme vydáni na tomto světě, nemůže nikdy naše spokojenost zde
na světě býti dokonalá. Ale přece, když skrze ježíše sjednocu
jeme se s Bohem, odtud docházíme spokojenosti, kteráž jest na
světě nejlepší, a kteráž nás připravuje k dokonalé spokojenosti,
očekávajicí nás v nebesích, o niž praví svatý apoštol: »Ceho oko
nevídalo, aniž ucho slýchalo, aniž na srdce lidské vstoupilo, to
jest připravil Bůh těm, kteříž ho milují.< I. Kor. 2, 9. Amen.

j“ Karel Otman, kanovník a děkan v Ořeše.
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Neděle X. po Sv. Duchu.
() ctižádosti.

>Postim se dvakrát za týden; desátky
dávám ze všech věcí, jimiž Vládnllnt

Luk. 18, 12.

Nejmilejší! Pán a Spasitel náš ježíš Kristus poučoval Svých
učenníků při každé příležitosti. Jednou seděl v chrámě jerusalém
ském naproti pokladnici, do níž se dávaly příspěvky k potřebám
bohoslužebným. I pozoroval mnohé, ani metali do pokladnice
mnoho. Přišla pak ijedna chudá vdova a uvrhla dva halíře.
I svolal Pán ježíš Své učenníky a řekl jim: »Amen, pravím vám,
tato chudá vdova dala více, než všickni boháči; tito zajisté dali
z toho, co jim zbývalo, ona však obětovala vše, což měla.c ——
Hle, oběť chudé vdovy, dva haliře, měla před Bohem větší cenu,
než oběť boháčů, bohaté dary! (Jim to asi? To způsobil úmysl.
Chudá vdova dala, co měla, z lásky k Bohu; boháči dali mnoho
pro chválu lidskou, pro čest u lidí, ze ctižádostivosti. Ctižádostivi
byli, jak víme ze sv. evangelií, všickni fariseové; neboť činili
všecky své dobré skutky. aby byli od lidí ctčni a chváleni. Takový
byl i fariseus, jejž líčí Spasitel v dnešním sv. evangeliu. Modlilť
se v chrámě řka: »Postím se dvakrát za týden, desátky dávám
ze všech věcí, jimiž vládním Tato chlouba byla znamením jeho
ctižádosti. A což jest ctižádost něco zlého,> Arcit' ne vždy, ale
obyčejně. Pokud ctižádost jest hříchem, vyložímvám
v dnešní své řeči.

Věnujtež nábožné účastenství této řeči, kterouž počínám ve
jménu Páně.

P o j e d n á ní.

Nejprveďmilí křesťané, musíme si připomenouti, co jest
ctižádost. Zádati sobě cti, není samo sebou nic zlého. Cest jest
dobré mínění, které mají o nás dobří lidé. [ komu by nemělo
záležeti na tom, aby dobří lidé dobře o něm smýšleli? Ačkoli
však mnoho záleží na cti, přece nespočívá na ní věčné spasení
duše, přece samojediná k pravé blaženosti nevede, přece není
statkem nejdražším a dobrem svrchovaným. Toť tedy veliká pře
vrácenost, když bažlš po cti příliš, když miluješ čest z celého
srdce svého, když vše, cokoliv činíš, činíš jen pro svou čest, když
čest za každou cenu sobě získati usiluješ. Toto nepravé a přílišné
bažení po cti jest ctižádost. A taková ctižádost jest hřích.

Jestiť pak ctižádost hřích, protože se smýšlením pra
vého křesťana nikterak se nesnáší. O Amanovi,jenž
byl nejvyšším úředníkem v království perském, vypravuje Písmo
svaté, že požadoval ode všech poddaných a služebníků krále
Asvéra, aby před ním na kolena klekali a jemu se klaněli, a že
pro jediného žida Mardochea, kterýž mu takovou čest prokazovati
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nechtěl, tak se rozpálil hněvem, že jeho samého chtěl přivésti
na šibenici, ostatní pak židy vesměs pobiti. Nebylo-li to všecko
znamením hříšné ctížádosti? Ale co se diviti, že byl tak ctižádostiv
pohan, t. j. člověk, jenž vpravého Boha nevěřil, v Něho nedoufal,
Jeho nemiloval? Tomu se div, křesťane, jak můžeš býti ctížádostiv
ty, jenž říkáš sám o sobě, že v Boha věříš. že v Něho doufáš.
že Ho miluješ! Když při všech snahách a skutcích svých myslíš
jedině na sebe, na svou čest, na svou chválu, na svou slávu;
když svou vlastní osobu takořka na trůn božství posazuješ, žádaje,
aby jiní lidé uznávali, že nad tebe není: kdež jest tvůj pravý Bůh,
kde touha po Něm, kde radost z Něho, kde důvěra v Něho, láska
lg Němu, kde čest, kteráž všude a ve všech věcech náleží Jemu?
Ciním-li tedy křivdu křestanu ctižádostivému, když pravím. že
není vlastně žádným křesťanem? Ano, jako se nesnáší den a noc.
oheň a voda, tak se nesnáší opravdová zbožnost a přepjatá ctižádost.

Ctižádost jest hříchi proto, že ctižádostivý žádného
nemá přesvědčení o dobrém a zlém, žectnost anepravost
stejně jest mu vítána, pokud slouží k ukojení jeho náruživosti.
Křesťan si má zakládati jedině na tom, aby měli: o něm dobré
mínění dobří lidé; co soudí o něm lidé zlí, to musí mu býti
lhostejno. Jemu musí býti svrchovaným pravidlem všeho jednání
slovo sv. apoštola Pavla: »Kdybych se chtěl líbiti lidem, nebyl
bych služebníkem Kristovýmc Gal. 1, 10. Jinak smýšlí a jedná
člověk ctižádostivý. Ríká se, že všem lidem zalíbiti se nemožno.
Ale co se zdá býti nemožným, o to ctižádostivý opravdu usiluje.
Chceť míti čest u všech lidí, i zvrhlých a nešlechetných. Proto
dnes jest, ctnostný, přísný, horlivý; zítra lchkomyslný, svobodo
myslný, netečný. Dnes jest zbožným katolíkem, zítra rouhačem.
Dnes jest přítelem Církve a duchovenstva, zítra se bratříčkuje
sprotestanty, židy a nevěrci. Kam vítr, tam plášť. Jakým kdo ho
chce míti, takovým jest; jenom aby se zalíbil a zachoval všem.
Jako císař Napoleon I., kterýž nejednou pronesl vznešená slova
o Bohu a křesťanství, ale Církev a její hlavu nejtěžšími sviral
okovy. Anebo jako mnohý učený pán, který na kostel a modlitbu
již dávno nedrží, ale své dcery dává na vychování jeptiškám.
Tak viklaji a klátí se mnozí mezi dobrým a zlým, mezi Bohem
a světem, to by se mohlo snášeti s duchem pravého křesťanství?
Aj, kdo není s Kristem, jest proti Nčmu; kdo hledá ve všem své
cti, nehledá cti Boží!

Povžme, drazí v Kristu, ještě toto. Ctižádostivý, aby
došel cti, nižádné se neštítí nešlechetnosti, a ne—
dojde-li cti, jak doufal, mstí se všelikým možným
způsobem. Mám vám snad připomínati, abyste uvěřili, jak
ctižádostivý Absolon, aby se domohl trůnu israelskeho, otce svého
krále Davida, před lidem zlehčoval, proti němu vzpouru zosnoval,
jeho 2 Jerusaléma vypudil a s ním do války se puštil? Aneb jak
Aron, aby nebyl sesazen s hodností nejvyššího kněze, raději
svolil lidu israelskému k ulití zlatého telete, jakoby byl řekl:
»At' ctí lid Boha pravého nebo modlu, jen když jsem já prvním
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u lidurc? Aneb jako Pilát, aby nepozbyl přízně císařovy, raději.
svolil kukřižování nevinného Ježíše? Aneb jako královna anglická
Alžběta každého, kdo ji nechtěl uznati za nejvyšší hlavu církve,
pronásledovala, mučila a usmrcovala? Ach, takových mrzkých
povah jest dosti i mezi námi! Proč medle neštítí se mnozí kře
sťané lži, úskoku, podplácení, pomluvy, udávání, podlízání, lichocení,
přetvařování, ke hříchu mlčení a svolování? Jen proto, aby došli
cti, chvály, hodnosti, vyznamenání; jen proto, aby jméno jejich
ve všech ústech znělo a ve všech novinách se stkvělo; jen proto,
aby dostali se do všech možných výborů, spolků a zastupitelstev
a aby v nich neobmezeně vládli. Ba co horšího! Proč jsou nyní
tolikeré rozbroje mezi syny jedné vlasti a národa? Odkud to
bohopusté zlehčování mužů 0 vlast nejvýš zasloužilých a ve službě
národa sešedivělých, že nepostačily již obyčejné noviny, ale že
se musily vydávati již i obrázkové časopisy, které staví na pranýř
potupy každého domnělého protivníka? Tu máte, bratří moji,
výkvět a korunu ctižádosti. Ctižádostivý neuznává a nestrpí
žádného jiného člověka vedle sebe; on chce býti nade všecky.
A odtud jeho počínání, v němž není ani jiskřičky lásky a upřímnosti.

* *
*

Milí křesťané! Pamatujte si dobře, co jsem vám dnes kázal.
Ctižádost jest nepravost, jest cosi nekřesťanského. Nesnáší se
s křesťanskou věrou; ta staví nade všecko Boha, ale ctižádostivý
staví nade všecko sebe. Nesnáší se s křesťanskou ctností; cti
žádostivému jest ctnost a nepravost jedno. Nesnáší se s křesťanskou
láskou; ctižádostivý musí bližního snížiti a v prach zašlápnouti,
aby sám se povznesl a vyvýšil.

]e-li tomu tak, varuj se jedenkaždý z nás ctižádosti i lidi cti—
žádostivých. Varuj se ctižádosti. Potlačuj v sobě, co jest nekře
st'anského, smýšlením opravdu křesťanským. Pomni, jak rychle
pomíjí, po čem se shání ctižádostivec; že lidská sláva vadne jako
tráva. Pomni, kde jsou všickni lidé, které kdy oslavoval svět;
že jsou, jakoby jich nebylo. Pomni, jak vrtkaví bývají lidé, že
jeden den volají Hosanna, druhý den Ukřižuj! Pomni, jak málo
pokoje uvnitř v srdci požívají ctižádostivci, protože bývají zmítáni
ve dne v noci závistí, zlosti, mstou a jinými náruživostmi. Pomni,
že čest a chvála lidská sama sebou nikoho nespasí, ale pouze
svědomí čisté a neposkvrněné. Na chvále a spokojenosti tohoto
vnitřního svědka sobě zakládejme. Tento pak svědek všech našich
myšlení a žádostí a činů poví nám nejlépe, jací jsme, že nejsme
bez vady, ale že máme příčinu volati s publikánem v dnešním
svatém evangeliu: »Bože, bud milostiv mně hříšnémuíc Tak se
naučíme pokoře, a pokora vypudí ze srdce našeho zlého ducha
ctižádosti a povede nás k tomu, bychom hledali ve všech snahách
a činech svých ne své cti, nýbrž cti Boží, říkajíce každodenně
se žalmistou Páně: »Ne nám, Hospodine, ne nám, ale jménu
svému dej slávu.a ž. 113, 9. Amen. KlementMarkrab.
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Neděle Xl. po Sv. Duchu.

Jak se ukazuje moudrost Boží při strastech lidských..
»Dobře všecky věci učinil, i hluchým
rozkázal slyšeti i němým mluviti.<<

Mark. 7, 37.

Nejmilejší! Veliké to neštěstí pro člověka, narodí li se
hluchý. Takový nešťastný člověk jest člověkem jen napolo. jak
se probudí v srdci jeho cit lásky k rodičům, když neslyší milého
jejich hlasu? jak se obeznámí duch jeho s tímto světem viditelným,
když není" účasten vyučování školního. jako jiné zdravé děti? jak
pozná Boha, jeho sv. vůli a své vyšší povinnosti, když nechápe,
co vypravují ústa církevních služebníků? Ubohý neví ničeho
o radostech, jež nám způsobují zpěv a hudba, ba ani rozkošný
hlas ptactva nebeského nemůže ho potěšiti. Nemluvím o nehodách,
do nichž snadno může přijíti takový člověk, když neslyší volati
jiných lidí; jeho největší neštěstí jest, že se nenaučí nikdy řádně
mluviti, že jest spolu němý. Nemůže pojmenovati otce a matky
milým tímto slovem; nemůže jim vysloviti svou lásku a vděčnost;
nemůže říci, co ho těší, co bolí; nemůže se cvičiti a vzdělávati
jako jiní lidé; roste ubohý jako strom v lese. Tak nešťastný jest
člověk, který se narodil hluchý: jest hluchoněmý. I není-li hoden
v plné míře naší útrpnosti?

[ dnešní sv. evangelium vypravuje nám o člověku hlucho
němém. A co jest při tom příběhu divného? Ze dobrosrdeční
lidé toho člověka k Pánu ježíši přivádějí, prosíce, aby naň ruku
vložil a uzdravil jej, tomu se nic nedivím; bylať to přirozená
útrpnost. Ani tomu se nedivím, že Pán ježíš žádosti jejich mile
vyhovuje a hluchoněmého obdařuje sluchem a řeči; podobných
divů učinil Spasitel mnoho. Ale to mne naplňuje podivením, že
ti, kteří byli svědky toho divu velikého, velebí moudrost Boží,
řkouce:»Dobře všecky věci učinil, i hluchým rozkázal
slyšeti, i němým mluviti.<< Arcit' slavně vyjevil ]ežíš Kristus
Svou božskou moudrost tím, že otevřel uši hluchoněmého a, roz
vázal svazekjazyka jeho. Ale je snad proto menší moudrost Boží, že
jiných hluchoněmých na tisíce osudu jejich zůstavuje? _

Milí křesťané! Takoví jsou lidé od počátku. Dokud jsou
všecky věci kolem nich příjemné, příznivé, spořádaně, tu pozdvi
hují svých očí k nebesům a volají plni vděku: »Dobře, ó _Pane,
učinil jsi všecky věcifa Ale jakmile se potká oko jejich s nějakou
nedokonalostí, nehodou, útrapou, tu ihned potřásají hlavami
a nevrle se dotazují: »Proč to tak Pán Bůh dopouštíP< A přece
zjevuje se moudrost Boží i v tom, co se nám zdá .býti zlým a
protivným.

O této důležité pravdě promluvím, nejmilejší v Kristu,
v dnešní Své řeči. Ukáži vám, kterak se ukazuje moudrost
Boží i při strastech lidských, a sice
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I. při strastech duševních,
II. při strastech tělesných.
Spoléhaje na přispění Boží a vaše nábožné účastenství, po

čínám ve jménu Páně.

Pojednání.

I.

jest sice pravda, milí křesťané, že jsme obdařeni od Boha
výtečnými vlastnostmi duše; ale nelze též upříti, že jsme podrobeni
mnoha nedokonalostem. Nejpatrnčji ukazuje se při každém z nás
mdloba rozumu, převrácenost vůle a nepokoj srdce.
Tu nastává otázka: kterak se ukazuje moudrost Boží při těchto
strastech duševních? ,

1. Tažme se nejprve, proč jest náš rozum tak mdlý, ne
dostatečný a obmezený, proč mu není dovoleno,aby pronikl
svým ostrovtipem i Výsosti nebeské a kraje záhrobné, neřkuli
hlubiny země a moře, jemu mnohem bližší, přístupnější? Odpověď
J_eStkrátká: nebylo by to dobré pro člověka. Neboť, kdyby rozum
jeho ke všemu dostačil, kdyby mohl všelikou pravdu sám a sám
vyzkoumati, kdyby nedošel ve svém přemýšlení až ku hrázi, na
níž psáno: »Až sem, a ne dále: kam by se poděla potom jeho
víra v neomylně slovo Boží, kam jeho dětinná důvěra v řízení
Boží, jeho úsilovná touha po pravdě, ona nevýslovná radost,
která ho opojuje, když pravdu šťastně nalezne?

Jeden z největších učenců všech věků a národů byl zajisté
učenec anglický Isák Newton 'j' r. 1727 v Londýně. A hle, tento
veleduch napsal sám o sobě takto: »Nevím. jak smýšlí o mně
svět. Já sobě samému připadám jako pachole, které na břehu
mořském sobě hrajíc, tua tam nalézá hladký Oblázek nebo krásnou
mušlí„ avšak veliké moře pravdy zůstává skryto před očima
mýma.: A s timto skromným vyznáním velikého Newtona souhlasí
všecky jeho krásné vlastnosti. Nebylot' muže nad něj nábožnějšiho;
kdykoliv slyšel mluviti o Bohu, sklonil svou hlavu v hluboké
pokoře. Neustálť také zkoumati divy v Boží přírodě, a kdykoliv
se dopátral nějaké nové pravdy, plesal rozkoší nevýslovnou.

Vezměte tedy člověku vědomí, že rozum jeho jest ob
mezen, a uvidíte, jak strhne sc sebe všeliký svazek, kterýž ho
poutá k Bohu, a přestane v Boha věřiti. Proto praví Spasitel:
»Blahoslavení, kteříž neviděli a uvěřilia jan 20, 29.
Víra má cenu jen tenkrát, když přijímáš za pravdu, čeho sám
nevidíš, čeho nemůžeš vyzkoumati svým rozumem. To tedy ob—
mýšlí moudrost Boží při obmczcnosti našeho rozumu: chce v nás
zachovati víru, tuto první podmínku našeho spasení.

2. jiná duševní strast člověka jest, nábožní posluchači, pře
vrácenost vůle. Tážete se, proč jest vůle člověka od přiroze
nosti převrácena, proč každý člověk od přirozenosti více se kloní
k zlému nežli dobrému? Tu musím říci zkrátka: dobře tak pro
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nás! Kdyby tomu tak nebylo, kdybychom měli k dobrému při—
rozenou náklonnost, k zlému pak přirozenou nechuť: pak bychom
nemusili na cestě ctnosti s ničím zápasiti, s nižádnou obtíží a pře—
kážkou, nebylo by žádného boje, žádného sebezapření, žádné
opatrnosti, žádné pokory, žádného voláni o milost a přispění
Boží. Tak bychom se podobali vojínům, kteří, tálmouce do země
nepřátelské, nikde s nepřítelem se nepotkávají, nikde nebojují,
neumdlévají, nikde z ran nekrvácejí, nikde přispění milosrdných
rukou nepotřebují, nikde své udatnosti osvědčiti a proto také
vítězstvím se honositi nemohou. Co jest vitězství bez boje. co
ctnost bez pokušení? Dobře poznamenal sv. Augustin, řka: »Náš
život na zemi nemůže býti bez hříchu, bez pokušení.
nebot“ jen tomuto pokušení děkujeme za svůj pro
spěch v ctnosti. Nikdo neprospěl v ctnosti, kdo
nebyl pokoušen; nikdo nemůže býtikorunován, kdo
nezvítězil; _nikdo nemůže zvítěziti, kdo prve nebo
joval; a nikdo nemůže bojovati, kdo nebyl prve
v pokušení.c Tak, drazí v Kristu. ukazuje se moudrost Boží
při naší převrácenosti; chcet' nás utvrditi v ctnosti, bez niž není
blaženosti.

3. Pozorujme ještě třetí duševní strast a tažmc se, proč
podléhá naše srdce tak často nepokoji a zármutku,
proč mu není dáno, by aSpoň jednu hodinu ztrávilo v klidu a
radosti? I tu musime sami sobě odpověděti: nebylo by to pro nás
dobré a spasitelné.

Kdybychom kráčeli vždy růžemi & nikdy nás nebodlo trní;
kdybychom žili v stálém klidu a v stálé radosti vnitřní: ó jak
snadno mohli bychom zapomenouti na svůj cíl, nebe, jak snadno
mohli bychom se domnívati, že jest nebo již zde na zemi! Jsme-li
však zmítáni častým srdce nepokojem a zármutkem, ó tut zajisté
s vroucí toužebností pohlížíme tam, kde jest věčný klid, zrovna
tak jako plavci, čím více se zmítá koráb jejich na moři, tím
úsilovněji dostati se hledí k pevné zemi. A jako, když mine
bouře, mraky se rozptýlí a slunce opět zasvitne, obloha nebeská
mnohem krásnější býti se zdá: tak nám bude jednou, až pominou
žalosti tohoto světa; tím milejší bude nám vlast nebeská, že jsme
jí došli skrze slzy a zármutky. A jako na jaře, když bouře
stromem a kcřcm otřese, pupcnce pukají, květy vyrážejí &všecka
síla životní se rozproudi: tak i častými bouřemi duševními.
zármutky a trampotami, síla duševní sc vzpružuje a vydává ze
sebe ctnost stálosti & trpělivosti.

Takový tedy úmysl má moudrost Boží, dopouštějic na
nás zármutky a nepokoje: toť oheň, který zkouší zlato naší
ctnosti.

Uvažtež, milí křesťané, jak patrně ukazuje se milost Boží
při našich strastech duševních: mdloba rozumu vede nás k víře
v Boha, slabost vůle pobádá nás k ctnosti, nepokoj srdce utvrzuje
nás v naději a trpělivosti. Uvažte to všecko a rcete, nemusíme-li

Rádce duchovní. ' 39 .
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zvolati s udiveným zástupem v dnešim sv. evangeliu: »Dobře
všecky věci učinila?

Ano moudrost Boží nemohou zastíniti ani naše strasti
duševní, tím méně tělesné, jak budeme uvažovati v díle druhém.

a

II.

Nelze-li zapříti moudrost Boží při našich strastech duševních,
tím méně, milí křesťané, lze ji neviděti při našich strastech tě
lesných, neboť tyto jsou mnohem patrnější než onyno. Jsou to
zvláště:všeobecná nedostatečnost, rozmanité nehody,
poslézebolesti, nemoci a smrt.

1. Nejprve shledáváme, že všickni lidé více méně sami sobě
nedostačují. Není na světě člověka, aby měl a uměl všecko.
Samo sebou také nic nepřichází. Proč to, co myslíte? Chybil
snad velemoudi'ý Bůh, že nás nezaopatřil vším potřebným, že
nás nenechal v ráji? O nikoliv. Tato naše nedostatečnost jest pro
nás výbornou školou. Kdybys, člověče, všecko sám měl a uměl,
nepotřeboval bys jiných; a kdybys jiných lidí nepotřeboval, vymizel
by se světa nejpevnější základ lásky společenské. Společnost
lidská podobá se tělu, kteréž má mnoho údů. A tu platí slovo
sv. apoštola Pavla: »Nemůže oko říci ruce: Není mi tebe potřebí;
aneb zase hlava nohám: Není mi vás potřebí. A jako v jednom
těle mnohé údy máme, ale tyto údy nemají jednostejného díla,
tak jest jeden člověk druhěhovspoluúdem, všickni pak lidé vespolek
jedno tělo.: I. Kor. 12, 21. Rím. 12, 4, 5. A k čemu tě pobádá,
člověče, toto vědomí, žes sobě samému nedostatečen, že potřebuješ
jiných? K čemu jinému, leč k lásce?

Nestává-li se dosti často, rozmilí v Kristu, že zapomínají
děti na ono přikázaní Boží, kteréž jim velí rodiče milovati? Ale
dokud budou odkázány děti na rodiče, dokud budou čekati, až
otec a matka v potu tváři vydělaný chléb jim na stůl položí,
dotud bude přece jakás takás láska mezi rodiči a dětmi. Stává
se také dosti často, že chudina bývá roztrpčena proti boháčům,
zapomínajíc, že jim křivdí, jelikož Bůh jednomu každému naděluje
Svých darů, jakož ráčí. Ale dokud budou boháči chlebodárci
chudých, poskytujíce jim práce, výdělku a tedy i obživy, dotud
bude přece jakás takás láska mezi lidmi na zemi. A dokud
budou žíti lidé v tom vědomí, že ráje na zemi není, dotud budou
napínati všecky své síly, aby si opatřili časné bydlo. Tak se
moudrost Boží ukazuje při nedostatečnosti lidské: chcet' dociliti
skrze ni vzájemné lásky a přičinlivosti.

2. Ale co soudíte, nábožní posluchači, o rozmanitých ne—
hodách, které nás potkávaí na této zemi? Tu povodně a krupo
bití, tam požáry & zemětřesení, onde sucho, mor, hlad a válka.
Jak se srovnávají takové věci %moudrostí Boží?

My krátkozrací lidé nemůžeme ovšem vyzkoumati v každém
jednotlivém případě, proč nás navštěvuje Bůh zrovna takovou
nehodou a zrovna takovým neštěstím. A přece jest jisto, že



—611—

obmýšlí vždy naše časné i věčné blaho, jsa náš Otec nejdobroti
vější, který se nemůže radovati z trápení Svých tvorů.'Možná, že
nás chce zkrotiti a ku poznání přivésti, jako reptající lid židovský
na poušti; možná, že nás chce zkoušeti, jako ]oba a Tobiáše;
možná, že nám chce dáti výstrahu nebo příležitost k dobročin
nosti, jako činívá v čas nakažlivých nemocí. Než, bud'si tomu jak
koliv, moudře smýšlí s námi Bůh vždycky, takže musíme vyznati
s nábožným Jobem: »Blahoslavený člověk, který trestán bývá
od Boha; neb on raní a léčí, tepe, a ruce jeho uzdravují.a
]ob 5, 17. 18.

3. Jaký úsudek učiníme si posléze o Bohu, povážíme-li nej
krutější na světě strasti tělesné, bolesti, nemoci a smrt?
Snad tyto strasti přece jaksi odporují moudrosti Boží? Odstup od
nás takové myšlení!

Bolesti a nemoci jsou zajistéspasitelnýmlékem pro duši.
Dokud oplývá člověk silou a zdravím, stává se snadno otrokem
těla, zapomíná snadno na Boha, na duši, na věčnost. Ale když ho
sklíčí nemoc tak, že i zdravý pokrm se mu zoškliví, že i spánek
od očí jeho prchne, tu teprv poznává marnost všech věcí pozem
ských, tu hledí jeho duch vyváznouti z okovů smyslnosti, tu po
číná mysliti na věci vážnější, touží po Bohu, modlí se, lituje svých
hříchů, slibuje polepšení. [ není pravdě nepodobno, že přemnozí
lidé teprv skrze tělesné utrpení stávají se lidmi, svláčejíce se
sebe surovost, lehkomyslnost. tvrdošíjnost.

A co říkáte, moji drazí, smrti? Má snad smrt jiný účel,
než bolesti a nemoci? Není-li násilné rozloučení duše s tělem
počátkem nového života? Není—lito símě, z něhož má vypučeti
život neporušitelný, zbavený všeho zlého? Není-li to přetvoření
člověka v tvora bezvadného, dokonalého? Sv. apoštol svědčí,
budeme-li s Kristem trpěti, že budeme spolu s Ním oslaveni. Rím.
8, 15. Maje tato slova na mysli, napsal sv. Hilar: »jako hliněné
nádoby býváme roztříštěni, bychom svým znovuzrozením a obno
vením uvedeni byli v slávu Kristovu.c Když tedy ze smrti nový
nám vykvétá život, život radostný a blažený, nemusíme-li velebiti
moudrost Boží i při této největší strasti pozemské?

* *
*

Mohl bych vám líčiti, milí křesťané, ještě s mnoha jiných
stránek, jak se zjevuje moudrost Boží při našich křehkostech
a nedokonalostech duševních, při nedostatcích a úhOnách našeho
rozumu, naší vůle i našeho srdce; mohl bych vám vypravovati
nesčíslné příklady, z nichž vysvítá nad slunce jasněji, jak moudrým
ukazuje se Bůh, Otec nebeský, při naší přirozeně nedostatečnosti.
při rozličných nehodách, které nás potkávají, při bolestech, ne—
duzích a smrti a které jsou nezbytným údělem naším v tomto
životě; ale končím, jsa přesvědčen, že jsem pověděl, čeho bylo
zapotřebí k vašemu přesvědčeni že samo sebou nic na světě není
zlé, že i toho, co se nám zdá býti zlým, používá moudrost Boží
k našemu blahu a Spaseni, takže musíme vyznati se zástupem

39=l=
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v dnešním sv. evangeliu: »Dobře všecky věci učinil Bůhla
Pročež budme spokojeni se vším, cokoliv Bůh na nás dopustí.
Nereptejme nikdy proti ]eho prozřetelnosti, ale ať Bůh dává nebo
béře, požehnává nebo tresce, zvelebujme jeho sv. jméno a rceme:_
»Budíž jméno Páně pochváleno od tohoto času až
na věkyfe Amen. Klement Markrab.

Nanebevzetí Janny Marie.

Věrný křesťan volí stránku nejlepší jako Maria Panna.
>Maria nejlepší stránku vyvolila, kteráž
nebude odňata od ní.:

Sv. Luk. 10, 42.

Pán ohlásil služebníkům svým, aby se na zítřek připravili
na cestu, že mu ponesou zboží na místo ustanovené. Druhého
dne záhy ráno nalezli služebníci již připravená všecka zavazadla.
jež měli nésti. Každý z nich ohlížel se po břemeni, jež by bylo
nejlehčí. Mezi břemeny stál též koš s chleby, jimiž se měli na
cestě živiti.

Tomuto břemeni každý se vyhýbal proto, že se zdálo nej
těžší. Ale to si právě vybral Esop, ze všech služebníků nejslabší.
Ostatní spoluslužebníci všickni jedním hrdlem posmívali se mu,
že,blázní, když jest ze všech nejslabší a když si zvolil břímě nej
těžší. Každý pak z nich sám si pochvaloval, že si zvolil nejlépe.
Ale Esop mlčel, mysle si, že na posměváčky dojde. Z počátku
ovšem notně se potil pod velikou tíží svou, zůstávaje pořád vzadu
za druhy svými. Zatím přišlo poledne, kdy všickni zastavivše se,
přihrnuli se na Esopa, aby jim rozdal chleby, jak každému ná
leželo. Po obědě měl Esop již koš svůj lehčí. A více a více mu
ubývalo břemene, když se jedlo večer a opět ráno. Druhého pak
dne v poledne měl již koš svůj všecek prázden. Přehodiv si jej
přes ramena běžel jako pták daleko před ostatními spolucestov
níky pod břemeny svými až do úpadu umdlévajícími. Ti divíce
se teprv poznali, že Esop přece jen si zvolil k nesení zboží nej
lepší, že jest z nich nejmoudřejší.

Spoluslužebníky Esopovými vypodobňují se nám ti, kteříž
si byli zvolili vésti život podle světa; Esopem pak vypodobňuje
se každý, kdož si byl zvolil vésti dobrý život křesťanský, každý
věrný křesťan.

A zdát se prvním, oni že si zvolili stránku nejlepší, a křesťan
věrný že si zvolil stránku nejhorší. Avšak konec koncem vychází
najevo, že synové světa si vyvolují stránku nejhorší, ale věrný
křesťan jako Maria, sestra Lazarova &jako sama Panna Maria
Rodička Boží, dnes svým nanebevzetím tak oslavena a oblažena,
že si vyvoluje stránku nejlepší. O tom dnes se přesvědčíme.
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O tom se přesvědčíme, když uslyšíme, co v té otázce, která
stránka jest nejlepší a která nejhorší,

I. jest jen zdání, &co
ll. jest skutečnost.

Pojednání.
[.

Ukazujít' se nám zde na světě rozličné způsoby životů lidských.
Ukazuje se nám život, kdež se nejvíce dbá o dobré jídlo, o la—
hodné pití, kdež se také říkává: jídlo, pití, to jest můj život.

Ukazuje se nám život, kde všecko snažení k tomu se nese,
aby se hromadilo bohatství na bohatství.

Ukazuje se nám život, kdež se na nic jiného nemyslí, než
na samé kratochvíle, na samé tance, na samé rozkoše tělesné.

Ukazuje se nám život, kdež se všecko zakládá na nádheře
v oděvu, v nábytku, v povozech, kdež se přísně zachovávají všecka
světská pravidla o zevnější uhlazenosti v společenském obcování.

Ukazuje se nám život, kdež někteří k tomu se obracejí, aby
takové skládali knihy, takové vydávali časopisy, takové měli řeči
ve schůzích a na sněmích, k takovým se přihlašovali spolkům
a stranám, odkudž by byli zvelebování jako ti, kteříž porozumí
vaji duchu času, jako velcí duchové, jako osvícení, jako svobodo
myslní. — Ale ukazuje se nám také život, jenž se všem těmto
životům naskrz příčí. Ten jest pravý život křesťanský. A pilně si
lidé vybírají mezi těmi životy, jež se jim na světě ukazují. Každý
hledí si vybrati takový život, jenž by ho nejvice oblažoval. jedni
ten, druzí jiný život si oblibují. Ale kterého života lidé nejvíce se
stranívají a štítívají? Toho pravého života křesťanského. Ten, zdá
se jim, že nejméně blaží člověka; ten, zdá se jim, že jest nej—
smutnější. Zdá se jim, že jen, kdo si vyvolil některý z těch životů,
jež blahoslavi krátkozraký smysl světský, si zvolil stránku nej
lepší, ale kdo si byl zvolil život křesťanský, ten že si vyvolil
stránku nejhorší. Ale ono se to právě jen zdá. Tak se jen zdá,
že si vyvolili stránku nejlepší, kdo místo služeb Božích, místo,
aby poslouchali slovo Boží, aby si čtli v knize křesťanské, místo,
aby se připravili k sv. zpovědí a k sv. přijímání, raději čas ne
dělní a sváteční si krátí pitím, hraním, honěním zvěře; raději se
shánějí po tancích, po veselých a neznabožských schůzkách; raději
se toulají za frejířskými známostmi svými; raději se obírají čtením
o lásce tělesné, pOsloucháním, rozprávěním a zpíváním o věcech
oplzlých; raději se honí po zisku, po mamoně.

A to se jen tak zdá, jakoby si vyvolili stránku nejhorší, kdo
si byli vyvolili, aby celým srdcem sloužili a se oddávali Pánu
a Spasiteli svému, ]ežíši Kristu, aby podle slov a příkladu jeho
milovali Boha a bližního, se rozhojňovali ve všech ctnostech jeho,
se cvičili ve všelikém sebezapírání, byli pilní modlitby, návštěvy
chrámu Páně, slova Božího, svaté zpovědi, svatého přijímání.
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Tu se jen tak zdá, jakoby si vyvolili stránku nejhorší, kdo
jsou se-byli pro Krista všeho světa tak odřekli, že slavnými se
zavázali sliby k dobrovolné chudobě, k ustavičně čistotě, k přísné
poslušnosti jedné hlavy duchovní, že dobrovolně dali se zavřiti
v svatou samotu klášterní na celý život svůj.

Vyčítají sice synové a dcery světa & posmívají se věrným
křesťanům a křestankám, jak jsou zpozdilí, že se pořád tak moří
a trápí modlitbou, kostelem, zpovědí, postem, posloucháním
o věcech duchovních a že tak žádné na světě radosti si nepřejí
a neužijí.

Diví se a litují s pohrdáním bratři a sester řeholních, zvláště
těch, kteříž slouží nemocným, že prý si život zkazili, jak prý se
jim to může líbiti, aby celý život svůj trávili mezi zdmi klášter
ními, trávili mezi samými mrzáky a bídáky.

Vysmívají se děti, kteréž mají všecku vůli od svobodo—
myslných rodičů svých, dětem, přísnou kázní křesťanskou vedeným,
že prý nesmějí se nikam ani bnoutí, že prý nesmějí scházeti na
žádné pobožnosti, na žádném kázaní, na žádném cvičení, ony pak
naproti nim že mohou jíti, kamkoliv chtějí, že mohou si dělati,
cokoliv chtějí.

Nejrozpustilejší úsměšky tropí si svobomyslníci domýšliví
z těch, kteříž se věrně drží Církve katolické, jakými prý jsou
otroky, jakými zatemnělci, oni pak proti nim jak jsou svobodní,
jak osvíceni. Tak synové a dcery světa proti spravedlivým &svědo
mitým křesťanům katolickým se chvástají a vynášejí svou domnělou
převahou duševní, svým větším štěstím, svou hojnější blaženosti,
že jim, dobrým křesťanům, kolikrát bývá až úzko a tesklivo.

Ale jak zle bychom i my pochodili, kdybychom takovým
vypínáním a povyšováním se synů světa dali se mýliti a mámiti!

Není všecko zlato, co se třpytí. Není všecko tak šťastné,
jak se zdá.

Před nedávnem byl v Paříži živ oblíbený šprýmař Baoul
Baché (Baul Bašé). Ten po dvacet let psal do rozličných časopisů
samé veselé kousky pro zasmání. Ten, kdekoliv se byl octl, všecko
žertovnými vtipy a veselými šprýmy rozesmál. Každý pro veselost
jeho pokládal ho za člověka nejšťastnějšího, jenž si byl vyvolil
stránku nejlepší. Tím větší bylo ustrnutí po celé Paříži, když je
dnoho dne roznesla se zpráva, že Baoul Baché v lesíku Chantill
ském se zastřelil. To nešlo žádnému do hlavy, aby ten, jenž
býval tak vesel, jenž jiné tak obveseloval, z omrzelosti si život
vzal. A přece ta smutná zpráva se potvrdila. Ten, jenž se uka
zovával tak veselým, jenž tak jiné obveseloval, sám žral se
v srdci svém trápením nesnesitelným, tak že ani nechtěl živ býti.
Všecka ta jeho veselost, všecko to jeho štěstí nebylo než zdání.
Zdání to bylo veselé, ale skutečnost ——ta byla smutná, konec —
ten byl smutný.



Začátky milovníků světa bývají veselé, ale konce, ty bývají
“smutně, skutečnost, ta bývá smutná.

Cím dále, tím více na jevo přichází, kdo si byli vyvolili
stránku nejhorší, a kdo stránku nejlepší. Když vidíte mládence,
kteříž si záhy hleděli dobrého života křesťanského, jakou kypí
zdravostí, jak veselou a pokojnou myslí se rozhlížejí po všem
světě, jak v čas svůj mohou bez překážky si voliti k sňatku man
želskému pannu, kteráž by byla podle jejich srdce, podle jejich
smýšlení křesťanského; a když vidíte jinochy, kteříž se byli vrhli
u vír světa prostopášného, v jaké bývají zapleteni zmatky pro své
známosti nečisté, jak se na ně hrne jedna bouře za druhou, jak
chodí celí omámcni a ztrápeni, jak se vlekou s tělem neduživým:
kdo že si vyvolili stránku nejlepší?

Když vidíte pannu křesťanskou ctnostnou, jak zdravým svítí
ruměncem na lících svých, jak vesele a pokojně hledí kolem sebe.
jak z ní těší se rodiče, a jak ona se těší z rodičů, jak jest ctěna
a vážena; a když vidíte dívku, kteráž bývala cizí v kostele, ale
domovem v síních tanečních, jak zbledla, v jaké se octla hanbě,
v jakém opovržení, jakých od světa opuštěna musí zakoušeti běd
a strastí, jaký nářek na sebe musí slyšcti od rodičů utrápených:
která že sobě vyvolila stránku nejlepší?

Když vidíte manžely, kteří po křesťansku jsou se byli spolu
oddali, po křesťansku všecko manželství své zachovávají, svědo—
mitě oba konají všecko, co přísluší křesťanům katolickým, jak
jsou spolu živi svorně, jak laskavě a důvěrně jeden s druhým
zacházejí, jak se milují pořád stejně v nejdelším stáři svém; a když
vidíte manžely, kteříž byli podle světských a svobodomyslných
náhledů svých spolu vešli v manželství, kteříž podle světských
a svobodomyslných náhledů svých dále vedou manželství své,
jakou jeden druhého mučí žárlivostí, jak svou nevěrností, svou
neupřímností, svým vyčítáním, svou vádou jeden druhému všechen
život ztrpčují, jak až jeden od druhého nevěrně odcházejí: k'do
že byli zvolili sobě stránku nejlepší?

Když vidíte křesťanské otce a hospodáře oddané sv. nábo
ženství, jak jsou odtud spokojeni a potěšeni, že mají krásně spo
řádanou všecku svou domácnost, krásně spořádaně všecko své
hospodářství, že děti & čeládka jich poslouchají, jim dobrým cho
váním svým samou radost dělají; a když vidíte otce a hospodáře,
kteříž se posmívali kostelu, kteříž žehnávali sklenici, kartám, jak
bývají poháněni před soudy trestní, jak bývají vyháněni — z vlast
ního do cizího, jak bývají sužováni od vlastních dětí nezdárných
a nevděčných: kdo že si byli vyvolili stránku nejlepší?

Když nalézáme mezi bratřími a sestrami řeholními, jak krásný
tam lahodí oku pořádek, jak láska Kristova tam všecko dobře
řídí, srovnává, smiřuje, jak svatý tam se hostí pokoj; a když
venku ve světě se potkáváme s tolika zmatky a nepořádky, s to
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lika bídami a chorobami od nepravosti pocházejícími, s tolika
zoufalými konci života: kdo si byli vyvolili stránku nejlepši?

A čím více to přichází ke koncům věrných křesťanů i ke
koncům milovníků světa, tím více se zjevuje, kdo si byli vyvolili
stránku nejlepší a kdo stránku nejhorší. Cim dále tím více synům
a dcerám světa přibývá hořkostí a trpkých zklamání, jimiž sejim
odsluhuje svět před Kristem od nich zvolený, tím více upadávají
z nepravosti do nepravosti, odtud tím více se zamotávají v ne
sčetné bídy & úzkosti; čím dále, tím krutějšího zakoušejí hryzení
od zlého svědomí svého, tím jsou nešťastnější a neštastnější.

Naproti tomu pak věrní synové křesťanští, věrné dcery kře
sťanské čím dále, tím více si chválí a libují, jak bylo dobře. že
si především jiným zvolili vésti dobrý ŽlVOt křesťanský; jak jsou
spokojeni svým dobrým svědomím, svým životem spořádaným;
jak jsou blažem svou láskou k Bohu, svou láskou k ježíší, svou
láskou mezi sebou, svou nadějí života věčného, tím více plesají,
že si vyvolili stránku nejlepší.

Ale na kom toho máme nejslavnější příklad, že se 'zdálo,
jakoby si byla vyvolila stránku nejhorší, a že si přece vyvolila
stránku nejlepší? Toho nejslavnější máme příklad na Marií, Ro
dičce Boží.

Zdálo se také, že si Maria vyvolila stránku nejhorší. když
si vyvolila býti Matkou Syna, jejž musila poroditi v bídném
.chlévě, s nímž musila utíkati přes pouště do daleké ciziny, jejž
musila viděti poháněného, svázaného, uplvaného, ubičovaného,
trním korunovaného, na kříž příbitého.

Zdálo se, že si Maria vyvolila stránku nejhorší, že si vy—
volila ze všech matek na světě býti matkou nejnešťastnější, když
musila všecka hanbou a bolesti sklíčena státi pod křížem, na
němž v nevýslovných bolestech umíral nejsvětější a nejlaskavější
Syn její. Zdálo se, že si María vyvolila stránku nejhorší. Ale to
se jen tak zdálo.

jinak nám svědčí ti, kteříž slyšíce božské řečiježíšovy a ví
douce božské skutky jeho prohlašovali: »Blahoslavený život, kterýž
tebe nosil, a blahoslaveny prsy, kterýchž jsi požívala Sv. Luk.
11, 28.

jinak Maria sama se vyznávala volajíc: »Velebi duše má Ho
spodina, a zplesal duch můj v Bohu, Spasiteli mém. Nebo shlédl
Bůh na ponížení dívky své, nebo aj, od této chvíle blahoslavenou
mne nazývati budou všickni národové, nebot veliké věci mi učinil
ten, jenž mocný jest a jehož jméno svaté jest.x Sv. Luk. 1, 46—49.
jinak nám dokazují tí radostní dnové, kteříž následovali po
z mrtvých vstání a po nanebevstoupeni Páně, a kterýchž se do
čkala Matička jeho Panna Maria.

jinak nárn hlásá den dnešní, jenž nám připomíná, jak slavný
měla María konec pozemského života svého, jak byla i s tělem
svým vzata do nebe, jak tam byla přijata za královnu nebeskou
k věčné slávě a radosti své.
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To všecko nám dokazuje, jak jen přece Maria byla ze
všech matek na světě \ matkou nejšťastnější, jak jen přece si vy
volila stránku nejlepši. ,

Ano, na konec života teprv, jak náleží, najevo přichází, kdo
si vyvolili stránku nejhorší a kdo stránku nejlepší.

Pak teprv ti, kdož se byli příliš světu oddávali, poznávají.
jak byli pošetilí, že si tak hleděli věcí, v nichž nebyla žádná
pravá blaženost, jež jim spíše jen kazily všecku pravou radost
a spokojenost jejich. Pak teprv hrozí se těch nepravosti, jimiž
byli obtížili svědomí své. Pak teprv na sebe naříkají, že více se
neoddávali Bohu, Kristu, ctnosti, náboženství. Naproti tomu kře—
sťané věrní a spravedlivi vidouce sebe na smrtelném lůžku svém
tak s Bohem spořádaně a smířcné a hledíce tudíž pokojně a dů
věrně vstříc budoucnosti své na věčnosti, teprv se radují, že se
nedali omámiti těmi klamy, před nimiž vystřihá apoštol jan
řka: »Všecko, což jest na světě, jest žádost těla a žádost očí
a pýcha života.< [. Sv. jan 2, 16.

Pak teprv žehnají každému kroku, jejž byli učinili do chrámu
Páně, každé hodině, kdy slyšeli slovo Boží, kdy byli u sv. zpo
vědi, u sv. přijímáni, každé příležitosti, aby nezanedbali vykonati
skutek dobrý, skutek nábožný; skutek jakéhokoliv zapření sebe.
Pak teprv Bohu děkuji za tu moudrost, kterouž jim dal, aby po—
znali a si vyvolili stránku nejlepší, kteráž, i když je všecko opouští,
od nich není odňata, kteráž jim pořád zůstává. Ajak teprv budou
se za šťastné pokládati, že si byli vyvolili Krista před světem,
když s Kristem Pánem a s Matičkou jeho, Pannou Marií, budou
se těšiti v slávě a radosti, kteráž nebude nikdy více od nich odňata.

A slyšte ten nářek, jaký povedou nekající a nenapravení sy
nové a dcery světa ve svém zavržení a trápení věčném, vidouce
věčnou slávu a blaženost věrných následovníků a následovnic
Kristových a jaký jest nám již napřed vylíčen ve sv. knize Mou
drosti 5, 2 9.: »Vidouce to,: »——tak jest Duchem Sv. zjeveno
o zavržených ——»budou se kormoutiti bázní hroznou a diviti se
náhlosti nenadálého spasení jejich říkajíce sami u sebe, želíce
a pro nízkost ducha lkajíce: Toť. jsou ti, ježto nám byli někdy
k posměchu a za přísloví potupy? My nesmyslní měli jsme život
jejich _zabláznovství a konec jejich za bezectný; aj, jak jsou po
čteni mezi syny Božími, a mezi svatými jest los jejich. Zbloudili
jsme tedy z cesty pravdy a světlo spravedlnosti nevzešlo nám.
Ustali jsme na cestě nepravosti a zahynutí a chodili jsme po
cestách neschůdných, cesty pak Páně neznali jsme. Což nám pro
spěla pýcha, anebo což nám zpomohla chlouba s bohatstvím?
Pominulo to všecko jako stín, a jako posel mimo jdoucíc

* *
*

Nuže! kterou pak stránku si vyvolítei> Kterou stránku ži
vota si vyvolíte, zvláště když dnes vidíte, jak Maria zato, že
sebe všecku Bohu oddala, že všechen život svůj zasvětila službě
Syna svého ježíše Krista, Syna Božího a Spasitele světa, byla
vzata do slávy věčné, byla povýšena za královnu nebeskou?
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Jak byste měli jen chvíli se rozmýšleti.> Jak byste neměli
již na celý ostatní život svůj si vyvoliti tu stránku, kterouž si vy
volila Maria, sestra Lazarova, tu stránku, kterouž si právě vy
volili a vyvolují lidé nejmoudřejší, 'tu stránku, kteráž jest: vésti
dobrý život křesťanský? A já již dnes blahoslavím všecky vás
zde přítomné a mne poslouchající; blahoslavím vás, že, co jiní
v této hodině se honí po zábavách, po mamonu, se podávají le
nosti, anebo snad do konce tropí nepravost, že vy jste zde shro
mážděni, abyste poslouchali kázaní o stránce nejlepší, což byl
také obsah slov, kteráž mluvil Ježíš k Marii u nohou jeho sedící,
abyste, když kázaní jest část mše sv. a když mše sv. jest nej
bližší obcování s Ježíšem, také jako seděli u nohou Ježíšových
a poslouchali slova Jeho. Blahoslavím vás, že jste si také dnes
vyvolili stránku nejlepší. Jak krásně se tím srovnáte s Rodičkou
Boží, Pannou Marií!

Jak hodně tím slavíte velikou památku jejího nanebevzetí!
Ale nejenom dnes, ale kdykoliv vám bude voliti mezi světem
a mezi Kristem, mezi tím, k čemu vás láká svět, a mezi tím, co
nám přikazuje a schvaluje Kristus, pokaždé tak volte, abyste
také v duchu slyšeli ta slova Kristova, že jste si vyvolili stránku
nejlepší, kteráž nebude odňata od vás na věky věkův. Amen.

“i“ Karel Otmann, kanovník a děkan v Ořechu.

Neděle Xll. po Sv. Duchu. *)

Proč a jak děkovati máme Bohu za dar pravého
náboženství.

»Blahoslavené oči, kteréž vidí, co vy
vidite.: Luk. 10, 23'.

S radostí vypravovali jedenkráte učenníci, když se ze,svého
poslání navrátili, Pánu Ježíši, že i zlí duchové se jim poddávají.
Na to odpověděljim Spasitel: »Ano, viděl jsem satana, jako blesk
padajícího s nebe. Aj, dal jsem vám moc šlapati na hady, na
Stíry, a na všelikou moc nepřítele; nic vám neuškodí. Avšak
z toho se neradujte, že se vám oddávajíduchové; ale radujte se,
že jména vaše napsána jsou v nebesích.:

V tu hodinu rozveselil sevDuchu Svatém a řekl: »Chválím
Tě Otče, Pane nebe i země, žes tyto věci skryl před moudrými
a opatrnými a zjevils je maličkým. Ano, Otče, neb se tak líbilo
Tobě. Všecky věci dány jsou mi od Otce mého. A žádný neví,
kdo by byl Syn. jediné Otec; a kdo by byl Otec, jediné Syn,
& komuž by chtěl Syn zjeviti.:

*) Dle Rudigier'a.
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A obrátiv se k učenníkům Svým, řekl: »Blahoslavené očí,
kteréž vidí, co vy vidite. Nebo pravím vám, že mnozí králové
chtěli viděti, co vy vidíte, ale neviděli; a slyšeti, co vy slyšíte,
ale neslyšeli.<< ;

Když, rozmilí v Kristu, uvažujeme, co tu ježíš činil a mluvil,
vidíme, že tu Své náboženství, k němuž učenníky povolal, pova
žoval za veliké dobrodiní, za vzácnou milost; proto rozveselí! se
tento Kristus, božský přítel lidstva; proto velebil ty oči, které
viděli to, co viděli učenníci jeho. Proto byli učenníci Páně zavá
záni k vroucnému díku za dar pravého náboženství.

Milí křesťané, náboženství Ježíše Krista jest i naším nábožen
stvím, též my jsme učenníky Krístovými, tomu nasvědčuje již to
naše jméno »křest'anc. Pro náboženství velebí Pán Ježíš také nás
v evangeliu dnešním; proto povinováni jsme Bohu tou největší
vděčností za dar pravého náboženství. Mnozí z nás na tuto po
vinnost zřídka kdy pomyslí, a abych vás povzbudil, chci dnes
jednati o tom:

[. proč a
Il.jak Bohu za dar pravého náboženství děko

vati máme.

Pojednání.

I.

Důvody, pro něž Bohu za dar pravého náboženství děkovati
máme, jsou tak důležitými a zjevnými, že jen málo třeba křesťanu
připomenouti, aby o této povinnosti své pevného přesvědčení
nabyl. Tyto důvody shrnouti můžeme v tato krátká slova:
Křesťansko-katolické náboženství jest ústavem plným pravdy a
milosti. a do ústavu toho beze vší své zásluhy přijati jsme byli.

Naše náboženství jest ústavem plným pravdy. Cím jest
oku lidskému světlo denní, tím jest duchu našemu pravda, a čím
oku tělesnému tma, tím duchu blud a nevědomost. jak hrůznou
jest tato temnost duchu lidskému, neosvěcuje-li ho světlo s nebe!
Na ty nejdůležitější otázky nedovede si člověk, je-li sám sobě po
nechán, ani v tom nejmenším odpověděti. Clověk nemůže si od—
pověděti ani na tu otázku: Kdo jest Bůh? ježíš praví: »Zádný
neví, kdo by byl Syn, jediné Otec, a žádný neví, kdo by byl
Otec, jedině Syn, a komuž by chtěl Syn zjeviti.c Luk. 10, 2l.

Bohužel dějiny veškeré nám dosvědčují, jak hrozně lidé
v této první a nejdůležitější otázce, na níž vše závisí, bloudili,
dokud světlo s výše nebeské dolů nesestoupilo.

Klaněli se modlám »a změnili slávu neporušitclného Boha
v podobenství obrazu porušitelněho člověka, ptactva, čtver—
nolíých hovad i zeměplazů.: Rím. 1, 23.

Beze světla s nebe, t. j. bez náboženství nezná člověk
dále prozřetelnosti. Vcelém pohanství jest smutné učení o slepém
a nezlomném osudu; ano ti, kteří těžkým neštěstím stíženi byli,
mohli si zoufati, poněvadž zřeli nad sebou krutý osud nadvlády,
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kdežto křesťan, když spatřuje ve svém utrpení zkoušející a kárající
ruku Boha, bez Jehož vědomí ani vlas s hlavy mu nespadne,
křesťan v utrpení svém slyší hlas Boží: »Pojďte ke mně všichni,
kteří pracujete.a Mat. 11. 28.

Bez pravého náboženství nelze člověku poznatí, kterak by
cíle svého věčného dosáhnouti mohl. Veledůležitou jest otázka,
jež Pánu _ježíši v dnešním evangeliu dána byla: »Co mám činiti,
abych života věčného dosáhl?<<

»Nebot', co jest platno člověku, byť všechen svět získal, a na
své duši škodu trpělřa Mat. 16, 26.

Na tuto důležitou otázku odpovídali pohanští mudrci 5 po
chybnými náhledy, kdežto křesťanství ukazuje nám jasně a bez
pečně cestu k nebesům dvojím zákonem lásky. 0, s jakou hrů
zou a strachem kráčí vstříc smrtí a věčnosti člověk, jenž v takové
temnosti se nalézá!

Tak ještě jiné spasení našeho se týkající otázky zůstaly
nerozřešeny. »Lid, kterýž seděl v temnosti, viděl světlo veliké,
a sedícím v krajině stínu smrti, světlo vzešlo jim,: Mat. 4, 16. od
toho času, co počal jcžíš kázati.

(_), jak velikým dobrodiním bylo lidstvu, že Sám jedno
rozený Syn Boží přišel, aby otázky tyto rozřešill On jest
světlem, jež na svět přišlo a nejhrůznější tmy zaplašilo. On jest
pravda, která žízeň ducha našeho ukájí. Onť cesta, po níž do
života vkráčíme. Tím vším byl Pán ježíš lidstvu nejen před osm
nácti sty lety, ale jest až posud, neb On při své Církvi zůstává až
do skonání světa aji ustavičně činí »sloupem a utvrzením pravdyc.
[. Tim, 3, 15.

O, ty posvátná věclo spásy, která z náboženství křesťan
ského prýštíš. budiž velebena, neb ty jsi pravým evangeliem, ty's
poselstvím radostným: dobře praví o tobě sv. Pavel k Filip. 38.:
»Všecky věci pokládám býti škodou pro vyvýšenou známost
ježíše Krista, Pána mého, pro nějž jsem všecko ztratila.

Naše svaté náboženství není jenom ústavem pravdy, ale
ono jest též plno milosti. Pravda sama nemůže nás spasíti.
Nebot' co by prospělo, kdybychom cestu do nebe znali, ale
kdybychom žádnou aneb nedostatečnou sílu neměli po cestě té pu
tovati? Sv. Pavel k Římanům píše 7. kap., v. 22—24.: oLibuji sobě
sice v zákoně Božím podle vnitřního člověka, ale vidímjiný zákon
v údech svých, kterýž odporuje zákonu myslí mé a jímá mne
pod zákon hříchu. jenž jest v údech mých. Nešťastný já člověk!
kdož mne vysvobodí z těla smrti této?< Tak jest i nám volati,
neboť pouhá známost pravdy nás nespasí a neoblaží; avšak mů
žeme též k útěše zvolati se sv. Pavlem: »Z tělaYsmrti této vy
svobodí, mne milost Boží skrze Ježíše Krista. K Rím. 7, 25.

Ano, náboženství Ježíše Krista plno jest vyšší moci a síly,
plno milostí.

, Na den seslání Ducha Sv. čili o prvních svatodušních svátcích
lvylil Duch Sv. Svou moc na Církev a při ní zůstává od té doby
až do skonání světa. O křesťanech, kteří tímto Duchem Sv. působiti.
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chtějí, platí slovo sv. Pavla: »Nechodíme podle těla, ale podle
ducha.: Rím. k. 8. v. 4. »Duch Boží přebývá v nás: k Rím. 8.

»jestli Bůh s námi, kdo proti námřa Řím. 8. v. 31.
Tak neviditelnou mocí sílí Duch Svatý vyznavače ježíšovy.

ježíš ale též ustanovil znamení viditelná, v kterých a skrze něž
Svým věřícím milost na milost prouditi se má v rozdílných okol
nostech a potřebách života; vidíme tu vodu, v níž člověk znovu
zrozen bývá a 2 dítěte hněvu dítětem Božím se stává; vidíme tu
vzkládání rukou biskupových a mazání sv. křížmem, jímž posud
slabý bojovník posilněn bývá proti nepřátelům spasení svého,
vidíme způsoby chleba a vína, v nichž ježíš Sám velebný na
věky nekrvavým způsobem denně za nás Otci se obětuje, a nám
za pokrm se podává, a na trůně milosti t. j. na oltáři mezi námi
přebývá: vidíme ten milosti plný soud ve zpovědi, v níž hříšník
rozřešení dochází ode všech provinění, jimiž smlouvu křestní
zrušil; vidíme to pomazání olejem, kterým nemocný se posilňuje
na cestu do věčnosti; vidíme tu ruku biskupovu, jež kněze kjeho
sv. úřadu nadpřirozenou milostí posvěcuje, konečně vidíme uza
vírání a žehnání stavu manželství, kdež křesťanským manželům
udílí se potřebná milcst k důstojnému vykonávání tak důležitého
a obtížného stavu, a kde požehnání se uděluje i potomstvu ná
slednému. Když to uvážíme, zajisté z plna srdce zvolati můžeme:
»Blahoslavené oči, kteréž vidí, co vy \'idíte.a Ve svatém náboženství
vidíme skutečně ústav plný milosti.

II.

Na otázku, jak za drahocennou milost pravého náboženství
děkovati máme, odpovídám:

a) modlitbou díků;
b) životem náboženství přiměřeným;
c) horlivým rozšiřováním náboženství.
a) Modlitbou díků. Sv. Pavel dí: »Ze všeho díky čiňte; nebo

toť jest vůle Boží v Kristu ježíši u všech vás.c Thessal. 5, 18.
A když Bohu za všecka dobrodiní děkovati máme, kdož by
o tom pochyboval, že tak činiti máme zvláště za to největší ze
všech dobrodiní? Kristus děkuje často v průběhu Svého učitelského
úřadu, zvláště na konec jeho, nebeskému Otci dojemnými slovy
a s radostným plesem srdce Svého za to, že mu dal věřící a po
slušné učenníky. jan 17. Apoštol Pavel nenapsal žádný list,
v němž by Bohu nevzdal nejvroucnější dík za tu milost, že tak
mnohým lidem víru v Pána ježíše a tím nesmírný poklad statků
duchovních udělití ráčil. A když Kristus & apoštolové k Bohu
modlitby díků vysílali, že učení jejich od lidí přijato bylo, čím
více zavázáni jsou věřící děkovati Bohu za to, že se jim slovo
Boží nabízí a že u nich blahodárným působením Ducha Sv. srdce
přístupné nalézá. První věřící plnili věrně povinnost tu vtom
stupni, vjakém si sv. náboženství vážili a dle něho život svůj
spravovali. Jak vroucně děkuje Pavel za milost svého povolání
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ke křesťanství ve svém listě k Timotheovi a o celé první Církvi
]erusalemské čteme, že »přijímali pokrm s veselím chválíce Boha.a
Skut. ap. 3. 47.

b) Zvláště děkujme Bohu za dar svatého náboženství a za
povolání své ku křesťanství životem dle náboženství. Dík pou
hými slovy za dar pravého náboženství byl by jen pokryte
ctvím, kdybychom skutky svými jím pohrdali a je přestupovali.
Upřímnou vděčnost za náboženství pravé Ukazujeme jen v jednání,
a proto poslechněte napomenutí svatého Pavla: »Protož, prosím
vás, abyste hodně chodili v povolání, kterým povoláni jste.:
Efez. 4.

Skutky svými musime ukázati, že si vážíme těch pravd, které
v náboženství našem uloženy jsou; my rádi musíme pravdy ty
poslouchati aje pravidlem života svého učiniti a abychom na
jevo dali svou vážnost a úctu k pravdám náboženství svého,
musíme sv. svátosti, zvláště nejsv. sv. oltářní nábožnč a často
přijímati apři nejsvětější oběti mše sv. co možná nejčastěji a s tou
nejvniternější pobožnosti přítomni býti. A pak líbiti se bude Bohu
tento dik, který skutky svými na jevo dáme.

. jak důležito jest, abychom Boku skutky svými dík ten
na jevo dávali, ukazuje Ježiš ve známých podobenstvích 0 hřivnách
a o vinici. Ti služebníci, kteří s přijatými hřivnami dobře zachá
zeli a nových vytěžili, uslyšeli chválu z úst Pána svého & přijali
útěchyplné pozvání: »Vejdiž v radost Pána svého.: Avšak slu
žebník, jenž svěřenou hřivnu v zemi skryl, přišel výrokem Pána
svého i o tuto jednu hřivnu a vržen byl v temnosti zevnitřní.
Tak i my těŽltl musíme a spolupracova'ti“ s těmi hřivnami, to jest,
milostmi a pravdami sv. náboženství. abychom unikli přísnému
soudu dárce jich. Témuž učí Pán ježíš v podobenství o vinici :
Když bohatý pán v různý čas od nájemců vinice ovoce poža
doval a žádného neobdržel. co měl jiného učiniti, než vinici tu
jim vzíti, jich pokárati a říci, že pronajme jiným vinice, kteříž
by mu dávali užitek časy svými.

Milí křesťané! Když jednotlivci a celé obce, ano celí náro
dové jenom ústy Krista vyznávají, skutky svými ale jej zapíraji
a pravým náboženstvím pohrdají, zdaž nestihne je tentýž osud,
kterým hrozí Pán v podobenství o vinici?

c) Konečně máme vděčnost svou za dar pravého náboženství
Bohu prokazovati horlivým šířenímjeho. Horlivostí takovou dáme
na jevo svou nejvyšší uctivost ku svatému náboženství a poznáme
též spasitelnou jeho moc. A co jest nám činiti, abychom nábo—
ženství rozšiřovali? Není každý povolán, abyjako hlasatel víry doma
aneb v cizině nevěrce a slabé ve víře poučoval; není též možno
každému penězi podporovati hlasatele víry. Především má jeden
každý víru rozšiřovati & to nejprve svou modlitbou. O, jak často
odporoučí se sv. apoštol v modlitbu věřících, »aby Bůh otevřel
dvéře jeho řeči k mluvení o tajemství Kristově.: Kolos. 4. Abychom
se za rozšíření náboženství ježíšova modlili, k tomu nás vybízí
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Kristus Sám, jenž chce, abychom volali: »Přijd' království Tvé,—
aby brzo “byl jeden ovčinec a jeden pastýř.

Rozšiřovati křesťansko-katolickou víru má jedenkaždýsvatým
životem. V pravdě křesťanský život jest kázaním, které nekonečně
více působí, než ta nejkrásnější slova; a taková kázaní může
a má křesťan každého stavu míti. Nejen řeči a zázraky apoštolův
a jich nástupcův, ale i neúhonné obcování a ctnostný život prv
ních křesťanův působily, že náboženství ]ežíšovo tak obrovské
pokroky činilo. Vroucí láska k Bohu, pevnost, sebezapírání, po
hrdání světem, trpělivost, mírnost, láska k bližnímu, láska k ne
přátelům, kterou na prvních vyznavačích křesťanství zříti bylo,
tyto ctnosti všecky dodávaly náboženství našemu vážnosti i v očích
nepřátel — strom milován pro své ovoce — zvláště krev mučen
níkův stala se semenem nových křesťanův. Zvláště křesťanská
láska k bližnímu má v sobě moe neodolatelnou. O, kéž by o ny—
nějších křesťaneeh říci se mohlo jako za časů Tertullianových:
»Vizte, jak se vespolek milujte Kdyby mezi vámi bylo mnoho
milosrdných Samaritánů, (3, pak nebylo _by možná, aby ještě bylo
tolik nevěrců a lhostejných ve víře. Nuže tedy, následujmež učení
Kristova: »Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše
dobré a slaví Otce vašeho, jenž jest v nebesíchx Mat. 5. 16. Dle
napomenutí sv. Pavla choďme moudře, zvláště před protivníky
viry své.

(,), běda by nám bylo, kdybychom svým životem vzbu
dili v nich nenávist proti našemu náboženství; neboť Bůh žádati
bude jejich duše z našich rukou; kdežto naopak též nejchudší
křesťan v pravdě krásným a ctnostným životem zásluhu a odměnu
získati si může, jaké se dostalo sv. Pavlovi. Není to maličkosti,
duši zachrániti aneb duši zničiti. Každý jednotlivec, každá obec
může býti odporučujícím listem křesťanství.

* *

Křesťané moji! V kázaní dnešním jsem ukázal důvody,
proč Pánu Bohu děkovati máme za své povolání k náboženství
křesťansko-katolickému, které jest říší plnou milosti a plnou
pravdy; ukázal jsem zároveň, jak za tyto vzácné milosti děkovati
máme. Především modlitbou díků dle příkladu Pána ježíše ajeho
svatých apoštolů, pak ale zvláště životem podle svatého ná
boženství.

Zivot dle náboženství jest děkováním, jest díkem ve skuteč
nosti, život takový jest mimo to ustavičným viditelným kázaním,
které říši Boží mezi lidem rozmnožu,e a upevňuje, »neboťtot'jest
dobré a vzácné před Spasitelem naším Bohem, kterýž chce, aby
všichni lidé spasení byli a k známosti pravdy přišli.: I. Tim. 2
3., 4. Amen. lan Gótschner, em. farář v OpOČHě.

cřěšžššššr—

)
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(Pokračování)

XVI.

Vzpomeňte si, milé dítky, na to, co jsem vám povídal před
delším časem o prvních lidech. jak pak se jmenovali? — Adam
a Eva.

jací byli, když je Pán Bůh stvořil? ——Hodní, dobří, svatí.
Co jim slíbil Pán Bůh, zůstanou-lí dobří, budou-li ho vždy

poslouchati? ——Pán Bůh jim slíbil, že nikdy neumrou, ale že
přijdou k němu do nebe s duší i s tělem.

Co dal tedy Pán Bůh prvním lidem, aby zkusil, budou-li ho
poslouchati? ——Pán Bůh jim dal přikázaní.

Které? — »Ze všech stromů v ráji smíte jísti ovoce; ale
ztohotojednoho, kterýje uprostřed ráje, nesmíte jisti; a kdybyste
přece jedli z tohoto jednoho stromu, musili byste umříti.:

Dobře, to přikázal Pán Bůh prvnímlidem. A co se stalo?
——Jednoho dne přišla Eva ke stromu uprostřed ráje & dívala
se na něj. A tu uviděla na stromě hada, & ten had dal se do
řeči s ní.

A kdo to byl? — Byl to ďábel v podobě hada.
A co řekl ďábel Evě? — Úábel řekl: »Proč pak vám při

kázal Pán Bůh, abyste nejedli ovoce ze žádného stromu rajskéhořc
Co odpověděla Eva? — Eva odpověděla: »To není pravda.

Pán Bůh nám nezapověděl jisti ovoce se všech stromů v ráji, ale
jenom z tohoto jednoho; a pohrozil nám, že zemřeme, budeme-li
jisti z tohoto stromu.:
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Dobře tedy věděla, co Pán Bůh Adamovi a jí zapověděl,
ale přece to učinila. Kterak se to stalo? — Eva uvěřila ďáblu.

Co řekl ďábel? ——Dábel řekl: »Nebojte se, nezemřete,
budete-li jisti ztohoto jednoho stromu, ale budete jako Pán Bůhx

Ano, tomu uvěřila Eva. Aco učinila potom? Potom Eva
na to ovoce hleděla a bažila po něm autrhla ajedla a dala Ada
movi, & Adam jcdl také.

Věděli Adam a Eva, co jim Pán Bůh zapověděl? Věděli.
A nutil je někdo, aby jedli ovoce zapovězené? Vy snad chcete
říci, že Evu nutil ďábei, a Adama že nutila Eva? To ne. Dábel
Evu jenom pokoušel, přemlouval, dráždil, aby jedla to ovoce, ale
nutiti ji nemohl. Eva měla ten dar od Boha, že mohla činiti, co
chtěla, sama od sebe. A Adam měl také ten dar. Eva ho ne
nutila, aby jedl ovoce zapovězené; jenom mu k tomu radila. Co
učinili tedy Adam a Eva? — Učinili něco, co Pán Bůh zapověděl.

A kterak to učinili, když dobře věděli, co jim Pán Bůh za
pověděl? —- Učinili to vědomě.

A kterak to učinili, když jich k tomu nikdo nenutil? ——
Učinilito sami od sebe aneb naschvál.

Dobře si pamatujte, žáčkové, jak se tomu říká, když činí
někdo, co Pán Bůh zapovídá, vědomě a naschvál. Tomu se říká
hřích. Jak že se tomu říká? -——Tomu se říká hřích.

Co je tedy hřích? ——I—Iřích je, když činí někdo, co
Pán Bůh zapovídá, vědomě a naschvál.

Co tedy učinili Adam a Eva, když jedli ovoce zapovězené?
— Učinili hřích.

Ano, učinili hřích. Zkrátka: hřešili.
A co pak, když někdo ví, co Pán Bůh přikazuje, a přece

toho nečiní, naschvál a sám od sebe? To, milé děti, je tolik, jako
když činí, co Pán Bůh zapovídá; to je také hřích Ilřich je
tedy, když někdo ví, co Pán Bůh přikazuje, a přece
toho nečiní, aneb když ví, co Pán Bůh zapovídá, a
přece to činí. Opakuj to Z, K, 5 . ..

Adam a Eva zhřešili tedy tim, že jedli zapovězené ovoce
v ráji. A jak jim bylo po tom hříchu? ——Dostali strach a skryli
se mezi hustým stromovím.

Co si myslili, když se skryli? -— Myslili si, že Pán Bůh jich
nevidí a že neví o tom, co učinili.

A zatím věděl dobře Pán Bůh, co učinili. Kterak volal na
Adama? ——Pán Bůh volal: »Adame, kde jsi?:

A co odpověděl Adam? ——Adam odpověděl: »Jájsem slyšel
tvůj hlas a bál jsem se; proto jsem se skryl.:

Co řekl na to Pán Bůh Adamovi? ——Pán Bůh řekl: »Proč
pak jsi se bál? Jistě jsi jedl ovoce se stromu zapovězenéhoh

Adam se přiznal, ale vymlouval se na Evu, a Eva na hada.
Proto potrestal Pán Bůh všecky. Co řekl hadu? ——Hadu řekl,
že se bude plaziti po zemi a živiti prachem země.

Co řekl Pán Bůh Evě? — Evě řekl, že bude míti mnoho
starostí s dětmi a že musí poslouchati svého muže.
Rádce duchovní. 40
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A co řekl Adamovi? — Adamovi řekl, že bude pracovati,
až mu poteče pot po tváři, a že přijde smrt na něho, na Evu
i na všecky jejich potomky.

Ano, to všecko se stalo, jak Pán Bůh řekl, a naposled co
učinil Pán Bůh? ——Vyhnal je z ráje.

Nu, když jste tak pěkně odpovídaly, dětičky, povím vám
ještě něco o Palečkovi. Povídal jsem vám, že vlezl do díry pod
sudem a vylezl teprv, když odešel hospodský ze sklepa. To se
stalo takto:

Hospodský zahlédl Palečka, když lezl pod sud. Ale myslil
si, že to německá myš. I vzal do sklepa psa, který chytal dobře
“německé myši, & poštval ho pod sud. Pes čenichal, že je pod
sudem něco živého; i štěkal a hrabal. Ale když strčil hubu až
k samému Palečkovi, sáhl Paleček honem do svého ranečku a vy
táhl šídlo a udělal: bžod! (Nápodobně). Pes křičel: »Il i! ilo:
a nechtěl již pod sud. llospodský si myslil: »Aha, to je tam
jistě nějaká jedovatá žížalalc Proto utekl ze sklepa a Paleček měl
kdy, aby se vydrápal ze sklepa. jaký že byl Paleček? Chytrý,
není-li pravda? Ale proč píchl toho psa šídlem? Vždyť to psa
bolelo! Když se nemohl jinak brániti. Kdyby nám tedy některé
zvíře chtělo ublížit, smíme [O zvíře uhodit; ale když nám nic ne
dělá, nesmíme dělat zvířátku bolesti. Proč pak? Zvíře cítí také
bolest a všelijak to ukazuje; pes kňučí, kočka .smutně mňouká,
kůň sebou hází, červ se svíjí. Nedělejte tedy bolesti zvířátkům;
netrapte jich; to by byl hřích. Pamatujte si průpovídku:

»\Ietrap nikdy zvířátek,
nevybírej holátek;
cítí bolest jako ty,
nedělej jim trampoty.< ,

(Citanka, d. 1. str. 91.)

XVII.

Milé dítky! Povím vám zde něco pěkného ; dejte pozor.
U chudého tkalce měli dvě děti: jiříčka a Lidmilu. Obě

chodily do školy, dobře se učily a rády poslouchaly. Proto měli
z nich radost rodiče a dali jim udělati pěkné šaty, jako jakub jo
sefovi. jiříček dostal jasně modrý kabát a šedivé spodky, a když
se oblékl do těch šatů, dostal na krk široký, bílý límec. Lidmila
dostala celé šaty bílé a kolem pasu nosila vždy růžovou stuhu.
Když se jiříček a Lidmila do těch nových šatů oblékli, prohlížela
si je matka a říkala: »Děti, jak jste hezké! jak vám sluší ty šaty!
Buďte opatrné, dávejte pozor, abyste si těch šatů neuválely a ne
pomazaly !:

jako tyto dvě děti byly milé svým rodičům, tak byli mílí
Adam a Eva Pánu Bohu. jiřička a Lídmilu činilo milými krásné
roucho (: šat, oblek). Adama a Evu činilo milými to, že měli
duši svatou, krásnou, čistou, lesklou. A kdo jim dal ten dar, že
měli takovouduši? Pán Bůh. Ci to byl dar, že byli svatí? Dar
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Pána Boha, dar Boží. A takový dar Boží jmenuje se milost
B o ží. Co je tedy milost Boží? MilostBoží je dar Boží, který
činí duši člověka svatou a proto Bohu milou. —
Opakuj to, E., V., K.

Proč tedy byli Adam a Eva Pánu Bohu milí? — Protože
měli milost Boží.

A co přikazovala matka ]iříčkovi a Lidmile,> ——Aby dávali
na sebe pozor a těch nových šatů neuválely a nepomazaly.

Ano, to jim přikazovala matka. Ale děti nedaly přece
vždycky pozor. jiříček sedí jednou u potoka a dělá si tam s ji
nými chlapci rybníček. Nabírá z potoka bláta a dělá z tohoto
bláta hráz & plácá do té hráze rukama; najednou vystřikne bláto,
a chlapec je všecek umazán: má skvrnu na spodkáeh, na ka
bátě, na tváři, ba až na čepici. jak mu bylo? Plakal. Sel domů.
Matka spráskla ruce. »Jiříčku,c vzkřikla, »neříkala jsem ti, abys
dával na sebe pozor? Fuj, jak jsi ošklivý! Měla bych tě vyhnati
z domu; tos zasloužilla

Za nějaký čas umazala se Lidmila. Byla již v nových bílých
šatech, aby šla do kostela; ale chtěla si ještě něco napsat, na
močila péro v kalamáři, neocákla ho, a hned byla skv rn a od
inkoustu na šatech, a zrovna nad pasem. Také Lidmila plakala,
a matka se hněvala. & řekla: »I-Ined bych tě vyhnala od sebe
pro tu ošklivou skvrnulx

Milé dítky! jiříčkovi a Lidmile bylo do pláče, když po
skvrnili své čisté roucho. Tak bylo i Adamovi a Evě, když zhře
šili v ráji. Ztratili milost Boží. Duše jejich nebylajiž
čistá, ale povstala na ní ošklivá skv rna. Pro tu skvrnu byli
Pánu Bohu nemilí a protivní. Pán Bůh povídal: »Zasloužili jste
věčný trest. Měl bych vás zatratiti od sebe do peklala

I-lřích,který učinili Adam a Eva v ráji, jmenuje se prvotný.
To je tolik, jako první, protože před tím nikdo na"zemi nezhřešil.
jak že se jmenuje ten hřích? — Prvotný.

Co znamená slovo prvotný? ——Tolik jako první.
A vidite, tento hříchprvotný uškodil prvním rodičům

na duši i na těle. Co'povstalo na jejich duši? — Ošklivá skvrna.
Ano, a tato ošklivá skvrna, která povstává skrze hřích, jme

nuje se vina. A člověk, který má na duši vinu, jmenuje se
Vinník. Jak že? ——Vinník.

Vinníci jsou všickni lidé, protože všickni lidé hřeší. Proto
se modlíme každého dne: »Odpusť nám naše viny, jakož i my
odpouštíme našim vinnikůmh

A pro tu vinu kam měli přijíti Adam a Eva? — Do pekla.
Co tedy zasloužili pro svou vinu? ——Věčný trest.
Ale to není ještě všecko. Duše prvních rodičů také se

pokazila. Po hříchu se skryli. Proč se skryli? Nač nev'zpomněliř
-— Že je Pán Bůh všudybytný & vševědoucí.

Neznali tedy již Pána Boha tak jasně, jako prvé. Ten dar
duše, kterým člověk Pána Boha poznává, jmenuje se rozum.

40*
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Jaký byl tedy rozum prvních rodičů, dokud poznávali Pána Boha
jasně? ——Rozum jejich byl jasný.

A jaký byl rozum jejich, když již Pána Boha jasně nepo
znávali? Pak byl temný (: tmavý). Když z jasného stal se temným,
tedy se zatemnil. A to se stalo skrze hřích prvotný. Co se
stalo s rozumem prvních lidí? ——Rozum jejich se zatemnil.

A ještě něco. Adam a Eva mohli činiti, co chtěli, buď dobré
bud' zlé. Takový dar má od Pána Boha každý člověk. A ten dar
se jmenuje svobodná vůle. Před hříchem milovali Adam
a Eva více dobré, než zlé; po hříchu milovali více zlé než dobré.
jaká tedy byla svobodná vůle jejich prvé? Rovná, pravá. A jaká
byla potom? Křivá, převrácená. Co se stalo tedy s jejich svo—
bodnou vůlí skrze hřích prvotný? Převrátila se.

A vidíte, děti, tak uškodil hřích prvotný Adamovi a Evě na
duši. Co ztratili skrze ten hřích? — Milost Boží.

Co měli pak na duši? ——Vinu.
A co zasloužili pro tu vinu? ——Věčný trest.
A co se stalo s jejich duší? ——Pokazila se.
Kterak? Co se stalo s jejich rozumem? — Rozum jejich sc

zatemnil.
Co je to? jaký byl prve? ——-Jasný.
A jaký byl potom? Temný.
Proč byl prve jasný a potom temný? ——-Protože poznávali

Pána Boha napřed jasně a potom nejasně.
A co se stalo s jejich svobodnou vůlí? — Svobodná vůle

jejich se převrátila.
Co milovali více před hříchem a co po hříchu? — Před

hříchem milovali více dobré než zlé; potom milovali více zlé, než
dobré.

Dobře si to všecko, děti. pamajujte. A buďte jako Jiříček
a Lidmila. Dávejte pozor, abyste si neposkvrnily šatů, tváře, těla;
ale ještě více, abyste neposkvrnily své duše hříchem.

XVIII.

Milé dítky! Naposled jsem vám vykládal o hříchu prvotném.
Který pak to je hřích? — To je ten hřích, který učinili Adam
a Eva v ráji.

Proč se jmenuje ten hřích prvotný? — Prvotný se jmenuje,
protože byl první, protože před tím nikdo na zemi nezhřešil.

A na čem uškodil ten hřích prvním rodičům? — Ten hřích
uškodil prvním rodičům na duši i na těle.

Kterak jim uškodil na duši? Co ztratili? Ztratili milost Boží.
Co měli pak na duši? ——Měli na duši vinu.
Co zasloužili pro tu vinu? ——-Věčný trest.
A co se stalo ještě s jejich duší? ——Duše jejich se pokazila.
Kterak? Co se stalo s jejich rozumem? —- Zatemnil se.
A co s jejich vůlí svobodnou? -— Převrátila se.
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Ano, tak uškodil hřích prvotný prvním rodičům na duši.
Ale uškodil jim také na těle. Adam a Eva byli vyhnáni
z ráje; musili pracovati v potu tváři své; musili se brániti proti
zlé zvěři; trpěli hlad, žízeň, únavu,-bolesti; stonali a zemřeli. To byly
časné strasti; trvaly jenom na čas. Jak nešťastnibyli tedy
první rodiče skrze hřích prvotný! Ale nešťastni jsou také všickni
jejichpotomci,t. j. všickniostatní lidé. Hřích prvotný uškodil
všem lidem. jak to může býti? Poslyšte povídku.

V ]etřichovicích bydlil jeden muž, kterému říkali strýc Petr.
Strýc Petr byl velmi pořádný muž. Byl krejčí, uměl dělati pěkné
šaty, měl mnoho práce, byl pilný a mnoho neutrácel. Proto si
mohl koupiti i dům, zahradu, pole, dvě kravičky, pěkný nábytek,
a ještě mu zbývaly peníze. Strýc Petr měl jediného syna, který
se vyučil také krejčím. Když byl syn již velký, rozstonal se otec
a viděl, že brzy zemře. I zavolal otec syna k svému lůžku
a řekl: »Synu, až já umru, bude tvoje všecko, co jsem já za
hospodařil a koupil: tento dům se vším, co je v něm, pak zahrada,
tři pole, jedna louka, dvě krávy a pět set zlatých, které jsou
tamto ve skříni. Odevzdávám ti i řemeslo a všecko, co k němu
náleží. Bud' hodný a živ svou matku až do smí-tím Potom otec
zemřel, a syn dědil po něm všecko. Dědil po'otci dům; jaký to
byl dům? Dědičný. Dědil zahradu; jaká to byla zahrada?
Dědičná. I řemeslobylo dědičné. Ano jestě více. Mladý Petr
byl zrovna tak pracovitý, šetrný adovednýjako otec. »Tyto dary
duševni,a říkávala matka, když chválil někdo mladého mistra,
»má také po otci, ty jsou také dědičné.< Ale matka pozorovala
záhy, že syn její často se. zlobívá a kleje, a řikávala u sebe:
»Tuto chybu měl inebožtík otec; syn tu chybu zdědil.: Jaká
byla tedy jeho chyba? Dědičná.

A tak, milé dítky, jako dědívají synové po svých otcích
dům-, pole, peníze, pěkné dary duše i chyby, zdědili všickni lidé
po prvních rodičích hřích prvotný. Proto se jmenu'e tento hřích
také dědičný. Proč se jmenuje hřích prvotný ta é dědičný? —
Protože všickni ten hřích zdědili po Adamovi a Evě.

Ano, a proto zdědili všickni lidé i všecko to, co pošlo
z hříchu prvotného: ztratili milost Boží; mají na duši vinu;
zasluhují věčný trest; mají rozum zatemnělý a vůli převrácenou;
musi těžce pracovati; musí se brániti proti zlé zvěři; musi trpěti
hlad, žízeň, unavení, bolesti; musí stonati &umříti. Víte-li již, děti,
odkud jsou všecky zlé věci, které trápívají lidi? jsou snad od
Pána Boha? Nikoliv, Pán Bůh dává všem Svým tvorům, zvláště
nám lidem, jen dobré dary. Trpíme-li někdy hlad, žízeň, starost,
bolest, zármutek, trpíme to skrze ten hřích, který učinili Adam
a liva v ráji, a který jsme my po nich zdědili. Kdyby byl Adam
a liva nezhřešili, byl by na zemi až dosud ráj, nemusil by nikdo
z nás plakati ani stonati ani zemříti. Ale lidé jsou nemoudří.
Sami ještě hřeší a rozmnožují tím své časné strasti. Chraňte se
tedy, děti, hříchu a ujdete mnohým strastem.
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Proč pak byl uvržen jonáš do moře a dostal se do břicha
velryby? —-—Protože byl neposlušný.

A proč přišlo soužení na syny ]akubovy, když přijeli do
Egypta kupovat obilí? — Protože byli zlí k svému bratru Josefovi.

A proč dostal bití a výpověď ze služby ten chlapec, který
pásal O\Ce u lesa? ——Protože přelhával lidí.

A proč dostal bití ten chlapec, který přelezl zed' do cizí
zahrady? — Protože kradl ovoce.

Co pak to je: býti neposlušným, býti zlým, lháti, krásti? -—
To jsou hříchy.

Ano, to jsou hříchy, aprotože lidé mnoho hřeší, mívají také
často soužení. Někdy ovšem posílá Pán Bůh soužcní i na lidi
dobré, kteří se hříchu chrání. Proč to? Aby je zkusil; aby viděl,
zůstanou-li dobří, i když jim bude zle.

Za dávných časů byl jeden nábožný muž, který se jmenoval
job. Job byl velice bohatý. Měl veliká stáda ovcí, koz, volů.
krav, oslů a velbloudů; měl též mnoho pastýřů, oráčůa déveček.
Mimo to měl job hodnou manželku, sedm synů a tři dcery; Ale
co se stalo jednoho dne? Když byla všecka stáda na pastvě
daleko od domova, strhla se prudká bouřka, a hrom zabil mnoho
dobytka ipastýře; ostatní dobytek zajali loupežníci a pastýře
pobili. Synové a dcery Jobovi byli v domě nejstaršího bratra
při hostině; i přišel prudký vítr na dům, dům se sesul, a všecky
děti jobovy byly mrtvy. Jak asi bylo jobovi, když uslyšel o těchto
neštěstích? ]ob nenaříkal, nezlobil se; nebot věděl, že to přišlo
od Pána Boha. A ještě hůře bylo jobovi. Dostal velice zlou
nemoc. Byl pln nežitů. Ty nežity se podebíraly, pukaly a vydávaly
ošklivý zápach. Každý se joba štítil; bál se, aby se nenakazil.
[ vlastní manželka se ho štítila. job musil sedéti na smetišti.
Přišli k němu tři přátelé a přáli mu všecko zlé, co na něj přišlo
pro jeho hříchy. Podívejte se (obraz). Ale Job nehřešil; Pán Bůh
ho jen zkoušel, zůstane-li dobrým. A job zůstal. A Pán Bůh mu
dal zase zdraví, bohatství a děti. Ale kdo pak je bez hříchu?

' “$$—3+—

Katechese biblické.
Píše FR. VOHNOUT, bisk. notář a farář v Žlunicích.

(Pokračování)

91.

Vyložil jsem vám o všech sv. svátostech. Co jsou? Kolik
jest jich? Které věci jsou potřebny ku každé_ svátosti? Kdo je
ustanovil? K čemu je ustanovil Pán ježíš? Cim a jak býváme
ve sv. svátostech posvěceni? Je milosti Boží ku Spasení potřebí?
Kolikerou rozeznáváme milost? Co působí'milost účinlivá — co
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posvěcující? V kterých svátostech udílí se nám posvěcující mi
lost a jak jmenujeme ty svátosti? V kterých se nám milost Boží
rozmáhá a jak ty svátosti nazýváme? Milost posvěcující působí
v každé svátosti i zvláštním ještě způsobem k tomu účelu, ku kte
rému ji Pán ]ežíš ustanovil; jak jmenujeme toto zvláštní působení
posvěcujíci milosti ve svátostech? Udejte mi v krátkosti působení
milosti svátostné v jednotlivých svátostech? Jak musime přijímati
sv. svátosti, aby milost Boží tak spasitelně v nás působiti mohla?
Pakli tedy sv. svátosti hodně přijímáme, býváme milostí Boží po
svěcení. A Pán Bůh chce, abychom svatými se stali a tak
k Němu do nebe dostati se mohli; neboť do nebe nic hříšného
a nesvatého nevchází. jsme tedy ku svatosti povolání a Pán Bůh
nám k tomu pomoc a milost svou dává, abychom svatými státi
se mohli. My vykoupenci Kristovi zde na zemi o svou spásu proti
pokušenim bojujeme a proto nazýváme se sborem neb Církvi bo—
jující. Duše v očistci, jež v posvěcujicí milosti na věčnost se
odebraly, dotrpivají si časné tresty za své hříchy a proto slují
sbor anebo Církev trpící. Někteří vykoupenci však již doko
nalé svatosti došli a nyní v nebi s Kristem Pánem se radují a to
jest sbor oslavenců neb Církev vítězná.

Všichni tito vykoupenci ježíše Krista všech tří sborů dle
svého povolání v Písmě svatém svatými slují a spojeni jsou
neviditelnou hlavou Církve; kdo je to? Však i mezi sebou mají
obcování jako dítky jedné rodiny a toto spojení mezi sebou
a sjednocení s Vykupitelem naším ježíšem Kristem, nazýváme
obcování svatých a vyjadřujemepřesvědčenísvé o tom
v devátém článku ap. vyznání víry; jak zní.> A nyní dejte pozor,
jaká výhoda z toho obcování plyne. jako v rodině dostává se
všem členům, čeho k výživě své potřebují, jedni druhých pak
v práci a potřebách podporují: tak děje se i v té rodině Ježíše
Krista, jižto nazvali jsme společností svatých. Všichni členové, ať
v Církvi bojující neb trpící neb vítězné se nalézají, mají účastenství
na těch prostředcích, které Kristus ]ežíš nám zaopatřil pro život
věčný. Co je to? Jsou to především neskonale zásluhy Jeho, jakož
i prostředky ku spasení v Církvi složené jako : učení, obět' mše sv.
a sv. svátosti. Na tomto převzácném pokladě mají všichni členové
účastenství a záslužným jeho užíváním mohou sobě ijiným velice
prospěti. Však i účinlivou láskou sobě vespolek pomáhají. Tak
svatí v nebi za nás věřící na zemi a za duše trpící v očistci se
přimlouvají; my ale tyto oslavence nebeské ctíme a vzýváme, za
duše v očistci pak se k Bohu modlíme, aby je k Sobě do nebe
přijal; a tyto duše v očistci jsou naší lásky pamětlivy a zavděčí
se nám přímluvou svou, až do slávy nebeské se dostanou. Vidíte
tedy, jak šlechetné a prospěšné jest toto obcování svatých. je—
dnotlivec by snad ochabl jako osamocený poutník, který na poušti
zabloudil a pokrmu ani pomoci nenalézá. Však my věřícev obco
vání svatých vyznáváme, že nejsme osamoceni, ale že tvoříme
společnost čili rodinu shromážděnou kolem ježíše Krista a že
všichni sobě vespolek k časnému i věčnému blahu nápomocni
býti můžeme.
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Takové vzájemné pomocné společenství mezi křesťany ži—
vými a mrtvými bylo v Církvi Kristově vždy udržováno a příklady
o tom máme i z časův apoštolských. Kdo jste si pamatoval, jak
bylo o chudé věřící postaráno? A jaký příklad známe o společné
modlitbě za jednoho trpícího apoštola? O tomto sv. Petrovi povím
vám nyní, jak i mocí zázračnou od Ježíše Krista mu propůjčenou
věřícím pomáhal. Navštěvoval věřící po městech, aby je ve víře
utvrdil, a tu přišel také do městečka Liddy, kde nalezl člověka
Eneáše, který byl mrtvicí raněn a již 8 let ležeti musil na loži.
Sv. Petr z toho pokladu od Ježíše Krista mu svěřeného přispěl
nemocnému, zvolav k němu: Eneáši, Ježíš Kristus uzdravuje tebe ;,
on pak ihned ozdravěl. vzdávaje díky Bohu, což když uviděli
lidé, v Ježíše Krista uvěřili. Však i mrtvým přispěl sv. Petr ku
pomoci. V sousedním městě Joppe zemřela zbožná a dobročinná
žena Tabita, která za živa chudým mnohá dobrodiní prokazovala.
Velice zarmouceni nad smrti jeji poslali pro sv. Petra, a když
přišel, obstoupili ho, ukazujíce mu šaty, které od dobročinné Ta—
bity obdrželi. Zbožnou touto vděčností k nebožce hluboce dojat,
poklekl sv. Petr a pomodlil se, načež obrátiv se k mrtvole zvolal:
Tabito, vstaň! A ona otevřela hned oči, byla živa. Veliká radost
byla z toho mezi věřícími a všichni poznali, jak mocné a pro
spěšné jest obcování svatých. Podobné případy vypravují se nám.
ze života ostatních sv. apoštolův a vyznavačů Kristových. Jestli
ale oni mohli pomáhati jiným za živa, čím více mohou prospěti
nám nyní, když u Ježíše Krista se nalézají. A čím a jak nám
mohou pomoci? Jak ale my k Svatým chovati se máme? A koho
nade všecky Svaté ctíme? Mezi svatými máme některé zvláštní
přímluvčí, jako svaté patrony našich chrámův a naší země; kteří
jsou to? A jaké obcování máme s trpícími dušemi v očistci ?
Kdy a jak modliváme se za ně? Kdy obzvláště vybízí nás Církev
sv. k přímluvám za duše v očistci? Dovědí se to, když se za ně
modlíme? A jak se nám odmění? Umíte i píseň, která k přímluvě
za dušičky vybízí; zazpíváme si ji: »Na dušičky pamatujme,
z očistce jim pomáhejme ; budou na nás vzpomínat, až budeme
umírat.< A nyní pod ochranu Rodičky Boží se odporučíme známou.
modlitbou.

eee



Katechismus v příkladech.
Na základě spisů církevně schválených sestavil VÁCLAV DAVÍDEK,

katecheta v Turnově.

(Pokračování)

O povinnostech v'řících k jich vrchnostem.

A) K vrchnosti duchovní.

Pohansky' král Alexandr a židovský kněz.

Alexandr, král pohanský, přitáhl s velikým vojskem vá—
lečným k ]erusalému, chtě ho dobytí. I vyšel mu ]addus, nej
vyšší kněz židovský, ve vší slávě vstříc. A aj, tento vítězný král,
spatřiv ho, takovou k němu byl uctivosti jat, že, sestoupiv skoně,
k nohám jeho padl a jemu, začkoliv prositi bude, učiniti při—
slíbil. Veškeré vojsko divilo se tomuto ponížení velikého krále
svého, kterýžto sám velel božskou sobě úctu od jiných vzdávati.
Byv od miláčka svého Parmeniatázán, proč by se tak kořil, od
pověděl: »Ach, to není jaddus, kterému se kořím, nýbrž já se
klaním tomu Bohu, jehož on knězem jest, ta uctivost jeho Bohu
náleží.< Zwickcnpíiug.

Výrok sv. Františka Seraf. () knězi.

Svatý František Serafinský vešeljedenkrátedo chrámu
Páně, aby se tam pomodlil. lpřistoupil k němu jeden kacíř.
chtěje duchovního správce a ředitele toho chrámu v lehkost
uvesti, proto mnoho utrhačných řeči o něm pronesl. Svatý Fran
tišek ovšem znal toho duchovního dobře a věda, že má chyby,
jako každý vůbec člověk na světě bez nich není, přikročil k tomu
knězi právě v chrámu jsoucímu & padna na kolena u přítomnosti
jeho osadníků i toho kacíře, takto mluvil: »jsou-li ruce tyto ta—
kové, jako tento kacíř praví, nevím, a kdyby byly takové, vím,
že poskvrniti nemohou moci působení svátostí a přisluhováníkněž
ského vůbec. Tou příčinou i poněvadž skrze ně mnoho dobrodiní
a milostí Božích s nebe nám bývá udělováno, je líbám, pro
ukázání mé uctivosti k tomu, jehož moci se nám ty milosti
skrze ně udělujíx Macanavýb.

Spatni křesťané jsou špatně poddaní.

Císař Karel Veliký pravil: »\Iemohu pochopiti, jak ten mi
věrně sloužiti může, kdo náměstků Božích zde na světě, kněží,
nectí. Spatní křesťané jsou zajisté i špatní poddaní.< —

„ Císař Karel Vel.
Iv národě (jeském bývali kněží hned za pohanských

dob u veliké vážnosti, nebot“ sami velicí zemané či lechové spolu
úřad náboženský zastávali, kněžími byli; odtud i jméno kníže
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pochází. ——Tím více pak byli kněží křesťanští jak od knížat, tak
iod celého národa ctěni. a dosud má nábožný lid náš svých
kněží v nemalé úctě a vážnosti. Podst. výkl.

B) K vrchnosti světské.

Poslušná vojinoré už k oltá-řům.

Císař Dioklecián učinil spolucísařem Maximiana & poslal
jej s velikým vojskem do Francie. Maximian přišed do Oktoduru
pojal úmysl konati pohanskou obět' a svolal k ní všecko vojsko.
Při vojsku tomto bylo oddělení vojska, jehož velitelem byl swg?
Mauricius, a které »legie Thebánskác se nazývalo; to když
se dověděla tato vojenská legie, jejíž každý člen i se sv. Mauri—
ciem byl křesťanem tělem i duší, chtěla se oběti této vyhnouti,
a zvolila delší cestu, domnívajíc se, že se zatím bez ní oběť vy
koná. Ale ten úmysl jejich poznal Spolucísař Maximian a poslal
k nim vojáky s rozkazem, aby se k oběti dostavili. Oni však od—
pověděli,že chtí císaře poslechnouti ve všem, ale jen až
k oltářům. Za to byl nejprv každý desátý zabit, a když ostatní
při své víře setrvali, byli všichni vojskem císařským pobiti. ———
Ale to jest příklad poslušnosti světské vrchnosti! Ve všem byli
poslušní, i život v boji ztratiti byli hotovi, ale poslušnost jejich
šla jen ažkoltářům, t.j. co bylo proti jejich svědomí, proti
přikázaním Božím, v tom neposlechli, neboťvtom sluší
poslouchati více Boha než lidí. Brynych pag. 182.

' Poddaní) a král Saul.

Krásný příklad úcty poddaného ku králi svému Saulu dal
David. Bohem povolán a učiněn z pastevce králem Israelským,
musil po zázračném přemožení obra Goliáše utíkati a skrývati se
před závistivým Saulem na poušti. [ tam pronásledoval ho Saul,
vyšed s vojskem svým proti němu, a vzdáliv se jednoho dne od
svého vojska, šel do jedné jeskyně postranné, v níž David se
svými věrnými skryt byl, a nevěda, že by tam David byl, položil
se a usnul. Tu mohl se David lehce zprostiti nepřítele svého
a sami lidé jeho radili mu, aby ho zabil. Ale šlechetný David
pravil: , »Uchovejž mne Bůh, abych vztáhl ruku svou na něho;
neboť jest pán můj a pomazaný Hospodinův;<< a přiblíživ se
k němu, uřízl potajmu kus pláště jeho, na důkaz, že měv ho
v moci své, neublížiljemu. —. Zajisté šlechetné to jednání
věrného poddaného k ukrutnému králi. ——

Šlechetny' Arco podstoupil smrt za svého vládce.

Když roku 1703 kurfiřt Maxmilian bavorský z Tyrolska
jel, uschoval se v houští tyrolský myslivec, chtě ho zastřeliti.
Hrabě Arco, jenž Maxmiliana doprovázel zpozorovav nebezpečí,
žádal, jsa sám stkvostně přioděn, kdežto Maxmilian jednoduché
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roucho měl na sobě, aby mu Maxmilian dovolil po pravé straně
jeti. Sotva že místa svá si vyměnili, vystřeleno ——a Arco klesl
mrtev k zemí jako oběť za svého vládce. ]. A. Gcist.

Svatý Vavřinec Just. umíraje, žehnal ještě knížeti svému
a veškeré radě jeho, aby důstojnosti knížecí užívali k Boží cti
a o blaho svěřenýchpěčlivě se starali. H, ], Karlíka: Život sv.

0 povinnostech vrchností k poddaným.

A) Rodlčů 'k dítkám.

Svatého Augustina řeč k rodičům.

Svatý Augustin dokazuje, že rodičovéjsouduchovníspráv
cové dítek v domech svých a volá k nim: »Jakmíle rozvinuje se
rozum dítěte vašeho, hned když mluviti a něco chápati počíná.
mluvte s ním o Bohu a učte, že jest Bůh vševědoucí, že všecko
ví, co lidé činí, aby se chránilo všeho zlého; že jest všemohoucí,
že všecko učinil z ničeho, a že jen Bůh vše učiniti může; že jest
všudy na každičkém místě přítomen, aby všudy na Něho pa
matovaly, že jest nejvýš dobrotivý, že jen od Něho všecko
dobré máme, že jest nejvýš svatý, miluje jen dobré a opov1
huje vším zlým, aby tedy vždy a vsudy jen dobré činily; že jest
nejvýš spravedlivý, odměňuje vse dobré a trestá vse zlé.
Vykládejte jemu život Pána ježíše & blahoslavené Panny Marie;
mluvte s ním o andělích, zvláště o andělu Strážném; učte je dě
latí kříž, nábožně se modliti, Boha nade všecko a bližního jako
sebe samého milovati a každého hříchu se chrániti.< ——— —-—
Královna Blanka mluvívala k synu svému takto: »Synu milý, ač
koliv tě vroucně miluji, přec bych raději viděla tě mrtvého,
nežli hříchem poskvrněného. << Okáč

B) Vrchnosti k podřízeným.

Co uzclmuilo starce?

Roku 1829 roznemohl se na statku arcibiskupa Chlum
čanského starý šafář. Arcibiskup nařídil lékaři, aby měl o věr
ného služebníka náležitou starost. Když pak šlechetnému arci
biskupu oznámeno bylo, že služebník z nebezpečenství vyváznul,
jel tam do dvora, vstoupil do místnosti, v níž dosud slabý slu
žebník ležel,apodal mu dvě láhve vína, řka: >Zde přináším něco
na posilu a k úplnému uzdravení.: Místo slov děkovaly' slzy
vznešenému pánu. Po nějakém čase přijel kníže arcibiskup opět
do téhož dvora a spatřiv tam šafáře dokonale zdravého, i vy
jádřil nad tím své potěšení. Načež vděčný služebník odpověděl:
»Nevím, knížecí Milosti, co mne posilnilo: jestli dobré víno, anebo
ty ruce, které mi víno podaly.: Brynych pag. 195.
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() pátém přikázání Božím.
„Nezabiješ.“

Císař Napoleon I. 0 samovraždě tělesné.

Císař Napoleon I., který miliony svých vojínů v mno
hých bitvách padati viděl, haněl důtklivě samovraždu, jež při vý—
pravě egyptské v jeho vojště počala se rozmáhati. Vůdce Napo
leon, pln jsa nevole, vydal rozkaz dle něhož pokládal samo
vrahy za bezectné sběhy, kteří zbavujíce se života,
opouštějí své stanovisko na stráži. Quillois.

Co bylo příčinou samovraždy.

Před několika lety nalezli lidé v jednom městečku zastřele
ného jinocha pod dubem ležetí. Na blízku ležela bambitka a na—
lístku, jenž při něm v oděvu nalezen byl, bylo tužkou napsáno:
»Kdož mrtvolu mou nalezneš, věz, že jsem pět let žil dle vůle
a přikázaní svatého evangelia a že jsem úplně šťasten a spokojen
byl. Avšak na neštěstí převeliké upadl jsem mezi špatné společ
níky, a ti mne tam přivedli, kde mne nalezneš. Prosím za od
puštění celé křesťanstvo, jemuž činem zlým dávám pohoršení.
Prosím za odpuštění svého důstojného pána faráře; kéž bych se
byl dle jeho napomínání řídill Zvláště pak žádám za odpuštění
své milé rodiče, jež zajisté velmi zarmoutím. jim jsem chtěl život
svůj obětovati, jim jsem chtěl býti podporou v stáří, ale nemohu,.
život můj stal se mi nesnesitelným.: Jan Zallner.

O samovraždě duševní.

O pomni, že Bůh duší tvojí
Svůj obraz stvořil zářící,
v němž um a cit se s vůlí pojí
též v nesmrtelnou trojici.

A proto jen jsi pánem země,
že stkví se takou velebou
ta duše tvá, až svoje témě
tvor každý sklání před tebou.

Ba v žití božském účast míti
máš věčně v syna podobě:
ó, jakž bys hříchem volil dlíti
radš v hnusné ďábla porobě?

* * Vl. Šťastny..
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Kdo bližního životu zbavuje, nazývá se vrah.

Vraha přinutí často jeho nepokojné svědomí ku
přiznání se.

V Hollandsku zavraždil tajně jeden sloužící svého bohatého
pána; všecky jeho poklady pobral a do Anglie se přeplaviv, zde
obchod provozoval Po čase stal se bohatým kupcem, vůbec vá
ženým mužem, ano konečně měš.ťanostou Každý ho měl za hod
ného člověka. Po mnohých letech měl nad jedním vrahem před
velikým shromážděním soud smrti pronésti. Ale když k tomu
přišlo, nebyl s to, ani slova promluvnti, zcela zbledl a třásl se, až
najednou, nemoha déle své procitlé svědomí k mlčení přemluviti,
zvolal: »jak tohoto nešťastníka k smrti odsouditi mám, sám jsa
vražedníkemřlx Na to kvelikému zhrození všech přítomných celý
svůj zločin vypravoval a asi v smyslu těchto slov skončil:

Těm, jichž hříchy nikdo neví,
myslíš, Bůh že něco slevíl
Náhle jako blesku proud
zastihne je Boží soud.

Valoucha: Katechismus.

Nešťastný král a císař.

Bolesla v II., král polský, zavraždilvlastnírukou biskupa
svatého Stanislava v kapli, že ho pro pohoršení, jakáž smilstvím
dával, z Církve vyobcoval. Bezbožný král od té doby bloudil po
světě jako Kain; a že se mu každý jako proklatému vyhýbal aho
pro ukrutnost jeho nenáviděl, utekl do Uher, kdež honiv zvěřod
vlastních psů roztrhán byl .

Císař Maximinus, zavraždiv svého předchůdce, byl sám
napotom od vojska zabit a tělo jeho psům a dravcům pone
cháno. Stolberg.

Neuvádéj se nikdy svévolně v nebezpečenství života.

Do jistého města přijel člověk, který měl několik divokých
zvířat: lvů, tygrů a podobných. Tyto šelmy ukazoval lidem. Ale
na pouhém podívání neměl lid dosti míti. Majitel zvěřince onoho
vstoupil též do klece, v níž zavřen byl domněle krotký lev; tomu
otevře tlamu a hlavu svou vložil do ní. Tisíckráte snad již tak
učinil, a lev jako beránek se choval, a neubližoval hlavě svého
pána. Než nastojte! Onoho dne probudila se divoká přirozenost
lvova. Stiskl, a hlava odvážlivcova mžikem oddělena byla od těla.

Konečně se v pátém přikázání zapovídá: hněv*) a msta,
sváry.

*) Příklady viz u Hlav. hřichův.
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Když sv. Krištof stál druhdy na veřejnémtrhu u přítom
nosti mnoha lidí, přiblížil se surový člověk a počal světce bez
příčiny poličkovati. [ rozhněval se sv. Krištof, že hned tasil meč
svůj, aby probodnul protivníka svého. Než, v tom si vzpomněl na
slova Písma svatého: »Když Mu zlořečili, nezlořečil, když trpěl,
nehrozil, ale vydával se soudícímu Ho nespravedlivě.<<I. Petr 2, 23.
Ajako blesk projela mu hlavou myšlénka: »Co počínáš Krištofeřl
jsi křesťanem, a chceš se mstítiřa A on zarazil ruku. Byv pak
od přítomných tázán, proč tak činí, opakoval jim slova Písma sv.,
dokládaje, že dle nich se má říditi každý křesťan. On dokonce
podal nepříteli svému ruku a pravil k němu: »Odpouštím tí ze
srdce, však poděkuj Pánu Bohu, který tento zákon: »odpouštěti
a milovati nepřátele své- ustanovil. To tě zachránilo od jisté
anrtilca

1. Malý Frycek trhal kvítí,
chtěje z něho vínek víti,
v tom ho píchla včelička
do pravého malička.

2. On tu polekav se skočí,
slzy vytíraje z očí,
v patách za ní harcuje,
všecko zlé jí slibuje.

3. »Počkej včelko! nemáš více
5 květin sbírat sladké píce;
dostiť mám tvé krutosti,
umřeš bez vší lítosti !c

4. K tomu Štěstí na otcova
ještě sobě vzpomněl slova:
»Nelíezký bys Frycek byl,
kdybys za zlé zlým se mstil!

5. Hned se tedy pozastavil,
včelce milost dal a pravil:
»Líp je dObrým Fryckem být,
nežli včelce život vzít.<

jan Zabranský.

O týrání zvířat.
Ukrutny' císař.

V Písmě svatém máme krásný výrok: »Spravedlivý pečuje
také o žvot dobytka svého, ale srdce bezbožných jest ukrutné.<
Přísl. 12, 10. »Uzřel-li bys, an osel leží pod břemenem svým,
nepomineš, ale pozdvihneš ho.c II. Mojž. 23, 5. Sami pohané
měli v ošklivosti týrání zvířat. Soud Athénský, Areopagem zvaný,
uslyšev, že jistý rozpustilý jinoch ptáčatům oči vypichoval, kázal
ho bez prodlení zabiti, jelikož za to měl, že z ukrutného mladíka
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vyroste ukrutný muž, divoký tyran. — Císař římský Domi
cian byl ukrutný tyran, jenž tisíce lidí nevinných dal ukrutně
trýznit a popravit. Však Domicían již jako dítě zvířata, zvlášť pak
mouchy, trýzníval, a napotom, když dospěl a císařem se stal.
každodenně v jisté době se uzavřel a ku své rozkoší zlatou je—
hlicí je bodával. — jak necitelný a ukrutný císař!

Schmida hist..katech.

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní pad/i.

Ukrutný chlapec ve všech křovích vyhledávaje hnízda, ptáčatům
s radostí bezbožnou vypichoval oči. Matka ho napomínajíc vždy říká
vala: »Bohaprázdné dítě, pamatuj na mne, nepolepšíš—lise, zajisté že
tě Bůh potrestá.: l—Iochale nezdárný tajně se tomu směje, čím
dál tím hůř počínal sobě. jednou v neděli šel místo kostela do
lesa nových tropit ukrutností. Tam spatřiv na vysokém dubě
veliké hnízdo, vylezl na strom a vzav mládě z hnízda, shodil je
dolů. Chtělt' již po druhém sahati, avšak v tom přiletčvše staří,
zuřiví to dravci, přeostrými zoby obě oči jemu vyklinuli.

Dítě, jenž cti Bohu, rodičům nevzdává,
jistě hrozná pomsta jednou očekává.

Fr. Svoboda.

Útrpnosl s hladovým ptactvem odměněna.

Dvě vesnické dětí šly za velké zimy do mlýna, nesouce na
hlavě v pytli trochu žita. Když šly okolo mlynářovy zahrady, líto
bylo malé Hátě těch žlutých ptáčků, kteří hladoví na ojíněném
křoví seděli. I rozvázala pytlíček a nasypala jim několik hrstek
zrní. Blažej, bratr její, s ní se vadě, pravil: »O, blouznilko dobro—
myslná! jen počkej, my dostaneme nyní méně mouky a otec nás
potrestáa! Háta se lekla a pravila: »Inu, snad jsem toho činiti ne
měla, avšak myslím, že nám to Pán Bůh vynahradí.< Když děti
pro mouku přišly, hle! v pytli útrpně Háty dvakrát tolik mouky
bylo, co v Blažejově pytli. Blažej se tomu nemálo podivil; I—Iáta
zázrakem to míti chtěla. Než, mlynář poctivý, slyšev tehdáž dětí
rozmlouvání u plotu dí: »Tvé srdce s hladovým ptactvem útrpné
tak se mi zalíbilo, že jsem ti naměřil dvojnásobně. Ačkoliv jsem
ti já přidal mouky do pytle, přec to můžeš pokládati za Boží
požehnání, kteréhož Bůh udělil tobě, aby odměnil tvoji dobro
myslnost a útrpnost s hladovým ptactvem.<<

Srdce plné útrpnosti,
všude nabývá milosti.

Fr. Svoboda.

0 zdraví pečujme mimo jiné zvláště krocením všelikých
nárušívostí.

jak hovění náruživostem zdraví škodí, život ukracuje, máme
smutný příklad na králi Václavu IV., který rozličnýmváš—
ním, jako zuřivému hněvu, přílišnému pití, ba i nečistotě oddán
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byl. Když roku 1419 obdržel zprávu o děsném zbouření lidu
v Praze, nemohl se zlostí ani vzpamatovat. Dvořané jako omrá
čeni stáli kolem něho Jeden z nich prohodil nepatrné slovo. Tu
hned král vzav ho v podezření, že jest spoluvinníkem, obořil se
na něj, povalil jej, a již ho dýkou prokláti chtěl, kdyby druzí dvo
řané napřaženou ruku jeho nebyli zadrželi. Však vtom okamžení
král klesl k zemi, raněn jsa mrtvicí. Ta se po několika dnech
opakovala takovou silou, že prý jako lev řval a v málo hodinách
SkOflal- Brynych Ed. p. 219.

Pečuj dle sil svých o zdraví bližního.

Ceho svět nemůže a nemohl pochopiti, to vidíme na světci,
jehož jméno jest jan z Boha. Rozdav všecko své jmění chu
dým a uvězněným, počal jan vésti život tuhý. kající, takže všemu
lidu'obdivem byl. Ale světští lide' za blázna jej měli, což bylo
příčinou, že muž, jehož život svící byl na svícnu postavenou, ,do
vězení mezi blázny uvržen byl. Vězení však nebylo s to udusiti
ohen lásky, který v srdci jeho hořel. Brzy ho vidíme od domu
kodomu choditi a sbírati dary na zřízení nemocnice v Granadě.
Buh žehnal dílu jeho. Za krátký čas spatřila Granada dvojí ne
mocmcx, do níž ten, jejž svět bláznem nazval, i na vlastních ra
mgnou nemocné dopravoval. již tím podal důkaz, že byl hotov
i_zwot dáti za bližní nakažlivou nemocí stižené. Ale více měl svět
Viděti. V nemocnici Granadské vypukl požár. Veliký přítel lidstva
]a_n vrhá se mezi plameny, nemocné vynáší, lože oknem vyha
zuje; přes půl hodiny trvá v domě hořícím. Avšak bez pohromy
vracu se, ani se tomu občané všichni diví; a dokázal tak, že vlaž
nější byl oheň, kterým hořel jeho dům, než oheň, kterým plálo
jeho srdce. Aby však i po stoletích láska Janova své ovoce
nesla, založil řád, jehož úkolem bylo nemocným všeho druhu
sloužiti a je uctivě pochovávati. A řád ten trvá podnes. jest to
ř'ad Milosrdných Bratří, který i mezi námi v naší vlasti
(,eské ku blahu trpícího člověčenstva působí. Ibidem.



Listy vědecké.

K otázce o litaniích.
Kterých litanií smí se při odpoledních službách

Božích v kostelích užívati?
Uvažuje Dr'. ANTONÍN BRYCI—ITA.

(Pokračování)
»Omnia honeste et secundum ordinem

íiaut.c I. Cor. 14, 40.

Poněvadž mají litanie, jak z jejich úpravy a formy vysvítá,
povahu modlitby vespolné, při jejíž recitování cítí se věřící
jako jedna rodina a úpěnlivým voláním prosí jako členové Církve
bojující Církev vítěznou o pomoc, užívalo se jich již za nejstarších
dob Církve 1.)zvláště o prosebných a kajících průvodech. '-') Poně
vadž tento způsob modlitby věřícím nemálo se zamlouval, pěstován
byl najmě ve středověku a vydány byly během. času rozličné
formuláře litanií, jež se pozvolna ustálily a nabyly té formy, kterou
dosud mají. Během času ale vybočili mnozí z přílišné horlivosti
z pravých mezí. Pod záminkou pěstování nábožnosti objevilo
se ku konci XVI. století takové množství rozličných formu
lářů litanií, že jevila senaléhavá potřeba nápravy, ježto nejedny
z těchto formulářů obsahovaly mnohé nesprávností a byly i v ohledu
dogmatickěm závadné.“; Bylo třeba náležitérevise všech
uveřejněných lítanií a spolu přesných pravidel, dle nichž
by se vydávání a recitování litanií při službách Božích řídilo.

Nápravu tu vykonal papež Kliment Vlll. (od r. 1592 až
1605) nařídiv zvláštní konstitucí »Sanctissimus: ze dne 6. září
1601, že mají se podržeti4) toliko nejstarší a všeobecně
užívané litanie,obsaženév knihách církevních (v missálu,
pontifikálu, rituálu a v břevíři) a mimo tyto ještě litanie Ma—
riánské, tak v kapli Loretánské se zpívají. Kdo by chtěl —
rozkázal papež dále ——ještě jiných litanií vydati, nebo již vydaných
při bohoslužbě užívati, je povinen posvátné kongregaci obřadů

') již antiphonarium sv. R e h oře V el ik (5h o v VI. století obsahuje
víc e formulářů litanií. Jako modlitba prosebná jsou litanie tak staré jako
křesťanská bohoslužba vůbec. Srovnej o tom: Binterim, Denkwůrdiq
keiten, Band [V. I. Th. pag. 578 seqq. \

' Binteri m |. c.; Macri, Hierolexicon s. v. »litaniac; F crraris !. c.
3) Srovn. s tímto_ výrokem posv. kongregace ritů (in litaniis, a pri

vatis-hommíbus ev_ulgatísinveniuntur, s e nte n tia e ineptue, perieulosae
et errorem sapientes) mnohé z nových a nejnovějších litanií, jež
tiskem vyšly.

' *) Z velikého totiž počtu uveřejněných. téměř bez poč etn ých
litanií pouze ty nejstarší a všeobecně užívané, totiž litanie ke Všem Svatýma litanie Loretánské k Panně Marii.

Rádce duchovní. 41
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k prohlédnutí a po případě k opravě je předložiti, bez jejíhož
svolení nemá se nikdo pod přísným trestem opovážiti
takové litanie vydati anebo veřejně se modliti. Než
vizme,jak zní doslovněona papežská konstituce, kteráje základem
všech pozdějších sem spadajících rozhodnutí posvátné kongregace
obřadů, tudíž nad míru důležitá ano rozhodující. „Quoniam multi
hoc tempore privati etiam homines — stanoví jmenovaný
papež-")——praetextu alendae devotionis novas quotidie
litanias evulgant,6) utjam prope innumerabilesformae
litaniarum circumferantur et in nonnullis ineptaesen—
tentiae,7) in aliis (quod gravius est) periculosae et errorem
sapientes inveniantur, 55. D. N. Clemens Papa VIII. pro
solicitudine sua pastorali providere volens, ut animarum devotio
Deique et Sanctorum invocatiosine ullius detrimenti Spí-_
ritualis periculo foveatur,praecipitet mandatf)

I. ut retentis antiquissimis et communibus [.itaniis.
quae in Breviaribus, Missalibus, Pontiňcalibus ac Ritualibus conti
nentur, necnon

II. Litaniis de beatissima Virgine. quae in sacra acdc
Laurentana decantari solent,

Ill. quicunquealias litanias edere, vel jam editis in
ecclesiis sive oratoriis sive processionibus uti voluerint, eas ad
Congregationem s. Rituum recognoscendas et, si opus
fuerit,corrigendasmittere tencantur,

IV.nequesine licentia et approbatione praedictae
Congregationis eas in publicumedere aut publice recitare
praesumantsub pocnis (ultra peccatum)arbitrio Ordinarii
ct lnquisitoris severeinfligendis.a

Z toho důležitého a jasného ustanovení hlavy Církve plyne,
že schváleny jsou pouze:

a) litanie ke Všem ;Svatým, nebot jen ty a žádné
jiné obsaženy jsou v missálu, brcvíři a rituálu římském jakožto
litanie nejstarší a od pradávna všeobecně užívané;

5) Vlastně posvátná kongregice obřadů jménem hlavy Církve.
'ř)Srovnej s tímto odůvodněním zákazu rozličných litanií různě ruko

věti odpoledních pobožnosti, jež obsahují celou řadu l ita nii, na roz
ličně svátky a pro rozličné doby církevního roku. _ _

7) Srovnej s tímto výrokem posv. kongregace ritů o bsah lita n ií,
v d o b ě n ej n o v ěj ší tiskem vydaných. Stačí uvésti pouze některé prosby
a výroky z těchto litanií, např.: cestáku a předchůdce Páně — v chudé
chatrči ubytovaný ——-před přijetím křtu k VOjSku odvedený — před sko
náním na zem položený „_ od pohanů vyslíděný —-<od otce k VOjcnskému
stavu ustanovený —v Děvíně ve věda'ch vycvičený — odchovanče vysokých
škol zdárný —-chorobou k návratu do vlasti přinucený v řečnickém na
dání poznaný »—horlivý pěstovateli jazyka mateřského — překladateli sva—
tého evangelia v slovanský jazyk »—-výborní pěstovatelé nářečí slovanských
— k vyššímu přání na faru holešovskou přesazený ——výborný mytiteli
modloslužby —-stálá kajicnice svého těla — abychom opolných nápojů se
zdržovali a t. d. _ '

u) Následující body vytknuty byly za příčinou leŠlhO přehledu této
papežské konstituce.
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b) ony litanie k Panně Marii. jež se rovněž od dob
nejstaršíchv Loretanské kapli zpívají;9)

c) všecky ostatní litanie, jež by se chtěly tiskem vydati
aneb jichž by se mělo v kostelích nebo o průvodech užívati,
podléhají předběžné revisi posvátné kongregace
obřadů a nesmějíse bez jeji povolení pod přísným
trestem (dle uznání biskupa a inkvisitora) uveřejniti aniž
veřejně recitovati.

d) Mimo uvedené dvoje litanie povoleny byly papežem
Piem IX. dne 21. srpna 1862 pro některé diecése v Německu
litanie k nejsv. jménu Ježíš s odpustky tři sta dni těm. kteří
budou se nábožně je modliti. s výslovným však ustanovením, že
všecky ostatní toho druhu litanie, jež byly během času uve
řejněny, se naprosto zrušují.'“)

Těmito zásadami řídila se papežská kongregace ritů vždy,
kdykoliv ji bylo rozhodovati o rozličných dotazech a prosbách
v příčině litanií na ni vznesených a řídí se jimi podnes.
Nových litanií, byť sebe důvodnějši byly prosby, vůbec ne
schvaluje a nedovoluje. Uvedemejen některé doklady.

Když byla svého času se strany vysoce vážené přednesena
prosba. by mohly se zpívati litanie de SS. Sacramento, od
pověděla posvátná kongregace ritů: »5. R. C. non consuevit

9) Netřeba dokládati, že tím vyloučeny jsou všecky ostatní, jakékoli
jméno mající litanie Marianske z veřejn ého užívání a liturgického
života Církve vůbec, jak bude níže mistněji vyloženo.

'“) Z toho je atmo, že jest to omyl. tvrdi-li se, že byly tyto litanie
posv. kongregaci ritu již dne 14. dubna 1646 k zakročení některých něme
ckých biskupů schváleny. Tito biskupové žádali sice“apošt. Stolicí »ut lita
nias do 5. Nomine Jesu, quae typis latine et germanicc in omnium manibus
vcrsantur, auctoritate Apostolica non solum con firmare. sed per publi
cum edictum toti christianitati . . . commcndare dignareturc, — načež
tehdy S. R.(l. po zralém uvážení věci odpověděla: aLitanias praedictas esse
approbandas, si Sanctissimo placueritc; než podmínkatato nc
byla splněna a litanie tyto (t. jejich formulář)zůstaly ležeti v ar
chivu řcčen é k o n gregace. ——-Průvodno to dále z odpovědi 5. R. C.
k předloženému jí po dvou stech letech dotazu: »Litaniae ss. Nominis Jesu
suntne approbatae et indulgentiisditataec. ježzněla: »Negative inonmi
bum. Die 7. Sept. 1850. — Posléze nelze pocliOpiti, proč by'byli roku 1862
mnozibiskupové žadaliapoštolskouStolicí, aby z mn ohých formulářů
litaniik nejsv.jménuJežíš jeden schválila a odpustky nadala,
když by tyto litanie byly již dříve —-jak nejedni tvrdí ——od Církve
schváleny a k veřejnému církevnímu užívání připuštěny? Srovn. Ferraris
1. c. s. v. litaniae, jenž tento náhled zastává;— podobně W etzer, Kirchen
lexikon s. s. Litanei; Amberger a jiní. — »Sanctitas Suac, praví se vý
slovně v tomto apoštolském dekretu — indulsit, ut lideles utriusque sexus,
qui infra adnotatas Litanias de SS. Nomine jesu ct non alias quas
(: u n q u e a b e l 3 d i v e r s a s, qua—=supi-emu Auctoritnte onmino aholevit,
devote recitaverint, lucrari valeant indulgentiam tercentorum dierum in forma
ecclesiae consuetac. Táž doložka přichází v rozhodnutí S. R. C. ze dne
23. března 1876. kterým povolují se tyto litanie pro diecósi Neapolskou.
Srovn. Můhlbauer 1. c. pag. 472. Patrno, že vyhrazuje si posv. kon
g r e g a c e nejvyšší revisi &aprobaci lítanií, bez níž nesmějí se žádné litanie
při společných odpoledních pobožnostcch v kostele recitovati. Zásada tato
je pro správné rozluštění naši otázky, jak se níže Přesvědčíme nejvýšdůležitá. ' .

41*
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approbare alias litanias praeter consuetas, impressasin breviario
et eas, quae recitantur de B. M. V. in ecclesia Lauretana. Die
15 Mart. 1608 n. 374 ad 16.

Když žádala kollegiátní kapitola Kremonská, by směla recito
vati litaniek oněm Svatým, jichž ostatky se v kapitol
nim chrámu chovají, dala S. R. C. za odpověď: »Nihila,
t. j. žádost se zamítá. Die 4. April. 1620 n. 585.

Jindy předložena posvátné kongregací obřadů prosba za
schválení litanií in honorem SS. Crucil'ixi, jež rozhodla:
»Litanias esse prohibendaSa. Die 12.Jul.1628 n. 751. Stímto
rozhodnutím souhlasí jiné, jež zni: »\Ion posse in ecclesiis
recitari alias litanias quam impressas in breviario romano (5. R. C.
8. Febr. 1631) et a Sede apost. jam approbatan. Die 31. Mart.
1640 n. 1212. ?

' Podobně nebyly schváleny litanie k sv. Antonínu Pa
duánském u, od řehole t'rantiskánské zavedené, a biskupovi na
řízeno: »Episcopusprohibeat recitationemlitaniarumet tra ns
mittat formulas omnes et singulas tam manu conscriptas
quam typis impressas ad S. Congregationem.: Die 29. jan. 1656
n. 1775. '

Rovněž nebylo dáno místa žádosti karmelitánů, by směli
recitovati litanie ksv. Anně a odpovědéno: »Non licere reci—
tare suprascriptas litaniaSc. Die 5. Fehr. 1684 n. 3043.

[ doba nejnovější podává četných dokladů, jak důsledně
a obezřetně si Církev v této záležitosti vede. Poněvadž vydány
byly během času rozličné modlitební knihy, v nichž obsaženyjsou
různé litanie (mimo litanie ke všem Svatým a litanie Loretánské),
jež apoštolská Stolice dosud neschválila, jevila se vždy větší po
třebaautoritativního rozhodnutí, co by se měloo těchto
různých litaniíc'h souditi. By se vší nejistotě a všemu kolísání
přítrž učinila, vznesen byl na posvátnou kongregaci S. Officii
dotaz následujícího znění: »Quid censendum sit de variarum pre
cum libris, in quibus praeter litanias Majores et Lauretanas
aliae (litaniae) continentur, vi decretorum generalium apost.
Sedis hactenus vetitae ac nihilominus diuturno jam pridem llSU
in plerisque catholici orbis regionibus receptaea.> Na
dotaz tento došla následující pozoruhodná odpověď: “)

»Litaniae omnes praeter antiquissimas et communes, ——
quae in Breviariis, Missalibus, Pontiíicalibus et Ritualibus conti
nentur, et praeter Litanías de B. M. V., quae in sacra aede Lau
retana decantari solent, ——non edantur sine revisione et
approbatione Ordinarii, nec publice in ecclesiis,publicis
oratoriis et processionibusrecitentur absque licentia et ad
probatione sacrorum Rituum Congregationis.: S. C.

") Srovn. Můhlbauer I. c. tom. II. s. v. litaniae; — Benger,
|. c. pag. 373, který klade, jak níže uvidíme, přílišnou váhu na dávný
zvyk v recitováni litanií Církvi ncschválených myslc, že se mohou — jsou-li
od biskupaaprobovány—aspoň trpčti a přifunkcíchneliturgických
užívati. Že je náhled tento mylný, bude níže dokázáno.



—- 645 _—

Ol'ticii die 18. April. 1860. —-—Důležité toto rozhodnutí přijala
S. Congregatio lndicis úplně za své a opakovalaje, když
i k ní zasel podobný dotaz, doslovně dne 23. dubna 1860.

Všeliká konečně pochybnost () lítaniích, kdyby vzdor uve
deným, zajisté srozumitelným, dekretům posvátné kongregace ritů
ještě nějaké zbylo, uklizena je nejnovějšími dekrety této kongre
gace, _jež tuto pro jejich důležitost a jasnost aSpoň stručně kla
deme. jmenované kongregaci předloženy byly k rozhodnutí ná—
sledující záhady: "*")

[. »Quaenam litaniae publice recitari valeant in ecclesiis et
oratoriis publicis vi constitutionis Clementis Papae VIII. et decre
torum, quae ab illius successoribus pontificibus promulgata íuerunta.>

ll. »Utrum invocationes (rogationes) ad normam litaniarum
in honoremS. Familiae, Ss. Cordis ]esu, Mariae perdo
lentis, S. joseph aliorumque Sanctorum in ecclesiis vel orato
riis publicis recitari possint<<ř .

A posvátná kongregace ritů nezměnila vtom nejmen—
Sim zásady, jimiž se před dvěma a třemi sty lety řídila
a rozhodla důsledně, jako vždy jindy před tím: '“)

»Ad [. Litaniaetantum. quae habentur in Breviario
aut in recentioribus editionibus Ritualis Romani,
ab Apostolica Sede approbatis.

Ad ll. Negativec. -—-—Die 6. Mart. 1894.
K jinému ohledně litanií učiněnému důležitému dotazu:

»Utrumvlitaniae Ss. Cordis jesu. quae per decretum Pinerolien.,
quod circumfertur, — quamvis a S. Sede approbatae non fuerint,
-— permissae dicuntur, saltem extra functiones Iiturgicas recitari
aut cantari possint in ecclesiis vel oratoriis publicis<<.>——odpově
děla táž posvátná kongregace následujícím pozoruhodným dekre
tem, který všelikou pochybnost o litaniíchrozptyluje:

»Negative;et cuilibet Decreto contrario deroga—
tum esse per subsequens generale Decretum, datum
die 6. Martii 1894, quo prohibentur Litaniae quaecunque, nisiexstent in Breviario aut in recentioribus editioni—
bus Ritualis Romani, ab Apostolica Sede approbatis.
Atque ita servari mandavih Die 28. Nov. 1895.

Dekret tento je pro rozluštění naší otázky nad míru důležit,
ježto obsahuje nové a závažné momenty, jichž z 'dosud uve
dených dekretů posvátné kongregace žádný se nedotýtá. jím je
rozhodnuto:

1. Ze zakazuje se (prohibetur) v kostelích a veřejných ora
toriíchrecitovánívšelikých litanií, jež nejsou apoštol

1') Dotazy tyto neobsahují sice v podstatě nic nového, jsou ale po—
zorn hodny tím, že z nich vysvítá, jak otázka o litaniích — ač tolikrát již,
jak jsme viděli. rozhodnuta —-—udržovala se, m ajíc ne malý liturgický
zájem, po celá staletí na povrchu, a jak činěny byly během času přečetné
pokusy, přiměti apošt. Stolicí k větší povolnosti, by směly se, mimo již po—
volené, ještě jiné litanie o rozličných pobožnostech recitovati.

") Srovn. řadu dosud uvedených dekretů této kongregace.
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skou Stolicí schváleny a že smí se užívati pouze (tan—
tum)litanií, p0sv. kongregací obřadů aprobovaných.")

2. Všechny jiné litanie jsou nedovolené a zaká
zané &nesmí se jich užívati ani extra functionesIiturgicas,
tedy ani při odpoledních pobožnostcch, jež se spo—
lečně v kostelích nebo veřejných kaplích konají. l5)

3. Rozhodnutí to je všeobecně závazné (dccretum generale ([
třeba se jím v praxi svědomitě řiditi (servari)mandavit).

Poslézeuvedemepředůležitý, k jádru věci neméně
přihlížející dotaz '“) o různých lítaniích,jež při odpoledních
společných pobožnostech duchovní s věřícím lidem v kostelích
v jazyku mateřském recitují, a co by se mělo o takové recitaci
v ohledu liturgickém souditi. »Utrum in nova (de qua agiturl
edítione libelli pecum et cantionuma tak zní dotyčný dotaz ——
quae publice (in com munibus devotionibus in ecclesiis,
pracsertimin cultu pomeridiano, ipsis sacerdotibus
precationemnonnunquampraeeuntibus et vestibus litur
gicis indutis) a íideli plebc adhibentur, Litaniae typis cudi
queant ab Apostolica Sede minim.-ie approl.>atae, ") iicmque utrum
in t'unctionibus extraliturgícis eae [„itaniaelinqua ver
nacula recitari possint, uti mos jamdudum invaluita?

K tomuto důležitému a pro naši otázku, jak patrno, rozhod
nému dOt.'lZUodpověděla posvátná kongregace obřadů významným
“_(fbsažnýmr »Serventur Decreta et ad mentem. Mens est, ut ipse
lapiscopus orator curet pro sua prudentia abusum invectum remo
vere.: Die 21. Aug. 1896. ——jako z předešlého plyne i z tohoto
nejnovějšího rozhodnutí, a) že nejen uvedené, "') nýbrž i všecky
jiné litanie — mimo známé troje od apoštolské Stolice schvá
lene -—jsou nedovolené a zakázané; b) že se nesmějí
ani při funkcích. jež nejsou liturgické, v kostele a
veřejných kaplích recitovati, a C)že sebe delší uží
vání jich je abusus,který má biskup odstraniti a nalé
hati na to, by se užívalo jen litanii od Církve schválených a do
volených. (Pokr.)

") Zvláštního povšimnutí zasluhuje imperativní obsah tohoto
dekretu, kdežto dekrety dřívějšíjsou obsahu více deklarativního.

“) Závažný, ano rozhod ný tento moment budiž zde pouze nazna
čen; níže vrátí se nám místnčji o něm řeč, kde bude na přetřes vzata otázka,
mohou—lise odpolední společně & veřej ně konané pobožnosti, o kte—
rýchse recitujíza intervence kněze, rouchem liturgickým
od ěn (Sbo, různé od Církve neschválené litanie, považovati za pobožnosti
soukromé, jichž by se dekrety S. R. C. 0 litaniich netýkaly?

'") Dotaz učinil nejdůst. bisk. Ordinariat Brněnský dne 1. srpna 1896.
") Mimo jiné uvádějí se v předloženém obšírném dotazu následující

litanie, jež nejsou od Církve schváleny: Litanic k Duchu Sv., k Nejsvětější
Trojici, k Srdci Pána ježíše, k sedmibolestné Panně Marii, ksv.Janu Křtiteli
a Nepomuckému, k sv. josefu, k sv. Václavu, k sv. Cyrillua Methodčji, ksv.
Anně, za věrné zemřelé a jiné. Srovn. Currendas dioec. Brunens. anni 1897,
mg. 34. et seqq.

'“) Srovn. předcházející poznamenání &tam uvedené litanie, jimž S. R. C.
schváleníodcpřela. „ ,

Asa-<—
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() příčinách bezkonfess-nosti nových obecních
hřbitovů a objasnění. příčin tech.

Zároveň příspěvek k výkladu g“3. státního zákona ze dne
30. dubna 1870 č. 68 o organisaci veřejné služby zdravotní.

Podává DP. ANTONÍN BRYCHTA.
(Pokračování)

Ad Ill. Přistupujeme k úvaze () třetí hlavní příčině bezkon
fessnosti nově založených obecních hřbitovů. Zakládají-li se dosud
uvedené příčiny tohoto politování hodného úkazu naší doby více
v nevědomosti, náboženské netečnosti a v mylném výkladu zákona,
spočívá tato v úmyslné tendencí, Církev v její právech zkrá
titi a ze hřbitovů vůbec vyhostití. Chtěje samosprávě obce
i po této stránce pole co možná nejširší zjednati, nahlíží mnohý
obecní,duchem modernismu ovládaný úřad těžko,jak
může Církev jakožto duchovní a náboženská společnost
m i m o kostelní zdi ještě nějakou činnost rozvínouti a svá práva
k platnosti přivéstí. jako ne má Církev ——tak soudí mnozí
obecní orgánové — v životě veřejném co dělati, podobně
přestává její činnost na hřbitově, zvláště, je-li tento majetkem
obce, jež dovede si ho i bez spolupůsobení Církve sama dobře
spravovati.

Církev nechť nevybočuje ze svého přirozeného duchovního
oboru, který jí poskytuje dosti přiměřeného zaměstnání, nechť se
již padnou vzdá ——pochopivši »ducha časux a moderní proudy ——
svých středověkých praetensí &nemíchá' se do světských
záležitostí. ——Takovou mluvu vede liberalismus všech odstínů
a všíckni jeho zřejmí í tajní stoupenci v obecních zastupitelstvech,
kteří domnívají se, že kdo ví co moudrého a důmyslného pově
děli, když k vlastnímu zahanbení a nemalé své potupě pronesli
zásady, jež na jejich katolické smýšlení a vzdělání tak málo
příznivé světlo vrhají. ')

Nechtějíce s tímto odvarem liberálně-protestantských frasí
a otřepaností ztráceti—času, zkrátka pravíme: Kolik slov, tolik
nesprávností a kolik nesprávností, tolik bludů a ne
smyslů. Církev je sice společností (lépe říší) eminentě nábožen
skou a duchovní, ale na společnosti duchů, jak veškerá její
ústava, veškeré zákony a instituce, jakož i svrcho
vaný účel Církve zřejmě dokazují. ")

') Bezděčné připadají na mysl slova: »Quorum gloria in confu
sione ipsoruma Filip. 3, 19. Usečnou & nevyrovnatelnou charakteri
stiku této liberální svobody a moudrosti podal již svého času svatý apoštol
Petr řka: »Non quasi líberi, sed quasi velamou habentes malitiae liber
tatema. Epišt. I. 2, 16.

") Známo, že »církev neviditelnác je výmyslem protestantů, kteří
zhrdnuvšc Církvi a od ní odpadnuvše, stali se pouhou sektou mimo Církev,
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Byla-li Církev jako ústav spásy založena, kterým má veškeré
lidstvo v jednu říši, říši křesťanstva býti sloučeno a ke konečnému,
věčnémucíli přivedenoď) pak je nejenom soukromý, nýbrž
i veřejnýživot: náboženský, sociální i politický4) vlastní
její pole a obor činnosti, ježto má Církevvšecko lidské
smýšlení, cítění a konání dle svého bohodatného úkolu
a povoláníříditia spravovati,všecky lidské poměry svým
vlivem pronikati a zušlechťovati tak, aby to byly v na
značeném trojím směru poměry zdravé a v pravdě křesťansl<é.*".
Tím nemichá se Církev, jak odpůrci tvrdívají, do světských
záležitostí, naopak prokazuje společnosti a tudíž iobecním
zastupitelstvům,jak každý soudný člověk dozná, velice platné
služby, přihlížejícjako učitel a vychovatel národůG)
bedlivěk tomu, aby ve všem křesťanský mrav a řád pa
noval a zásady křesťanské se nejen v theorii. ale
iv praxi uznávaly, vůbec byly směrodatnými. Kdyby
se těchto bohodatných křesťanských zásad a pravidel, jež Církev

který zoufalý svůj stav chtěli zastříti zvučnou frasí o »tajemném, posvátném
obcování, o tichém spolčení dušíc atd. Toto »tiché spolčení dušíc (o němž
nikdo neví, kdy a kde se stalo a dle kterých známek lzeje
poznati) mělo nahradíti opuštěnou Církev! K tomu podotýká důmyslný
Rothe: »EmeunsichtbareKircheist eine contradictio in adjecto'.
Man kann fůr sie schlechterdings kein en Inhalt aufíinden. .. In seiner
Bezcichnung ist der Ausdruck ganz unpassend und ist in sich selbst kein
rcellerc. -- >Die ganze Theorie von der unsichtbaren Kirche ist eine
selbstmórdcrischec. SrovnejDóllinger: Kirche und Kirchen,
Munchen 1861, pag. 28.

3) Odtud ono velcvýznamné pojmenování Církve Respublica christiana
: říše křesťanstva, jak se za starších dob Církev nazývala. Srovnej Mar. 16,
15, 16; ——Mat. 16, 19; — Jan 10, 16 atd. Srovnej Bouix, De principiisjuris
can. pag. 14. seqq.

') Mar. 16, 15. 16; — Mat. 6, 1. a nn. 7, 1. a nn; ——Jan 17, 3: —
Kol. 1,10 & nn. a n. j. m.

5) Neni větší nepravdy, než že náboženství a Církev nemá se míchati
do politiky, třeba že ji odpůrci Církve a náboženství ve všech možných
variantech stále opakují. Dokud budou politiku říditi lidé, a ne andělově,
dotud bude míti Církev rozhodného vlivu i na politické činy vlád, pokud
mají tyto lidské činy i náb ož enskou stránku, která podléhá bez od—
poru (jako skutky každého člověka), co se tkne mravní jich stránky
ahodnoty, soudu Církve. A dokud odpůrci nedokáží, že Církvi nepřísluší o
mravní invaze lidských činů a proto i politických činů vlád vynášoti soud.
dotud z stane jisto, že politické záležitosti nenáležejí dle práva a ethiky inter
adiaphora, naopak že je Církev, jakožto svrchovaný rozhodčí () mravnosti
činů lidských naprosto oprávněna rozsouditi, zdalj politika některého státu
odpovídá zákonům mravnosti a spravedlnosti. Ci obejde se politika bez
principů mravnosti a spravedlnosti? Aneb mají odpůrci tu odvahu, zastá
vati lichouzásadu:»Die Politik hžilt sich an die Nůtzlichkeit
und nicht an die Sittlichkeitcř! Ví se až přílišdobře, co je poli
tika bez mravnosti a bez spravedlnosti!

G) Mar. 16, 15. 20; -— Luk. 24, 47; — Skut. 1, 8 atd. Církev není
žá d n ý m (1o m á cím 11či t el (: m, ku které nedůstojné úloze by ji moder—
nismus se svými sluhy a pochopy rád odsoudil, onat' učitelem svrcho va
ným, světovým jako Ten, jehož jménem svůj učitelskýúřadkoná.
Ostatně platí a bude vždy platit slovo apoštolovo: »Slovo Boží není přivázáno;
II. Tim. 2, 9. '
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hlásá a hlásati musí7) ———třeba je bohopustý liberalismus a ne—
přátelský modernísmus rafinovaně zval »středověkými praeten
semi“ E')a Církev s použitím veškeré sohstiky a veškerého násilí
sebe více pronásledoval a tupil — v životě šetřilo, oč lépe vy
padalo by to v lidské společnosti a i v mnohém zastupitelstvu
a oč lépe postaráno by bylo o zájmy veřejné i soukromé. 9)

A poněvadž přihlíží Církev k záležitostem veřejným jen
potud, pokud mají též Stránku náboženskou a zasahují tudíž
do náboženského života jak jednotlivců tak i celých
obcí atd., zůstává vždy ve svém vlastním a přirozeném
oboru a o nějakém vměšování Církve do záležitostí obecních
v příčině správy hřbitova —-—pokud toho vymáhá moment nábo—
ženský a duchovní zájmy věřících ——nemůže naprosto býti
řeči. "') Tím zajisté nebude ani obecni výbor ani osada ve svých
právech na hřbitov, který je a zůstane vždy majetkem obce,
zkrácena, naopak tím by se jen získalo! Bezkoníessníobecni
hřbitovpřestal by býti obyčejným profánním místem a pro—
měnil by se byv církevním řádem posvěcen ——v místo ne
vyrovnatelně clů stoj n ěj s i, v místo p o s v á t n é, k němuž
se má každý s všemožnou úctou ašetrnosti chovatí; „) věřící do
kázali by skutkem svou víru a spolu zajisuli by si právo, že
nebudou s jinověrci a sebevrahy společně pochováni; obecní pak
orgánové neporušili by po vinnost a sv ědo mi a zachovali
by si úctu a vážnost, ježto by se na ně neshrnuly všecky ony
spravedlivé výtky a předhůzky, o nichž jsme se výše (v bodu II.)
stručně zmínili. ,

Nejsou to, trváme, všeho uvážení hodné momenty? Ucta
k sobě samému a k zemřelým, úcta k náboženství a jeho odvě
kým institucím, úcta kveřejností avážnost ksobě samémuispolu—

7) Srovnej poznamenáni předešlé a mimo to Mat. 10,32; „_ Mar. 8, 38;
— Luk. 9, 26 a n. j. m. Zákon božský má zajisté platnost sám sebou a není
závislým na — uznáni lidském.

a) Církev není ani středověká ani nová. nýbrž vždy jedna a táž,
totiž katolická, & »středověké praetenscc straší pouze v hlavách těch,
kteří by jí svými opovážhvými a lichými »praetensemic rádi umlčeli a,
možno-li, v hrob uložili. Mimo to, koná-li Církev své bohodatné poslání, lze
to nazvati praetensíP! Takové lichometníctvi budi jen trpký úsměv, a těm,
kteří ho užívají, třeba říci s Lessingem: »Ein falscher Grund ist
schlimmer, als gar kein Grundcl Ovšembez solistikya úskokuse
modernísmus neobejde.

9) Francouz Balbo vyznal zřejmě: »Vše, co seslabuje křesťanské ná
boženství,překážípokroku &vzdělanostic. A Tocqueville dokládá:
>Národ.jenž chcebýti svobodným a silným, musí věřiti', národ, který
věřití nechce, musí sloužiti (otročíti)<. A přípojme ještě známé slowHorácíovo:

»Dimulta neglectí dederunt
Hesperiae mala luctuosae.:

lo) Vedlo by daleko, kdybychom se zde rozepisovatí chtěli o moci
Církve přímé nebo nepřímé na záležitosti vezdejší ípotestas Ecclesiae
directa vel indirecta in temporalia). ač by toho povaha předmětu vyžado
vala. Proto nechť stačí vytknutě hlavni principy.

") Srovn. pozn. v předcházejících číslech.
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občanům neměla by míti již žá d né cen y a váh y? Tak da
leko by to již bylo došlo 5 obecními orgány, že by všeho toho
n e (1b ali a že by jim bylo lh () s t ej n o, co veřejnost a spolu—
občané o nich soudí a co Církev od nich jakožto zástupců těchto
věřících spoluobčanů právem žádá.> Bohužel stíny šíří se a jdou
v mnohé obci již daleko, zatemňujíce již valnou část obzoru. Než
at“se nikdo nemýlí; proto Církev svou nauku nezmění, že jí
mnozí nenávidí; proto od svého práva neupustí, že je mnozí
— ano jest jim právo to nepohodné ——uznati nechtí; proto ne
utrpí blaho Církve, ale blaho obecné, budou—lisevčele
obCe postavení od ní \'zdalovati, ježto se pak budou vzdalovatí
od práva & pravdy. "*)

Než zanechme těchto trudných reflexí a přistupme blíže
k věci

Upříti nelze, že zřízení hřbitova, na němž mají se zemřeli
členové katolické Círve pochovávati,není činem pouze
občanským, ale že úzce souvisí s projevem náboženského života
věřících. Z toho plyne, že i obecní hřbitov zřízen má býti tak,
jak toho církevní řád a obyčej vyžaduje, '“) a to tím více,
poněvadžjsou věřící u projevování náboženského ži
vota a náboženských úkonů vůbec pravomoci Církve
podrobeni. jako se nemůže Církev tohoto práva vzdáti, ježto
by potírala sebe samu a zvracela svá základní práva, podobně
nemůže ji nikdo o právo. to připravití aneb právo to chtít obejíti.
Právo ale to vyžaduje, že mají se hřbitovy zřizovati dle církev
ního řádu a rázu, že to mají býti hřbitovy svěcené a ka—tolické.

Pakliže by stát, ba ani žádný obecní úřad nestrpěl,
by se jeho předpisů a zřízení v obecních záležitostech nedbalo,
může tím méně dopustiti Církev, aby se nešetřilo její řádu a zá
konů při zakládání obecních hřbitovů, na kterých koná přec ona
hlavni úlohu, ukládajíc těla zemřelých svých údů posvátným ob—
řadem v lůno země.

Příslušného vlivu i na hřbitovy obecní nemůže se Církev
vzdátí již proto, poněvadžse nemůže vzdáti vůbec ničeho,
co s náboženstvím a s'náboženským životem věří
cích souvisí. Ze pak jsou hřbitovy ——i když je se stanoviska
zcela obyčejného posuzujeme ——místy více náboženskýmí ntž
obecně profánními a že mají samy sebou více ráz nábožensko
křest'anský než profánně-občanský, vysvítá z jejich náboženského

, I*) Vyznalť i Guisot (protestant): »Nebýti Církve, veškeren svět pro
padl by despotismu hmotné moci:. A Bohmer dokládá: »Pouze Cír
kev může nám v hrozících bouřích času zajistíti právo a svobodu .
Bez Církve nepozdraví se chorý život národůa! Vezdynaplňovati
se budou slova apoštolova, že je Církev sloupem a utvrzením pravdy.
[. Tim. 3, 15.

'“) Nesmí se totiž nikdy přehlédnouti, že občané nejsou pouze údy
státu, nýbrž %údy Církve. a že jest se jim v záležitostech života duchov
ního říditi předpisy církevními. Podobně jedná moc světská, která by zajisté
nestrpčla, by se její nařízení v záležitostech občanských nešetřilo.
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účelu a z učení Církve a je nad to všeobecným přesvědčením vě
řících i těch, kteří nejsou členy Církve katolické. ") A na těchto
tak vážných, od hluku světa vzdálených, dle přesvědčení všech
dob a časů náboženských místech neměla by Církev jakožto Bo
hem ustanovený repraesentant náboženství a vychovatel národů
míti žádného práva a to proto, že se některému obecnímu, nad
Církev se vypínajícimu výboru tak zllbilo?

Z toho místa, o kterém sami prohlašujete, že »lid považuje
místo ono za hřbitov katolickýa, kde všecky kříže, pomníky ajich
nápisy výmluvně hlásají, že zde pochováni jsou katolíci — ztoho
místa, kde koná Církev za spásu zemřelých tak dojemné ino
dlitby, jež jsou i příbuzným zemřelých balsámem útěchy a blahé
naděje — z toho místa, jež se vždy považovalo a ode všech pra
vých a šlechetně smýšlejících věřících dosud považuje za doplněk
kostela — ztoho tedy místa má býti Církev odstraněnařť Rcete,
z kterých má se tak státi důvodů a dle kterého práva?
Mnoho tomu nasvědčuje,že tu má rozhodovati corpus jurís
charlatanici nebdocela—satanici!

Ono místo, kde se tají dech a svatá jímá nás hrůza při
myšlénce »jak as zde odpočívající na soudu obstáli: ——onomísto.
kde vše nás vybízí k nábožným myšlenkám a dobrým předse
vzetim ——ono místo, kde slyšeti jen pláč a modlitbu za spásu
zde pohřbených—ono místo, které každému tak výmluvně káže:
»Pomni na věčnost: — ono, pravime, místo, kde snad odpočívají
těla mnohých, kteří lkají v očistci, by došli kýženého očištění
a posvěcení — místo to samo nemá býti posvěceno, má zůstati
ze vzdoru bezko n less n i m, třeba že tu všecko: každý rov
a na něm stojící kříž, každý pomník a nápis, ano i samo jméno
tohoto, k pohřbení katolíků určeného místa hlásá: »Víru v Boha,
věčnost a nesmrtelnosta, tudíž základní nauky víry křesťanskéřl
Není-liž to tedy pošetilostaspolu i převrácenost, z míst takových
náboženství proti všeobecnému přesvědčenívzdalovati a za
místabezkonfessní je prohlašovati?

Netřeba připomínati, že jednání takové příčí se všem
náboženským pojmům a citům věřících a odpo
ruje mimoto odvěkým názorům a normám Církve
0 h řbito v ec h, od nichž tato upustiti nemůže.

Rozhodují-li — dlužno dále doložiti ——výlučně obecní
orgánové o hřbitovech a jejich náboženském f-rázu, a závisí-li na
"jejich vůli, zdali má nový obecní hřbitov církevním řádem býti
vysvěcen, čilí nic, k čemu nařizuje pak Církev svěcení hřbi
tovů & rekonciliací jich, "') jestliže byly znesvěceny;>K čemu
——dlužno dále se tázati ——vydala Církev od nejstarších dob až

") Srovnej, co bylo svrchu sul) I. o tom povčdíno. Že u Římanů stá
valo se místo, kde byl někdo pochován, eo ipso locus religiosus, bylo
již výše připomenuto, ne tak dle církevního práva.

'5) Srovnej Ritual e Ro m. De reconciliationc coemeterii violati.
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ažnanašečasy mnohé a důležité zákony o hřbitovech,“5)
jimiž hleděla důstojnost a posvátnost těmto vážným místům za—
bezpečiti a je před zneuctěním chrániti? Ci prohlášeny byly tyto
důležité předpisy snad proto, aby je obecní úřady ignorovaly
a hřbitovy prostě za obecní ústavy považovaly? Nemá-li ta
kové jednání obecních orgánů býti pouhá libovůle a odboj proti
církevním nařízením, tu třeba se tázati, kdo jich oprávnil
k tomuto dosud neslýchanému a —-—řekněme přímo —- na kato—
lické půdě nemožnému počínání? Dovolila by některá jen oby
Čejná Společnost, aby s jejími stanovami takto se nakládalo? Aneb
snesla by toho jen dosti malá obec, aby se s její řádem takto
zacházelo?

Mimo to třeba však ještě uvážiti, že zná Církev pro po
chovávání svých údů hřbitovy pouze katolické, dle
církevního obřadu posvěcené a věřící že mají právo.
aby pochováni byli tak, jak toho jejich náboženské
vyznání co se tkne místa i vzhledem k pohřebnimobřadům
vyžaduje. Jako navštěvovaliza živa chrám katolický a spra—
vovali svůj duchovní život dle řádu Církve katolické,
podobně chtěji zajisté zůstati i v smrti věrnými syny Církve
a pochovánibýti na místě katolíkadůstojném a posvátném,
jakým je pouze hřbitov katolický. Jako pochovávaji se
protestanté na hřbitově protestantském a židé na hřbitově židov
ském, podobně žádá důslednost i spravedlnost, by se pochovávali
katolíci na místě pro ně přiměřeném, sjejich vyznáním se
shodujícím, důsledně na hřbitově katolickém, jak se také dosavade
vždy a všady dělo, a nenapadlo nikomu opak tvrditi nebo za
stávati. ") Co by tomu řekli jinověrci, kdyby jim přišel někdo
s jejich strany s návrhem neb cokonce dkta'tem, že se budou od
nynějška pochovávati na obecním bczbarvém hřbitově,který by nebyl
ani protestantský ani židovský, neměl vůbec žádného náboženského
rázu? S tou největší nevolí a spravedlivým hněvem zamítnuta
by byla taková insinuace a dotyčný smělec propadl by všeobecnému
opovržení! A Církev katolická měla by si se svými příslušníky
něco podobného nechat líbitiP Co by nepatrná, 0 i Církve odtržená
náboženská společnost lidského původu s největším rozhořčením
odmítla, k tomu měla by Církev mlčeti a urážku takovou
ignorovati? (Pokr.u

'") Srovnei Van Espen |. c. tit. 38. c. 28.; — Ferraris. Prompta
bibliothecas. v. coemeterium et sepultura; — Devoti ]. c.

'7) I to, pohříchu, »vymoženost nové doby:, která po způsobu dryáč
níků vychvaluje a chápe se těch ncjpovážlivějších prostředků, by _sizískala
jméno doby »pokročilé, svobodomyslné — liberálnic. O takových lidech na
psal již svého času dějepisec 'I acntus tato pozoruhodná slova: ».Falso liber
tatis nomenab iis praetenditur, qur in publicum exrtiosi, pri
vatim degeneres, nisi in discordiis Vitam habentc.

*ÉŠQŠŠ'
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Kazani, cvičení, řeči, konference.
Výňatek z časového spisu: »Demain dans la Société ('ln'étiemiea

od msgn. Isaarda, biskupa. v Annecy. Přeložil V. HAZUKA.

(Dokončení.)

Národ utrpěl porážku. První jeho myšlenkou jest nesvalovati
vinu na nic jiného než na nedostatečné vyzbrojení, horší vyzbro
jení nepřítelova. První jeho péčí bude tedy přizpůsobiti svou vý
zbroj a přivlastniti ji způsobu vítězovu; to, co tak jemu dobře se
vydařilo, musí se nám také vydařiti. _

Tak činí mnozí našinci z našich dob.. Naše ozbrojení jest
dle jejich zdání zavržení hodné. Odsouzeno zkušeností, odsouzeno
svou starobylostí, směšností a píežilostí . . . \7 podstatě své není
rada jejich nic jiného než sebezapření. Ohromuje-li však toto slovo
a nahání—li strachu, nahrazují je tímto vyjádřením. Zůstaňme
týmiž, chcete-li tomu, odřekněme se však aspoň říkati zcela na
hlas, čím jsme.

Tento smutný stav duševní byl vyjádřen a vyložen s tvrdostí
až urážlivou od kněze dioecese rennesské ve studii zaslané do časo
pisu »Univers.v Zdá se býti jedním z nejpřesvědčenčjších přívrženců
této idey bludné a klamné v každém ohledu, že máme totiž počíti
tím, abychom pokud možná nejméně byli tím, čím jsme, tím, čím
býti nikterak nemůžeme — kněžími ježíše Krista, chceme—livliv ve
světě sobě získati. Několik řádek čísla ze dne 22. prosince 1893
nám dostačí, abychom nemusili uváděti ještě jiných míst. jejich
autor mluví k určitému počtu:

»Kolik kněží bez sebe menšího kroku, beze všech návodů
děkuje své laskavosti, své důstojné vlídnosti za to, že vidí osadu
svou hlasovati tak, jak vidí, že to jejich přáním! A naopak kolik
osad bylo uvrženo v oposici autoritativním vystupováním kněze buď
na kazatelně nebo někdejinde. Ba i ti nejvěrnější jsou pokoušeni
myšlenkou, že nemáme na více práva, než čeho dovedeme si za
sloužiti od jejich svobodné víry a svobodné vůle. ——»Důstojnost
kněžskáa a »moci udělené: jsou slova, jež hodí se do útulku cír
kevního a ne do veřejnosti. Uzavřeme je do srdcí svých, abychom
zkusili sebe před Bohem, jsme—lijich hodni. Než blýskati se jimi
a rozhlašovati je — ne ——nikdy! Pouze tehdy stane pe oblíbe
ným moderní kněz u lidu, nebude-li míti péče o to, aby miloval
svou moc, bude-li snažiti se zapomenouti, že jest povýšen nad
lidstvo. Ach, kéž bychom již jednou, zbaveni nerozumných po—
chlebníků, kteří nám zkázu připravují, poznali, co mluví se o nás!
Kéž mohli bychom čísti hlubokou odpověď lidu, jeho myšlenky
ukryté v hlavě, když oblesken mocným skončujeme slova svá na
kazatelně. Kdybychom mohli spočísti. kolikráte volič pomstil se

\za výčitky, jež pokusil se jemu věřící učiniti s přílišnou přírostí ! . . .c



_. 654 _

Čtenář bude překvapen, čta tyto řádky, zmatkem spisova
telovým, jenž nečiní rozdílu mezi jakosti a možným užitím a mezi
autoritou, již kněz jest obdařen, a jejím neobratným a bezprávným
užitím, kterého může se dopustiti. Tento zmatek právem překva
puje, neboť Církev vše učinila, aby zabránila svým služebnikům
naduživati ve prospěch své osobnosti úcty a poslušnosti povinně
jejich autoritě. Proto také při ordinaci na diakonat dáva biskup
jáhnu novosvěcenému toto naučení: Vykonávej s mírností moc,
která tobě svěřena byla: »Auctoritas modesta.<< Kněz a biskup
slyší podobné odporučení. Souhlaslme sice s knězem, autorem
článku »Studie o principu autoritya, že pokárání činěných s kaza
telny celé osadě a ještě více narážek, jež týkati se mají těch neb
oněch osobností, vystříhati se máme se všemožnou péčí; pravíme
s ním, že působí žalostné účinky.

Než nemohli bychom říci, že duchovní. jenž dá se v rozhor
lenosti unésti těmito slovy, jest nadšen příliš živým smýšlením
o důstojnosti kněžské a o moci, jež mu jest udělena; — spíše
mnohem správnější jest, tvrdime-li, že jeho první chybou jest, že
na ně zapomíná. Mluví-li jako člověk a ne jako kněz, spílá-li na
kazatelně, místo aby káral, jitři-li ránu, místo aby utišil podráž—
dění. —

(_)n zapomíná se a jeho vlastní zapomenutí působí jiné,
jež stává se osudným; osadníci nevidí více v něm Boha, ani slova
Božího ve slově jeho. —

Ceho třeba sobě přáti, co chtítí, co obdržeti, to jest, aby
všichni věděli, pochopili a sobě dobře vědomi byli že vše v knězi
od Boha jest, že, čemu on uči, učí proto, poněvadž Bůh jemu dal
látku, již by vyučovati měl; kárá-li a upozorňuje-li, že činí tak,
poněvadž Bůh uložil jemu bditi nad Svými příkazy; volá-li k sva
tému soudu, k posvátnému stolu, že činí tak proto, poněvadž ob
držel od Boha a má moci neobyčejně nadlidské, kterých žádný
člověk uděliti nemůže, a jež nikdy jemu odňaty býti nemohou.
Když tedy vzdává se mlčky této stránky nadpřirozené svého pů
sobení ve světě, klame sobě svěřený lid způsobem nejvážnějším.
Neboť, zmizí-li pojem kněze, zmizí zároveň i pojem Církve. Za
chovcjme důstojnost, chráníce se pýchy, mluvme s autoritou, kterou
Bůh dává, nezapomínajíce, že nástrojem jsme božským. budme
konečně knězi řádnými, vlídnými, mírnými, trpělivými, ano to
budiž snahou nás všech —- ukrýti však kněze pod rouškou »do—
brého dítkac ——nikdy.

»Dobré dítkoa (dítě své doby) však daleko nedostači spiso
vatelům, jimiž se právě zabýváme. Oni přejí sobě muže moder
ního, »muže dvacátého století:. A tomuto modernímu muži má se
přizpůsobiti mladý jinoch, jenž vstupuje tohoto roku do velikého
semináře. jeho má ochotně následovati při četbě »knih, rozhledů
a moderních listů:. jeho provázeti má v životě duševním a při
praven býti k obhajování názorů vymyšlených agenty moderního
života. Z této nové taktiky vyplývá naprostá nutnost »úplné
opravy vyučování ve velikých semináříchc.
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Staré jsou již stížnosti, jež vyvstávají proti kathcdrám našich
seminářů. A hle, jaká jest jejich nejobyčejnější forma. Praví se
nám: Základem našeho vyučování jest rozbor starých heresí.
Táhnete do boje proti Ariovi a Eutychovi. Zaměstnáváte po celé
týdny ubohé mladé lidi rozborem formulí, jež nejsou více v uží
vání, a pohádkami o zjevech dávno minulých. Věnujete příliš
mnoho času na vyzkoumání prvních dnů protestantismu; koho
pak zajímají nyní výroky Lutherovy a Melanchtonovy? Obraťte
pozornost k světu nynějšímu, obírejte se se skutečnými žijícími
nepřáteli pravdy a víry katolické!

Vyučování napadené tímto důkazem tak snadno vyvratitclným
bylo stále obhajováno muži jak vážnými, tak důmyslnými. Není
nikterak naším úmyslem opět zde uváděti a rozvinovati jejich
thesi. Náleží však k našemu předmětu, o němž jednáme, pozna
menati zde několik důvodů na obranu.

Na prvém místě není zcela správno tvrdit, že arianismus
nemá pro nás jiného zájmu než zvláštnosti, již poskytuje nám
zkamenělina z útvaru tertierního neb silurského. Arianismus -—
totéž možno říci o většině heresí — jcst skutečností. -—jméno
již dávno zmizelo; tvary jeho se ztratily. Myšlenka však zmenšiti
dílo vykoupení zůstala a pravděpodobně zůstane vždy trvajíc vedle
pravdy. Jest třeba studovati arianismus, poněvadžještě žije, a jest
ještě nepřítelem živoucím. jiný prostředek k obhájení, o kterém
rovněž ještě zmíniti se dostačí. Herese byly z vůle Boží činiteli
ve zjevení víry Církve. A k tomuto zjevu sluší pí'ipojiti i to, co
praví sv. Augustin o všeobecné Prozřetelnosti božské v tomto.
světě. »Bůh raději dopustil zlo, aby z něho dobro vyvedl, než
aby nedopustil, aby zlo byloc Vždyť definice jsou to, které
(Žirkev stanoviti musila u příležitosti heresí, aby zabránila jejich
pokroku a z nichž znenáhla vznikla symbola. Studujeme-li první
herese východní, Studujeme tím zároveň tajemství vtělení. Studu
jeme-li pelagianismus a sledujeme-li jej ve všech jeho četných od
větvích, zkoumáme tím také, pokud to možno, tajemství o milosti.
Kdo čte otce řecké. sv. Lva & sv. l-lilaria, obdivuje a klaní se
vtělení Slova Božího. Ncpsali tedy pouze proto, aby bojovali proti
bludu. Kdo živí se sv. Augustinem, bývá proniknut ještě vrouc—
ně;i klaněnim se, jímž povinni jsme Slovu vtělenému, a pozná zá
roveň tyto dary darmo dané, jež činí nejprve člověka křesťanem, pak
vyvoleným od prvého povolání ku poznání ježíše Krista až k do
konalému stavu v milosti. Sv. Augustin tedy nečiní nic jiného;
neobírá sobě za bezprostřední cíl jenom bojovati proti Maniclieům
a Pelagianům. Známost herese vede k důkladnějšimu poznání
pravdy zjevené. A tuto známost má míti právě kněz; bude tedy
studovati ty bludy Ariovy a Pelagiovy, Manesovy a Calvinovy.

Rozdíl, který rádi činí mezi člověkem ze XIII. století a mezi
člověkem ze XX. století, když vyzývají nás utvořiti kněžstvo mo—
dcrní, není nikterak odůvodněn. Vždyť neliší se člověk jednoho
věku od člověka věku druhého; nývbrž jediný pouze člověk,
v každé době na všech místech týž. Clověk jest takovým, jakým.
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jej učinil hřích dědičný. Šaty změnily svoje tvary od dob starého
Říma až do našeho středověku, od století Ludvíka XIV. do tohoto
roku,-' v němž žijeme. Vždy však jest to v podstatě své _ten pů
vodní Šat -— pytel, s nímž spokojil se “sv. František z ASSISÍ; pře
těžuje se sice Šat do nekonečnosti ozdobami, ale ve své podstatě
zůstane stále týmž. A rovněž tak se to má s člověkem. Jazyky,
obyčeje, způsoby v jednání se změnily, a lépe řečeno, neustále
se mění; jazyky však, mravy, umění, tyto útvary tak rozmanité
ve své činnosti mluví stále o témž: o myšlénkách, vášních, oba
vách, bědách, touhách a i možném povznesení člověka kleslého. -—
Galové, kteří dopisovali sobě od Alp až do Paříže pomocí ohňů
zapálených na výšinách, a obyvatelé Annecy, kteří hovoří pro
střednictvím telegrafu s obyvateli Australie, jsou si úplně rovni. ——
Tytéž bázně, tytéž touhy. ——

Proti této bázni není jiného léku, než jaký ukázán byl
Adamovi, a jenž objeví se posledního dne v kříži. —-—Jest to víra
v Slovo tělem učiněné ——ve Vykupltelc. Této touhy nic ne
může nasytiti než sláva'Krista vítěze, jak tísíckráte to praví sv.
Augustin. Cim důkladněji známe starobylost, tím lépe poznáváme
stálost povahy prvého člověka: Ti staří Assyrové, libypt'ané.
Rekové, Rímané, to jsme my sami. A čím více nasloucháme ne
unavnému žvatlání svých současníků, tím lépe poznáváme se zřejf
mostí rozhodnou, že tento současník jest týž člověk, ku kterému
mluvil sv. Pavel, apoštol národů.

Není tedy třeba, abychom počali-uvažovati o své době a vy
tvořili si její obraz v duchu, planeme li posvátnou touhu kázati lidu
našich dob sv. evangelium a nauku Církve. Nikoliv! Ba naopak
nutno jest nevyhnutelně, abychom z větší blízkosti pohlíželi na
evangelium, abychom hlouběji proniknutí byli duchem Pána na
šeho. Nescházi knězi za našich dnů obcznalost s ideami své doby,
nýbrž důvěrnost se svatými, a skrze ně a s nimi (spříznění) dů
věrnost s duchem našeho jediného Spasitele, ]ežíše Krista.

Vtisknouti v srdce odchovancům svatostánku tento božský
ráz jest naší povinností: tento ráz božský, jenž jediné bude moci
učiniti z nich kněze pro pokolení, které právě z dětství k jinošství
přechází, jenž z nich jedině učiní pravé kazatele sv. evangelia.
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Neděle Xlll. po Sv. Duchu.

BIahodatné účinky svaté zpovědí.\
>Vstaň a jdi; neboť víra tvá té uzdra
vila.< Luk. 17.

Milý zajisté byl Kristu Ježíši pohled na vděčného Samari
tána, kterýžto uzřev, že očištěn jest od malomocenství, ku Kristu
Ježíši se navrátil, padl na tvář k nohám Jeho, velebil Boha a díky
činil za milost velikou, kteréž se mu od Krista Ježíše dostalo.
Nedbal na to Samaritán, že devět soudruhův jeho, jimžto Pán
Ježíš tutéž milost prokázal, ku Kristu se nevrací, že nevelebí
z uzdravení svého Boha, nepadají na tváře své k nohám Kristovým
a nečiní díky za milost velikou. Samaritán dbá toho, žet' neslušno
po dobrodiní přijatém na dobrodince zapomínati, že neslušno od
lékaře nebeského po uzdravení zázračném se odvraceti; nebot
vděčným uznáváním dobrodiní přijatých a vroucným za ně díkem,
nových stáváme se dobrodiní hodni.

Jakož ale Pán Ježíš potěšen byl v srdci přesvatém nad Sa
maritánem vděčným, tak také zármutek naplnil srdce Jeho božské
nad nevděkem ostatních devíti. A co Pán milý v srdci Svém po—
ciťuje, to také zřejmě dosvědčuje slovy, když pravi: »Zdali jich
není deset očištěno? a kdež jest jich devět?: Takhle zármutek cítí
srdce Páně nad nevdčkem oněch devíti malomocných, kteří ani
slovem jediným povinné vděčnosti Pánu laskavému nevzdali.

Avšak Pán náš milý nejenom raduje se z toho, že alespoň
Samaritán vděčnost svou projevuje, nýbrž i také nám staví jej za
vzor, abychom za veškeré dobrodiní povinné vzdával'r díky. A nad
to radostný pro Samaritána byl výrok Kristův: »Vstaň a jdi,
nebot víra tvá tě uzdravila,.:

Inaše duše nejednou poskvrněna bývá malomocenstvim,
jakýmž jest hřích a nepravost každá. [ nám třeba lékaře, který

Rádce duchovní. 42
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by malomocenství hříchu nás pozbavil, a lékařové tito jsou ti,
ku kterým Pán deset malomocných uzdravených posílá, slovy:
»jděte a ukažte se kněžímc; neboť tito jako řádní nástupcové
svatých apoštolův jsou nejenom k tomu ustanoveni, by malomo—
cenství rozeznávali, by malomocnéjako očištěné přijímali, tito jsou
nad to ustanoveni, by i duši člověka malomocenství zbavili
a jí očistili. Neboť jim Pán zřejmě praví v osobě svatých apošto
lův: »Komu odpustíte hříchy, odpouštějí se jim, a komu zadržíte,
zadržány jsou.a jan 20, 23.

A jakož Kristus ježíš praví Samaritánu, malomocenství po
zbavenému: »Vstaň a jdi, nebot víra tvá tě uzdravilaa, tak pravi
také kněz po svaté zpovědi řádně vykonané kajicníkovi: »Vstaň
a jdi, nebot víra tvá tě uzdravila.a Chceme tedy dnes s pomocí
a přispěním Ducha Svatého uvažovati, jak radostné jest
hříšníkovi slovo kněze po svaté zpovědi: »Vstaň
&jdi, nebot víra tvá tě uzdravilax. Kéžtakéimypo každé
svaté zpovědí stejným způsobem vděčnost svou dáváme na jevo
jako Samaritán, a kéž nikdy nenáležíme do počtu devíti nevděčných.

Pojednání
Kdokoliv ve svaté zpovědi od malomocenství duchovního,

od hříchu, chce býti očištěn, ten musi tam přistupovati s pevnou
a nezvratnou věrou, že Kristus ježíš služebníkům Svým kněžím
dal moc hříchy odpouštěti. A tato víra musí býti právě tak ve
liká a pevná, jako byla víra desíti malomocných, kteřížto volaji:
»ježíši přikazateli, smiluj se nad námia Oni dobře znají, že pouze
ten, jehožto slovem všemohoucim tělo lidské učiněno, může opětně
samojediný toto tělo uzdraviti od nemoci jakékoliv. A tak i od
nemoci a malomocenství duchovního může uzdraviti pouze ten,
který dechnutím duši člověku udělil. Od hříchu tedy, od malo
mocenství duchovního, může osvoboditi samojediný Kristus ]ežíš
:! ti, jimžto Pán dal moc onu velikou slovy: —Komu odpustíte
hříchy, odpouštějí se jim, a komu je zadržíte, zadržány jsouc Tuto
moc velikou dal Pán nebeský svatým apoštolům, dal ji tolikéž
i jejich řádným nástupcům, biskupům a kněžím.

A žet skutečně jenom kněžím náleží odpouštěti hříchy, o tom
zřejmý důkaz podává slovo Páně, pronesené k malomocným. Ne—
praví Pán: Prosba vaše je vyslyšena, stalo se vám, jakož jste uvě
řili, chci, abyste byli čistí. Ne, tak Pán nepraví, nýbrž slovo jeho
svaté a neomylně zní: »jděte, ukažte se kněžími-= O uzdravení
a očištění ani jediným slovem se Pán nezmiňuje. Tut mohli ovšem
malomocní říci: Ale co nám platno, půjdeme-li ku kněžím a uká.
žeme-li se jim, jestliže Ty nás neočistíšř Neboť pokud nebudeme,
od Tebe malomocenství pozbaveni, potud neohlásí nás kněží za čisté

Tak mohli ovšem malomocní mluvití, jakož i doposud mnozí
nevěrci praví: Cože, knězi se mám vyznávati ze hříchův? Hříš—
nému člověku mám/ odhaliti i nejtajnější záhyby srdce svého?
Nerozumovali tak malomocní, nýbrž ochotně uposlechli rozkazu.
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Páně; neboť víra jejich byla pevná a veliká, a hojně víře malo—
mocných dostává se tolíkéž i odměny, označené slovy svatého
evangelia: »I stalo se, když šli, očištěni jsou.< A tak také pevné
víře hříšníkově ve svaté zpovědi dostává se hojně odměny. Neboť
jde-li dobře připraven ku svaté zpovědi a vyplňuje-li všecky částky,
kterých třeba k náležitému vykonávání svaté zpovědi, pak i hříšník
slovem kněze, služebníka Kristova, bývá očištěn. Neboť ne svou
mocí, nýbrž mocí Kristem mu danou, na místě Krista Ježíše Sa—
mého odpouští kněz hříchy, očišťuje od malomocenství duši hříšní—
kovu. —

A nad to musí hříšník ve svaté zpovědi býti pravým dí—
tětem, nesmí ničeho zatajíti, nýbrž veškery poklesky a hříchy své
i se všemi okolnostmi knězi oznámiti, po příkladu a vzoru dítěte
nevinného, kteréžto po spáchané vině nemá potud pokoje, pokud
všeho dopodrobna otci anebo matce nevypoví. A tak také i_hříšník
musí veškery rány duše své lékaři duchovnímu, knězi, oznámiti,
ničeho nesmí zatajiti, neboť by už nebyl dítětem a nedostalo by
se mu odpuštění žádoucího. Vždyť i svatý apoštol zřejmě praví:
»Vyznáme-li hříchy své, věrnýt' jest Bůh a spravedlivý, aby od
pustil nám hříchy naše a očistil nás od všeliké nepravosti.<
[. jan 1, 9

Věrnýť jest Bůh, slibuje tomu, kdo vyzná hříchy své, od
puštění. Věrnýť jest Bůh, dav moc převelikou odpouštěti totiž
hříchy aneb zadržeti svatým apoštolům a jejich řádným nástupcům,
biskupům a kněžím, slovy: Kterým odpustíte hříchy, odpouštějí se
jim. a kterým zadržíte, zadržány jsou. Ale nejenom věrný i spra—
vedlivý jest Bůh, neboť dobré odměňuje, zlé pak trestá! Měl by
tudíž liřísníka za hříchy spáchané potrestati. Avšak žaloba ona,
s jakou hříšník ve zpovědí svaté ku knězi přichází a kdež praví:
já bídný hříšník zpovídám a vyznávám se Bohu všemohoucímu,
Marii jeho důstojné Matce, všem milým svatým a vám, otče du—
chovní, na místě Božím. že jsem od své poslední zpovědi často
a mnoho hřešil, myšlením, řeči a skutky; tato žaloba pokorná
krotí hněv Boží &usmiřuje spravedlnost Boží velikou tak, že Bůh
po slovech kněžských: >>Pánnáš ]ežíš Kristus tě rozhřešiž, a já
mocí od Něho mně danou tě rozhřešuji, pokudž mohu a tobě třeba,
ode všech hříchů tvých ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého,:
nevidí už dítě hněvu v hříšníkovi, nýbrž dítě své. A tak hle i svatá
zpověď neposledním jest důvodem, že Církev katolická jest Církev
pravá, neboť v nižádné jiné Církvi není onoho příkazu zřejmého:
Nejméně jednou v roce budeš svému nařízenému knězi se zpo
vídati.

Z víry pevné, s jakou malomocní u Krista ježíše uzdravení
a očištění hledali, jako z kořene mohutného vyrůstala pevná a ne
zvratná naděje, že dojde prosba jejich vyslyšení, že přikazatel
nebeský poručí jim, co by činiti měli, aby od malomocenství mohli
býti očištěni. A proto po slově ]ežíše Krista: »jděte, ukažte se
kněžím; jdou v naději pevné, že prosba jejich dojde vyslyšení.
Co jim Pán přikazuje, to malomocní také činí.

42*
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A tak musí jednati i hříšník každý ve svaté zpovědi, chce-li,
aby uzdraven byl na duši, chce-li, aby očištěn byl od malo
mocenství hříchu. jemu také ve zpovědnici kněz uděluje nejednu
radu, nejeden rozkaz, ukazuje mu cestu, kterou by jíti měl, aby
cíle vytknutého dosáhl. A tou cestou vykázanou musí hříšník po
svaté zpovědi kráčeti. . Rozkazu kněze musí se hříšník přidržeti,
neboť. by jinak svatá zpověď nic mu neprospěla. Slabé a mdlé
nohy hříšníkovy, kteréž často před svatou zpovědí na cestě při
kázání Božích klopýtaly, snaží se kněz utvrditi tím, že odkazuje
kajicníka k modlitbě. Pravít' mu zajisté kněz ve svaté zpovědi:
Vstaň ze hříchův a nepravosti & neřesti mnohých, jimiž jsi Boha
spravedlivého urážel. Vstaň a jdi opětně cestou úzkou a branou
těsnou, kteráž vede do života věčného. A byt jsi také i někdy
poklesl nacestě této přeobtížné, nevzdávej se naděje, že modlitbou
vyprosíš sobě dostatečné milosti a pomoci od Pána, kterýžto dává
ducha dobrého prosícím jej.

Sám zajisté Kristus ježíš po svaté zpovědi volá ku hříšní
kovi kajícímu ústy kněze: Vstaň a jdi cestou, kterou Církev sv.
katolická tobě ukazuje. Vstaň a jdi, víra tvá tě uzdravila, ta víra,
kterou zachovala chot' má pravá, Církev svatá katolická, po deva
tenácte set let celou a neporušenou. Ta vira uzdravila tebe, která
skrze Církev svatou se rozšířila po širém oboru zemském. Ta víra
uzdravila tebe, která porouči, aby hříšník hříchy po křtu svatém
spáchané knězi na místě Božím zřízenému vyznával. Ta víra uzdra
vila tebe, která žádá, že k odpuštění hříchův zapotřebí zpytování
svědomí, zapotřebí zkroušenosti a lítosti, opravdového předsevzetí,
zkroušeného vyznání viny spáchané a dostiučinění.

Vstaň a jdi, víra tvá tě uzdravila, tak volá Kristus ježíš, ta
víra, která mezi všemi ostatními samojediná učí všemu, čemu jsem
já učil, která hlásá všecko, co hlásali Svatí apoštolové. Ta víra
uzdravila tebe, kterážto jediná ve mši svaté podává Otci nebe
skému dva peníze milosrdného Samaritána Krista ježíše jako vý
kupné za hříchy naše. Ta víra uzdravila tebe, v nížto biskupové
a kněží zároveň s lidem věřícím tvoří viditelné shromáždění, kteréž
uznává papeže římského za nejvyšší viditelnou hlavu, kteráž vy
znává jednostejné učení a užívá tolikéž i jednostejnýcli svátostí.

Takhle hojných milostí dostává se hříšníkovi právě kajícímu
těmi slovy: Vstaň a jdi, víra tvá tě uzdravila. Očištěn bývá na
duši od malomocenství hnusného. Přijat bývá do počtu dítek
Božích, hojné dostává se mu milosti. Pán odpouští mu všecky
hříchy a nepravosti spáchané, promíjí také a odpouští itrest
věčný, kterýž by byl musil na věčnosti trpěti. A proto neslušno,
aby hříšník zapomínal na tyto milosti mnohé a nezasloužcné, aby
za ně povinné díky nevzdával. Tím by následoval příkladu oněch
devíti malomocných, kteřížto po uzdravení zázračném nevděkem
srdce Kristovo laskavé zarmoutili, takže Pán byl přinucen volati:
»A kdež jest jich devětřx

Naopak slušno a spravedlivo, by hříšník zaslechnuv po vy—
konané svaté zpovědi slova potěchy plná: Vstaň a jdi, víra tvá
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tě uzdravila, slušno, pravím, aby následoval příkladu Samaritánova,
o němžto svaté evangelium takto praví: »Samaritán pak uzřev,
že očištěn jest, navrátil se hlasem velikým velebě Boha a padl na
tvář k nohám ]ežíšovým a díky činil.< [hříšnik poznává po svaté
zpovědi, že jest očištěn, a proto neměl by po vykonané svaté
zpovědi hned odcházeti, nýbrž mezi tím, co kněz nad ním se modlí,
má díky činiti Pánu a velebiti dobrotu a lásku Krista ]ežiše z toho,
že tak velikou moc dal lidem. A když už dosáhl hříšník žádou
cího rozhřešení, tu velmi nevděčně by jednal, kdyby ihned z chrámu
Páně se vytratil. Tu káže povinnost svatá, aby padl před oltářem,
před svatostánkem, v němžto Pán jest ukryt, na tvář svou, a aby
hlasem velikým velebil Boha.

Tak lásku Kristovu velikou opětně láskou hříšník má splá—
ceti, aby nemusil Pán zarmoucen volati: A zdali nebylo jich deset
očištěno a kdež jest jich devět? Vždyť beze vši zásluhy předchozí
z pouhé lásky a milostí neskonalé ospravedlňuje Pán hříšníka,
a proto žádá Pán Ježíš, aby hříšník, byv ve svaté zpovědi očištěn
od malomocenství duše, opětně životem svatým a zbvožným k Bohu
se navrátil, od něhož hříchem se byl odvracoval. Zádá Pán ježíš,
aby hlasem velikým z milosti udělené velebil Boha a oslavoval
milosrdenství jeho veliké, volaje ve svatém nadšení: »Oslavujte
a zvelebujte se mnou všickni Pána, protože dobrý jest a na věky
trvá milosrdenství jeho.“

Díky činiti musí hříšník kající po svaté zpovědi za soudnou
stolici svatého pokání, ve kteréžto upřímné vyznání viny spáchané
nemá v zápětí trestu zaslouženého, nýbrž milosrdenství přehojného.
Upokořiti se musi hříšník, padnouti na tvář svou a uznávati ni
cotu a nehodnost svou velikou a slitovnost Boží přehojnou. A pak
láskou a vděčností opětně dosahuje lásky u Pána Boha svého.
A ve Svátosti oltářní po vykonané svaté zpovědi vítá a objímá
a líbá syna ztraceného a opět nalezeného Kristus ]ežíš, Otec dobrý
a laskavý. Oděv nový milosti Boží drahocenné podává Pán skrze
služebníky své, kněze, hříšníkovi, oděv svatební, v němžto by
mohl jednou do počtu vyvolených a svatých fBožích přijat býti.

Obuv novou dává Pán na nohy syna marnotratného, obuv,
by statečně kráčeti mohl cestou přikázání Božích. A prsten draho—
cenný, důkaz lásky nebeské a hodův právě nebeských chystá Pán
hříšníkovi ve Svátosti oltářní. A za všecky tyto milosti přehojné
nežádá Pán od hříšníka nic jiného, jedině víru tak pevnou, jako
byla víra desíti mužův malomocných. Nic nežádá Pán kromě na
děje pevné, sjakouž hříšník má přistoupiti ku zpovědnici v pevném
přesvědčení, že může Pán jemu odpustiti vinu spáchanou. A čehož
nejvíce třeba, lásku upřímnou spojenou s vděčností opravdovou,
aby srdce Kristovo přesvaté touto vděčností právě tak bylo ob
radováno, jako bylo vděčností Samaritánovou, který za dobrodiní
prokázané padl na tvář svou, díky činil a hlasem velikým velebil
Pána. A pak řekne Pán ]ežíš ústy sluhy Svého kněze po vykonané
svaté zpovědi potěšné slovo: oVstaň a jdi, nebot víra tvá tebe
uzdravila.a Amen. Fr: Klíma,farář v Křepicich.
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Svátek svatých andělů strážných.
(Neděle XIV. po Sv. Duchu.)

Dobrodíní andělů strážných.
»Aj já pošlu anděla svého, kterýž by
šel před tebou !( lI. Mojž. 23, 20.

Dovídáme se z Písma sv., jaká dobrodiní prokázal Hospodin
Tobiášovi v zajetí assyrském. Poslal mu svého anděla, který ta
kořka v největší bídě přispěl na pomoc věrnému služebniku Bo
žímu. Přinesl peníze půjčené, chránil syna jeho na nebezpečné
cestě, vrátil zrak slepému, dceru Raguelovu, nevěstu mladého To
biáše, zbavil zlého ducha a radostí naplnil všechen dům. A tako
vého přítele, milí křesťané, posílá Hospodin jednomu každému
z nás. Každý člověk má svého anděla strážného. Hned při naro
zení dítěte volá dobrotivý Otec nebeský k němu: >Ajjá pošlu an
děla svého...x 0, by člověk znal cenu toho vzácného přítele, který
jej neustále obletuje, neustále kroky jeho sleduje! 0, by vděčností
se aspoň jemu odměnil za nevýslovnou jeho péči! Snad takovou
vděčností bude proniknuto naše srdce, připomeneme-li sobě, jaká
dobrodiní prokazují nám andělé strážní. Slyšme!

Pojednání.

a) Andělé strážní nejprve proto jsou ustano
veni od Hospodina, aby nám pomáhali v potřebách
časných.

Věru nejeden poučný příklad dává o tom jasné svědectví.
Vezmi Písmo svaté, vezmi tradici, ba poslyš mínění všech pravo,—
věřících křesťanů, dovíš se, že anděl strážný pečuje o tebe na
všech cestách tvých, abys snad o kámen neurazil nohou svých.
Matka odporoučí dítko své nebeskému strážci, člověk volá jej na
pomoc, kdykoli mu hrozí nebezpečí, — & přihodily se mnohé,
úplně dokázané události, jichž nelze vysvětliti, leč řekneme-li:
Anděl strážný zde působil, pomáhal.

Pohled na malérobátko! Casto stačí, abyjen ostřejší zavanul
vítr, a dítko umírá. A hle, přihodilo se, že dítě bylo dlouhý čas
o samotě, upadlo se značné výše, ——a neublížilo si. Proč? Za
jisté dobrý jeho přítel, “andělstrážný, konal dobře svou povinnost.
A přiznejme se sami, jak často nebezpečná, kluzká byla naše
cesta a plna úrazu! Kdo nás upozornil, kdo nás opatroval, že
jsme šli jistě, že se nám nic nestalo? Denně hrozí na sta zbraní
našemu zdraví, našemu životu. Ať konáme cokoli, at“ cestujeme
na kterékoli místo, nikdy ncmůžemesjistotou říci, že zdrávi skon
číme, že se bez úrazu vrátíme. Stalo se často, že jediný chybný
krok byl pro člověka nešťastným pro celý život, že neočekávaná
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událost byla mu osudnou až do smrti. A pomysleme na své za
městnání na poli, doma, v hospodářství, při stavbě, v továrnách!
Ani největší opatrnost nestačí, aby byl člověk úplně bezpečen.
[ při největší opatrnosti jest třeba, aby vyšší nějaká bytost nad
námi bděla, nás chránila. 0, by každý denně, prve než se pustí
v boj života, zvolal: »Anděle Boží, strážce můjh Pak by mohl
bezpečně očekávati, že o jeho život dobře jest postaráno, že
Hospodin poslal Svého anděla, aby šel před ním.

Nikdo ať neříká, jako se toho odvážil kdysi švýcarský refor
mator Kalvín, že ochrana andělská jest zbytečná. Chce-li Bůh
o nás pečovati, může prý tak učiniti Sám; vždyt' jest všudy pří
tomen, vševědoucí a všemohoucí. Proto nač andělů? Což by
ochrana Boží sama o sobě byla nedostatečná? —- Na to odpovi
dáme krátce s Církvi sv.: Bůh užívá andělů při ochraně lidské,
nikoli jakoby jich naprosto potřeboval, ale aby Svou lásku, do
brotu a moudrost tím více světu ukázal. jestliže některý otec
učený vezme svému synu vychovatele, není tím dokázáno, že by
snad sám neuměl dítěte svého dostatečně vycvičiti, nýbrž ukazuje
jen, že z lásky a moudrosti chce se o své dítě co nejvíce stal-ati.
Tak i Bůh, ač Sám by mohl o pozemské Své děti se starati, po
sílá k nim přece Své zástupce, anděly strážné, poněvadž tím ještě
více přichází na jevo jeho nekonečná prozřetelnost a moudrost.
A potom, jak bychom se mohli odvážiti s Kalvínem proti svaté
víře mudrovati, když tak často a zřetelně Písmo sv. poučuje, že
Bůh skutečně používá andělů strážných jako nástrojů Své prozře—
telnosti, aby nás od zlého chránil. Považuji za zbytečné, bych
opakoval všecka místa ve sv. Písmě, poněvadž jich jest řada ne
konečná. Jen k tomu mám tebe, nábožný křesťane, abys přečetl
si o zapuzené služebníci Abrahamovč, Agar, kterak ji chránil
anděl na poušti, o Danielovi v jámě lvové, o mládencích v peci
ohnivé, o Kristu na poušti, o sv. Petru v okovech. Ano, místa
jsou tak četná, že uznáš, že andělé strážní pomáhají nám v po
zemských potřebách. — Dosud měl jsem na mysli jen potřeby
tělesné.

b) Promluvme ještě o potřebách duchovních.
Anděl strážný chrání nás proti útokům zlého ducha, dává

nám dobrá vnuknutí, napomíná, 'ba často i trestá nás a takto
z dětí nezdárných chce učiniti dítky Bohu oddané. Spolu jest
přímluvčím naším u trůnu Božího. S námi se modlí, naše mo
dlitby takořka nosí k trůnu nebeskému. prose o milost & smilo
vání. ——Ba,dobrý anděl neopouští člověka ani tehdy, když vše již
nad ním zoufalo. I když člověk hřeší, zapomíná na svého Tvůrce,
když stává se z něho rouhač a nevěrec, zůstává u něho šlechetný
přítel, pláče nad ním a používá každého okamžiku, aby nešťast
níka napravil a na spasitelnou cestu přivedl. Nejlepší jeho služba
ukazuje se zejména v posledním okamžiku. Když pekelné moc
nosti spojily se s tělesnými útrapami v jeden šik, aby naplnily
srdce úzkostí a zoufalostí a konečně odloučilyje nadobro od Pána
Boha, tu anděl strážný spolu s Matkou Boží nejvíce se stará o



—664—

duši ubohou. jen tehdy opouští dobrý strážce svého svěřence,
když zemřel v nemilosti Boží. Do pekla ho arci nemůže provázeti,
tam není pro něj místa. ——Za to neopouští duše, odloučivší se
v milosti posvěcující od schránky tělesné. ]e-li úplně zproštěna
trestů, unáší ji do radostí nebeských, aby se s ní radoval, ——je-li
odsouzena k útrapám očistcovým, i tam ji provází, tamji navště—
vuje, těší, povzbuzuje, za ni oroduje a touží po okamžiku, aby co
nejdříve očištěnou provodil k branám nebeským... _

Taková jest víra v Církvi svaté. A zajisté její kořen neníjen
tak postaven na mělké půdě. »Aj já pošlu anděla svého, kterýž.
by šel před tebou a ostříhal na cestě, a uvedl tě na místo, které
jsem připravil tobě.: Tak praví Hospodin. Místo zajisté, jež nám
Otec nebeský připravil, jest blaženost nebeská. Cesta pak k to—
muto vznešenému cíli vede milostí Boží a bohumilými skutky.
Na této cestě tedy má nás vésti náš anděl strážný. ——Kristus
Pán vypravuje, že chudý Lazar byl nesen po smrti od andělů do
lůna Abrahamova; o boháči pak praví, že pohřben byl v pekle,
nikoli od andělů, . . . poněvadž zajisté andělé jej při smrti opustili.
Proto také Církev pěje při pohřbu katdlického křesťana: »Po
spěšte, andělové Boží, a přijměte duši jeholc

* *
*

Moji drazí! Tak prokazují nám andělé strážní mnohá dobro
diní jak v potřebách časných, tak v potřebách duševních. A my,
rozjímajíce o svém životě, zda se nezastavíme v myšlenkách při
mnohé události, říkajíce: »Také mně anděl Boží mnoho prokázal
dobrodiní. jako dítko mne chránil, jako jinocha provázel, vždy
při mně byl! Ano, zmnoha nebezpečí mě zachránil, mnohdy mon
duši vysvobodil. Nejsem mu povinen vděčností.> O, bych miloval
vždy šlechetného dobrodince, a poslouchaje Pána Boha, kéž bych
mu vždy činil radost, zejména v posledním okamžiku kéž bych
s ním šťastně bojoval a zvítězil, aby má duše jeho odměnou byla
před Tvůrcem všehomíra.: —- Amen.

Boh. Tomíček, kaplan v Roztokách.

Narození Panny Marie.
María matka božské milostí.

»Narození tvé, panenská Rodičko Boží,
zvěstovalo radost všemu světu.:

Slova Církve Mat. resp. 6.

Nejmilejší! Mudřec starozákonní Kaz. 7, 2. praví, že lepší“
jest den smrti, než den narození. Není-li to rčení podivné, pravdě
nepodobné? Nesvědčí—lizkušenost, že všickni l_idézdravých smyslů
raději žádají sobě žíti než umříti? A přece jest pravda, že lepší
jest den smrti, než den narození. Co medle čeká clověka přichá—
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zejícího na tento svět? Nic jiného než utrpení. S pláčem přichází
člověk na tento svět, slzami smáčí svůj chléb vezdejší, vzdechy
a trudy provázejí jej na všech cestách života. Teprve smrt vy
svobodí člověka ode všeho zlého; těm, kdož Boha upřímně
milují, jest smrt dobrým andělem, kterýžjim proměňuje prudkost
hořícího ohně ve větérek z rosy vanoucí. jestit tedy úplně pravdivé
slovo starozákonního mudrce, že lepší jest den smrti, než den
narození.

To platí, milí křesťané, o všech lidech, ale neplatí to o blaho
slavené Matce našeho Spasitele. Den jejího narození byl rovněž
tak radostný jako den jejího skonání. Musilať sice trpěti na světě
i blahoslavená Matka Páně, a utrpení její vzalo konec teprv od—
chodem jeiím do nebe; ale svět v den jejího narození se radoval,
jak svědčí Církev svatá, prozpěvujíc v dnešních hodinkách: »Na—
rození tvé, panenská Rodíčko Boží, zvěstovalo radost všemu
světu.< Ze tomu tak, ukáže vám zevrubně dnešní má řeč, jednající
otom, žeblahoslavená Panna Mariajest matka božské
milosti. '

Věnujtež nábožnou pozornost mé řeči, kterouž konám
k oslavě dnešního sv. narození.

Pojednání.
Maria jest matka božské milosti. Tak ji nazývá

Církev sv. v litanií loretánské. V jakém asi smyslu? V tom
smyslu, že:

1. jest Matkou našeho Pána a Spasitele Ježíše
Krista.

2. že vymáhá svým ctitelům milost u Boha.
1. Maria jest Matkou našeho Pána a Spasitele

ježíše Krista. A to, milí křesťané, jest pro nás, hříšné syny
Adamovy, svrchovaná božská milost. Ci není tomu tak? Hle,
anděl Gabriel pozdravuje blahoslavenou Pannu jakožto milosti
plnou, a když se byla zarmoutila nad řečí jeho, těší ji, řka:
„Neboj se, Maria! neb jsi nalezla milost u Boha. Aj, počneš
v životě a porodíš syna, a nazveš jméno jeho ježíš. Tent' bude
veliký a Syn Nejvyššího slouti bude, a dát jemu Pán Bůh stolici
Davida, otce jeho, a kralovati bude v domě ]akubově na věky,
a království jeho nebude konce.<4 Luk. 1, 30—33. Ze tedy blaho—
slavená Panna Maria počala a porodila Toho, jenž jest Bůh
a člověk v jedné, a to božské osobě, a jenž jest jakožto vtělený
Syn Boží Vykupitelem člověčenstva, to byla božská milost pro
Matku Boží a jest božská milost i pro nás, vyhnané syny Evy,
lkající a plačící v tomto slzavém údolí.

Sv. apoštol Pavel píše: »Ukázala se zajisté milost Boží spasi—
telná všechněm lidem.: A co míní touto milostí Boží, vysvětlují
další slova jeho, že ježíš Kristus »dal sebe samého za nás, aby



nás vykoupil od všeliké nepravostim Tit. 2, 11, 14. Ano, že
nám seslal Bůh Spasitele, to jest svrchovaný důkaz lásky jeho,
to jest největší božská milost. A této božské milostí dostalo se
nám skrze blahoslavenou Matku Páně, jak svědčí sv. Petr Zlato
řečný, řka: >>\*lilost,kterouž přinesl anděl, obdržela Panna, aby
zjednala spasení národům.: Reč 143. Když tedy Spasitel jest
největší božská milost, a Maria Panna Spasitele světa porodila,
tut' patrno, že právem se nazývá matka božské milosti.

]e-li tomu tak, jest pochopitelno, proč Církev svatá, opěvujíc
dnes narození panenské Rodičky Boží, dokládá: »Nebo z Tebe
vyslo slunce spravedlnosti, Kristus Pán Bůh náš, kterýž zmařiv
kletbu _dal nám požehnání a podstoupiv smrt daroval nám život
věčný.<

Rozvažte, nejmilejší, tato slova Církve svaté, Kristus jest
slunce spravedlnosti. Představte si krajinu na severní točně země
koule. Proč pak se halí všecka ta krajina v ustavičnou tmu, proč
jest pokryta věčným sněhem a ledem, proč tam nic neroste, proč
tam nedýchá skoro žádný živý tvor? Aj, proto utuchl v krajích
na severní točnč všecken téměř život, že tam nemohou pronik—
nouti jak náleží paprskové sluneční. Zcela jinak bývá v krajinách,
kam paprskové sluneční skoro celý rok kolmo dopadají; tam
skoro ve dne v noci jasno, tam čilý ruch a život, tam hojnost
rostlinstva i živočišstva, tam mezi lidmi radost a veselí. Podobně
jest v duchovním životě člověčenstva. Dokud bylo člověčenstvo
sobě samému ponecháno, bylo ve tmách bludu, v ledovém objetí
hříchu, stiženo kletbou Boží, vydáno ve smrt věčnou. Přišel však
Spasitel, rozžehl světlo pravdy, roznítil plamen lásky Boží, zmařil
kletbu a dal nám požehnání. zvítězil nad smrtí a daroval nám
život věčný. Jako jest slunce zdr0jem života časného a pozemského,
tak jest Kristus pramenem života duchovního & věčného, života
ctnostného & spravedlivého. A proto vším právem sluje Kristus,
Pán Bůh náš, slunce spravedlnosti. Tímto pak slovem vyjádřila
Církev sv. nejlépe, žet není větší božské milosti nad tu, že nám
poslal Bůh Syna Svého narozeného z Panny.

Chápete již, bratří, proč Maria Panna nazvána jest matkou
božské milosti? To jest, jakoby se řeklo: Maria jest Matkou Spa—
sitele, jenž jest svrchovaným důkazem milosti a lásky Boží k nám
hříšným lidem.

2. Avšak ještě v jiném smyslu jest blahoslavená Panna
Mariamatka božskémilosti; vymáhát' svým ctitelům milost
u Boha.

Milujeť blahoslavená Panna netoliko jednorozeného Syna
svého, nýbrž i nás, kteříž jsme vykoupení krví Jeho. Protož jest
snažnou žádostí její, by všickni ctitelé její účastni byli ovoce
vykoupení Kristova, by došli odpuštění hříchů, smíření s Bohem,
ospravedlnění, milosti Boží. I kdož by pochyboval, že k tomu
jedinému cíli směřují všecky prosby, které přednáší za nás před
trůnem milosrdenství Božího v nebesích.>
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Že tomu tak, dosvědčují vlastní slova její. Pravít' v knize
Přísloví 8, 35.: »Kdo mne nalezne, nalezne život a dojde spasení
od Hospodinam jaký to míní život? Zajisté život duše. A co jest
životem duše? Co ji živí k životu věčnému? Nic jiného než milost
Boží. ——A v jiném sv. čtení Sir. 24, 24. praví Rodička Boží:
»já jsem matka krásného milování.: Slyšíte, křesťané? Krásného
milování! Ona plodí v srdcích lidských krásné milování, čistou
lásku k.Bohu a Spasiteli světa. Není možno, bys miloval Boha
a Toho, jehož On na svět poslal, Krista ježíše, leč miluješ prvc
jeho nejsv. Rodičku a utíkáš se pod plášť mocnéjejí přímluvy.
Svědčít' i sv. Cyrill Alexandrinský: »Skrze tebe, Maria, národové
přicházejí ku pokání, skrze tebe lidé do nebe bývaji povoláni.<<
Homil. contra Nestor. A poněvadž ani ku pokání ani do nebe
nemohou přijíti lidé bez milosti Boží, jest patrno, že blahoslavená
Panna vymáhá svým ctitelům milost u Boha.

To se ukázalo v životě sv. Kateřiny, panny a mučennice,
jak dotvrzuje starověká pověst. Prohlásila tato sv. panna, že ne
podá své ruky, leč ženichu nejmoudřejšímu, nejšlechetnějšímu.
nejsšičnějšímu a nejbohatšímu. I setkala se jednoho dne 5 pou—
stevníkem, kterýž jí dal krásný obrázek Rodičky Boží držící na
loktech ježíška a řekl: »IIle, 'l'ent' nejmoudřejší, nejšlechetnčjší,
nejsličnější a nejbohatší; ale chceš-li získati jeho lásku, vzývej
prve jeho Matku—= Sv. Kateřina uposlechla a vzývala s velikou
vroucností Rodičku Boží a dosáhla té milosti, že uvěřila v jcžiše
Krista a ,stala se křcst'ankou a podstoupila srdnatě smrt mučen
nickou. Sv Panna vymohla jí milost u Boha.

V měsíci lednu r. 1842 přišel do Říma Alfons Ratisbonne.
mladý učenec z rodu židovského, veliký rouhač a tupič víry
katolické. Prohlíželt' i on památnosti věčného města, ale neminul
ani jednoho předmětu zbožné úcty bez posměchu. [vstoupil
v poslední den svého pobytu v Rímě do chrámu sv. Ondřeje
se svým společníkem, kterýž byl katolík. Tento odešel do sa
kristie, maje tam jakési jednání s knězem, Alfons však zůstal
u dveří. Po chvíli navrátil se společník, hledá Alfonsa, ale nemůže
ho hned nalézti. Teprv v druhé kapli ode dveří klečí „nějakýmuž,
podobný od zadu Alfonsovi. [ volá na něj, klepá na rameno;
ale klečící jest jako u vytržení, vzdychá, pláče a vstana žádá sobě.
aby byl pokřtěn. Společník vede ho ku knězi, a Alfons vyznává,
že, jakmile vešel do kaple Marianske, vše splynulo ve světlo,
a v tom světle že se zjevila Rodička Boží a oběma rukama mu
pokynula, aby poklekl. On že učinil tak a chce být křesťanem.
Zádost jeho brzy se vyplnila. Alfons Ratisbonne, nevěrec &rouhač,
stal se věřícím křesťanem, a to působením Matky Boží. Matka
Boží vymohla mu milost u Boha.

A tak, bratří nejmilejší, vymáhá Rodička Boží všem lidem
tu milost, aby se obrátili k Bohu a nalezli spasení ve víře kře
sťansko-katolické. Ba co více! Sv. Panna působí, že touha po
Bohu v srdci našem roste, že láska Boží v útrobách našich vždy
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více se rozlévá, že se rozhojňuje v našem nitru milost Boží. Tak
se vyplňují její vlastní slova: »Kdo mne jedí, ještě lačněti budou,
a kdo mne pijí, ještě žízniti budou.a Sir. 24, 29. Ano, jako ten,
kdo okusil jednou výborného pokrmu a nápoje, tím více po něm
baží, tak i ten, kdo pocítil lásku k Matce Boží, pociťuje lásku
vyšší, lásku k Bohu Samému. A poněvadž blahoslavená Panna
Maria plodí v srdcích lidských lásku aneb milost Boží, nazývá se
vším právem matkou božské milosti.

* $
4..

Milí křesťané! Porozuměli jste, jak náleží, proč blahoslavená
Panna Maria nazývá se matkou božské milosti? Myslím. že jsem
vám to vyložil s dostatek. Ten čestný název Rodičky Boží za
kládá se na dvojí pravdě. Blahoslavená Panna Maria zprostředkovala
největší milost, jíž se dostalo od Boha nám hříšným tvorům,
jelikož počala a porodila Spasitele světa. Nyní pak jest prostředníci
naší u Boha, přimlouvajíc se za nás, abychom milosti Boží nabyli..
v ní prospívali a až do konce setrvali.

jak veliká to pro nás útěcha, že se narodila dnes matka
božské milosti! Nyní víme co máme činiti, jestliže naše nitro.
chladné, ledové, kamenné, takže necítíme žádné lítosti nad hříchy
spáchanými, žádné opravdové vůle život svůj napravití, žádné
touhy sebe zdokonalití, žádné radosti z Boha, z pobožnosti,
z dobrých skutků. .V takovém stavu duchovní víažnosti a zma—
látnělosti uchopme se růžence aneb podobné pobožnosti, vzývejme
nejsv. Pannu, &srdce _našeroznítí se plamenem lásky Boží. Zkusme
to a budeme se blahoslaviti. Ovšem nejvíce se zavděčíme Matce
Páně, smíříme-li se s Bohem ve svátosti pokání a spojíme-li se
s Kristem Pánem v nejsv. Svátosti oltářní. Kterou milost mohla
by nám odepříti milostiplná Matka, když hostíme ve svém srdci
Toho, jenž přebýval v stánku jejím? A jak sladká čeká nás od
plata, přijmeme-li sv. svátosti v den jejího jména, příští neděli!
Budemet účastni iplnomocných odpustků; dojdeme odpuštění
všech časných pokut, které bychom měli trpěti za hříchy své
pokáním shlazené bud' zde na zemi buď v očistci. Není-li to
nejlepší příprava k smrti? Není-li smrt takto připravená každému
žádoucí? Zpívejmež tedy dnes se srdcem pobožným:

»Blahoslavená Panno,
Matko Milosti!
nedej v hříších umříti
bez lítostií“ Amen.

Klement Ma.-krab.
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Svátek Jména Panny Marie.
(Neděle XV. po Sv Duchu)

María uzdravení nemocných.
»Maria, uzdravení nemocných. oroduj
za nás.: Lit. Loret.

Od té doby, co první rodičové blažený ztratili ráj, vloženo
jest těžké jho na syny Adamovy; neboť od té doby sužují nás
bídy a trampoty, doléhají na nás bolesti a nemoci.

» lověk narozený z ženy, krátký živ jsa čas, naplněn bývá
mnohými bědami,c naříkal trpělivý Job a pravdu děl; nebot“každý
z nás zakouší pravdivosti slov těch. Od kolébky vítá nás bolest,
v bolestech zrozeni jsme, a bolesti provázejí nás po celý život. Tu
neduhem trápen v květu mladosti běduje jinoch, tamo v chura
vosti krásná leta tráví muž, tohoto po celý život neduh svírá,
jinému tělo chřadnoucí a zmrzačelé jest obtížno. Kalich hořký
dostal se člověku za podíl po pádu našich prvních rodičů, a řídké
růže radosti pichlavými bývají posety trny. Dobře víte, nejmilejší,
co tu bědování a nářku, co pláče a kvílení, když hejna nemocí
na nás přikvačí. —

Pravý křesťan snáší odevzdaně neduhy své v trpělivostijako
Tobiáš, velebí s Jobem Otce nebeského, jenž sesílá nemoci, aby
nás zkoušel a ve ctnosti utvrzoval. Než bolest, slabost, neduživost,
péče o dítky a domácí i touha po uzdravení naplňují žalostí duši
nemocného.

Ký div, že si každý přeje ulehčení, že se snaží zmírniti bo
lesti. Ký div. že se shání po moudrém lékaři, který by ulehčení
zjednal, že se ohlíží po příteli, jenž by potešil, anebo nemocnému
posloužil..>

Avšak ani takovéto pomoci lidské, ba ani soucitu nebývá
každému dopřáno. Přemnozí o samotě hořké slzy prolévají, a žádná
Veronika soucitná jich nestírá, přemnozípozdvihují rukou, ažádný
věrný ]onathas nespěchá na prsa rozbolněná, mnozí potřebují oše
tření, ale žádný Samaritán neobvazuje ran jejich.

Rcete, ke komu se mají utéci, u koho pomoci hledativbolu
a své opuštěnosti? ——Aj, což není balsámu v Galaad, což tam
není lékaře? —

jest, rozmilí v Kristu! jest oliva v širém poli, která vonný
balsám vydává. Víra křesťanská ukazuje nám přítelkyni — než
co dím, více než přítelkyni — ukazuje nám lékaře, který nebera
ohled na stav či důstojnost, všecky bolesti léčí a hojí. A kdo jest
tím a tak mocným lékařem? O blažené, přesladké jméno! Jest to
mocná, milostivá Panna Maria, již Církev svatá nazývá uzdravením
nemocných, kteráž u Syna svého nám pomoci vyprosí, kterýž
uzdravoval nemocné a ještě je uzdravuje, kdykoliv se Panna Maria
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za ně přimlouvá. Tím hojí všecky neduhy, odvrací všecky nemoci,
jestliže to ku spáse duší našich prOSpívá; vždyť sluje uzdravení
nemocných. A to bude předmětem našeho rozjímání.

Pojednání.

Ve Starém Zákoně čteme, že neoslyšel Hospodin prosby
bohabojných lidi, ale že laskavě odvrátil mnohé bídy, nehody,
nemoci a jiné strasti na přímluvu jejich. Tak neoslyšel Bůh Abra
hama prosícího za krále Abimelecha, neoslyšel Mojžíše, kdykoliv
se přimlouval za lid Israelský, neoslyšel ho, když prosil za sestru
malomocnou a očistil ji. Neoslyšel josue prosíciho, a slunce zů
stalo státi nad Gabaonem a měsíc nevycházel nad údolím Ajalon.
Modlil se Eliáš a syn vdovy Sareptské vzkříšen a uzdraven; modlil
se Eliseus a učennici jeho od- smrti jsou zachráněni.

A podobně čteme v Zákoně Novém, kterak svatí apoštolové
ve jménu Pána Ježíše nemoci všeliké uzdravovali, ano i stín jejich
neduhy zaháněl.

Ejhle, tak mnoho může modlitba spravedlivých, tak mocná
byla a jest přímluva svatých u Boha.

Než co jest Abraham, Mojžíš, ]osue proti té, jež sluje krá
lovnou patriarchů? Což jest Eliáš a Eliseus proti té, kteráž jest
královnou proroků? Což veškery sbory svatých, kteráž jest krá
lovnou apoštolův a všech svatých? Jestliže Bůh tyto vyslyšel, čím
více vyslyší přímluvu Panny Marie prosící za nás, za křesťany,
jichž jest Matkou milostnou? —-—jako každá matka nejvíce dbá
o dítko churavé, právě tak i Maria Panna neopouští nás volají
cích s Církví svatou: »Maria, uzdravení nemocných, oroduj za
náslc A ten, jenž jí na zemi neodepřel žádné prosby, jenž () ni
pečoval ještě na kříži, ten, jenž k nám volá: »Začkoliv prositi
budete ve jménu mém, dá vám Otec, prosteaobdržítew ten pře
laskavý Syn neodepře ničeho Matce Své; vždyť prosí Syna, prosí
dítě své. Proto důvěrně volá Církev svatá: »Uzdravení nemocných,
oroduj za nás“! Imy, ctitelé Marianští volejmek Marii Panněvnc—
mocech, a ona nás neoslyší.

Pravdu slov těchto potvrzují téměř všickni chvalořečníci
Marianští.

»Lékárna Pána Krista, lékaře našeho, jest Maria,: praví Ri—
chard a s. Laurentio. Svatý Petr Damianský uvádí takto mluvící
Pannu Marii: »Já strojím léky nemocným, ját' pramen hojný uzdra—
vení, já lék proti nemocem. Zdaž nepřinesla Maria lék celému
světu? Onat' pramen, který zhojil celý svět.: Podobně mluví svatý
Bernard, a opět jiný učitel se takto 0 Panně Marii zmiňuje: »Není
žádného po Spasiteli, jenž by byl takové blaho světu přinesl, jako
Maria, která umdleným dává síly, nemocným zdraví, slepým zrak,
bojujícím vonné masti.<

Nuže, co dokazují jiného svatí Otcové těmito výroky, leč že.
Maria jest uzdravení nemocných?
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\ A učení Církve, výroky svatých Otců stvrzuje dějepis. stvra
zují nesčetní a nezvratní příkladové, ano každodenní zkušenost.
Které knihy by obsáhly všecky neduhy, jež zhojila přímluva nebes
královny!

jen některé uvedu. Známo vám ve vlasti naší všem, kterak
v městečku Nepomuku na přímluvu Rodičky Boží ozdravil ná
božným rodičům synáček, jenž jest chloubou naší vlasti, jenž se
stal mužem velikým, ctitelem horlivým Panny Marie a mučen—
níkem Božím, totiž sv. Jan Nepomucký. „

V 16. století žila ve městě Otisippě ve Spanělích dívka, která
od devátého roku byla chromou. Všecko umění lékařské bylo
marné. Tu umínila si zbožná dívenka vzývati Pannu Marii. Idala
se donésti do kaple karmelitánskě Panny Marie, kde se vroucně
modlila. Sotva že vykonala svou pobožnost, již vstává, chodí, jest
úplně zdráva, ku podivu všech přítomných. A když druhého dne
slavný průvod na poděkování tohoto uzdravení byl konán, krá
čela dívka snadno v řadách družiček, jsouc živým důkazem, že
Maria jest uzdravení nemocných.

Nábožný kněz, Ludvík z Granady, jenž zázrak ten viděl,
praví: »A kdyby to byl pohan viděl, byl by musil volati: Maria
jest uzdravení nemocných.<

Zvěčnělý, slavný sv. Otec Pius IX. byl v mládí svém stižen
těžkou chorobou. [ putoval do Lorety, kdež zvoliv stav duchovní,
zasvětil se Panně Marii, a od té doby zproštěn byl choroby své.
A komu neznámo, že sv. Vojtěch, sv. ]an Damascenský, sv. Ber
nard, sv. Mikuláš Tolentinský, sv. Filip Neri, sv. Stanislav
Kostka aj blahoslavenou Pannu velebili jakožto uzdravení ne—
mocných?

Marně se namáháš uštěpačností nekatolíkův vyvrátiti důkazy
takové. Nadarmo se snažíš nevěrou netečných a zpustlých ka-
tolíků zastíniti slávu Panny Marie a vyvrátiti důvěru naší k ní,
již velebíme jako uzdravení nemocných.

Nechť putují ti a tací po celém oboru světa křesťanského,
sčítají všecky chrámy, kaple, oltáře, sochy od vděčných křesťanů
Panně Marii věnované, ty důkazy nezvratné, že v nich nemocní
na přímluvu Panny Marie šťastně nabyli v nemocech a neduzích
zdraví žádoucího. Za dob našich zbudován takový světový pomník
ve Francii v Lourdech, kdež před tisíci svědky křesťanů, ba ijino
věrců z celého světa, na “místě tom před očima všech podnes
ději se uzdravení zázračná na přímluvu Panny Marie. Znáte snad
všickni ty krásné sochy a obrazy Panny Marie Lourdské, četli
a slyšeli jste snad všickni, neb většina vás o celé události v Lour—
dech. Kdo by toho neznal, ať si vezme knihu tu a čte ku svému
povzbuzení a potěšení.

Slyšeli jste dojista též o slavném chrámu Loretánském
v Italii, tolikerými zázraky proslaveném. Slyšeli, a snad mnozí
z vás navštívili slavný chrám v Marie Celli, v němž jest socha
zázračná, kterou klášterník sv. Lambertský sobě přinesl do osa
mělé pouště. Tehda trápila těžká nemoc markraběte moravského.
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Jindřicha, že žádný lék lidský pomoci mu nemohl. Tu se utekl
jindřich ku prostředku nebeskému, zaslíbiv se Panně Marii. Izjevil
se mu svatý Václav, uzdravil ho, ale nařídil, aby se blahoslavené
Panně odměnil. Markrabě vyhledal sochu její a vystavěl nádherný
chrám dobrotivé a zázračné Panně Marii. A chrám ten hlásá
denně s věže své: »Maria jest uzdravení nemocných.c

Tažme se těch, kdož na všeliká mista poutnická putovali,
tak na sv. Horu, do Klatov, Skočic, Kájova, Podsrpu & jinam,
tažte se, co tam viděli? A odpovědí vám: Nesčetná znamenívděč.
nosti: rytiny, nápisy, dary, oběti voskové, berly odložené, jež tam
šťastně, ano zázračně uzdravení věnovali. Nezdá—lise tu člověku,
jako by ze všech těch věnovaných věcí, známek vděčných cti
telů Rodičky Boží, ozýval se hlas: »Viz duše křesťanská! Maria
jest uzdravení nemocných.:
_ Jsou lidé za dob našich, kteří se honosí svou nevěrou, říka
jíce, že nevěří v zázraky. A jiní opět mudrují: Nyníjiž se nedějí
zázraky. Nuže, učiň si, nevěrčc, výlet do Lourd, a budeš-li toho
hoden, snad při prvém procesí až z Anglie, Ameriky, neb odkud
koliv, snad na své oči uzříš uzdravení Zázračné na přímluvu
Panny Marie.

Toho nepopřou i nejzarytější bezbožci a nevěrci, a také ne
mohou, že nejeden, ale na sta zázračných uzdravení se událo na
místě tom v celém světě již známém, a proto velebeném. Nuže,
ctitelé Marianští, co dokazuje, co hlásá i místo toto světu celému,
srdci věřícímu, jakož i nevěrci? Což jiného, než že Maria jest
uzdravení nemocných. A v pravdě dobře pěje lid křesťanský
v písni Mariánské: ,

»O Maria, moje žádost,
mé celé potěšení,
ty jsi mého srdce radost
ve všem mém zarmoucení;
ty jsi síla všech zemdlených,
ty jsi strápených rada. -»—
Tys pomoc všech opuštěných.
Kdo tě o pomoc žádá,
žádný _nebývá oslyšen.:

Anebo tomu tak není? Smýšlíš—litak, že to vše klam a má—
mení, nevděčným jsi, křesťana, neuznalým ku Matičce naší, Marii.
Kéž tebe minou dnové, v nichž budeš volati a prositi: »Matko,
pomo'zl Maria, vyslyší avšak pro nevděčnost svou ——než, ne!
žádný pravý křesťan tak nesmýšlí, věřítě, doufá, modlí seavzývá
Pannu Marii důvěrně, a ——bývá vyslyšen.

Všickni zde dnes přítomní sami dosvědčte & rcete, zdali jste
nenalezli útěchy, nedošli pomoci, neobdrželi posily v bědách, stra
stech a nemocech? Začasté, když jste si ani nepomyslili, seslala
Panna Maria pomoc & chránila vás. jak mnozí znás mohou volati
se žalmistou Páně: »Vypravovati budu jméno tvé bratřím, upro
střed shromáždění chváliti budu tebee !



—6'73—

Znátě srdce každé matky předobře, u koho že hledalo po
moci, když dítky její trápila nemoc zlá. Vědí synové a dcery
křesťanští. ke komu že se utíkali, když rodičové na lůžku bolestí
sténali. Vyznejte, že to byla Maria, uzdravení nemocných.

Než namítá kdos, že se tak vždy nestalo. Dobře, ale uvaž,
duše křesťanská, že Maria Panna neni otrokyní, ale laskavou
matkou! '

]cstliže jsme byli oslyšeni, dojista to jen ku našemu aneb
našich přátel blahu sloužilo, jestliže Hospodin nemocí nás zkoušel
ancb vc Své nesmírné moudrosti do stanů nebeských je přijal.
Tu pomni. Tvá svatá. vůle se stala, ó Pane! A proto nehořekuj,
žalost- tvá se obrátí v radost.

Maria Panna nám vždy pomáhá, kdykoliv to ku spáse duší
prospívá; jestit v pravdě uzdravení nemocných. Pravdu tu hlásají
tolikeré krásné, nebetyčné sochy, ty ponmíky vděčných ctitelů
Mariánských v naší milé vlasti českoslovanské, a to sochy ze všech
století. jak v Praze tak i po městech a dědinách českých na
leznete jich na tisíce, kteréž hlásají všemu lidu, že Maria, uzdra
vení nemocných, odvrátila svou přemocnou přímluvou mor zhoubný,
nemoci nakažlivé od svých věrných ctitelů.

Než pravým křesťanům, zbožným ctitelům Rodičky Boží, ne
třeba uváděti více důkazů; vždyť tak rádi uctívají Pannu Marii,
k níž vděčným srdcem volati uvykli: »Maria, uzdravení nemoc
ných, oroduj za nás.:

* *
*

Nuže, nejmilejší, stůnč—likdo z vás, pospěš k Panně Marii,
svírá-li koho neduh a bolest, u Marie najde úlevy; přihrnou-li se
nakažlivé nemoci, Maria je svou mocnou přímluvou u Syna svého
odvrátí; »jestit'. lékem na všecky naše choroby, na všecky ne
duhy,< jak praví sv. Germanus. —

Snášejme nemoci trpělivě, pečujme o své uzdravení, vzý
vejmeactěme Pannu Marii, uzdravení nemocných. Příkladu jejího
“následujíce, buďmež i my k nemocným milosrdni, navštěvujme je
rádi, pomáhejme jim, jestliže je chudoba souží, aodměna nebeská
nás nemine, až Pán promluví: »Nemocen jsem byl, a navštívili
jste mne.<

Ty ale, Matko milosrdenství, popatř na nás okem milosti
vým, kdykoliv k tobě budeme volati: »Pod ochranu Tvou se
utíkáme.<<Maria, uzdravení nemocných, oroduj za nás! Amen.

Josef Baar, farář a bisk. notář v Putimi.

Rádce duchovní. 43
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Neděle XVI. po Sv. Duchu.

Služebná práce, v neděli konaná, nemá požehnání Božího.
»Sluší-li v sobotu uzdravovatiřc

Luk. 14.

Pán náš ]ežíš Kristus, moudrost věčná &neskonalá, dotazuje
se dnes tvorů Svých: Sluší-li v sobotu uzdravovati? Ten, který na
hoře Sinai v blesku a hromu dal přikázání: »Pomni, abys den
sobotní,světilc, aby nezdál se býti rušitelem zákona, radí se, co
lze v sobotu činiti. Veliká pokora zračí se v té otázce: Sluší-li
v sobotu uzdravovati, povážíme-li, že Pán táže se sluhů, Tvůrce
Svých, tvorů, Král nebes a země Svých poddaných.

Ciní tak Pán Ježíš, aby nás poučil, že ve věcech duchovních,
ve věcech spásy věčné, nikdo není sobě dosti moudrým, a proto
rád a ochotně má se otazovati a zároveň také povděčen býti za
poučení. jedná tak Pán ]ežíš, aby nám ukázal, jak důležito jest
ono přikázání: Pomni, abys den sobotní světil. Neboť pouze
taková práce, takové zaměstnání v den sobotní a v den náš ne
dělní se dovoluje, kterou se den sváteční nejenom neruší, ale kterou
se dobře činí bližnímu.

Nad to také Pán ježíš dotazem: Sluší-li v sobotu uzdravo
vati, chtěl zacpati nepřátelům Svým a odpůrcům ústa, chtěl je
o tom přesvědčiti, že nikterak neruší uzdravováním posvátnosti
dne sobotního. Chtěl také Pán ]ežíš předejití otázkou touto žalobu,
jakoby snad rušil zákon. Ale nad to také Pán Ježíš nejenom
fariseům a zákonníkům, ale také nám chtěl dáti ponaučení, kterak
třeba velmi dbáti, abychom den nedělní a den sváteční náležitě
světili.

Že pak v době nynější proti žádnému přikázání se více ne
hřeší nežli právě proti třetímu: Pomni, abys den sobotní světil,
proto snad bude užitečno a prospěšno duši naší, budeme-li 5 po
mocí a přispěním Ducha Svatého rozjímati: P roč práce slu
žebná, v neděli a ve svátek konaná, nemá a nemůže
míti nižádného zdaru a požehnání Božího. Kéždá Pán
nám milost Svou, abychom bez potřeby den nedělní a sváteční
služebnou prací ncrušili.

Pojednání.
Nastává popředně otázka, proč my katoličtí křesťanénesvětíme

dne sobotního, jakož v Písmě sv. přikázáno, a proč světíme clen
nedělní? Optejte se našich učených písmařů po příčině a z tisíce
ani jeden vám příčiny pravé udati nemůže. Vždyť Písmo svaté
jako mrtvá litera nemůže samo sebe vykládati, má tudíž zapotřebí
někoho, komu výklad Písma svatého jest pověřen. A takovým
jediným oprávněným vykladačem Písma sv. jest samOjediná Církev sv.
katolická. A kdokoliv mimo tuto Církev se nalézá, kdokoliv
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s touto Církví spojen není, byť by také byl velice učený, nesmí
vykládati Písma svatého po své hlavě, dle svého rozumu a, činí-li
tak přece, pak hřeší.

Církev svatá katolická, jediná a oprávněná učitelka Písma
svatého, učí nás, že z té příčiny ustanovena neděle místo soboty
za náš den sváteční, protože v neděli Kristus Ježíš vstal z mrtvých.
V neděli také sestoupil Duch Svatý na apoštoly. Tedy dvě vele
důležitá tajemství připomíná nám den nedělní: naše vykoupení
a naše posvěcení. A třetí příčina závažná a důležitá, která Církev
svatou k tomu pohula, že dltkám svým ustanovila den nedělní
místo dne sobotního, jest, aby věděli a znali, že Zákon Starý už
pominul, že nalezl naplnění svého v Zákoně Novém, a že se Zákon
Nový různí od Zákona Starého. A proto také vyznavači učení
Kristova musí se různiti od vyznavačů učení a zákona Mojžíšova.
Více zajisté platí Pán, nežli sluha. Kristus Ježíš jest Pánem, Mojžíš
pak pouhým ]eho služebníkem.

Nám tedy, vyznavačům učení Kristova, třeba světiti den ne
dělní. A jako ve Starém Zákoně sobota byla dnem Páně, tak
v Novém Zákoně jest neděle dnem Páně. A celá neděle jest dnem
Páně. Celý den nedělní jest majetkem Božím. Není tedy neděle
dnem naším. Není také dán tento den proto, abychom snad po
své vůli mohli s ním naložiti. Neděle jest dnem Páně, jest dnem
l—Iospodinovýma proto také Sám Pán nebeský může ustanoviti
a určití, co v den nedělní máme konati a čeho máme se chrániti.
A co platilo ve Starém Zákoně 0 dni sobotním, to také až do
poslední litery platí v Novém Zákoně pro den nedělní.

V den sobotní byla však přísně zakázána veškera služebná
práce jak hospodáři, tak hospodyni, tak čeledi, tak příchozím
a hostům, ano i hovadům. Den sobotní byl dnem odpočinutí od
práce tělesné, a tímtež také jest den nedělní. Den sobotní byl
zasvěcen službě I—lospodinově, a téže službě Páně musí a má
sloužiti také den nedělní. Na rušitele a znesvěcovatele dne sobot
ního byly ustanovený přísně tresty, a tytéž tresty platí také pro
každého, kdokoliv den nedělní služebnou prací ruší a znesvěcuje.

A proč práce služebná v den nedělní jest hříchem trestu
hodným, když ve dny všední práce jest nám zásluhou? Z té
příčiny, že nám Hospodin ku práci služebně dal šest dní a pouze
jeden den, den nedělní ku Své službě určil a ustanovil. jest tedy
den nedělní majetkem l—Iospodinovým. Kdo však v den nedělní
pracuje, ten sahá na majetek Hospodinův a neprávě sobě majetek
tento přivlastňuje. Ten, kdo na majetek cizí rukou sahá ajej sobě
přisvojuje, hřeší proti sedmému přikázání, krade, proto náleží do
třídy zlodějů. A veškeren výdělek a zisk, jakýž nedělní práce
přináší, jest výdělek zlodějský, jest zisk ukradený. A jest vám
všem známo, že nikdo z kradeného majetku nezbohatnul, nýbrž
naopak jediný haléř nespravedlivě a zlodějsky vyzískaný deset
spravedlivých z domu vyhání.

Proto také služebná práce, v neděli a ve svátek konaná,
jest práce zlodějská, nemůže tedy nikterak míti zdaru a požehnání

43*
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Proto sami se o tom můžete přesvědčiti, že nižádný hospodář, který
v neděli pracuje, ještě z práce nedělní nezbohatnul. A nad to
také, jako na každého zloděje čeká žalář, tak také na toho, kdo
služebnou prací den nedělní Pánu Bohu ukrádá, čeká žalář věčný.

A nadarmo zajisté Pán nebeský nepředeslal třetímu přikázání
toho slova: Pomni, anebo pamatuj. Chtěl tím zajisté nám na
mysl uvésti, jak důležito přikázání třetí jest, a jak veliké tresty
rušitelům dne nedělního jsou uchystány. Neboť trestá—likrál po
zemský přísně přestupníky zákonů svých, tím více musí Král
nebes a země trestati ty, kteří proti zákonům Jeho se prohřešují.
Zvláště pak rušení a znesvěcování dne nedělního trestá Pán Bůh
nezřídka neúrodou & hladem. Nemůžet' práce nedělní nikterak
míti požehnání a zdaru nebeského z té příčiny, že se koná proti
zřejmému rozkazu Pána a Krále nebeského. Proto jsme toho
sami byli svědkové, že, co dobou nedělní bylo pracováno, všedního
dne musilo býti pronedbáno.

Vždyť i Tvůrce všemohoucí v šesti dnech stvořil nebe
i zemi a veškeré ostatni tvorstvo. Sedmého pak dne od díla od—
počinul, sedmému dni požehnal. Sedmý den ustanovil dnem
odpočinku. A to zajisté k našemu poučení napsáno, abychom
jenom šest dní pracovali, sedmého pak dne od práce odpočinuli.
Ten však, kdo i v den nedělní a v den sváteční služebnou práci
koná, jest podoben onomu člověku vodnatelnému, který před Pána
byl přiveden. Cím více totiž vodnatelný vody pije, tím více také
žízeň jeho se množí. A nepovažuje chuďas nikterak, že každým
hitem vody ukracuje sobě života.

A tak také lakota mnohého jest podobna vodnatelnosti.
Nedostačuje mnohému mamonáři práce po šest dní konaná, jemu
třeba také v den nedělní pracovati. A nepozoruje ubohý, že
nedělním ziskem nikterak sobě neprOSpívá, ale naopak do škody
nejen Časné, ale také věčné upadá. A trest, kterým Hospodin
rušitele a znesvěcovatele dne svátečního už zde na zemi stíhá,
projádřen v knize Mojžíšově »Levitikus<: »Ze jste zemi nedali
odpočinutí, a ve dny sváteční na zemi pracovali, učiním, že země
vaše bude neplodná, vás pak dám v otroctví a porobu, i zpu
stoším zemi, aby mohla míti odpočinutí; neboť tam, kde jste
v neděli pracovali, porostou lesy a budou tam místa pustá.:

Ano nad to také Pán Bůh hrozí, že pro rušení a znesvěco—
vání dne nedělního celé říše a království budou zničeny a vyvráceny.
Jakož zřejmě v knize Tobiášově a u proroka Amosa praví Pán:
»A svátky vaše obrátí se vám v žalost a kvíleníc V ty dny totiž,
ve kterých lidé proti rozkazu Páně služebnou prací se obírali,
budou právě také trestáni. A žeť tomu skutečně tak, přesnadno
zajisté lze se o tom přesvědčiti. '

Ačkoliv v neděli a ve svátek se pracuje o přítrž, takže
ipohané zahanbují zdejší křesťany, neboť oni ve dny bohům
falešným zasvěcené nic nepracují, přece čím více práce a díla,
tím více také nedostatku, bídy a nouze a nářku na zlé časy slyšeti
v krajinách zdejších. Ano, už tak daleko ten blahobyt zdejší sahá,
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k němuž mnohý služebnou prací v neděli si chce dopomoci, že
už opouští tu rodnou zemi a majetek po otcích zděděný a ubírá
se za moře, domnívaje se, že tam bude bez práce a že bude
tam tráviti život v nadbytku a hojnosti. Co platna služebná práce
v neděli a ve svátek, kdy obilí v den nedělní sklízené se zkazí
a nižádného užitku nepřinese? Co platno, vzdoruje-li některý
hospodář v neděli a ve svátek Pánu Bohu, a hrčí-li vozem na
poli, když po neděli tři až i čtyři dny obloha jest zamračena
a dest se jen leje a ve všeliké práci překáží? Co platno mnohému
osvícenému a vzdělanému hospodáři, že i v neděli čeládku a do
bytek na pole ku práci dohání, když Pán Bůh dopustí na něj
nemoc, když ulehne na lože a nemůže pak vůbec ani pracovati
ani při práci na čeládku dohlížeti? .

Nemoudře, pošetile a bláznivě by zajisté jednal ten, kdo, ač
chudý a nuzný a od pána zemského ve všem závislý, rozkazům
jeho by vzdoroval a odpíral. Můžeť pán pozemský takového
zpurného poddaného snadno ukrotiti. A kdo jest, táži se nyní,
podoben Hospodina? Kdo jest jako Bůh, Pán všech pánů a Král
všech králů? A tomuto vznešenému.mocnáři opovažuje se bídný
červ zemský se protiviti! Přikázání tohoto Krále nebeského od—
važuje se hlína, země, prach & popel ničemný nohama šlapati?
O nemoudrý, bláznivý a pošetilý člověče, který opovažuješ se
odporovati svému Pánu! Vždyť v Něm jsi živ, hýbáš se a jsi.
A kdyby jeho všemocná ruka tě nechránila, už dávno bys v nivec
se rozpadl.

Dejme tomu, že by někdo nalézal se nad hroznou propastí
a byl by v nebezpečenství každé chvíle střemhlav do propasti
padnouti. Ale tu smiluje se nad ním někdo a rukou mocnou
a útrpnou zachytí ubožáka a drží ho nad propastí a nedá mu
tam padnoutí. A bídnik onen, visící nad propastí, vzdoruje svému
ochi'aniteli, tupí jej a haní, činí mu mnohé příkoří a z rozkazů
jeho nejenom sobě tropí posměch. ale jedná jim právě navzdory.
Co byste řekli o takovém člověku?

A není-liž takovým člověkem každý z nás> Tisíceré neznáze,
nebezpečenství a nehody hrozí nejen tělu našemu, ale i také duši.
Odevšad jsme obklíčeni mnohým nebezpečenstvím. A ze všeho
vytrhuje nás mocnou pravicí nebeský Pán. Nedává nám bídnč
zahynouti. A za všecka dobrodiní duchovní a tělesná žádá od nás
jenom: »Pomni, abys den sváteční světil.:

A bídná hrouda hlíny, bídný prach a popel odpovídá svému
Pánu: Já nebudu světiti den sváteční. Mám na poli len, budu ho
sbírati. Mám na poli obilí, budu ho žíti. budu ho sekati, budu
je 'vázati a voziti do stodoly. já nebudu světiti den nedělní, volá

' člověk, bídný červ v prachu pozemském, ale pojedu po výdělku
a zisku, abych mohl uživiti sebe a své domácí. Tys, Pane Bože,
toho dobře nezřídil, že's nám dal šest dní ku práci a sedmý den
ponechal's Sobě. Nám nestačí těch šest dní, proto krademe Tobě
i.ten sedmý den a budeme pracovati i v den nedělní & svá—
teční.
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A co pak činí Pán nebes a země oproti těmto nadutým,
vzdorovitým a tvrdošíjným dětem Svým? Snad hromem a bleskem
je trestá? Snad krupobitím úrodu ničí.> Snad náhlou nemocí
a smrti je před Svůj soud volá? Mohl by tak trestati svrchovaný
Pán Své ničemné poddané, ale nečiní toho. Nebeský Pán se tomu
novověkému osvícenému počínání směje a ukazuje také zároveň:
»Nevystaví-li Hospodin domu, marně stavějí ti, kteří jej budujíx
Ukazuje Pán nebeský, že bez Jeho požehnání marné naše namá
hání. A to snad sami doznáte, že nemůže Pán Bůh žehnati tam,
kde v neděli a ve svátek proti rozkazu Božímu o přítrž se pracuje.

Otevřte jenom oči a pozorujte, že všickni ti, kteří den ne
dělní a den sváteční náležitě světí a všedního dne pilně a svě—
domitě pracují, mají alespoň ve všem dostatek, byt' by také
neměli právě nadbytek. A to buď vám zároveň také dokladem,
že práce nedělní a sváteční, protože Pánu Bohu den Jeho ukrádá,
tedy jest prací zlodějskou, nemůže míti žádného požehnání. Světte
tedy a zachovávejte věrně a svědomitě dny nedělní a sváteční.
Hledejte v tyto dny nejprve království Božího a spravedlnosti jeho,
hledejte těch věcí, které jsou svrchu, a buďte o tom ubezpečeni,
že nenechá vás Otec nebeský nouzi trpěti. Jest otcem vaším, vy
pak svěcením dnů nedělních a svátečních dokazujete, že jste
dítkami Jeho, proto opatří vás nebeský Otec pokrmem i oděvem
a přijme vás po smrti do příbytku Svého, kdež od práce a ná
mahy odpočinete a den sváteční věčně trvající v nebeské radosti
světiti budete. Amen. Fr. Klíma,farář v Křepicích.

Neděle XVII. po Sv. Duchu.

() Božství Ježíše Krista.

»Co se vám zdá o Kristu? Čí iest syn Pc
Mat. 22, 42.

»Prosím vás, já vězeň v Pánu: Eíez. 4, 1., těmito slovy za
číná dnešní svatá epištola. — Kdo byl tímto vězněm v Pánu?
Vězněm tímto byl svatý apoštol Pavel, kterýž pro hlásání svatého
evangelia byl jat a vězněn nejprve v Jerusalémě, potom dlouhou
dobu vŘímě. Než ani v žaláři neutuchla jeho apoštolská činnost.
Přicházelit zvláště v Římě mnozí křesťané svatého Pavla v žaláři
navštívit. Tyto utvrzoval ve svaté víře, povzbuzoval ku křesťan—
skému životu, ku stálosti vpronásledování. [ mnozí pohané toužící
po slovu Božím a pravé víře byli od sv. Pavla v žaláři v prav
dách svaté víry vyučování a ku sv. křtu připraveni. — Sv. Pavel
psal též ze žaláře do křesťanských obcí, v nichž dříve svaté evan
gelium hlásal, listy čili epištoly A dnešní odstavec svatého čtení
vzat jest z listu, Člll z epištoly, kterou sv. apoštol Pavel napsal
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ze žaláře v Římě ku křesťanům v řeckém městě Efezu. — Proto
začíná dnešní sv. epištola slovy: »Prosím vás, já vězeň v Pánu.<
Efez. 4, 1. Hle! tak horlivým byl sv. apoštol Pavel i v žaláři. —
Ku této horlivosti jej pobádala především láska k Ježíši Kristu.
Vždyť napsal jinde sv. Pavel: »Kdo nás odloučí od lásky Kri
stovy? Zdalisoužení? Aneb úzkost? Nebo hlad? ;Ldali nahota? Cili
nebezpečenství? Zdali protivenství? Cili mečřc Rím. 8, 35.

K této horlivosti povzbuzovala apoštola národů též láska
ku bližním, ku jejich nesmrtelným duším. Vždyť pro nesmrtelné
duše svých rodných bratří israelských chtěl obětovati i svou věč
nou spásu, kdyby to bylo možno bývalo. ——Napsalť sv. Pavel:
»Zádal jsem já sám zavrženým býti od Krista pro své bratry,
kteříž jsou moji příbuzní podle těla, kteřížto jsou Israelští.:
Rím 9, 3—4.

Tak se řídil veliký tento světec příkladem & slovy Ježíše
Krista, který dle dnešního sv. evangelia pravil: »Milovati budeš
Pána Boha svého z celého srdce svého,<< »milovatí budeš bližního
svého jako sebe samého.c

Než ve dnešním sv. evangeliu v druhé jeho polovici čtem_e
otázku Ježíše Krista ku fariseům: »Co se vám zdá o Kristu? Ci
jest syn?<r Mat. 22,42 [ odpověděli jemu: »Davidův.: Mat. 22,42.
Dobře tak odpověděli fariseové. Tak předpovídal již prorok Isaiáš
700 let před narozením Krista Pána o budoucím Vykupiteli:
>Vyjde prut z kořene Jesse a květ z kořene jeho vystoupíx
Is. 11, 1. Jesse neb Isai byl otec Davidův. ——A Ježíš Kristus dle
těla, jakožto člověk skutečně pocházel z rodu Davidova, tedy
z kořene Jesse ——Vždyť to sv. evangelista Matouš hned na po—
čátku svého evangelia vypočítává dopodrobna počínaje slovy:
»Kniha rodu Ježíše Krista.< Mat. 1, 1.

Pán Ježíš však nebyl toliko člověkem, nýbrž zároveň Bohem,
byl od věčnosti u Svého nebeského Otce jakožto druhá božská
osoba a nyní jakožto Bůh a člověk oslavený jestvnebi na pravici
Boží. A obudoucím Vykupiteli jakožto Bohu napsal prorok David
Duchem Sv. jsa osvícen: »Rekl Pán ku Pánu mému: »Sed na
pravici mé.: Z. 109, 1.

Fariseové však nechápali neb nechtěli chápati tohoto po
učení Ježíše Krista, zůstali dále v nevěře své.

Víra v Božství Ježíše Krista jest základním člán
kem naší sv. víry.

Poněvadž zvláště též v novější době ani nejsvětější osoby,
ani Sám Bůh a Ježíš Kristus především špatným tiskem nezůstá
vají ušetřeny, a jed pochybovačnosti a nevěry slovem i tiskem se
podává, uvažmeku svému utvrzení ve víře hlavní důvody pro
Božství Ježíše Krista.

Pojednání.

1.0 Božství Svém svědčí Sám Ježíš Kristus a to
jak slovy tak skutky.
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Svými slovy Kristus Pán buď přímo Synem Božím, Bohem
se nazýval, aneb božské vlastnosti si připisoval.

Tak pravil Pán ježíš: »já a Otec jsme jedno.: jan 10, 30.
— Když Pán ježíš slepého od narození uzdravil, tázal se ho:
»Věříš—lity v Syna Božíhořa On pak odpověděl a řekl: »Kdo
jest, Pane, abych v něho věřilřc A řekl mu ježíš: »I viděl jsi ho,
a kterýž mluví s tebou, ten jest.: jan 9, 35—38.

Slovy těmito Kristus Pán zřetelně vyslovil, že jest Synem
Božím, a slepec uzdravený na to ihned řekl: »Věřím, PanCc, &padna
klaněl se jemu.a jan 9, 38.

A když Pán ježíš před Svým umučením postaven byl před
velekněze židovského Kaií'áše, tázal se Ho tento před celým shro
mážděním: »Zaklínám tě skrze Boha živého, abys nám pověděl,
jsi-li ty Kristus, Syn Božířa Mat. 26, 63. A hle! v tomto tak roz
hodném okamžení, když věděl Pán ježíš, že za slova tato hrozný
trest jej stihne, přece Slavným Způsobem odpověděl: »Tyjsi řekla
Mat. 26, 64 t. j. já jsem Kristus, Syn Boží, jak jsi řekl.

Pán ježíš dle Svých výroků si připisoval božské vlastnosti.
— F_án ježíš vyslovil o Sobě, že jest od _věčnosti, když na př.
pravrl: »Amen, amen pravím vám, prve nežli Abraham byl, já
jsem.< jan_8, 58; jakožto člověk byl Pán ježíš 2000 let po Abra
hamu, ale jakožto Bůh byl před ním. byl od věčnosti. Tak pravil
jindy náš Spasitel ve Své modlitbě: »Oslaviž mne ty, Otče, usebe
samého SláVOU,kterouž jsem měl u tebe prve, nežli byl světe
131117,5. — Kristus Pán si připisoval vševčdoucnost, když častěji
předpovídal budoucí věci, které jen Bohu známy býti mohly. —
Předpověděl Spasitel náš zkázu jerusaléma, když plakal nad za—
tvrzelými obyvateli jeho, řka: »Přijdou na tebe dnové, a obklíčí
tě nepřátelé tvoji náspema oblehnou tě a zouží tě se všech stran;
a na zemi tě porazí i syny tvé, kteří v tobě jsou, a neostaví
v tobě kamene na kameni, protože jsi nepoznalo času navštívení
svého.a Mat. 19, 43—44. Předpověděl Pán ježíš rozptýlení židů
do celého světa slovy: »Zjímáni vedeni budou mezi všecky ná
rody.< Luk. 2I, 24.

0 So b ě předpověděl Pán ježíš Své umučení, smrt a z mrtvýclv
vstání slovy: »Dokoná se všecko, co psáno jest skrze proroky
o Synu člověka. Nebo vydán bude pohanům, a bude posmíván,
bičován i uplván; a když jej ubičují, zabijí ho,atřetího dne vstane
z mrtvýclm Luk. 18, 31—33.

Sv. Petrovi předpověděl ježíš Kristus jeho zapření a jeho
mučennickou smrt, jidášovijeho zradu. A tak, jak všechno to byl
předpověděl, tak se všechno vyplnilo, čímž Kristus Pán dokázal
svou vševědoucnost, Své Božství.

Spasitel náš připisovalsi všemohoucnost, když na př.
pravil: »Dána jest mi všeliká moc na nebiina zemi.: Mat. 28, 18.
A tuto všelikou moc Svou, tuto všemohoucnost dokázal Pán ježíš
mnohými skutky, nesčetnými zázraky. jeho hlasu vítr i moře po
slouchaly při bouři mořské Mar. 4, 40; voda proměnila se v Káni
galilejské jeho pokynutím ve víno, jeho žehnáním pět chlebů a dvě.
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rybičky pro tisice lidu postačilo a ještě 12 košů drobtů zbylo, na
Jeho rozkaz mrtví vstávalí z hrobu & mar, na Jeho slovo nesčetní
nemocní okamžitě byli uzdravení, o čemž nám očití svědkové, sv.
apoštolové, ve svých evangeliích celou řadu případů uvádějí._
A všechny tyto zázraky konal Kristus Pán z vlastní moci, tak že
mohl židům říci: »Nechcete-li věřiti mně, skutkům věřte, abyste
poznali a věřili, že Otec ve mně jest a já v Otci.: Jan 10, 38. '

2.0 Božství Ježíše Krista svědectví vydali ne—
bešt'ané.

Archanděl Gabriel zvěstoval Panně Marii: »Co se z tebe sva—
tého narodí, slouti bude Syn Boží.: Luk. 1, 35.

Sám pak Bůh Otec o Božství Ježíše Krista svědectví s nebe
vydal a to při křtu Krista Pána a při Jeho proměnění na hoře
Tábor. — Neboť když sv. Jan Ježíše Krista v řeceJordáně pokřtil,
stal se hlas snebe: »Ty jsi Syn můj milý, _vtobě jsem si zalíbil.<
Mar. l, 11. Rovněž při proměnění Krista Pána na hoře Tábor
stal ,se hlas s oblaku řkoucí: :>Tentot' jest Syn můj milý, vněmž
jsem si dobře zalíbil, toho poslouchejte.< Mat. 17, 5.

3.0 Božství Ježíše Krista svědčí pozemšťané;
Sv. Jan Křtitel ukázav na poušti na blížícího se Pána

Ježíše, zvolal: »Ejhle Beránek Boží, který snímá hříchy světa.<
Jar 1, 29. Dále pravil svatý Jan v řeči své ku zástupům o Ježíši
Kristu: »Ajá vidělasvědectví jsem vydal, že tento jest Syn Boží,<
Jan 1. 34.

Sv. Petr, hlava sv. apoštolů a Církve sv , slavným způsobem
vyznal Božství Ježíše Krista. Tázalt se Pán Ježíš učenníků Svých:
„Kým praví lidé býti Syna člověka?: A oni řekli: »Nčkteří Ja
nem Křtitelem, jiní pak Eliášem, jiní pak Jeremiášem, anebjedním
zproroků.c Mat. 16, 13—14. Domnívalit se mnozí o Pánu Ježíši,
že jest z mrtvých vstalý prorok Eliáš, Jeremiáš, anebo sv. Jan
Křtitel. I obrátiv se Kristus Pán ku sv. apoštolům. tázal se jich:
»Vy pak. kým mne býti pravítePc Odpovídaje Simon Petr řekl:
»Ty jsi Kristus, Syn Boha živéhoa Mat. 16, 15. Za toto slavné
vyznání pochválil Kristus Pán sv. Petra slovy: »Blahoslavený jsi
Simone, synu Jonášův; nebo tělo a krev nezjevilo toho tobě, ale
Otec můj, kterýž jest v nebesícha Mat. 19, 17.; t.j. toto vyznání,
že jsem Synem Božím, nemáš sám ze sebe, nýbrž ti to vnuknul
Sám Otec nebeský. — A hned po tomto slavném vyznání víry
ustanovil Kristus Pá'n sv. Petra nejvyšší hlavou Církve svaté.

Svatý apoštol Tomáš vydal svědectvío BožstvíJežíše
Krista, když se mu tento po svém z mrtvých vstání zjevil & Své
rány mu ukázal, v radostném nadšení zvolal: »Pán můj a Bůh
můj !< Jan 20, 28. Slovy těmito vyznal sv. Tomáš víru v Božství
Ježíše Krista, v kteréžto víře bvlzmrtvých vstáním Páně utvrzen.

Sv. apoštol a evangelista, miláček Páně svatý Jan, který
následoval všude Krista Pána, kterýž byl svědkem všech Jeho řeči
a skutků, kterýž spočíval na prsou Páně, když uslyšel v biskup
ském svém sídle v Efezu, že povstali bludaři, kteří popírají Bož
ství Kristva Pána, tu, ačkoliv byl již vetchým starcem, bylot' to asi
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r. 90 po narození Krista Pána, zaplál v srdci svém mladistvým
ohněm a chopiv se péra, duchem svým vzlétnul jako orel k ne
besům, napsal na obranu Božství Ježíše Krista své evangelium,
které začíná známými slovy: »Na počátku bylo Slovo, a Slovo
bylo u Boha, a Bůh byl Slovo.<< Jan 1, 1. »510vem< nazývá svatý
Jan Ježíše Krista. Byltě Ježíš Kristus skutečně živým Slovem Bo
žím, které k nám sestoupilo, skrze něhož Bůh lidem nejvíce zjevil.
A o tomto »Slovuf, o tomto Ježíši Kristu píše sv. Jan, žejiž bylo
na počátku, od věčnosti. Praví dále ve svém evangeliu: »Skrze ně
všecky věci učiněny jsou, a bez něho nic učiněno není, co uči
něno jesta Jan 1, 3. ; t.j. skrze »Slov0c, skrze Ježíše Krista všechny
věci stvořeny jsou, byl tedy Ježíš Kristus již před stvořením nebe
a země, byl od věčnosti — jakožto Bůh.—Atoto >Slovo<, když
přišla ustanovená doba, »tělem učiněno jest a přebývalo mezi
námi.: Jan 1, 14. t.j. Syn Boží k vůli naší spáse přijal tělo lidské
a jakožto Bůh a člověk mezi námi lidmi přebýval, nás učil, n's
Svým umučením a Svou smrtí vykoupil, a nyní jakožto oslaverilý
Bůh a člověk jest v nebi na pravici Boží. —

Tomuto Bohu člověku, Ježíši Kristu, se klaníme při slovech:
»A Slovo tělem učiněno jest a přebývalo mezi mámu

Jelikož učení o Božství Ježíše Krista jest základním článkem
naší svaté víry, dává Církev svatá téměř při každé mši svaté na
konci předčítati počátek evangelia sv. Jana. Když kněz ku konci
mše svaté při posledním evangeliu kleká, činí to při oněch slo
vech: »A slovo tělem učiněno jest.: ——Klekejme všichnivduchu
svaté víry, vyznávejme víru v Ježíše Kristaaklaňme se Mujakožto
Bohu při slovech těchto.

Sv. Pavel, veliký apoštol národů, jenž tak zázračným způ
sobem se stal z nepřítele Ježíše Krista vyznavačem Kristovým,
dobře napsal o svém a našem Spasiteli, že »v něm přebývá všecka
plnost Božství tělesně.: Koloss. 2, 9. Za víru tuto a její hlásání
dali se svatí apoštolové mučiti, obětovali svůj život.

Když římský císař Hadrián pronásledoval křesťany, a mnozí
z křesťanů se ukrývativ museli, přechovával roku 138 po Kristu
v městě Sabině blíže Ríma v domě svém množství křesťanů Ge
tulius, velmi horlivý to křesťan. Poskytoval křesťanům nejen pří
střeší a stravy, nýbrž cvičilje téžautvrzoval ve sv. víře. —- Když
se to dověděl císař Hadrián, poslal svého místodržitele Cerealia
do Sabiny, by v domě Getuliově shromážděné křesťanyzajalado

íma přivedl. ——Cerealis zastihl právě Getulia, an tento shro—
mážděné křesťany vyučuje. Hněvivě osopil se na Getulia slovy:
»Neslyšeli jste o rozkazu, jejž císař vydalřa Getulius odpověděl
pokojně: »Slyšeli jsme o zákonu tom, avšak nemůžeme mocněj
šímu Pánu nevěrnými se státi. — Mocnější než Iladrian jest Syn
Boží.: »Co jest s tím Synem Božím, jehož vy tak vynášíte? Po
kterém znamení lze poznati, že jest Synem Božím?< Getulius od—
pověděl: »Tomu jenž mrtvé křísil, slepým zrak dával, bouři a
vlnám poroučel, jenž suchou nohou po moři kráčel a z mrtvých
vstal, tomu bychom neměli věřitic? (lerealis se zamyslil, odešel,
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křesťanů nezajav, a po několika dnech přišel k papeži Sixtovi,
by ho pokřtil. Při sv. křtu zvolal Cerealis u vytržení: »Vidím světlo
k sobě sestupovati, jež jest jasnější než sluncelc Světlem tímto
byla milost Boží. milost svaté víry.

Světlo toto, drazí v Kristu, svítí též nám, dostalo se nám
milosti, že jsme byli pokřtěni, že jsme cvičeni v pravé víře, že
jsme vyznavači ježíše Krista, že jsme katolickými křesťany. —

Když Kristus Pán na kříži visel, posmívali se mu jeho _ne
přátelé a volali: »jsi-li Syn Boží, sestupiž s kříže.: Mat. 27, 40.
ježíš Kristus sice s kříže nesestoupil. nebot“ Svou smrti na kříži
nás chtěl vykoupiti. Za to však nebe a země vydaly Mu svě
dectví. Při smrti jeho »opona chrámová roztrhla se na dvě půle
od vrchu až dolů; a země se třásla, skály se pukaly a hrobové
se otvírali.v Mat. 27, 51—52. Ajak dále ve svatém evangeliu se
vypravuje: »Setník pak, a ti, kteří s ním byli, ostříhajíce ježíše,
vidouce zemětřesení a to, co se dálo, báli se velmi, řkouce: »jistě
Syn Boží byl tento.: Mat. 27, 54.

A tak i my, byť i tak mnozí zvláště za naší doby, slovy,
tiskem a životem ježíši Kristu se rouhali, naší sv. víře se posmí
vali, stojíme v duchu věrně vždy pod sv. křížem a vyznáváme:
ojistě Syn Boží byl tento.< On jest naším Spasitelem, On bude
naším soudcem. Viry v Něho se nikdy nespustíme, podle víry jeho
žíti chceme, bychom kdysi, ažsvelikou slávou všechny lidi soudit
příjde, z úst Syna Božího uslyšeli: »Pojd'te, požehnání Otce mého,
vládněte královstvím vám připraveným od ustanovení světa.:
Mat. 25, 34. Amen. Fr. Grydil, kaplan v Brušperku na Moravě.

Heee—

Řeči příležitostné.

Svátek Stětí svatého Jana Křtitele.

Kněží dělají jenom řemeslo.
»Vejdou mezi vás vlci hltavi.c

Sk. ap. 20, 33.

Smutně zakončil sv. jan Křtitel, patron zdejšího chrámu
Páně, život svůj. Poslán byl kat do jeho vězení, aby mu uťal
hlavu. A proč byl sv jan odpraven? Byl snad loupežnikem
& přepadal a olupoval lidstvo? Byl snad vrahem a měl Spravedl
nosti zadostučiniti? Byl snad revolucionářem a chtěl Herodesa
o trůn připraviti? Byl mužem bez úhony, byl velikým světcem,

.byl bytostí, již Sám ježís Kristus nazval andělem, jenž od Boha
poslán jest, aby Mu připravil lid dokonalý. Když byl tak doko
nalým, rcete mně, proč umíral jako zločinec rukou katovou?
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Vystoupil a králi I—Ierodesovi neohroženě vytýkal, že nesluší mu
míti manželku bratra svého. Vystoupil sv. Jan proti hříchu, brojil
proti cizoložstvu a proto umíral smrtí násilnou. Stalo se mu jen
to, co mnozí proroci před ním vytrpěli, & co ježíš Kristus svatým
apoštolům & jich nástupcům předpověděl.

Pán ]ežíš předpověděl sv. apoštolům a jich nástupcům, že
je bude svět nenáviděti, haněti, tupiti, pronásledovati a na popravní
místo voditi. 0 sv. apoštolích každé dítě ví, co v životě svém
vytrpěli. A jak se to má sjejich nástupci? Písmo sv. praví () ních:
»Vejdou mezi vás vlci hltaví.< Na počátku křesťanství tisíce
a tisíce kněží umíralo rukou katanskou. Teprve když státy vzaly
učení Kristovo a jeho hlasatele v ochranu, nemohli je více ne
přátelé víry a mravů utracovati, ale za to tím prudčeji hanou
a potupou na ně doráželi. Žijeme v devatenáctém století, v století
osvěty a vzdělanosti ajak se v něm jedná s kněžími? O tureckého
derviše nikdo z osvícenců našich se neotře, proti protestantským
pastorům jeví se největší úcta a vážnost, na židovského rabína
ani úkOSem neodváží se pohlédnouti, ale na katolického kněze
vrhá se všemožná hana a potupa. Brzy jest nazýván tmářem
a černým, zase jezovitou a zpátečníkem a jeho celé jednání jest
zlehčováno a potupováno. Nemohu vám dnešního dne všecko.
potupování kněží zde uvésti, ale ukáží jen něco. Neslyšeli jste
o kněžích opovržlivě mluvili: Kněží dělají jenom řemeslo? O tom
pořekadle,kněží dělajíjenom řemeslo, chci k vám dnešního
dne promluviti.

Pojednání.

Tato věta, kněží dělají jenom řemeslo, zdá se býti
nevinným žertem & také nejeden, jenž ji pronáší neb slyší. za
žert ji považuje, ale tato věta metá velikou pohanu kněžstvu.
v tvář. Tou větou zlehčují se všecky obřady kněžské na rovno
řemeslnickým výrobkům, ta věta dále podezřívá kněze, že jen
proto volili stav duchovní, aby se uživili, & konečně ta věta pode-
zřívá kněze, jakoby v to, co konají, ani nevěřili.

Posvěťme si především na to, zdali kněžské výkony mohou'
se rovnati řemeslnickým výrobkům.

1. Lidé pracují bud' tělesnou silou nebo rozumem. Ti, již
pracují tělesnou silou, jsou rolníci, řemeslníci, dělníci. Kteří pracují
rozumem, jsou kněží, lékaři, učitelé, advokáti, úředníci. Kněz
pracuje rozumem, neb učí, obětuje a věřící spravuje. On nekoná
řemeslo, ale zabývá se vědou, vědou o samém Bohu. Kdyby kněz
konal řemeslo, musil by vykonávati práce tělesnou silou. Či viděli
jste kdy kněze, aby nesl na ramenou od něho zhotovené boty
svému zákazníku? Viděli jste kněze, aby s kabátem pečlivě přes
ruku přeložcným spěchal k jeho objednateli? Viděli jste kněze
v kovárně pracně bušiti, aby celou vesnici zásobil rozličnými
železnými výrobky? Viděli jste kněze jako pomocníka truhlářského
pracovati v dílně neb jako pomocníka zednického na lešení? Každé
dítě ví, že kněz své ruce spíná, aby za sebe a za sobě svěřené.
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k nebesům prosebné hlasy vysílal, každé dítko ví, že 1613520 _líd
svůj se stará, o něj pečuje, jej vyučuje, jej napomíná a kárá, Jeji
aby na cestách nepravých nezbloudil, každé dítko ví. že knez
nepracuje silou, ale rozumem, že není řemeslníkem, ale vědátorem

Moji milí, kdyby otec nad svými dítkami pečlivě bděl, aby
nikde ke zkáze a záhubě nepřišly, kdyby dítkám svým dával
krásná naučení a vznešená napomenutí, kdyžby s nimi nábožně
se modlil, je pilně do chrámu vodil, je k Bohu a k ctnosti vedl,
nemusnl by každý otce toho chváliti a velebiti? Mohl by někdo
o něm posměšně mluviti, koná jenom řemeslo.> A kdyby někdo
přece odvážil se něco posměšného pronésti, zdaž by každy'po—
ctivec od takového tlachala s opovržením nemusil se odvratíu?
A čím jest kněz ve své osadě? Není kněz svým osadníkům pečhvym
otcem, jenž nad nimi bdí, aby nepřišli do zkázy a záhuby? NCH!
jim otcem dávaje jim krásná ponaučení a vznešená napomentští?
Nevede všecky k Bohu, ctnosti, zbožnosti a bohabojnosti? Muze
o kněžích někdo posměšně volati: Kněží dělají jenom řemeslo?
Má snad kázání, mše sv., udělování sv. svátostí, napomínám
věřících nějakou podobu se stólem neb kabátem, s vozem neb
pluhem, s botou neb rukavicí? Podobu prací kněžských s pracem,1
řemeslníků mohl by jen blázen shledávati. A jestli přece lide
zdravého rozumu volaji: kněží dělají jenom řemeslo, pak se na
plnilo Písmo sv., jež dí: »Vejdou mezi vás vlci hltaví.< Přijdoů
lidé, kteří budou vše tupiti a haněti a před kterými _neobstojl
ani obřady církevní, jež od Samého ježíše Krista pocházejí, a Sl'llZO—
vati je budou na řemeslnické výrobky. _

2. Však nespokojují se lidé ti, aby výrokem: kněží dělají
jenom řemeslo, snížili církevní obřady, oni výrokem tím podezří
vají kněze, že svůj stav kněžský jen proto volí, aby se vyžlv'lll
Oni vycházejí v tom ohledu se svého stanoviska. jim jest prace
obtížná, oni na práci se mrzí a zlobí, oni nejraději by žili jen
v rozkoší a radovánkách. Že pracují, pracují jen proto, aby mě)!
co jísti. Něco podobného soudí i o kněžích. Oni myslí, že knězt
své práce neradi vykonávají, a že je vykonávají jen proto. aby
mohli žíti. Co mám o tom říci? Nechci vás přesvědčovatí snad
holými slovy, ale uvedu vám na důkaz skutky. __'

Byl jsem v T . .. kaplanem a jednou vypravovaktamejši
pan poštmistr tutu událost: »jako nadporučík súčastnil jsem se
okupace Bosny a Hercegoviny. Na pochodě přišli jsme do místa,
kde se nalézal klášter trapistů. ádali jsme představeného klá
štera, aby nám dal průvodce, jenž by nás po městě a okolí pro
vedl. Netrvalo to dlouho a před námi objevil se frater s hrubým
rouchem na těle a s mozolovitýma rukama. Nemohu zapříti, že
všickní, vidouce ho, úkosem na něho jsme pohlédli. Ucta ale
k němu v nás stoupala každým krokem. Někteří z nás mluvili
německy, jíní chorvatsky, zase jiní vlašsky, několik docela pustilo
se i do frančtiny. Náš průvodce mluvil ale všecky ty řeči tak
plynně, jako by každá z nich byla jeho materštinou. I všecky
jeho vysvětlivky byly znamenité a ve vojenství osvědčil takové
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vědomosti, že celí ustrnulí před ním jsme stáli. Ptali jsme se ho
dychtivě, čím jest, a on ve své skromnosti pravil, jsem bratr P,
Ptali jsme se ho, čím byl dříve a odkud pochází, ale on odpo
věděl: Co bylo dříve, to vše již zaniklo, nyní jsem bratr P. Po
vykonané prohlídce navrátili jsme se do kláštera, abychom před
stavenému za propůjčení průvodce poděkovali. Při té příležitosti
tázali jsme se, zdali by nám nemohl sděliti, čím dříve náš prů
vodce byl. A víte co nám sdělil? »Váš průvodce,: pravil před-_
stavený, »jest bratr P., než však do našeho řádu vstoupil, byl
hrabě K. W. Byl plukovníkem v rakouské armádě a jednoho dne
k nemalé žalosti jeho Veličenstva a všech jeho přátel zřekl se
vojenství a vstoupil za bratra do našeho řádu.<

Moji milí! Neměl jako hrabě W. a plukovník rakouské
armády takové příjmy, že po lidsku mluveno, mohl míti nebe na
zemi? Nekynula mu pro jeho veliké vědomosti a pro jeho veli
kou oblíbenost ve vysokých kruzích ještě stkvělejší budoucnost?
Rcete mi, co ho asi pohnulo, že vstoupil za frátera do toho nej
tužšího řádu? Vstoupil do kláštera proto, aby tam nalezl živobytí?
Vstoupil k trapistům, aby za kousek chleba a něco zeleniny se
přemáhal a zapíral, pilně modlil, a nejtužšími posty dny života
svého při nejnamahavější práci trávil? Myslím, že každý mi při
svědčí, že ne živobytí, ale něco vyššího jej do kláštera zavedlo.
Myslím, že nikdo nemůže o něm říci,. že šel, by tam dělal ře
meslo, ale že každý řekne, že šel do kláštera, aby tam Bohu
sloužil a o svou duši pečoval.

Však nač vás potřebuji uváděti až do Bosny a l-lercegoviny;
vždyt“ v té největší blízkosti máme podobné případy. Jděte na
Smíchov a vkročte do toho přísného kláštera Benediktinek akolik
tam naleznete princezen, kolik komtesek, kolik baronesek a
šlechtičen, jež tam v největší odloučenosti od světa žijí, a v mo
dlitbč, postu a velkém sebezapírání tráví dny života svého? (jím
byla na př. v klášteře tom sestra B, již v klášteře svěřeno jest
hospodářství a která nyní neštítí se těch prací, jimž by se mnohá
služka podrobiti nechtěla? Byla M. princezna ze S. její otec má
tak mnohá a tak rozsáhlá panství, že patří mezi nejbohatší šlech
tice na světě a týž své úřadnictvo tak honoruje, že se závistíjiní
k nim pohlížcjí, a týž bohatý šlechtic pro svou vlastní dceru ne
měl by živobytí? Ta by musilavklášteře hledati si drobet skrom
ného živobytí? Zajisté každý člověk musí doznati, že z jiných
a vznešenějších příčin nežli k vůli živobytí do kláštera vstupovala.
Zajisté každý uznati musí, že jen zvláštní milostí Boží tam ve
dena byla, aby tam Boha chválila, velebila a jemu se zcela za
světila. \

A nač potřebuji vám ukazovati na šlechtu, když mezi sebou
veliké množství máme příkladů. Na kteréhokoliv kněze pohléd
neme, na každém vidíme, že nevolil stav kněžský jen kvůli živo
bytí. A abych zcela názorně vám to naznačil, pohlédněte jen na
svého velebného pána. Vy znáte dobře jeho krásné a vznešené
vlastnosti, vám známa jest jeho plamenná výmluvnost, vy víte
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o jeho básnickém nadání a nemohl by se ve světě uživiti jako
lékař, jako professor, jako advokát nebo jako úředník? Bylo mu
třeba, aby studoval theologii a pak aby za 350 zl., za plat, snímž
se za našich dob ani drobet dovednější dělník nespokojí, mnohá
leta kaplanoval. Bylo mu třeba, aby za ten plat pracoval celé dni
v duchovní správě, v kanceláři, ve škole, a mnohdy ani v noci
neměl pokoje? Bylo mu třeba, aby od mnohého holobrádka.
který ve škole nemohl se naučiti ani kázni ani bázni, spíláno mu
bylo Hanďáků, jesuitů a tmářů? Bylo mu třeba, aby mnohý, jenž
ve škole nemohl se naučiti čitelně své jméno napsati, o něm po
směšně mluvil, že dělá jenom řemeslo? A jak váš velebný pán,
tak zajisté každý jiný kněz při svém studiu, při svých vědomo
stech, při svém zapírání a obětování mohl by se lepšího stavu
dopracovati a nebylo by mu třeba, aby posměšněo sobě slýchal:
On dělá jenom řemeslo. Kněze k duchovnímu stavu zcela jiný
vede účel nežli sebezaopatření. Kněz vida mezi lidem tolik strasti
a bídy, tolik protivenství a pronásledování, tolik bolestí, neduhů
a nemocí přichází, aby se stal prostředníkem mezi tím ubohým
lidem, jenž tak mnohých pomocí potřebuje, a mezi tím mocným
Bohem, jenž tak mnohých pomocí dáti může, kněz spěchá, aby
Bohu předkládal ve svých modlitbách a,prosbách azvláště voběti
mše svaté lidské potřeby, a od Boha aby pro lidi vyprošoval
milosrdenství, slitování, pomoc a požehnání, kněz přichází, aby
o své osadníky pečoval jako otec o své dítky, by byli zde na
zemi a jednou na věčnosti šťastni a blaženi a za tyto dobré
úmysly dostává se mu odměny, že posměšně se o něm mluví:
Koná jenom řemeslo. Inu, nedivte se nad tím, vždyt“jen se vy
plňují slova Písma sv.: »Vejdou mezi vás vlci hltaví.<r

3. Není to zloba veliká proti knězi? A myslíte, že lidé ti na
tom ustávají? Oni říkajíce: Kněz dělá jenom řemeslo, jdou ještě dále.
Oni sahají knězi na tyjeho nejdražší city, které vjeho nitru planou.
A co jest knězi nejdražšího? Víra římsko-katolická! Víra jest knězi
tak drahá, že by nerozpakoval se pro ni ani svůj život nasaditi.
A lidé říkajíce: Kněz koná jenom řemeslo, hlásají, žc všecky ty
výkony posvátné, všecko to hlásání slova Božího, všecky ty dobré
rady a všecka ta spasitelná napomenutí není u kněze ničímjiným
než přetvářkou, aby klamal, šálil a balamutil.

jest to možné, aby se kněží přetvařovali, a aby se přetvařo
vali po celý svůj život? jest; možné, aby se některý člověk po
celý svůj život přetvařoval? (jlověk dovede se přetvařovati nějaký
čas, ale dostaví se hodina, kdy přirozenost lidská žádá své právo,
a pak člověk odhodí přetyářku a ukáže se takým, jakým skutečně
jest, byt' by to i pro něho mělo následky dalekosáhlé. V mnohé
rodině panují různice, křiky a hádky. Všickni údové rodiny snaží
se to na venek zatajiti; ale na jak dlouho? Než si pomyslí, sami
to veřejnosti vyzradí. Anebo dejte některému člověku dobré a
stkvostné živobytí, slibte mu i hojnou odměnu, aby jen stavěl se
hluchoněmým. jak dlouho to bude činiti? jen nějaký čas! Zřekne
se raději pohodlného života i hojné odměny, a volí raději chu
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dobu, nežli aby v přepychu jako pokrytec žil. jsou případy, že
člověk zcela tajně zavraždí svého bližního. Vrah ve světě jest
vážen, ctěn, od mnohých i milován. On má i bohatství amůže si
mnohé pohodlí a mnohou radost zaopatřiti. A myslíte, že v pře
tvářce té jest šťasten? Ač ví, že jak se ukáže, jakým jest, do
padne na něho hanba, žalář a šibenice, přece raději vydává se
v tu největší pohanu, nežli by v pokrytstvi déle žil, jde & udá se
soudu. Přirozenost lidská nemůže se přetvařovati, a jestli se přece
přetvařuje, přetvařuje se jen na nějaký čas. A kněz měl by činiti
z celého pokolení lidského výjimku? Kněz byl by s to, aby se
po celý život přetvařoval? Kněz mohl by v přetvářce stráviti svůj
mladistvý věk plný ohně a zápalu pro každou dobrou věc.>Kněz
"mohl by ztráviti v přetvářce i svůj nejkrásnější mužský věk, kde
vše se důkladně a zevrubně uvažuje a rozvažuje? Kněz dovedl by
“se přetvařovati i ve svém Stáří, kdy již smrti, hrobu a věčnosti
hledí v ústrety;> Kněz dovedl by se přetvářeti i na smrtelné po—
steli, kdy každý hledí vše nepravé vyrovnati? Kněz dovedl by
1 s. přetvářkou na soud Boha jíti, jenž srdce a ledví každého zpy
tUjePrvMůženěco takového člověk se zdravým rozumem věřitiř

„ Le kněz se nepřetvařuje, toho důkaz máme na kněžích, již
mucenmckou smrtí zemřeli. Zalette duchem svým do prvních
dob křesťanských a ptejte se, proč krváceli sv. apoštolové? Ptejte
se, proč za sv. apoštoly tisíce a tisíce kněží vlečeno bylo na
mista popravní, aby tam za hrozných muk a bolesti umírali?
Ptejte se, proč po všecky věky a i za naších dob v Asii a v Africe
missmnáři na popravišti ducha vypouštějí? A jakou dostanete
odpověď? Uslyšíte, že umírali & umírají jen pro svou víru. Ne
jednomu ale téměř všechněm od pohanů se nabízely důstojnosti,
bohatství, sláva a blažené živobytí, když zaprou svého Boha a svou
víru, ale oni raději ve velikých bolestech umírali jako věřící nežli
aby jako nevěřící a pokrytci žili v rozkoší a přepychu. Všickni
ti mučenníci jsou svědky, zdaliž kněz věří, co koná čili ne, ti
všickni mohou dokázati, dělá-li kněz jenom řemeslo. Ale mučenníci
ti budou také jednou jejich soudci, nebo pohanou: kněží dělají
jenom řemeslo, jsou netoliko nynější kněží tupeni, ale i ti svatí
mučenníci, sv. apoštolé a Sám Ježíš Kristus.

Moji milí! jestli tupíte nás vkněze, chceme to snášeti, chceme
to radostně snášeti, neb jestli Rímanům bylo sladko pro vlast
zemříti, nám kněžím nebylo by sladko pro Boha a víru něco trpěti?
Chcete-li ale těmi slovy tupiti sv. mučenníky, pak nás to bude
boleti, nebot tím budete tupiti přátele Boží, naše orodovniky
a přímluvce u Boha, a ti snad vám odeprou své pomoci, kdy po
ní nejvíce budete toužiti a kdy jí nejvíce budete potřebovati. Ale
jedno nedám si, a nedá si žádný kněz líbiti. Nedám si těmi slovy:
kněží dělají jenom řemeslo, tupiti svého Boha, svého dobrého
Otce, svého milosrdného Vykupitele a Spasitele ]esu Krista. On
to byl, který sv. apoštolům a nám všem rozkázal: »jděte do celého
světa, učte všecky národy,<< On to byl, jenž nás učil ruce k ne
besům spínati a modliti se: »Otče náš, jenž jsi na nebesích,a On
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to byl, jenž nám rozkázal mši sv. obětovatí slovy: »To číňte na
mou památku,<r On to byl, který nás všemu naučil, co nyní konáme.
On jest náš Mistr, my jsme jen jeho učenníci, a jestli kdo hlásá:
kněží dělají jenom řemeslo, na prvním místě jsou slova ta na
Krista Pána mířena. Tím se všecko jeho konání, všecky jeho
práce na řemeslo snižují, za výdělek prohlašují a mam a klam
lidu zpečeťují. Chcete-lí mě neb jiného kněze hanětí a tupíti, tupte
a haňte, my to sneseme, ale osobu Kristovu z toho vymiňujte.
Vymiňujte osobu Kristovu nebo běda, tříkráte běda bylo, jak nám
dějepis dosvědčuje, všem těm, kteří Boha tupíli a tupití budou,
a běda, tříkráte běda bude i všem těm, kteří l—lonyní neb v bu
doucností tupíti budou.

* *
*

Mojí mílí! Zdejsem vám naznačil, že ten, jenž hlásá potupně:
.kněží dělají jenom řemeslo, naše půsebení zlehčuje a v posměch
uvádí; týž nás podezřívá, jako bychom to konalipro výživu a ne
z vyšších účelů, týž dokonce nás podezřívá z podvodu, jako bychom
to konali beze vší víry. Proč podzříváte jen nás, katolické kněze.>
jsme snad nějací cizinci neb poběhlíci? jsme snad škůdcové lidu?
Z té české matky, z které vy zrození jste, i my pocházíme. Ta
řeč kterou vy mluvíte, i naši jest mateřštinou. Tu vlast, k níž vy
se hlásíte, i my milujeme. jestli vy pro naší českou vlast mnoho
jste učinili, my kněží učinili ještě více. Sv Václav zanechal nám
v dědictví své dvě dcery. jedna se jmenovala katolická víra, druhá
slula česká řeč. Dokud tyto dvě svatováclavské dcery od (Jechů
ctěny, mílovány a váženy byly, dotud se vedlo echům ve vlasti
znamenitě. jakmile ale jedna z nich počala od Cechů býti zanedbána,
vždy veliké pohromy na národ a vlast naši se dostavovaly. Vidouce
to nepřátelé naši, počali útočití na naší českou řeč, a tak ji ztupili
a 'zhanělí', že vypovězena byla netoliko z paláců šlechty a z nád
herných domů měšťanských, ale že každý. kdo trochu slušnější
kabát nosil, se za ní styděl. Přišlo to s ní tak daleko že'jen
v chatách rolníků a' dělníků-a to ještě jako popelka trpěna byla.
[ zželelo se té české řeči knězi, a aby jí uvedl vesvá práva, počal
se za ni modlíti a za ni pracovati. Dobrotivý Bůh vyslyšel modlitbu
kněze, sílil ho v práci a, než se kdo nadál, tu ubohá popelka,
naše milá, česká řeč vtáhla slavně do měst a ív palácích šlechty
nabývá svého práva. Co svatováclavská dcera, českářeč všady
vítězí, jest utlačovaná druhá svatováclavská dcera, katolická víra.
Tu nevyhání od sebe šlechta a zámožná třída, ale třída dělnická,
která její potěchy nejvíce potřebuje. Máme připustíti, aby byla
vyhnána a pak aby veliké pohromy vzešly na naší vlast a na náš
národ? Hle, kněží jsou zase na stráži! jestli se modlili a pracovali
za svatováclavskou řeč, budou se i mollítí a pracovati, za svato;
václavskou víru. Kdo pravý vlastenec, komu jest milá vlast a česká
řeč, ten spoj se s námi, modlí se a pracuj, aby dcery sv. Václava,
česká řeč i katolická „víra, od nás (jeehů byly mílovány a váženy,
a jistě vzejdou nám _Cechům blahé chvíle' v životě i na věčnosti.
Amen. Fr. Stibor, farář v Jinonicicn.

Rádce duchovní. 44
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V VSlavnost dokonáni zne.

() vděčnosti k Bohu.

»Ze všeho díky čiňte (Bohu).x
_ [. Thes. 5, 18.

Nejmilejší! „Kde jest ctnost, aby byla bez protivníka? Aj!
každá ctnost má svého hance, jsi-li opravdu nábožný, pohřižuje
se v modlitbu tak, že kolem sebe ničeho nevidíš a neslyšíš, na—
zvou tě pokrytcem;' horlíš-li upřímně o kázeň &pořádek v domě,
v rodině, v obci, v úřadě nazvou tě přepjatcem; jsi-li k jiným
lidem od srdce upřímný, nehledě zisku a nedbaje vlastní škody,
nazvou tě zpozdilým; jsi—liv pospolitém životě skromným, netlače
se do popředí, nehledaje slávy a vyznamenání před světem. nazvou
tě sprostným. jediná na světě ctnost, jíž nikdo nezlehčuje, nikdo
křivě neposuzuje, nikdo ve zlou stránku nevykládá, jediná ctnost,

' kterou všickni lidé chválí a na svém bližním se zálibou pozorují,
jest vděčnost aneb ona srdečná radost, kterou projevuje člověk
svému dobrodinci za přijatá od něho dobrodiní. A'má-li takovou
cenu rozhodnou a nepopíratelnou vděčnost u lidí, jakou teprv cenu
má u Boha, kterýž, jsa první a nejvyšší náš dobrodinec, všecky
lidi, od prvního až do posledního, zavazuje sobě k vděčnosti?

Arcit' Bohu jsme zavázáni k vděčnosti všickni a zavázáni
jsme mu každodenně, poněvadž požíváme jeho darů při každém
dechu a kroku. Ale jsou přece doby, kdy svou vděčnost k Bohu
máme projeviti způsobem zvláštním, slavným, veřejným. A k těmto
dobám nad jiné tklivým a památným náleží idnešní slavnost
dokonání žně. »Ze všeho díky čiňte“(Bohu),< praví sv. apoštol;
za všecko, co se nám urodilo letos na rolích, lukách i sadech,
máme děkovati dobrotivosti Boží. Kterak máme projeviti Bohu
svou vděčnost, bude předmětem dnešního sv. rozjímání, k němuž
žádám jak Božího přispění, tak i vaší laskavé pozornosti.

Pojednání.

Jsme-li, milí křesťané, Pánu Bohu svému opravdu vděčni za
všecko, čehokoliv nám letos nadělil, projevíme to dvojím způsobem;
1. modlitbou, 2. dobročinnosti.

1. Ano, vděčnost naše k Bohu musí se projeviti modlitb0u_
Vybízít nás dnešní slavnost mocným a důtklivým hlasem, abychom
se Bohu kořili, nesmírnou dobrotivost Jeho velebili, čest a chválu
jeho zvučným hlasem zvěstovali. Či nezjevila-li se prozřetelnost

'Boží o letošní žni v pravdě zázračným způsobem?
jest sice pravda, že každý, kdo chce sklízeti požehnání Boží,

svědomitě, ba v potu tváři své se musí přičiniti; aleco by mu
prospěla všecka jeho péče a píle, kdyby „mu Dárce nebeský ne
přispíval a nežehnal? Ty, člověče, kladeš. símě do země; ale
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můžeš-li je učiniti též úrodným? jsi-li s to, bys je ochránil před
zahynutímř Můžeš-li to símě oživiti, aby kličilo a rostlo? Můžeš-li
přivolati na své role dle libosti vláhu a slunečno? Můžeš-li poručiti
větrům, zkrotiti bouře, zastavit? přívaly, zahnati krupobití? Ach!
toho nedokážeš ani ty, ani kterýkoliv jiný člověk; toho nemohou
ani všickni lidé vesměs přes všecku svou důmyslnost a zkušenost,
přes všecko své přemýšlení a počítání, přes všecko své ranné ku
práci vstávání a pozdní na lože uléhání. Bůh to jest, jenž zrno
obilné stvořil a k výživě nám poskytuje; Bůh to jest, jenž zrno
pod zemí ukryté chrání a opatruje, aby nezašlo a dává mu život,
aby v čas příhodný klíčilo a rostlo; Bůh to jest, jenž vytvořuje
stéblo a vymetává z něho klas a naplňuje klas zrním a sesílá
pohodlnou povětrnost, aby zrní dozrálo. ,

Ci chtěl by někdo z nás o tom pochybovati? O, toho
jest schopen-jen ten, kdo nechtěl viděti, co patrno bylo všem
lidem. Hle, jak žalostný pohled poskytovalo osení na jaře!
Trvalým suchem a květnovými mrazy zakrnělo všecko tak, _že
mnozí prorokovali letos úplný nezdar, úplnou neúrodu. Odešel
studený květen, přišel teplý červen, ale obloha jako měděná celý
týden. Teprv druhým týdnem červnovým nastal obrat a to obrat
tak náhlý & neočekávaný, že člověk zdravých smyslů musil viděti
v něm důkaz Boží mocností a prozřetelnosti, že musil zvolati se
sv. apoštolcm: »Bůh činí dobře 5 nebe, dává deště a úrodné časy,
naplňuje pokrmem a utěšením srdce našea Sk. ap. 14, 16. Přišlyt'

“vláhy teplé a vydatné tak, žes mohl takořka očima pozorovati,
jak přibývalo požehniání Božího na polích. Po pěti nedělích od prvních
úrodných dešťů počala již žeň, a to žeň, byt i' ne ve všech dědinách
a v každém ohledu výborná, přece proti předešlým letům a proti
našemu očekávání dobrá a dostatečná. ——-A toto uvážení nemělo
by nás pohnouti, bychom za letošní úrodu srdečné díky vzdali
svému nebeskému Ziviteli? Toto uvážení nemělo by nás povzbuditi,
abychom, zanechajíce ospalosti, lhostejnosti a netečnosti. ve službě
Boží, horlivostí se" roznítili k modlitbě, ke službám Božím a ku
všelikým jiným skutkům křesťanské pobožnosti? (3, považ jeden
každý z nás, co činí Bůh pro tebe, a zajisté se zastydíš, že ty tak
málo činíš pro Boha. Osel a vůl jest vděčen'tomu, kdo 'ho živí,
a ty, člověče, neuznával bys dobrodiní svého Živitele nebeského?
Pamatuj na slova sv. Bernarda: »Nic neprotiví se Bohu tak, jako
nevděl<.c

2. Vděčnost k Bohu projevuje se též dobročinnosti. Ně
kteří lidé velice na to žehrávají, že jim dělá ptactvo veliké škody
na obilí, ale raději měli by pomníti, že to Boží obilíčko roste
netoliko pro lidi, nýbrž i pro živočišstvo. Co si tedy ptáci na
polích nazobají, to jim právem přísluší. Ale nejsou-li chudí bratří
v Kristu více, než ptactvo polní? Nemíním říci, že by chudí měli
právo, “bráti si s polí, co se jim zlíbí, to by byl hřích; ale to
míním říci, že jim nemá nikdo za zlé bráti, požadují-li něčeho na
těch, jimž Pán Bůh hojně nadělil. Dobře to zřídila prozřetelnost
Boží, že jeden má, druhý nemá. Kdo má, má se sdělovati v upřím

441!
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nosti srdce s tím, kdo nemá. Tímto dáváním a přijímáním má se
rozněcovati mezi lidmi láska a bratrství. A jakou cenu měla by
tvá vděčnost k Bohu, kdybys z toho, čím tě Bůh obdařil, nechtěl
udělovati nuzným a trpícím? jsi-li Bohu vděčen za jeho dary,
proč pak jich neužíváš podle jeho vů'le, proč pak nehledíš způ
sobiti jiným lidem touž radost, kterouž Bůh způsobil tobě, proč
nevynakládáš darů Božích k dobročinnosti, ke skutkům milosrdnýrn?
jak miluješ Boha, když nemiluješ bližního? »Kdo by měl statek
tohoto světae, píše Miláček Páně I. jan 3, 17., »a viděl by bratra
svého nouzi trpěti a zavřel by před ním své vnitřnosti, kterak
zůstává v něm láska Božířa Když zavíráš před bližním své vnitř
nosti, když zatvrzuješ nad ním své srdce, když se nechceš smilovati
nad ním a přispěti mu v nouzi a nedostatku, tut' dokazuješ skutkem,

_ž'e neuznáváš lásky Boží k tobě a že nemáš lásky k Bohu. —
„Ci snad se domníváš, bratře můj, že dobročinnosti zchudneš?
Marná obava! »Kdo se smilovává nad chudým,c pravi kniha
PříSIOVÍ19. 17., »na úrok půjčuje Hospodinu, kterýž mu odplatí
za jeho dobrodiní.< Tak jest. Cokoliv prokážeš dobrého nuznému,
trpícímu, Opuštěnému, vynahradí ti Bůh na jiné straně; nebot
modlitba nuzného, trpícího, opuštěného vymůže ti u Boha nové
dary, nové požehnání. A dejme tomu, že bys dobročinnosti
zchudnul, to by nebyla žádná nečest; nečest jest zchudnouti roz—
mařilostí' a pošetilostí.

* 'a:
*

Milí křesťané! Z dnešního sv.rozjímání nabyli jsme přesvědčení,
že máme děkovati Bohu za dokonanou žeň dvojím způsobem:
modlitbou a dobročinnosti. Nuže, čiňme, k čemu nás vyzývá tak
dojemně dnešní slavný den. Pamatujme na svého nebeského Ži
vitele vstávajíce, léhajíce, pracujíce a odpočívajíce; pamatujte na
Něj zvláště v den sváteční, dadouce výhost všeliké práci lopotné,
starostem pozemským, _radovánkám nečestným; pamatujte na
štědrost a dobrotivost Boží zvláště při dnešní mši svaté, obětujice
Bohu Otci Toho, s nímž a skrze něhož nám dáno všecko. Pa
matujme též na své bratry v Kristu, jež tíží nedostatek, nahota
a opuštěnost. Pamatujme na ně ve dnech hojnosti, aby nám
prospěli svou modlitbou ve dnech strastiplných. Ciňme sobě přátele
2 mamony nepravosti, ať nás přijmou do stanů věčných, když
dokonáme. Ciňme dobře všem, zvláště pak domácím viry, vědouce,
že, jakou měrou bližnímu měříme, takovou měrou nám bude
odměřeno od Boha. Vděčnost k Bohu, prokazovaná pobožným
životem a křesťanskou dobročinnosti, bude nám rukojemstvím, že
i budoucně darů Božích účastni budeme a že budeme nalezeni
hodnými, bychom vládli statky nehynoucími v nebesích. Amen.

Klement Markrab.

eee—
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(Pokračování.)

XIX.

(Obraz) Vite děti, kdo to je? --»—]ob.
jaký to byl muž? — Nábožný.
A co dopustil (: poslal) na něj Pán Bůh? —»—Pán Bůh

dopustil na joba, že byl zbaven jednoho dne všeho bohatství
i všech dětí.

Kterak se to stalo? -—Při bouřce pobil hrom stádaaostatní
zajali loupežníci; pastýři byli pobiti hromem neb i od loupežníků;
a děti jobovy byly zasuty domem, ve kterém hodovaly.

A co dopustil ještě Pán Bůh na joba? —»Ošklivou nemoc.
Nežity. Smetiště.

To všecko bolelo Joba. Ale co ho bolelo nejvíce? ——Že se
ho štítila jeho vastni manzelka a že mu přáli všecko zlé tři
přátelé jeho pro jeho hříchy.

A Job nehřešil Proč tedy dopustil na něj Pán Bůh tolik
soužení? ——Aby ho zkusil : viděl, zůstaneli nábožuým, i když
mu bude zle.

A to se opravdu ukázalo. Job zůstal nábožným i když mu
bylo zle. Ale takových lidí, jako b\l job, je málo. Obyčejně trpí
lidé rozličná soužcní pro co? — Pro své hříchy.

Tedy ti kteří jsou dobří jako job netrpí pro své hříchy,
ale trpí pro hřích. který spáchali (: učiriili) Adam a Eva v ráji.

jak se jmenuje tento hřích. — Dědičný.
Proč? ——Protoze ho zdědili po Adamovi a livě všickni je

jich potomci.
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jak uškodil ten hřích nám? -— Na duši i na těle.
Kterak na-duši? — Skrze hřích dědičný ztratili jsme milost

Boží, uvalili jsme na sebe vinu, zasloužilijsme věčný trest a máme
duši pokaženou, rozum zatemnělý a vůli převrácenou. A kterak
nám uškodil hřích dědičný na těle? Skrze ten hřích musíme
trpěti časné strasti, zvláště smrt.

První lidé byli tedy nešťastni, & nešťastni měli býti i jejich
potomci. Ale Pán Bůh smiloval se nad lidmi a slíbil hned Ada—
movi a Evě, že pošle na svět někoho, kdo by vysvobodil všecky
lidi od hříchu dědičného a ode všeho, co z něho pošlo. Tomuto
vysvoboditeli říkáme Vykupitel. Vykupitel měl býti jedním
z potomků Eviných. To řekl Pán Bůh, když trestal ďábla, protože
svedl Evu ke hříchu. Kterak to řekl? ——»Bude nepřátelství mezi
tebou, ďáble, a mezi ženou, mezi ostatními ďábly a ostatními
lidmi; ale jeden z potomků Eviných zkazí moc tvou.c

Ano, Vykupitel měl zkaziti moc ďáblovu. Když lidé v ráji
zhřešili, uposlechli ďábla a dostali se v jeho moc. Ale Vykupitel
měl ďábla přemoci a lidi z jeho moci vysvoboditi. Toto vysvo
bození jmenUJe se vykoupení. Co je tedy vykoupení? -— Vy
koupeníje vysvobození lidí z moci ďábla a hříchu.

A komu říkáme Vykupitel? — Vykůpitel říkáme tomu, kdo
měl vysvoboditi všecky lidi z moci ďábla a hříchu.

Tohoto Vykupitele, mile'dítky, neposlal Pán Bůh lidem hned,
ale teprv po dlouhých časích. Proč asi? Lidé musili po něm tou
žiti, musili si ho přáti. Ale to se nemohlo státi, dokud lidé jak
náleží nepocítili, jak zle je hříšníkům. A jak zle je hříšníkům,
ukazoval Pán Bůh po všecky časy. A Vykupitele čas od časusliboval.

Adam a Eva měli několik synů a dcer. Někteří byli dobří,
někteří zlí. Takoví byli i jejich potomci. _lací tedy.> — Někteří
dobří, někteří zlí.

Lidí na světě pořád přibývalo, pořád jich bylo více, pořád
se množili. Ale čím, více se lidé množili, tím méně bylo dobrých
& tím více zlých. Cim to? To bylo tím, že dobří pokazili se od
zlých. Naposled bylo jenom osm lidí dobrých, všickni
ostatní byli zlí. Pán Bůh řekl: »Lituji, že jsem lidi stvořil a po
trestám všecky velikou vodou (: potopou); „jenom těch osm
dobrých bude zachráněno.:

Potom přikázal Pán Bůh těm dobrým lidem, aby vystavěli
z tesaného dříví koráb. Co pak je to, koráb.> Dřevěný dům na
lodi, ve kterém se plavivají lidé po moři aneb i po velkých ře—
kách. Vzpomeňte si na jonáše. Ati lidé dobří stavěli koráb
mnoho a mnoho let. Ale ti zl'í přicházeli k nim, dívali se aříkali:
»K čemu pak tak veliký korábřc A když slyšeli, že přijde' na
všecky zlé potopa, a dobří že budou zachráněni v tom korábě,
nechtěli věřiti a nepřestávali hřešiti. Naposled stalo se, čím Pán
Bůh hrozil. Dalo se do deště, a pršelo, jen se lilo, několik neděl.
Rozvodnily se všecky potoky, řeky, rybníky, strouhy, studnice
i moře. Voda se rozlila po polích, lukách, i lesích, přišla až do
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domů, lidé utíkali na střechy, stromy i vrchy, ale nezachránili se.
(Obraz) Voda přišla ještě výš, i potopilo se všecko, městaaves
nice, lesy a vrchy . . . potopil se svět. Proto se říká té velké vodě
kterak? — Potopa světa.

A co se stalo s lidmi? Tí zlí se utopili všickni. Dobrým
nestalo se nic. Ti vešli do korábu prvé. než počalo pršeti. A voda
zdvihla koráb, a oni byli v korábě, dokud byla potopa. Když
voda opadla, zastavil se koráb na jednom vysokém vrchu. Ti lidé,
kteří byli v korábě, nevyšli hned ven, ale"čekalí, až země oschne.
Neboť 'po každé velké vodě bývá mokro, bláto . . . jakou radost
měli ti dobří lidé, když vyšli z korábu! jenom oni jsou zachrá
něni, ostatní se utopili, všude mrtvolyjejich! Tu se ukázalo, žeje
Pán Bůh jaký? ——Nejvýš spravedlivý.

Proč? Co dal dobrým? — Odměnu.
Co bylo jejich odměnou? ——/e byli zachráněni v korábě.
A co dal Pán Bůh zlým? — T.rest
Co bylo jejich trestem? ——/e se titopilí.
A tu odměnu i ten trest dal Pán Bůh podle čeho?— Podle

zásluhy. \.
jaký je tedy Pán Bůh, když dává dobrým odměnu a zlým

trest podle zásluhy? ——Pán Bůh je nejvýš spravedlivý.
Co je to tedy: Pán Bůh je nejvýš spravedlivý? Když dává

odměnu, tedy odměňuje! když dává trest, tedy trestá. Řekneme
tedy zkrátka: Pán Bůh dobré odměňuje a zlé trestá podle zá
sluhy. Opakujte. At' tedy naschvál nehřešite! Pán Bůh netrestá
vždy potopou, ale . . .

XX.

Kdo pak z vás si pamatoval, co řekl Pán Bůh ďáblovi, když
byl svedl první lidi ke hříchu? Pověz nám to N. — Pán Bůh řekl
-»ďáblovi: »Bude nepřátelství mezi tebou, ďáble, amezí ženou, mezi
ostatními ďábly a ostatními lidmi; ale jeden z potomků Eviných
zkazí moc tvou.a

Koho'zaslíbil Pán Bůh těmi slovy? -— Těmi slovy zaslibil
Pán Bůh Vykupitele.

Z čeho měl vysvoboditi Vykupitel všecky lidi? ——7 moci
ďábla a hříchu.

Ale proč neposlal Pán Bůh tohoto Vykupitele hned, nýbrž
až po dlouhých časích? — Aby lidé jak náleží pocítili, jak zle je
ve hříchu, a aby toužili potom po Vykupiteli.

Jak zle je člověku, když hřeší, lidé hned nepoznali. Když se
na zemi množili, jací byli? ——Někteří dobří, někteří zlí.

Ale když dobří od zlých se pokazili, kolik bylo dobrých
a kolik zlých? — Dobrých bylo jenom osm, ostatní byli zlí.

Co učinil Pán Bůh těm zlým? — Poslal na ně potopu světa,
a oni seutopili.

A co učinil Pán Bůh těm dobrým? ——Ty dobré zachránil
v korábě.
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Co činí tedy Pán Bůh dobrým a co zlým? ——Pán Bůh_
dobré dle zásluhy odměňuje a zlé dle zásluhy trestá.

jaký je tedy? ——Nejvýš spravedlivý.
Po potopě zase se lidé množili a zase byli zlí. [ vystavěli

veliké město a dali mu jméno Babylon. To město bylo v zemi
babylonské, atato zeměje daleko od nás, přes tři země,jedno
moře a zase jednu velikou zemi, v tuto stranu (ukaž na jiho
východ) [ nemohli lidé přebývati stále v této jedné zemi; musili
se rozejiti. Ale když se rozešli, zapomínali na jediného pravého
Boha a počali ctíti místo Boha slunce, měsíc, hvězdy, zví
řata, sochy ze dřeva, kamene, stříbra a zlata. Taková věc, kterou
cti lidé jako Boha, jmenuje se modla; a kdo ctí modlu, je m o
diář neb pohan. Co ctili tedy lidé, když zapomnělinajediného
pravého Boha? ——Lidé ctili modly. ,

Co byli tedy? ——Modláři neb pohadé.
Ale Pán Bůh postaral se o to, aby aspoň někteří lidé ctili

jeho, pravého Boha, a ne modly. Poslyšte, děti, kterak. Budete-li
hezky poslouchati, uvidíte zase obrázek.
_ V zemi babylonské byl živ jeden muž, který znal a ctil
jednoho pravého Boha. Ten muž jmenoval se Abraham. Abra
hamovi ukázaj se jednou Pán Bůh a řekl: »Vyjdi odtud a jdi do.
země, kteráž jest na západě u moře.: Abraham uposlechl. Vzal
svou manželku, jednoho příbuzného, všecku čeládku a všecka
stáda &vystěhoval se ze země babylonské do země západní. Když
uviděl Abraham tuto zemi zdaleka, ukázal se mu zase Pán Bůh
a řekl: »Tuto zemi dám tobě a tvým potomkům; a skrze jednoho
z tvých potomků budou šťastní vsickni lidé na zemi.: jak že to
řekl Pán Bůh? ——(_Opakuje se několikrát).

Kdybych řekl někomu z vás: »já ti dám tento desetník“,
co bych učinil? já bych mu ten desetník slíbil neb zaslíbil. Co
učinil tedy Pán Bůh, když řekl Abrahamovi: »Tuto zemi dám
tobě a tvým potomkůmšc: — Pán Bůh tu zemi Abrahamovi ajeho.
potomkům zaslíbil.

jaká je to tedy země? ——Země zaslíbená.
Byl tedy Abraham v zemi zaslíbené. Udělal si tam stan,

t. j. dům z kůlů, latí, pláten a koží, a přebýval v něm. jednou
seděl před svým stanem pod stromem. Bylo to v poledne za
největšího horka. A když pozdvihl očí, viděl tři cizí muže přicházeti
k němu. I běžel jim naproti, poklonil se před'nimi a řekl jim:
»Zastavte u mne, abyste poobědvali a umyli si nohy.<< Ti tři
cizinci zastavili se a sedli si pod stromem. Když si odpočinuli
a umyli nohy, obědvali. Abraham přinesl jim máslo, mleko, chléb
a pečené maso. Když pojedli a s Abrahamem se loučili, řekl mu
ten jeden, který se zdál býti pánem (ti druzí dva vypadali jako
služebníci): »Za rok přijdu zase k tobě, a manželka tvá bude míti
šyna.< Z těch slov poznal Abraham, že ten cizinec, který vypadal
jako pán, není člověk, ale Sám Pán Bůh; a ti druzí, kteří vypadali
jako služebníci, že jsou andělé. Neboť kdo může věděti, co bude
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teprv za rok? jenom Pán Bůh; Onť je vševědouci. Kdo byli tedy
ti tři cizinci? -— To byl Pán Bůh s dvěma anděly.

Vidíte, dítky, jak milý byl Pánu Bohu Abraham! (Obraz.)
Který to je? ——Ten který se sklání až k zemi. '
Před kým se sklání.> — Před třemi cizinci.
Ano. Abraham myslil, že jsou to cizinci, a proto,-co jim

řekl? ——Aby se u něho zastavili, odpočinuli si, umyli si nohy
a poobědvali.

A co jim “přinesl k obědu? — Mléko, máslo, chléb a pečené
maso.
v A co řekl Abrahamovi ten jeden. co se zdál býti pánem? —
Ze za rok zase k němu přijde, a tenkrát že manželka Abrahamova
bude míti syna.

Co poznal z té řeči Abraham.> ——Abraham poznal, že ten
pán není člověk, ale Pán Bůh.

A kdo byli ti druzí dva?——To byli andělé. .
Co učinil Adam, když ty tři cizince k sobě pozval, přinesl

jim vodu na nohy a dal jim oběd? Abraham ty cizince vyčastoval
aneb pohostil. Viděl je rád jako hosti; byl poh ostinný. jaký
že byl Abraham? — Pohostinný.

A vy, děti, buďte také pohostinné. Někteří chudí musí prositi,
aby jim jiní lidé dali, & oni neměli hladu. A kde prosivají? Buď
sedi někde, kudy mnoho lidí chodí. anebo chodí dům od domu
a žebrají. jak říkáme tákovým chudým lidem? Ano, žebráci.
jsou také chudí řemeslníci, kteří si chodí hledat práci. Ti také
zastavují se v domích a prosí, aby jim dali lidé jíst. jak říkáme
takovým? Ano, vandrovní, ale má se říkati pocestni. Kdyby
přišel k vám nějaký žebrák nebo pocestný, jak pak se máte
k němu chovati? Ošklibati se na něj. vyháněti ho? Ne, to by byl
hřích. Máte-li sami něco k jídlu nebo nějaký krejcar, dejte těm
nešťastným. Za to vás bude milovati Pán Bůh...

Katechese biblické.
Píše FR. VOHNOUT, bisk. notář a farář v Žlunicích.

[PokračováníJ

92.

Probirali jsme během roku apoštolské vyznání víry a připo
mínali jsme sobě při jednotlivých článcích ty pravdy, které
každý katolický křesťan věděti a věřitl má. Dle starého podání
sestaveno jest toto vyznání víry již od sv. apoštolů a dle jejich
počtu počítáme též tolik článků víry; kolik tedy? Uveďte mi ty
jednotliv'é články víry a v krátkosti si připomeneme ty pravdy
sv. víry naší, které v nich se uzavírají . .. Posledně probírali jsme
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devátý článek víry; jak zní? Jedná tedy o Církvi; co jest Církev
svatá? jest více pravých Církvi Kristových? Však předešle mluvili
jsme o Církvi bojující — trpící »—a vítězné; jaké jsou to Církve?
Ano, jsou to jen sbory údů jedné a tótéž Církve, kteří nalézají
se bud' zde na zemi, neb v očistci, aneb v nebi. Zdali pak mají
mezi sebou nějaké společenství? jak to jmenujeme a v čem zá
leží to obcování svatých? Všichni k svatosti jsme povolání a Pán
Bůh nás chce jednou všechny kolem sebe shromáždití. Víte však,
že do nebe nic hříšného a nečistého nevchází; proto připomíná
apoštolské vyznání víry dále, že, pakli by kdo byl i hříchy po
špinil duši svou, nemusí ještě vyloučen býti z Církve a zavržen
býti do pekla, ale doufati smí odpuštění hříchů. O tom nás po
učuje desátý článek víry; jak zní? Kdo zjednal nám odpuštění
hříchů? Ano, ježíš Kristus Svými zásluhami usmířil nám Boha;
vyznáváme tedy tímto článkem víry, že pro zásluhy ježíše Krista
dojíti můžeme odpuštění hříchů. již jste se učily a povězte mně
tedy, co jest hřích? Kolíkerý rozeznáváme hřích? Učili jsme se,
že hřích smrtelný jest největší zlo ——proč? jaké jsou následky
hříchu smrtelného? (_Zbavuje nás posvčcující milosti, uvaluje na
člověka těžkou vinu a věčný trest.) Těmi následky hříchů ne
šťastni byli bychom na věky. Kdyby nebyl Sám Pán ]ežíš zjednal
pomoc tím, že nám vydobyl odpuštění hříchů. Ceho tedy nabý
váme tím odpuštěním hříchů? Pamatujte si, že tu odpouští se nám
Vína, promíjí se trest & udílí se opět ztracená posvěcující milost
(Op.) Co tedy vyjadřujeme desátým článkem víry? Vyznáváme
tím. že pro zásluhy ježíše- Krista dosáhnouti lze prominutí viny
[ trestu hříchů, jakož i udělení posvěcující milosti (op.). Ze Pán
Ježíš odpouštěl hříchy, znáte mnohé příklady; jmenujte některé.
A komu před Svým nanebevstoupením odevzdal tu moc hříchy
odpouštěti? Kterými slovy? Udejte mi příklad, že apoštolové hříchy
odpouštěli. Co odpověděl sv. Petr při seslání Ducha Sv. poslu
chačům na otázku, co by ku Spasení svému činiti měli? jakou
svátostí obdrželi tedy odpuštění všech hříchů svých? A jak na
ložil sv. Pavel s oním vyobcovaným, ale kajícím křesťanem Ko
rintským, když tamní věřící za něho “se přimlouvali? A že kře—
sťané sami přesvědčeni byli 0 pravomoci apoštolů k odpuštění
hříchů, uvedu vám příklad ze života a působení sv. Petra. Když
přišel se sy. janem do Samaří, aby tam věřícím od svatého jáhna
Filipa na víru obráceným a pokřtěným udíleli svátost biřmování
a tito vzkládáním rukou apoštolských vskutečně přijali Ducha Sv.
se zázračnými účinky: nabízel jakýsi Simon, jenž byl prve čaro
dějník, sv. Petrovi peníze, aby mu dal moc vzkládáním rukou
udíleti Ducha Sv. Však to víte, že milost Ducha Sv. za peníze
koupíti nelze, a kdo by tak činiti chtěl, že by rouhavého hříchu
svatokupectví se dopustil. Proto rózhořčen odmítl sv. Petr na
bídku Šimonovu řka: »Peníze tvé buďtež stebou na zatracení ..
Ale čiň pokání z té své nešlechetnosti a pros Boha, zdali.by snad
tobě odpuštěno .bylo to myšlení srdce tvého.: Simon polekán řečí
ŽPetrovou & uznávaje provinění své prosil sv. apoštoly: »Modlctež
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vy se za mně Pánu, aby na mne nepřišlo něco z toho, co jste
pravilic Sk. 8, 20—24. Vyznal takto Simon. že potřebuje pro
střednictví sv. apoštolů k odpuštění hříchů a k zachránění před
hrozícím zahynutím. A jaký prostředek udal mu sv. Petr k od-'
puštění hříchův? Apoštolové tedy měli moc, hříchy odpouštěti;
a kdo po nich obdržel tuto moc? Kdo může tedy v Církvi sv.
odpouštěti hříchy? A v kterých svátostech odpouštějí-se hříchové?
jaký hřích byl vám odpuštěn na křtu sv.? A jaké hříchy odpou
štějí se ve sv. pokání? Učily jste se, že všichni i sebe těžší hříš
níci mohou odpuštění hříchů svých dosáhnout; ale čeho jest
k tomu ve svátosti pokání zvláště potřebí? Tak tedy, ačkoliv jen
pro zásluhy ježíše Krista se nám hříchy odpouštějí, i my máme
dáti na jevo, že hodní jsme toho odpuštění. S pravou kajicností
tedy k přijetí sv. pokání připravíti se máme; však i jindy častěji
v životě svém s vroucí skroušeností d0volávati se máme milo—
srdenství Božího. A tak i nyní poprosíme Pána ježíše, aby nedal
nám zahynouti v hříších našich a vzbudíce lítost, jak jste se tomu
při svátosti sv. pokání učily, povzdychneme si kajicně: »Bože, bud'
.milostív nám hříšníkůmm (Pokrj

“ří—)$%"

“Katechismus v příkladech.
Na základě spisů církevně schválených sestavil VÁCLAV DAVÍDEK,

katecheta v Turnově.

(Pokračování.i

() šestém přikázaní Božím.
„Nesesmilniš“

Mlčte, Bernardín přichází!

Svatý Bernardín sen. stkvěl se všemi ctnostmi, zvlášť pak
čistotou, kterouž neporušenu až do smrti zachoval. Promluvíl-lí
kdo u přítomnosti jeho nějaké ohyzdné slovo, celý se ve tváři
zarděl. I roznesla se o čistotě jeho tak slavná pověst, že mluvili-li
spolutovaryši jeho něco nestoudného a Bernardina přicházejícího
spatřili, ihned se k umlknutí vespolek nabízeli, volajícezj »Mlčte
Bernardín přichází. : Macanavýb.

Sv. Stanislav Kostka.

jak stydlivé & nevinné pachole byl sv. Stanislav Ko'stka. lze
poznati z toho, že kdykoliv uslyšel nectné a nepočestné slovo,
tak čistota jeho raněna byla, že do mdloby upadl. Proto zna
menal-li někdy otec jeho, že někdo ze spolucestujících něco ne
.slušného prohodil, hned ho k mlčení vybízel, řka: »Nechte té
řeči, aby snad Stanislávek můj zase k zemi nepadl Ya lbidem.
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Bojuj proti nepřátelům jejím hned z počátku.

Sv. Bernard poučuje nás takto: Udus zlá myšlení hned při
početí jejich; neboť myšlénku, neudusí-li se ——následuje zalíbení,
ztoho povstane svolení, načež následuje skutek, a opakovaný
vícekráte stává se zvykem, pak nucením, kterýmž uvržena bývá
duše do nekajicnosti. již pohanský básník tušil tuto pravdu a napsal
takto: »Braň se na začátku! Pozdě připravuje se lék, když zlo
dlouhou pevně se uhnízdilo dobou.<< Kdo udusí jiskru, zamezí
veliký plamen, jemuž nelze odolati. Okáč pag. 205.

Raději smrt — než poskvrnitá srdce své.

Že sv Pontamiána pánu, u něhož sloužila, statečně odpírala,
an ji k nepěkným a nečistým skutkům vábíl, obžalována jest křivě
u pohanského vladaře, že jako křesťanka se rouhala bohům a císaři
I rozkázal vladař kotel plný smůly připraviti a oheň podložiti,
pak řekl děvečce: »Bud' jdi a vykonej vůli svého pána; anebo do
té vřelé smůly budeš vliozena.a Ona pak řekla: »Poruč, vla—
daři, ať mne spustí zvolna do kotle, ale tak, jak jsem přioděna,
abys věděl, jakou trpělivostí ozbrojil mne Kristus, v kteréhož
ty nevěříšw [ stalo se, jakž sobě žádala, když podvoliti se ne—
chtěla vůli pánové. Ztratila sice“život časný, ale zachovala čistotu
a obdržela dvojnásobnou korunu panenství a mučennictví.

, Macanovy příkl.
* =!

*

K nestydatosti svádí zahálka . .. společnost nestydatých lidi . ..

časné přirovnání.

Jistý Portugalec měl jediného syna, jejž vroucně miloval.
S bolestí však pozoroval, že se syn jeho po nějaký čas přidržuje
soudruhů zlých; bál se tudíž o jeho nevinnost a napomínal ho.
Syn vyslechnul sice napomenutí otcovo uctivě, pravil však, že není
třeba se obávati, mají-li soudruhové nějaké vady, že on se při
činí, aby je odložili. — Otec nespokojil se odpovědí touto,
ale dal jednoho dne darem synu, svému bedničku plnou krásných
meriinek, mezi ně vmísil však několik nahnilých. ——Syn chtěl
nahnilé merunky vybrati, aby se od nich nepokazily zdravé, čehož
však otec nedopustil a uschoval si klíček od bedničky. Po delším
čase teprv dovolil otevříti bedničku. Než jaká to změna! Všecky
merunky byly zkaženy, vydávajíce ošklivý zápach. Skoro s pláčem
litoval syn ztráty. Ale otec řekl mu vážně: »Synu! Tu vidíš, že
se snáze dobří od zlých nakazí, než zlí od dobrých napraví a —
Syn poznal, jak velice bloudil, a jak moudrého, svědomitého
otce má.

Brynych pag. 239.
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0 následcích hříchů proti čistotě.

Hrozně shledání matky — se synem.

Z utěšené vísky vyprovází truchlící matka drahé dítě, které
vyrostlo v Sličného jinocha. U kříže za vsí nastává doba rozlou—
čení. - Dobrá matka, vzlykajíc od usedavého pláče, tiskne ještě
jednou miláčka svého na srdce mateřské, dělá třesoucí se rukou
kříž na čele jeho a když se jí vytrhl z náručí, volá ještě za ním:
»Dítě, synu můj, řiď se vždy Bohem, nezapomeň na napomenutí,
která vštípila v srdce matka tvá la Drahá matička dlouho pohlíží
za synem odcházejícím, až když zašel za návrší, vrací se domů.
na mysli přemítajic nebezpečí, kterým vydáno jest dítě její; roz
važuje v duši své to velké množství svůdníků, kteří je svésti
mohou na cestu hříchů, ví, že syn její podobá se ptáčeti, jež
pronásledováno jest dravci, kterým těžko utéci. —- Stojí ve světě
osamělý, odkázán na vlastní sílu, na vlastní svědomí. jak asi bude.
statečným v boji proti nepravostem? Zvítězí-li, anebo snad ——Bůh
'o nedej! ——podlehne krutému nepříteli, který lstivě polapil je

v sítě své. Toť byly myšlenky, které soužily milou matku. '—Jaro
pominulo, léto zaniklo, krutá zima odešla: již rok jeden, dva ——
a syn je ve světě. V prvních dobách vzpomínal na matku vře
lými dopisy, pak řídly drahé listy a ——konečně přestaly. »—
Matka se souží, vzdychá, vzpomíná na vzdáleného syna, obírá se
s ním ve snách; ont' předmětem modlitby její. — Minulý tři roky,
co dítě odešlo, a tu z nenadání matka dostává zprávu, by nav
štívila syna, který nemocen leží ve vzdáleném městě. Sotva pře
četla zprávu nešťastná, již ubírá se s chvátáním k městu. Po dvou
dnech stojí u nemocnice a doptavši se na syna, vedena byla do
velikých síní, kde v dlouhých řadách na lůžku bolestném sténají
ubozí nemocní, očekávajíce svého uzdravení. A hle, již vidí dítě
své! Ty růže ztratily se s tváří jeho a na jejich místo nastoupila
bolestná bledost; oko jindy se jiskřící mělo lesk temného skla
a to bílé čelo svráskóvatělo pod řídkými vlasy. (,'elé tělo jako
ko'stlivec, z něhož vychází již hrobový zápach.—_ »O, matko, proč
jste sem přišla? Vyjste předvídala při loučení, že drahé dítě klesnclc
tak volá ubohý syn. — A jak počíná si nešťastná matka? Přes
bledé tváře její hrnou se slzy, objímá syna ztraceného a teprv po
chvíli ptá se po nemoci jeho. »O, neptejte se, matko!< volá syn,
»zlá nemoc, kterou vyvolal hřích, jenž nemá býti ani jmenován,
ta oloupila mne o zdraví méla Ubohá matka vyděšeně po—
slouchá zprávu tu a pak zkřikne: »Mé dítěla — a ubledlá klesá
do mdlob, z nichž probírá Se, ale na mysli chorá, pomatená.
Ubohá pozbyvši smyslů svých, zavedena byla do blázince a Syna
nespatřila více. Podstr.: výklad.

Přímluva Rodič/cy Boží pomáhá-mámgachovati čistotu.
,. .. . . .-/ \) ' i.'.\s »

_ Svata kajicmce Marie Egyptská byýšig'tázáua opatem Lo
ztmem, zdali po svém předešlém hříšném životě, jaký za mla
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dosti vedla„ ještě nějaké nástrahy d'áblovy snášeti musila, takto se
vyznala: »O, otče! Na počátku zdálo se mi, že ani neobstojím! Ale
u Tebe. Matko Boží, nalezla jsem pomocvpokušenh (Pokr.)

HÉŠĚOŠX—Žš—

Promluva při svěcení školy. *)
Pamatuji si ze svých školních let, že nižádný obraz v biblické

dějepravě nedojal mne tak, jako obraz: Ježiš, přítel dítek. Tu sedí
ježíš uprostřed maličkých, drží na klíně dítko malé, hladí je a líbá;
kolkolem stojí zástup dětí, které důvěrně tulícese k Pánu, hledí
přívětivě v božskou jeho tvář. Z dáli přinášejí matky dítky své,
aby obdržely pro ně požehnání. , .

Vychovatel jeden napsal: 0, krásný jest, přátelé, onen svět
dětství! Když starost dojímá duši mou, nebo bolest pokouší se
o srdce. mé, kdy mezi dospělými nemohu najíti přítele, ani důvěry,
kdy úzko je mi ve čtyřech zdech světnice mé — tu Spěchám do
školy ke svým malým dětem. Tu podívám se do nevinných očí
jejich, pohladím hladké vlasy jejich, poslechnu prostý štěbot
jejich tu spadá se \mne veškerá starost, zdá se mi, jako bych
nebyl ve škole, ale jako bych zanesen byl svým andělem strážným
v onen koutek ráje, kde andílci sobě hrají, kde není ani lži ani
podvodu, kde sama pokora, nevinnost, láska a důvěra. _

Podobný obraz skýtá oku našemu i tato posvátná chvíle.
já nehodný služebník a neumělý vychovatel nebeského Vycho
vatele Ježíše Krista, jemuž pocty dostalo se o dnešní slavnosti
kázati, stojím tu prostřed vás, kolem mne dítky vaše milé a drahé,
svátečně oděné, pak ženy i mužové o obec zasloužilí chvátají sem.
Zde škola nová, jako kaple posvátná stojí tu, by přijala posvěcení
svoje, jako matka toužící po dítkách svých, jako nevěsta čekající
v komnatě ozdobené hostí svých.

0, dobře jste učinili, nábožní osadníci zdejší, že jste dětem
svým postavili školní budovu nádhernou, avšak lépe jste učinili,
že jste jako katoličtí křesťané dali sobě školu svou církevně po—
světiti a že jste po celý den této slavnosti učinili středem oslav
svých ježíše Krista, nejlepšího, božského Vychovatele lidstva. I—Ile,
vidím slunce zářiti na obloze nad sebou! Jako ono slunce jest
středem soustavy sluneční a kolem slunce točí se v skromných
menších či větších opisech tisíceré hvězdy, tak kolem duchovního
slunce Ježíše Krista otáčejí se hvězdy našich myšlének, tužeb, prací
a dějů, a jakoby ve světě hmotném nastala katastrofa, či vše
obecná zkáza, kdyby slunce ze sídla svého, jež Bůh mu při stvo
ření určil, vybočílo, tak nastává duševní zpousta, nesmírný zmatek
a všeobecná katastrofa ve světě duševním. nechce—liježíše Krista
uznávati základem, středem „a sluncem svým. Ano, ]ežíš Kristus,
Bůh a člověk, jest a musí býti středem života jednotlivců i národů,
života společenského či sociálního, občanského či politického, ži—

*) Ve Svitávce u Boskovic.
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vota náboženského, hospodářského, školního, rodinného. On jest
všechno ve všem a všechno v Něm, skrze Něho všecko učiněno
jest, a bez Něho nic učiněno není, On jest a chce býti alfou
a omegou, počátkem a koncem, On jest základem, my stavbou,
s Ním jest pořádek, pokoj a blahobyt, bez Něho ve veškerých
poměrech spousta, bludiště, strany, sekty — ————

Budiž mi dovoleno krátce dotvrditi, kterak ježíš Kristus má
býti středem a základem života školního.

jako všemu v pohanství, taki škole vtiskl hřích ráz ztrnu—
losti,-jednostrannosti, hmoty. Ač Xenofon, Herodot, Strabo a jiní
vychovatelé dobře pochopili, že vychování není výhradně věcí
státu, přece vychovávají děti jen pro státní potřebu metlou & ka

_ sárnickým výcvikem. Učte chlapce jezdit, střílet, odvykat lhát!
Zákon Athénský poroučel vychovávati děti v- řádné občany, nic
více. Plato celé vychování zahrnuje v těchto požadavcích: tělocvik
pro tělo, hudbu pro duši; vzdělanci též třeba něco věděti z řeč-_
nictví, počtů a mudrctví. Ve Spartě ženy i divky veřejně tělo
cvičily, vychování ponecháno otrokům. Periklés, veliký státník
Athénský, vychování velmi nadaného jinocha Alkibiada, jenž mu
byl svěřen, zcela zanedbával a svěřil jej otrokovi. Plutarch radí,
že ze šetrnosti má za vychovatele brán býti otrok, který již k ní
čemu se nehodí. Rímské právo dítě za člověka nepovažuje a ju
venal di, že žádná věc není tak obtížnou pro otce, ale tak la
cinou pro obec, jako vychování dětí, Později učili filosofové,
založivše si jakés Školy, ale vyučování bylo jednak hrozně drahé,
takže se ho dostávalo jinochům jen nejbohatším a jednak nemělo
výsledků, neboť filosofové čili učitelé, nemajíce jednostejné sou
stavy učcbné, sobě odporovali a navzájem se pronásledovali. Tak
řečník a státník římský, Cicero, směje se, že neví, kde kterou
pošetilost, aby ji některý íilosoí' neřekl, jinde opět vytýká, že filo
sofové sami, čemu učí, nevěří, a že v každé ulici hlásá se učení jiné.

jeden z učenců řeckých, Archimedes, řekl: Dejte mi pevný
bod, a vyvrátím zemi ze základů. Pohanství potřebovalo takového
pevného bodu ve vychování, potřebovalo znáti cíl člověka, by
mohlo jej vzdělati a učiti. Tu přišel Očekávaný národům ]ežíš
Kristus, Bůh a člověk, vtělený Syn Boží a hlásal: já jsem cesta,
pravda a život! 'La mnou kdo chodí, nechodí ve tmách, ale bude
míti světlo života. Kdo chceš dokonalým býti, následuj mne! On
řekl a poručil apoštolům a učennikům svým: jděte, učte všecky
národy, kažte evangelium všemu stvoření! A aj! Do veškeré země
vyšel hlas jejich a do končin zemských slova jejich! Nastala. doba
křesťanství a ta jest dobou pravé výchovy a matkou školy jest
Církev. Kam kročila noha věrozvěstů, tam zašeto bylo símě pra
vého pokroku, kněží, hlavně mniši byli prvními učiteli, kláštery
a fary prvními školami; veliké kláštery universitami; nejvýtečnější
biskupové na nich sami vyučovali. Učencům říkalo se v Německu
Pfaff, ve Francii klér, totiž kněz. Papež Innocenc III. vyslovil zá—
sadu: Vzdělání pro všecky a Alexander III.: Vzdělávati má se za
darmo, ne za peníze; nejen bohatým, ale i chudým evangelium
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se zvěstuje. Veliký dějepisec Quizot pravi: Patnácté století bylo
stoletím cest, podniků, nálezů a objevů všeho druhu. .PrOtestant
Hagen doznává, že studie klassické v Církvi nikdy nezanikly, a že
největší učenci byli přívrženci Církve. Praha měla r. 1408 třicet
šest tisíc studujících a sedm set učitelů, papež Urban V. živil
tisíce studujících. V Cechách byla nejprvnější škola v Budči; tu
vychován byli sv. Václav a tak první škola česká byla kře
sťanská. Touto pravdou, že veškero vychování dítek proniknuto
má býti duchem učení Kristova, naplnění byli i mužové Církvi
nepřátelští. Tak Hus ve svých »Listeclh píše: Prosím mistrů,
t. j. učitelů, aby dobře jsouce živi, své žáky věrně učili, nejprv
aby Boha milovali, pro jeho se chválu učili a pro své spasení.
Komenský pak dokládá: Veškero mládeže cvičení od pobožnosti
se začínali a po veškeren čas cvičení na ni nejvyšší pozor obrácen
býti má. Tak Bůh káže, rozum velí, potřeba nutí. Na tom stůj
neproměnitelně, ať školy naše křesťanští chrámové pobožnosti
a Ducha Sv. díla jsou. Amen, ježíši Kriste, Amen. I' tehdy,
když řeči české a národu“ českému, jak se praví, ,umíráčkem zvo
mh, přece mezi učiteli jazyka českého nalézáme nh prvním místě
české kněze katolické, kněze Církve. '
\ A ejhle! Nyní národ náš stkvi se mezi nejvzdělanějšími národy

Evropy, v každé dědince též stkvostná stoji škola národní, by vy
chovávala národ věkům budoucím. O, nikdy nesmíme zapomínati,
zeškola obyčejně stává vedle kostela a že všechen tento pokrok
děje se v úmyslech a v duchu Církve Kristovy, která výchově
1“de nebrání, ale ji podporuje, že se děje na půdě křesťanské
& ,že io školách platí slova protestanta Herdera, jež vkládá
v usta papežům římským, mluvícím k národům: Beze mne ne
byly byste tím, čím jste se staly!

0, přátelé drazí! Co bojů jest o výchovu lidstva, co náhledů!
A přec, jak snažil jsem se dokázati, všechna moudrost vychování
záleží ve slovech ježíše Krišta: Nechte maličkých .přijíti ke mně
a nebraňtejim ! Učte se ode mne, neboťjsem tichý a pokorný srdcem!

Tak stůj zde budovo velebná po věky mnohé! Buď svědkyni
lásky těchto občanů k dětem a potomkům! Bud školou Kristovy
moudrosti, průpravnou života křesťanského, chrámem svatých citů
a naučení! Bud učitelům pozemským rájem, kde by se potěšili
a sobě oddechli, buď dětem štěpnicí lásky k Bohu, Cirkvii vlasti!
Hlásej moudrost, zbožnost a ctnost! Nechávej maličkých přijíti
ke Kristu, neboť „jejich jest království nebeské. Amen.

Frant. Chramosta, katecheta v Boskovicích.

udá-že" '



Listy vědecká.

K otázce o litaniích.

Kterých 1itanií smí se při odpoledních službách
Božích v kostelích užívati?

Uvažuje Dr. ANTONÍN BRYCI—ITA.
(Pokračování)

>Omnia honeste et secundum ordinem
ňant.: [. Cor. 14, 40.

Zřečeného vysvítá, jak přísně a všestranně bdí Církev
i nad touto stránkou svého liturgického života a jak nepřetr
žitě svého zřetele k tomu obracela, aby v užívání litanií bylo
žádoucí jednoty beze všeho různění a lišení. Litanie mis
sálu a brevířejsoují naprostou a ustálenou normou,jako
knihy tyto samy, od níž neupouští, byt' i zvláštní a uvá
žení hodné okolnosti nějaké úchylky domáhati se
zdály. Vědouc,jak věci se vyvinuly před svrchu uvedenou
konstitucí Klimenta VIII. na úkor dobrého řádu a pravé zbož
nosti věřicich a k jakým nepřistojnostemzavdán byl pod
nět mnohými litaniemi, trvá Církev pevně a ne
zvratné na zásadách v ohledu tomto po celá století beze vší
změny prohlašovaných. jako bylo druhdy v příčině ustanovení
kanonu sv. knih v Církvi svrchovanou zásadou: »Ecclesia ne
scit apocryphac: podobně řídí se Církev ohledně veřejného
užívání litanií v kostelích a o průvodech nezměnitelným prin
cipem: ]) »Ecclesia non approbat litanias praeter antiquissimas
et com_munes.c

') již dne 15. května 1608 prohlásila S. R. C. zásadu: »Ecclcsia non
approbat litanias praetor ordinariasc. ln Alexand. ad dub. 16. Apud Fer
rarisvl. c. num. 12., kde se též Selleri a Barbosa uvádějí. ——Sel
leri Rehoř, rodem Vlach, z řádu dominikánského, zemřel jako kardinál
r. 1729. '

Rádce duchovní. 45
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Tato svrchovaná péče a obezřelost Církve 0 přesnost a jed-f
notu v liturgii jeví se posléze i tím, že smějí i do aprobova
ných litanií pouze s povolením posvátnékongregaceritů
nové prosby aneb jména jiných ještě Svatých, než
která jsou v nich obsažena, býti zařaděna a že opětovným žádo
stem zvláště za připuštění některé nové prosby v litaniích mí sta
dáno nebylo. Stačí uvésti pouze některé doklady.

Když byl posv. kongregaci obřadů předložen dotaz: »Zdali
smí se v litaniích ke Všem Svatým připojitiprosba: »A fl agello
terraemotusc, &pak na peste, fame et bellon poněvadž
se v mnohých brevířích a rituálech prosby tyto v litaniích postrá—
dají, a mimo to, na kterém místě měly by se prosby tyto zařaditic,
— odpověděla táž kongregace:“) »Affirmative, et preces po
rnendasesse post versum: »A fulgure et tempestate.: Die 11.
Sept. 1847 n. 5111 ad 1.

Papež Benedikt XIII. (od r. 1724—1730) nařídil, že v lita
niích ke Všem Svatým má se připojiti po jménu sv. jana Křtitele
_iménosv. Josefa. Decretum urbis et orbis d. d. 19. Dec. 1726.
jména však jiných Svatých nesmějí býti připojena, třeba se k nim
zvláštní pobožnost konala,3)anebtřebato bylipatronové
řádu, chrámu, místa neb diecése4) a vyžadujese k tomu
zvlaštni indult apošt. Stolice.5) »Litaniisnon licet addere
Sanctos in eis non expressos (S. R. C. 2. Aug. 1659),
litanias non esse alternandas (5.'Aug 1662),tot stálá ane
změnitelná zásada posvátné kongregace obřadů. “)

. Podobnézásadyplatío litaniích Loretánských; i v těch
nejsoužádné změny; přídavky neb nové vsuvky dovoleny
leda s výslovným povolením apoštolské Stolice, 7) jež bdí stále

2) již generálním dekretem ze dne 3. dubna 1821 n. 4578 ad 8.
zakázáno bylo »aliquem versiculumc k litaniím přidati. Cfr. decretum S. R. C.
d. d. 14. Aug. 1858. _ _

3) Slavný rubricista Gardellini pravi ve svém výkladu Instrukce
papeže Klimenta (ad %24. num. 19): >Litaniae Sanctorum et Lauretanae reci
tandaesuntad mentem decretorum S. R. C. prout jacent i_n
libro, ita ut nemini liCoat aliquid addere vel ommittere.
71ec cas v a r i a r 0 in &rbit r i 0 e st, si temporum circumstantiae aliquam
v—xigantvariationem.: —-5. R. C. die 14. Aug. 1858 výslovně dí: »Obser
Janda esse decreta, quac omnem vetant in litaniis additio
nem.: ——Cír. decretum de die 3. April. 1821 n. 4578.

') 5. R. C. 8. Mart. 1631 n.. 906; 3. Mart. 1074 n. 2681; 3. April. 182-1
n. 4578 ad 8.; 8. April. 1865 ad. 3. _ „ .

5) S. R. C. 24 jul. 1683 n. 2876 n. 2: »In litaniis mhil est addelh
dum, nisi iloceatm' de privilegia Apostolica“

“) »Regulares —-—tak rozhodla S. R. C._v jednom žvláštním případě —
sine speciali privilegio, sola communicationeprrvxlegiorummliarum
Religionum,non possunt addere nomen s. fundatoris m litaniiset
Confiteorc. Die 20. Mart. 1706; cfr. decretum d. d. 7. Sept. 1850 n. 5148.
Totéžplatíi o řádech ženských.

7 S. R. C. 2. Aug. 1631 n. 785; 24. Jul. 1683 n. 2876 .ad B.; 3. April.
1821 n. 4578 ad 8. (decretum generale); 3. Aug. 1839 n. 4711 ad 3.



— 707 ——

a nepřetržitěnad přesností &původním zněním tohoto
nevyrovnatelného hymnu Marianského.3)

Tak bylo encomium »Auxilium Christianorumc vřaděno do
těchto litanií z rozkazu sv. papeže Pia V. (od r. 1566—1572)
na památku vítězství nad nepřítelem křesťanstva u lichynadských,
jak známo, ostrovů r. 1571 dobytého. — Prosbě Karla VII., krále'
Španělského,aby po versikulu: »Mater intemeratac mohlase
přidati chvála: »Mater immaculataa, poněvadžtajemstvíNepo
skvrněného Početí blahoslavené Panny jako hlavní patronky jeho říše
zvláštní pobožností se oslavuje, naklonila se apošt. Stolice s vý
slovnou však doložkouzg) >Dummodo tamen non addatur in
iisdem (litaniis) tam privatim quam publice aliud (sc. addita
mentum),nisi speciali obtenta facultate a S. Sede.<

Následující však přídavky k litaniím Loretánským posvátná
kongregace obřadů zamítla. Když žádal řád Karmelitánů, by
připojiti směl versikl: »Mater et decor Carmelix a »Regina.
Carmelítarumc — odpověděla 5. R C. významným: »Nihil.<
Die 20. Novb. 1628. jiným dekretem se stanoví:“') »Non licere
Franciscanis Tolosae in litaniis B. M. V. aliquid innovare.<< Die
15. Mart. 1664 u. 2270; die 22. Nov. 1664 n. 2301.

K dotazu: »An possit in litaniis Laurentanis post: »Regina
SS. Omniuma addi versus: “»Maria advocata nostraa vel
alius<<'——odpověděla S. R. C.: Negative. Die 3'. Aug. 1839 n.
4857 ad 3.

Když žádala řehole svaté Kláry by mohla v jmenovaných
litaniích přidati chválu: »Regina sine labe originali conceptac :
znělaodpověd:»Absque Apostolico indultu “) non licetc.
Die 7. Sept. 1850 n. 5148. Tutéž odpověd dala posv. kogregace
ritů dne 8. dubna 1865 in causa Meliten. ad 5. — Též není do—
voleno připojiti k litaniím Loretánským modlitby, jež nejsou
papežskou kongregací ritů schváleny (Dne 7. prosince 1641 n.1361), aniž smí se v ofticiu de Immaculata Conceptíone zamě-niti
antifona: »Post partum Virgo inviolata permansistica říci:

8) Tak nazývá velice případně kardinál Viseman litanie Loretánské.
9)S. R. C. 12. Sept. 1766 n. 4339, bulla papeže Klimenta Xlll.

datována je ze dne 14. března 1767.
l') Bratrstvu sv. Růžence dovolila S. R. C. již 13. července 1675 n.

2589 na konci těchto litanií přidati: »Regina sacratissimi rosariic, kterýžto
versikl, jak známo, papež Lev Xlll. do Loretánských litanií vřaditi přikázal.
Srovnej ofňcium Sacratissimi Rosarii B. M. V., 11. noctur.

“) Nejprve povoleno to bylo diecési Malinské, totiž dne 10. července
1846; po uveřejnění bully »Ineň'abilis Deusc, kterou bylo dogma de Immac.
Conceptione B. M. V. prohlášeno (dne 8. prosince 1854), dávala posvátná
kongregace obřadů již častěji povolení k připojení této Marianske chválv.
Všeobecný však příkazv tomto ohleduneexistuje, ježto S. R. C
k dotazu: >Utrumex praecepto adjungendumest in litaniisLauretanis:
„Regina sine labe originali conceptac — odpověděla: »Negative, nisi
adsit indultum concessionis pro dioecesi.: Die8April.1865
in Meleten.

45*
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»Post partum Virgo immaculata permansisti.: S. R. C. 23. jun.
1736 in Einsidlen. “')

Z uvedených dekretů posv. kongregace se jasně vidí.
a) že prosby za schválení no vý ch litanií vždycky za

mítala a 
b) že recitování litanií neschválených v ž d y r o z h o d n ě

zakazovala. “)
c) Aby o _tom nebylo nižádné pochybnosti, zakázal papež

Benedikt XIII. pod trestem indexu uveřejněnílitanií,
jež posv. kongregací ritů schváleny nebyly. ")

d) Generálním pak dekretem "') Benedikta XIV. položeny
jsou 11a index »Omnes Iitaniae praetor antiquissimas et com—
munes, quae in Breviariis, Missalibus, Pontíňcalibus, ac Ritualibus
continentur, et praeter litanias de B. Virgine, quae in sacra aede
Laurentana decantari solent.: .

e) V š e 0 b e e n ý m rozhodnutím ze 31. března 1821 zapověděla
papežská kongregace ritů recitovánía zpívánív kostele no vých
litanií, o nichž biskup nemá jistoty, zdaž jsou apošt. Stolicí
approbovány.

t) Dle nejnovějšíhorozhodnutí S. C. Officii a S. C. Indicis
ze dne 18. (23.) dubna 1860 nesmějí se v kostelích veřejně reci
tovati žádné nové litanie bez svolení a approbace posv.
kongregace obřadů.

Poněvadž se v posléze uvedeném dekretu praví: »Litaniae
praeter antiquissimas et communes . . . n o n e da nt u r si n e r e v i—
sione et approbatione Ordinariia, a hnedna to sestanoví:
_»necpublice in ecclesiis recitentur sine licentia et
ap prob a t io ne 5. R. C.:, jest dále patrno, že se nemají bez před
běžné revise a approbace biskupa vů be c ž ád n ě litanie vydávati
a ní s o u k r o m ě recitovati. jestliže tedy dosáhla některá rukovět,
v níž obsaženy jsou rozličné litanie, biskupského schválení, ne
může se z toho odvozovati,'5) že se jich smí v kostelích
veřejně užívati a že mohou se při odpoledních službách Božích
recitovati. Z dotčeného kongregačního dekretu jde jen tolik, že
m ůže sice biskup schváliti nové litanie, avšak pouze pro usu
privato ——že smějí totiž býti uveřejněny, a věřící že se mohou
tyto litanie jako jiné schválené modlitby soukromě modliti —
ne ale pro usu publica, -v kterémžto případě musily by takové
litanieod samé posvátné kongregace obřadů býti
schváůleny a k veřejnému recitování v kostelích vý

") Apud Fe rra ris [. c. tom. Vlll. pag. 367; srovnej Miih |
b a u e r 1. c. ,

l"') Srovnej zvláště dekrety ze dne 6. září 1601; 18. dubna 1860 a.
6. března 1894.

“) Srovnej Benger ]. c. pag. 375.
'5) Srovnej Benger |. c. _ _ .
"*)jak se pohříchu často stává. Třeba bedlivě uvážiti rozhodnutí po

svátné kongregace ritů již dne 7. září \1850 vydané, ]CŽzní: »Ritualis rom.
lcges universalem afficiunt Ecclesiamc, tento ale rituálzná.
p o u 2 e t r 0) e, apošt. Stolicí schválené litanie.
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slovně připuštěny. Jinak neměl by svrchu uvedený dekret
žádného smyslu a následujíd passus >>necpublice in ecclesiis
recitentur etc.: byl by úplně zbytečný, čeho připustiti nelze.

e tento výklad zmíněného dekretu je správný, vysvítá z mno
hých rozhodnutí posvátné kongregace ritů, z nichž pouze některá
uvedeme:

a) K dotazu papežské kongregaci ritů svého času předlože
nému: »An archiepiscopuslicite potuerit publicare et impri
mere litanias cum Sactis novis, et quod magis est non positis
in calendario romano“ —- došla tato odpověď:'7) »S. R. C.
mandavit litanias illas removeri et lacerari et quod utantur
litaniis approbatis ab ecclesia et positis in breviarío.< Die
30. Sept. 1628.

b) Jindy rozhodla táž posv. kongregace: 's) »\Ion licet alias
litanias in ecclesiisrecitare, nisi jam approbata s a S ede apo st.
et impressas in breviario romano.< Die 31. Mart. 1640.

c) Podobně vynesla táž papežská kongregace dne 3. dubna
1821 všeobecný nález: „Non licet novas litanias, de quarum
approbatione (& Sede Apostolica) Ordinario nullatenus constat,
in ecclesiis canere nec recitare... curentque Ordinarii"J) colli
gere et vetare formulas quascumque tam impressas quam manu—
scriptas litaniarum,“") de quarum approbationc non constat.c

d) Zvláštního dále povšimnutí zasluhuje následující posv.
kongregací rozhodnutý dotaz: »Utrum parochi, scientes litanias
de ss. Nomine Jesu esse prohibitas ——jichž veřejné recito—
vání jistý biskup v kostelích nařídil — debeantsatis
facere huic episcopali edicto.< K tomuto dotazu odpově
děla S. R. C. významným: Dilata (i. e. responsum differtur) et
exhibeantur litaniae (sc. S. R. C. ad revisionem et appro
bationem). Die 22. Sept. 1753 n. 4237 ad 14. '

e) Posléze když jednalo se o schválení litanií k nejsv. jménu
Ježíš, obsahovala prosba dotyčných biskupů výslóvný passus: »Ut
Sua Sanctitas providere dignaretur ac dccernere, quae inter varias
litanias SS. Nominis Jesu unice retineri possintc; a ve schvalo
vacím dekretě těchto litanií stojí zřejmá doložka, že se pouze
jeden (nyní užívaný) formulář “jmenovaných litanií schvaluje

„) Dekret tento — což je pozoru hodno — uvádějí Annales juris
pontificii, Romae 1864, series VII. pag. 206. Srovnej konstit. Apost.
ministerii lnnocence Xlll. d. 13. května 1723.

“) Srovnej dekret ze dne 8. února 1631 a ze dne 29. ledna 1656.
'") Téměř bezpočtukráte vyřízeny byly rozličné dotazy a žádosti biskupů

za povolení některých náboženských zvyků, liturgických nebo obřadních od
chylek od posvátné kongregace ritů formuli: »5 e r v e n m r R u b r i c a e
et Decretac. Dne pak 17.září 1822 učinila S. R. C. rozhodnuti: »Ordina
rius stricte tenetur opportunis remediis providere, ut rubricae et 5. R. C.
decreta rite servcnturc. Ostatně nařídil již sněm T r i d ents ký: quae
cunque in dioecesi ad Dei cultum spectant, ab o r din ar i is di l ig e n t e r
curari atque iis_,ubi potest, providere aequum est.< Sess. 21, c. 8. do ref.

“) Nejnovější 0 této věci dekrety posvátné kongregace obřadů ze
dne 6. března 1894, 28. listopadu 1895 a ze dne 21. srpna 1896 budou níže
uvedeny.
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&dowluje, všecky ale ostatní zrušují a zakazují (omnibus
aliis abolitis). Dne 21. srpna 1862. Ze byly mnohé z těchto
zavržených formulářů od biskupů schváleny nebo aspoň trpěny,
pochybovati nelze. '“)

Aaaa—

O příčinách bezkoníessnosti nových obecních
hřbitovů a objasnění příčin těch. \

Zároveň přispěvek k výkladu %3. státního zákona ze dne
30. dubna 1870 č 68 o organisací veřejné služby zdravotní.

Podává Dr'. ANTONÍN BRYCI—ITA.
(DokončeníJ

Bezkonfessní obecní hřbitovy třeba i proto zavrhnouti, po
něvadžse dotýkajíisamé správností pohřebních cír
kevních obřadů, ana je Církev nucena, zesnulé věřícídopro
vázeti na místo všeho náboženského rázu prosté a vykonávati
pohřební obřady ne na místě posvěceném a posvátném, nýbrž
na místě všedním a profánním. jako ale má Církev pro své ze—
mřelé údy pouze katolické, dle svých liturgických norem vysvě
cené hřbitovy: podobně vykonává a má vykonávati pohřební ob
řady jen na místě posvátném, církevním řádem &mo
dlitbou k pohřbu věřících posvěceném a nikdo není
oprávněn, tím méně některý obecní úřad, tento církevní řád igno
rovatí aneb v něčem jej měniti. Kdo jen běžně nahlédne do řím
ského obřadníku, přesvědčíse, že nově zřízené hřbitovy mají
zvláštním obřadem býti vysvěceny a pak teprv svémuúčelu
odevzdány. Ano Církev považuje tento obřad za tak důležitý. že
vyhrazujejej samému biskupovi a že jen s jeho povolením
může jiný kněz svěcení hřbitova vykonati. ') A nařizuje-lirituale
romnnum jakožto úředně předepsaná hniha, jíž má se u vykoná

“) Již výše bylo mimo to připomenuto, že nenídovole 10 užívati ru<o
větí, pouzeab ordinariis Iocorum. ne ale od apošt. Stoliceschvále
ných. v nichž obsaženy jsou rozličné »formulae benedictíonumc, jež s řím—
ským rituálem se neshodují (non sunt conformes). S R. C. 7. April. 1832
a 23 Maji 1835; cfr. decretum d. 11. Aug. 1691. — Správnost předeslaného
výkladu a jeho odůvodnění ia—e) dokaZují nezvratné též dvě rozhodnutí
posvátné kongregace ritů ze dne 11. února 1898 o užívání litanií, jež se nám
teprv po 5 končení této stati do rukou dostala a z té příčiny k závěrku
její uvedena jsou. Jakkoli byly v těchto rozhodnutích jmenované litanie
ra plerisque Oralinariis locorum appl'olmtae, zakázala. přec S. R. (,'. ve
řejné &společné recitování ]lCh, třebaže je chtěliúdovéjistého
řádně zřízeného a od apoštolské Stolice schváleného bratrstva pouze extra
functioncs liturgí cas recitovati a nad to januis ocele.-xiaoeluusis
.(jak se v prosbě za jich- povolení výslovně podotýká) společně se modliti.

') Srovn. Rituale R oman. pod záhlavím: »Ritus benedicendi no
wum coemeterium..
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vání veškerých církevních obřadů užívatizg) »Líbrum Ritualem
parochus . .. semper cum ministrabit, secum habebit. ritusquc
et caeremonias in eo praescriptas diligenter servabito
a dokládá—lina jiném místě :“) »Nemo Christianus, in cOmmunionc
ňdelium defunctus, extra Ecclesiam aut Coemeterium rite
benedictum sepeliri deb eta, --—jest to nový a nezvratný důkaz.
že pro své údyvznáCírkevjen svěcené katolické hřbitovy
.a že nesvěcené obecní hřbitovy jsou smutným dokladem odporu
proti nařízenímvcírkevním, čím vtisknuta jim pečeť anomalie
a absurdnosti. Rád církevní o pochovávání věřících, jehož uznáni
neb neuznání .není “naprosto na ooecních orgánech závislé, stanovu
jednou, že mají věřící v půdě posvěcené a posvátné ——jak toho
důstojnost zemřelých,již byli schránkou nesmrtelné duše a chrámem
Ducha Sv., vyžaduje —-—se pochovávati, a na řádu tom dotčeni
orgánové ničeho nezmění, třeba hleděli pod sebe vymyšlenějšími
záminkami se mu vylmouti a nedůstojnými úskoky »——jak bylo
svrchu dokázáno — jej obejití.

Poněvadž ale některé správní orgány v tomto ohledě ne
málo zarputile si vedou a dvéře- obecních hřbitovů před Církw
zavírají, 4) tu třeba se tázati, z jakých příčin tak činí a zdali toho
vyžaduje blaho a potřeba obce? ]edno ani druhé.

Naopak o blaho mnohé obce bylo by daleko lépe po
staráno, kdyby její správcové jim příslušnou rozsáhlou
agendu a spojené s ní různé povinnosti bedlivě a svě
domitě konali. Budiž jen něco připomenuto.

Po stránce ch aritativní vyžadovaloby blaho nejedné obce
ai obcí okolních, kdyby se upravila otázka chudinská, zřídily
útulny, nemocnice. podporovala tajná a Stydlivá chudoba, zaměst—
návali se lidé práci hledající, podporovali hmotně neb aspoň
mravně dobré spolky a t. p., čím by se zároveň vydatně řešila
otázka sociální, — Veřejná mravní policie dovolává se v ne
jedné 2vláště'městské obci větší opravdivosti a náležitějšího dozoru
k podezřelým místnostem, veřejným i tajným brlohům hříchu
k dlouholetým hříšným poměrům a k veškeré mravní, z toho
pocházející bídě a hnilobě a sociálnímu úpadku atd. jaký tu obor
záslužné a mnohostranné činnosti otvírá se tu v obojím

") L. c. v předm'uvě. Srovnej též společný list biskupů České církevní
provincie z roku 1872, novému vydání římského rituálu z téhož roku
předeslaný.

' L. c. De Exequiis.
') Zcela dle analogie o škole, z níž byla Církev dle cizího vzoru vy

loučena. načež mládež při pochybné ceně úspěchů této školy sesurověla
a zdivočila, co právě moderní školu příliš neodporuěuje. —-Když již samy
zákonodárné sbory, smutnou zkušeností poučeny, nahlížejí, že to tak
dále jíti nemůže,a žádají oproti státním zákonům, aby škola bylaopět
tou, jakou bývala.školou náboženskou neboli kon fessní, a když již
samo liberální ministerstvo kultu a vyučování v uherské sněmovně odhodlá
se k prohlášení.že provede revisi školních zákonů na celé čáře, -—
pak zajisté dospěly věci již — daleko! Srovnej zasedání sněmu horno
rakouského a uherského v měsíciúnoru (dne 20.) tohoto roku.
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oliledě obecním orgánům, činnosti tím záslužnější a blahodárnější,
iežto by při řádném a svědomitém. jich působení“) vyvaro
valo se nesčetným bědám a smutným následkům po stránce
mravní i fysické a zachránili. se mnozí od zhouby časné i věčné,
— V ohleděadministrativním a hospodářském,
jiných oborů obecní autonomie minouc, mají samosprávní úřa
dové agendu, jak známo, tak obsáhlou, že nejsou ani — jak se
praví a zkušenostdosvědčuje— s to, by všem povinnostem
řádně dostáli přes to, že personál při těchto úradech stále se
rozmnožuje a na poplatníkynová břemena uvalují.
Kdyby tyto důležité a dosti spletité obory obecní autonomie pří
slušnýmiorgány, jak ti áleží, se spravovaly, trváme, že mnohá
obec byla by za to vděčnou, ježto by o její zájmy bylo lépe po
staráno. Odpadly by mnohé sváry a soudy, které společenský
život, klid a pořádek ruší a otravují; ——přestal by mnohý
zlořád, jenž v životě obcí a společenstev se tak rád zahnizďuje;
——záležitosti soukromé i veřejné by se do nekonečna ne
protahovaly a čas by se jimi nemařil; —nebyla by tolik ohrožena
bezpečnost osoby i majetku; — věnovalaby se většípéče
úpravě obce, zdravotnictví, veřejnémupořádkuatd.;
0 b e c ní h o s p o d á ř s t ví bylo by' spořádanější a výnosnější,
ježto by se spravovalosvědomitěji a poctivěji; — předešlo
by se mnohýmdefraudacím, schodkům a úpadkům ve
řejných peněžních ústavů“) atd. — zkrátka obec byla by
dobře zřízena a sp ořádána, panoval by v ní dobrý mrav
a křesťanský řád, vzájemnost, spokojenost ablahobyt,
slovem obec by — zkvétala.7)

To vše a mnohé jiné zaměstnávati bude obecní úřady tou
měrou, že jim bude napnouti všech sil, by tak obsáhlému
úkolu svědomitě a "zcela dostály, ano že nebudou ani při
nejlepšívůlis to, by všeckytyto rozsáhlé a namáhavéobory
obecní autonomie a samosprávy, jak sluší, ovládaly
a k platnosti přivedly! A připomeneme-lik tomu ještě, že
všecky zmíněné obory obecni samosprávy každým téměř dnem
se šíří a vždy větších prací vyžadují, tak že slyšeti je i stesky
na přetížení: pak lze věru těžko pochopiti jednání obecních
orgánů, když ke všem těmto četným a namáhavým pracím —

5)Co o tom částečně do veřejnosti vnikne. nebývá právě vzorem
obecní samosprávy, ano nejednou ozývá se oprávněné slovo: »Quousque tan
dem-! Příkladů uváděti bylo by zbytečno. _

ů) Srovnej dobrý článek v časopise »Katolické Listy: z roku 1898,
ročník II. ze dne 3. ledna číslo 3. pod záhlavím: »K uvážení zákonodárným
sborům.: -— Pastýřský list nejdůst. bisk. Ordinariátu Budějovického
2 měsíce února tohoto roku.

7)Již svého času pravil sv. Augustín. kdyby se vše (všecky obory
života lidského) dle práva a spravedlnosti zařídily a v každém úřadě a pod
volání byli lidé, kteří by svědomitě dbali zásad křesťanských, osvědčila by
se co nejstkvěleji nauka Kristova, zmizely by ze společnosti lidské mnohé
zlořády, & ona sama byla by obrazem dobře zřízené a kvetoucí obce kře
sťanstva!
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s něž, jak se často podobá, ani nejsou, aniž jim řádněmohou vyhověti3)—přibírají si zcela zbytečně ještě
práce nové, 5 oborem obecních záležitostí ne právě úzce sou
vislé — naprostou a výhradní správu záležitosti hřbitovních.
Kde jest tu důslednost, kde přímost a poctivá snaha, plniti řá d n ě
a své domitě všecky povinnosti, jež samOSprávaobce její zá
stupcům ukládá, a tím pečovati'zároveň o blaho obce? Nejen že
o tom všem ničeho pozorovati není, spíše z chování takového
obecního úřadu vysvítá, že vše má jíti i příště starou vyšla
panou cestou, a snadkodůvodněnítéto pohodlné sice ale
málo čestné cesty přibéřese k dosavadním povinnostem, jichž
plnění nezřídka ani prostřední bod energie &důkladnosti nepřesahuje,
nový obor povinností — výlučné řízení záležitostí hřbitovních. Není
to zpozdilost bráti na se nové povinnosti, když ani k převzatým
již povinnostempotřebné síly, času a způsobilosti se ne
dostává? Neníto lehkomyslné zahrávání s povinností
úřadu a tím samým se zájmy těch, jež obecní orgánové zastu
pují? A proč provádějí se tato tartufství a to nejednou s úsilím,
lepší věci hodným? Aby působnost a autonomie obce se roz
šířila za cenu — bezkonfessnosti hřbitova. Smutný to přírůstek
obecní samosprávy, smutná akvisice!

A tážeme-li se posléze, jakého užitku tato moderní vymo
ženost obci přinese, tu je zastancům bezkonfessních hřbitovů vy
znati, že v piavdě žádného, naopak třeba doložiti, že tím sku
tečné zájmy obce a občanstva mnohonásobnou vezmou škodu.
O skutečné zájmy obecnímu výboru v takovém případě vůbec
nejde, chce především »dokázatia, jak umí hájiti a zjednati váhy
autonomii obce, by sklidil pochvalu pochybné ceny stejně smýšle
jících. Že svou umíněností a svým pychem odhalil pravé nitro
své před celou veřejností a tím do málo příznivého světla se
postavil,— že svýmterrorismemznásilnil a zdemoralisoval
věřící a křesťansky smýšlející spoluobčany 9) ——že svou libovůlí
postavil se mimo stanovisko křesťanskélo) a zdvihl odp or
proti křesťanskému řádu a nařízením církevním") —
to vše, pravíme, a mnoho jiných temných stránek obecní pro
bezkonfessnost nové zřízeného hřbitova horující výbor sotva zrale
uvážil, sice (jak chceme o něm při všem náboženském úpadku
doby nynější píledpokládati) nebyl by se dal strlmouti moder
nismemkoposici proti odvěkému křesťanskému řádu
a zákonu Církve a nebyl by obci katolické vnutil danajský
dar — bezkonfessního hřbitova. ") ——Nejprve odtrhla se k radosti

'“)Věc rozváděti, tuším, netřeba, dokladů podává skutečnost více, než
je s prospěchem mnohé obce.

") Srovnej. co bylo svrchu sub II. povědíno.
lo) Srovnej co bylo výše 0 povaze hřbitovů jako míst po výtce ná

boženských a posvátných připomenuto.") Viz shora uvedená nařízení římského rituálu.
l,)Srovnej sub ll. položené vývody o poměru mnohých obecních

úřadůbk obci samé a () zřizování bezkonfessních hřbitovů — proti intencnm o cí.
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všech »svobodomyslníkůc od Církve škola, by se stala bezkon
fessní, nyní má dojíti, a místy již došlo, na hřbitovy, jež mají
jako škola zbaveny býti všeho náboženského a zvláště katolického
rázu a státi se tím, po čem odpůrci a nohsledové neznabožského
modernismu tolik touží ————Ablagerungsplaetze fiir m'enschliche
Leichenl' Pak chybí jen ještě jeden krok, aby odpadly — i kře—
sťanské pohřby & zavedeny byly pohřby občansko, “) čím bude
saekularisace hřbitovůdovršena.
_ Shrneme-li dosavadní vývody v celek, dospějeme k těmto

důsledkům:
[. Bezkonfessní hřbitovy odp orují odvěkém u n á z o r u

a p řesvědčení Církve, dle něhož jsou katolické hřbitovy
místy emínentně náboženskými a posvátnými, z které příčiny se
také k svému důležitému křesťanskému účelu zvláštním významným
obřadem posvěcují. „)

Il. Bezkonfessní hřbitovy jsou ur á ž ko u n á bo žen sk é ho
přesvědčení katolických obcí, jež mají k vůli nepatrné
hrstce spoluobčanů, nezřídka pouze k vůlí několika náboženským
inditterentistům, zříCi se svému přesvědčení a náboženskému vy
znání odpovídajícího hřbitova katolického a vzítí za vděk s bez
barvým zdravotním ústavem obce. Qny ale jsou též zn ás ílněním
katolických občanů, an se jim obecním výborem bezkon
tessním hřbitov vnucuje proti jejich intencím a všemu právu. “)

III. Bezkonfessníhřbitovyjsou atentátem na křesťan ský 
řad a zřízení Církve se strany těch, jímž jako údům Církve
naprosto nepřísluší církevní zřízení ignorovatí a na úkor práva
Církve obecní samosprávu pod zvučným heslem samostatnosti
a občanské svobody rozšiřovati. Nechat uváží zastanci modernismu
a jeho díla, bezkonfessních hřbitovů, hluboká slova básníkova:
»Ihr seíd als Knechte nicht gemacht, ihr \varet Gottes Kinder;
Die Knechtschafthabt ihr selbst gewžihlt, der Gottesdienst

war linder.
“*)A tak bude, jak jistý řízný publicista vhodně poznamenal, čím dál

více všecko los: . .
»Díe l'arlamente —-religionslos;
Die Schule und Friedhófe ——konfessionlos;
Die Menschen immer mehr — gottlos.
Und die Menschheít ganz —-rettungsloszc

Hrozně, ba přímo děsné to vyhlídky do budoucnosti.
") Srovnej bod I. v pojednání a položené tam vývody.
'5) Viz vývody hořejší v bodu Il. tohoto _p0jednání.. .

Doplněk. Dlužno též doložiti, že by v nejednom_ případě byly se věcn
jin ak, a pro duchovní správu mnohem výhodněji utvářily, kdyby se
zřízenínovéhohřbitovavětší pozornost hned od prvopočátku byla
věnovala a k jeho eventuálnímu vysvěcení vhodně kroky v čas —jak
kázala pastýřská obezřetnost a bdělost — byly konaly. Kdyby se obecnímu
úřadu, neb aspoň rozvážlívějším jeho členům, věc v čas vyložila a po
případě potřebné instrukce se vyžádaly — ana přec stavba hřbitova trvá po
delší čas, kde možnose dosti orientovati a vhodná opatření
činiti — zajisté byla by dobrá věc nemálo získala a_ nejeden bez—
konfessní hřbitov byl by katolickým. —-_Nechá-h-se však věc
běžet i, jak právě běží, bez hlubšího pro ni zájmu, a očekává-hse vše
od ——posledního okamžiku, pak lzetéměřs jistotou nezdar před—
vídati a bezkonfessní hřbitovy budou se čím dál tím více množiti!
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Nun rílttelt an den Ketten nur und scheltct auf Tyrannen
Und schulet fůr den Umsturz ein den I-Ieerbann

\vílder Mannen;
Ihr bleibet Knechte, triíumt ihr auch vom Paradiesesglucke,
Zur Freiheit gibt's nur einen Weg: zum Dienstdes

Herrn zuríjcke.<
(Fr. Albert M. \Veiss, Lebensweisheit,pag. 415.)'

A??QGŠ—

Státní předpisy o legitimaci dítek. *)
Sebr'al Th. C. JAN PAULY, kaplan na Smíchově.

l.

Legitimace ditek vůbec.

Dle % 161. o. z. možno legitimovati nemanželské dítky ro
dičů, kteří později sňatek spolu uzavřeli.

Duchovní správce jest oprávněn tuto legitimaci sám beze
všeho svolení do matriky zanésti. (Výn. minist. vnitra ze dne
12; září 1868 č 3649)

Kdykoli uzavírají sňatek rodiče, kteří nemanželské dítky
zplodili, má je duchovní správce upozorniti na to, aby své dítky
legitímovati dali. (Výn. místodrž. ze dne 8. dubna 1892 č. 35940.)

Jestliže otec při křtu nemanželského dítka u přítomnosti
dvou svědků se přihlásil a do matriky se podepsal, tu, když oddavky
byly vykonány v téže farnosti, vepíše farář do matriky narozených:
Haec proles legitimatur per subsequens matrimonium hic con
tractum die . . . . Matrica copulatorum pag. . .. NN. parochus.
jestližesňatek byl uzavřen v jiné farnosti, bude žádatí oddační
list a pak napíše do matriky: Haec proles legitimatur per sub
sequens matrimonium in . . . contractum die . . . N. E. . . . N. N.
parochus. (Výnos ministra vnitra ze dne 7. listopadu 1883 č. 13197.)

jestliže otec při křtu nemanželského dítka se nepřihlásil,
a rubrika »ot'ec: zůstala nevyplnčna, tu když uzavřeno bylo man
želství na téže farnosti, na které dítko pokřtěno bylo, jest nutno.
aby na farní úřad do'stavil se otec se dvěma svědky. Otec do
matriky se podepíše pod slova: Přihlašuji se za otce tohoto dítka
za přítomnosti dvou svědků. Potom podepíše se jeden i druhý
svědek s udáním charakteru a čísla domu i místa. Dle výnosu
místodrž. ze dne '13. dubna 1892 má se podepsatí též matka,
avšak výnos ten se nemá tak vykládati, jakoby bez podpisu
matčina legitimace tato byla neplatnou. (Výnos místodrž. ze dne
3. února 1897 č. 15525) Kdyby kopulace byla na jiné farnosti,
pak by musil farář žádati oddační list. '

*) Ukázka z objemného spisu: »Právní rádce pro duchovní
sp rávuc, který bude obsahovatistátníazemské zákony, nařízení, rozhodnutí,
normy a p., které nutno jest znáti v duchovní správě.
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Jestliže otec při křtu nemanželského dítka se nepřihlásil
a potom k legitimaci osobně na farní úřad dostaviti se nemůže,
pak může farář legitimaci jen tehdy vykonati, když mu bude do
ručeno vyjádření otcovo na hejtmanství vykonané. Otec totiž se
dvěma svědky dostaví se na hejtmanství, kdež, předloživ křestní
list dítka a svůj oddační, prohlásí se za otce. Hejtmanství o tom
vyrozumí dotyčného faráře a vyzve jej, aby legitimaci v matrice
provedl.

Když se žádá za legitimaci dítka, jehož otec již zemřel a když
při křtu se nepřihlásil, možno ji provésti jen na základě výroku
soudního. (Rozh. spr. dv. ze 24. listopadu 1887 č. 2753.) _

Když se jedná o legitimaci dítka po smrti matčině, možno
dle rozh. spr. dv. ze dne 19. června 1895 č. 3110 ji tak provésti,
jako kdyby matka žila. Kdykoli má býti legitimováno dítko plno
leté, musí toto vždy dáti své svolení.

Farářové jsou povinni každou legitimaci soudu vrchnoporu—
čenskému oznámiti. (Výnos minist. ze dne 22. července 1897
č. 110.572)

Má-li býti legitimováno dítko, při jehož křtu udala matka
nepravé jméno, musí se rodiče obrátiti se svou žádosti na hejt
manství. Zádost kolkuje se 50 kr. kolkem a přikládá se křestní
list ditka a oddační list rodičů. Hejtmanství zavede s rodiči pro
tokol, který zašle na místodržitelství, jež potom žádanou změnu
matrik nařídí. '

Když má býti napsán křestní list pro dítko legitimované,
nemá farář použiti blanketu, kde tištěna jest rubrika »manželský
nemanželskýc, nýbrž má na půl archu čistého papíru celé nationale
dítka vypsati, aniž by tam uvedl, že dítko jest manželské, ne
manželské neb legitimované. (Dekr. dvor. kanc. ze dne 18. čer
vence 1834 č. 17820) '

II.

Legitimace dítek, jichž rodičové uzavřeli sňatek na smrtelném loži.

Kdykoli farář oddává manžely na smrtelném l_oži, kteří ne
manželské dítky zplodili, a když v nebezpečí smrti jest otec těchto
dítek, může ihned před dvěma svědky přijmouti od nemocného
prohlášení otcovství. O tomto úkonu sepíše protokol na 50 kr.
kolku, který podepíše otec dítek, oba svědci, matka a farář a pak
jej zašle s oddačním listem na ordinariát, který ve srozumění
s úřady politickými legitimaci obstará. (Srovnej minist. výnos ze dne
15. července 1850 čís. 20174 a dvor. dekret ze dne 26. března 1847.)

H[.

Legitimace dítek, jejichž rodičové uzavřeli sňatek' civilní, nebo
- coram ministro acatholico.

Dítky rodičů, kteří uzavřeli sňatek civilní nebo coram mi
nistro acatholico, mají se podle výnosu ministerstva vnitra ze dne
25. září 1868 č. 4681 zrovna tak legitimovati, jako dítky, jejichž



—717—

rodiče uzavřeli sňatek církevní. V tomto případě napíše farář do
matriky: Tomuto dítku přináležejí podle oddačního listu č . . ..
dle něhož rodičové tohoto dítka sňatek u c. k. hejtmanství (u evang.
duchovního správce) dne. . . v . . . uzavřeli, dle smyslu státního
zákona občanská práva jakožto manželskému.

Kdyby měl farář pro toto dítko vyhotoviti křestní list, učinil
by to asi v této formě: Podepsaný tímto ztvrzuje, že dne . . .
narodil se syn josef,jehož otec ..... a matka ..... byli
u c. k. okres. hejtmanství dne . r. . . . oddáni.

IV.

Legitimace ditek z cizoložství.

Dle konstituce pap. Benedikta XIV. ze dne 5. prosince 1744
nemohou církevně nikdy legitimovány býti dítky z cizoložství zro
zené, avšak dleš 161. obč. z. možno je legitimovati pro foro civili
a to beze vší intervence pol. úřadu, není-li k tomu zvláštní příčiny.
V tomto případě napsal by duchovní správce do matriky: Za otce
tohoto dítka hlásí se N. N., který po smrti své choti, jež zemřela
dne.. r. .. . uzavřelsňatek s matkou tohoto dítka dne .....
r. . . . Nb..... , následkem čehož přínáležejítomuto dítku
práva občanská jako manželsky zrozenému. Tato forma uznána
byla za přípustnou výnosem c. k. min kultu ze dne 30. června 1857
č. 10220. Ministerstvo vnitra prohlásilo výnosem ze dne 11. června
r. 1897 č. 2884. že při křtu dítka z cizoložství může se zapsati
otec, když o to žádá, do matriky.

V.

Legitimace ditek narozených v cizozemsku.

Má-li se legitimovati dítko v cizozemsku zrozené, musí se
dostaviti matka, otec a dva svědci k notáři, který o této záleži
tosti listinu sepíše. Listinu tu musí legalisovati zemský soud, mini—
sterstvo vnitra a dotyčné vyslanectvo nebo konsulát ve Vídni
a pak zašle se s připojením oddačního listu na rakouský konsulát
v cizozemsku.

Když se jedná o legitimaci v Uhrách nebo v Německu,
nutno vykonati akt přihlášení se za otce u příslušného hejtmanství
a legitimaci pak provede míStodržitclství.

VI.

Legitimace ditek v Rakousku narozených, když jejich rodiče bydlí
v cizozemsku.

Legitimaci tuto nutno provésti dle zákonů, které o legitimaci
jsou v dotyčné říši vydány, jak prohlásilo ministerstvo vnitra
výnosem na štyrské místodržitelství ze dne 5. prosince 1892
č. 17325.
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VII.

Legitimace milosti zeměpána.

„&162 obč. zák. pojednávaje o legitimaci milostí zeměpána
praví: »Ze se dítko narodilo mimo manželství, nemůže mu býti
na újmu ani občanské vážnosti ani budoucímu zaopatření.

K tomu tedy netřeba zvláštní milosti zeměpána, kterouž by
se dítko takové prohlásilo za pořádné. Jenom rodiče chtějíce, aby
dítko takové jako dítě pořádné nabylo přednosti stavu jejich nebo
práva k jmění dědičnému, mohou za takovou milost žádatí.

Na jiné členy rodiny nemá tato milost žádného účinku.<
Dle patentu ze dne 9. srpna 1854 ř. z.č. 208 mohou rodiče

žádati o legitimaci milostí zeměpána jen tehdy, když dítko jest
plnoleté a své svolení k tomu dalo, anebo, když jest_neplnoleté,
s povolením úřadu poručenského, který poručníka o té věci vy
slechne. *

Zádost podává se okresnímu soudu, který ji předloží vrchnímu
soudu, odkud jde na ministerstvo spravedlnosti, jež, když není
překážek, podá o tom zprávu zeměpánu.

_ Když duchovní správce rozhodnutí úřední obdrží, napíše do
matriky: Dle přípisu . . . ze dne . . . r. . . . č. . . . byl milostí země
pána prohlášen za otce tohoto dítka N. N. (uvede se úplně
nationale).

Přípis opatří číslem, uloží jej v archivě a v poznamenání
k němu poukáže.

Romanarum Congregationum decreta novissima.

S. Rituum Congreg. .
Solvuntur varia dubia circa cultum SS. Sacramenti.

R. D. Augustinus Dauby, Sacerdos et Moderator pii instituti
& Sancto Nicolao nuncupati, in Civitate Parisiensi, de consensu sui
Rmi Ordinarii, sequentium Dubiorum solutionem a sacra Rituum
Congregatione humillime expetivit, nimirum:

I. Quoad genuťlexiones faciendas a ministro Missae privatae,
quae justa de causa et praevia licentia celebretur in Altari expo
sitionis SSmí Sacramenti, quaeritur:

1. Minister, qui transfert missale a cornu Epistolae“ ad cornu
Evangelii et genuílectit in plano ante medium Altaris, debetne
etiam genutlectere in accessu ad cornu Altaris et recessu?

2. Quando idem minister ad offertorium et puriňcationem
ascendit ad Altare et descendit, ubinam genuňectere debetř
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II. Rubricae Missalisad titulum »Ritus servandus in cele
bratione Misae V n 6, praescribunt: »Si in altari fuerit
tabernaculum SSmi Sacramenti, accepto thurib'ulo, ante
quam incipiat incensationem, genuflectit, quod item
facit quotiescumque transit ante medium altarisu quae
ritur: Utrum etiam in Missa privata debeat Sacerdos genu
Hectere:

1. quandodefectu ministri, ipse transfert missale a cornu Episto
lae ad cornu Evangelii, et vicissim;

2. quando in Majori Hebdomada transit a cornu Epistolae ad.
cornu Evangelii ad legendam Passionem?

III Rituale Romanum in tit Ordo ministrandi Sacram
communionem, haec habet: »Sacerdos reversus ad altare
dicere poterit: O sacrum convivium etc. Domine exaudi
etc Et clamor etc Dominus vobiscum etc.c, quaeritur:

1. Utrum istae preces convenienter dicantur, ]uuctis manibus
antequam cooperiatur pyxis et digiti abluantur?

2. Utrum Sacerdos duas genuňectiones facere debeat, unam
statim ac deposuit pyxidem super Altari et antequam earn coope
riat; alteram priusquam, reposita in tabernaculo pyxide, ipsius ta
bernaculi ostiolum claudat?

IV. ]uxta Caeremoniaie Episcoporum, ad benedictionem im
pertiendam cum SSmo Sacramento ipse celebrans accipit osten
sorium super Altari positum; sed receptum est, ut Diaconus acci
piat ostensorium et porrigat celebranti, qui post bencdictionem
Diacono tradit super Altari collocandum, quaeritur: Utrum liceat
in hac duplici ostensorii traditione ritum servare, qui praescribitur
pro feria V. in Coena Domini et in festo SS Corporis Christi ante
et post processioncm SSmi Sacramenti?

V. Licetne 'aliquid canere lingua vernacula:
1. in missa solemni dum sacra Communio distribuitur per

notabile tempus?
2. in solemni processione SSmi Sacramenti alternatim cum

hymnis liturgicis?
VI. ]uxta caeremoniale Episcoporum in solemni officio ad

nonam Lectionem et in Laudibus hebdomadarius et assistentes
pluviali sunt induti, quaeritur:

1. Utrum idem fieri possit a principio Matutini.>
2. Utrum lectori septimae Lectionis Evangelii homiliae duo

acolythi cum cereis accensis assistere possint, durante lectione
Evangelii?

_Et sacra Congregatio. ad relationem subscripti Secretarii, ex
quisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque accurate per
pensis, rescribendum censuit:

Ad I. quoad primam quaestionem: Unicam genuflexi
onem esse faciendam in plano ante medium Alt'aris:
quoad alteramquaestionem:Tam ante ascensionem ad Al
tare, quam post descensionem de eodem in plano
genuflexionem esse faciendam.
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Ad II. N e g a t i v e „ad utrumque.
Ad III. Quoad primam partem: Negative et preces

dicendae sunt infra abl utionem et extersionem di
gitorum. Quoad alteram partem: Affirmative iuxta De—
cretum in Romana d. d. 23. Decembris 1862, et praxim Basi
licarum Urbis.

Ad IV. Aut servatur ritus a Caeremoniali Episcoporum
lib. II., cap. 32. g 27 praescriptus, aut iuxta praxim Romanam,
Diaconus ostensorium celebránti tradere vel ab eodem recipere
potest, utroque stante.

Ad V. Negative ad utrumque.
Ad VI. Si non adsit legitima consuetudo, Negative et ser—

vetur Caeremoniale Episcoporum lib. lI. cap. VI., % 16.
Atque ita rescripsit. Die 14. januarii 1898.

C. Card. Mazzella, Ep. Praenestinus S. R. C. Praef.
L + S. D. Panici, Secret.



Listy homílchické.
„ggjgša

Svátek svatého Václava.

Co učinilo Václava svatým a patronem zeme České.
»Chvalmcž muže slavné, a otce naše
v pokolení jejich. < Sir. 44 1.

Těmito slovy vybízí Duch Svatý lid věřící, aby ctila miloval
muže slavné; zvlášť máme podle slov těch oslavovatí ty slavné
muže, jejichž potomky jsme, tedy své slavné předky, nebo do
kládá Duch Svatý: »A otce naše v pokolení jejich.a Tak činí
i svět i národ; svět oslavuje ty muže slavné, kteří jakýmkoli způ—
sobem sobě zásluh pro svět vydobyli, vědou prosluli, rozličnými
vynálezy se zvěčnili atd.; to činí zvlášť národ, z jehož lůna tito
znamenití a zasloužilí mužové vyšli a národu čest a slávu zjednali
a po sta letech ještě chloubou a okrasou národa-jsou. Když nyní
již i svět i národ v časném ohledu znamenité muže ctíaoslavuje,
jak by neměla Církev svatá, svět křesťanský, pro Boha, Krista
a Církev zasloužilé muže ctíti? jak by neměl svět křesťanský ty
oslavovati, kteří zásluh nehynoucícli vduchovnír'n ohledu pro spo
lečnost lidskou si vydobyli? jak by neměl oslavovati národ kře
sťanský ty muže a ženy, ty mládenceapanny, kteří zaživa svými
ctnostmi křesťanskými chloubou & ozdobou vlasti a národa byli?
To činí také Církev svatá, to činí svet křesťanský, to činíinárod
křesťanský Církev svatá ctí a oslavuje všecky svaté, a náiod
křesťanský ctí a oslavuje zvlášť ty svaté. kteří z něho pošli, sy
nové jeho byli. Tak ctí a oslavuje zvlášť národ uherský sv. Ště—
pána, Dolní Rakousko sv. Leopolda atd. , a národ český ctí zase
sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv Iudmilu, sv. jana Nepomuckého ,
sv. Prokopa a jiné. Svatého Václava cti a oslavuje národ český
nejen jako svetce, ale i jako dobrého knížete; neoslavuje ho jen
pio zásluhy, kterých si pro Církev ale i pro vlast v časném i du
chovním ohledu vydobyl, národ nectí jenom svatého Václava, ale
Církev & národ český zvlášť vzývvá i svatého Václava, utíká se"
Rádce duchovní. 46
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k němu jako k svému ochran'ci a patronu. Ve Václavu ctí' ka—
tolický národ český svatého a patrona. A proč? To právě
chci dnes ukázati. Ukáži láskám Vašim:

]. Co učinilo Václava svatým; „
II. proč se stal patronem země Ceské.

Pojednání.
I.

_1. Co učinilo Václava svatým?
Především dobré, křesťanské vychování. Co se

zdařiti má, musí býti pěstováno; květinka a strůmek musí býti
pěstován; nehlazený drahokam musí hlazen aleštěn býti; izvířata
potřebují ošetřování a vedení, zvlášť ta, jichž k potřebě své užíti
chceme; vychován musí býti i člověk, člOvěk musí býti veden,
a to pro smutné následky, jež způsobil hřích dědičný. Cíl člověka
jest vznešený, povolání veliké; on nemá jen zdárným údem spo
lečnosti lidské a moudrým pánem země býti, on má se státi někdy
měšťanem nebeským, a proto má se státi zde již svatým a doko—
nalým, jak to Ježíš vyřknul slovy: »Buďtež dokonalí, jako i Otec
váš nebeský dokonalý jest.: Mat. 5, 48.

Clověk musí býti vychován, musí býti dobře dle zásad
křesťanských vychován, neboť jen pravé náboženství Kristovo jest
svaté, pochází s nebe, jen ono vychovává světce a pro nebe.

A takového vychování dostalo se Václavu od svaté báby
jeho Ludmily; v domě jejím položen základ k svatosti a doko
nalosti, k ja_ké dospěl svatý dědic náš; bez svaté Ludmily neměli
bychom svatého Václava; v domě matky své Drahomíry nebylo
by se odchovalo to krásné kvítko vlasti naší, svatý Václav;
v domě Ludmily byl vštěpován Václavu dobrý mrav a bázeň
Páně, která počátkem moudrosti jest; tam nabyl toho nejlepšího
umění a těch nejspasitelnějších vědomostí, poznání Boha a Syna
]eho, poznání svatého náboženství, v čemž pravý a věčný život
pozůstává.

Rodičové, chcete míti ze svých dítek svaté Václavy? Chcete
míti z nich dobré, ctnostné a moudré děti, které by vám
byly k radosti, vlasti“ a Církvi k prospěchu? Chcete, aby byly
šťastný? Chcete—lito, vychovávejte je křesťansky. Símě dobrého
vychování přinese dobré ovoce, ono se neztratí nikdy. »Není
pochybnosti,< praví svatý Alfons Lig., »že první símě bázně Boží
pro všechen život zůstane vkořeněno, byť i nějaký čas vášněmi
potlačeno bylo.: K_vám, matky země české, k vám, pěstounové,
vychovatelé a učitelé, volám: vychovávejte křesťansky syny a
dcery české, a vzroste pokolení dobré, mravné, vzroste chlouba
země české! Zatraťte z celé duše své vychování, jakým oblažiti (P)
chtějí země lžiliberálové a nevěrci, neboť toto pracuje ku zkáze
'dítek, vlasti, národa, Církve a ku věčné zkázel'
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. 2. Než nepůsobilo jen dobré vychování k tomu, že
Václav svatým se stal, ale“ i přičinění Václavovo, a tím byla
především modlitba.

Václav se modlíval, Václav se horlivě modlil, on _rozjímal; ty
noci, které on na modlitbách probděl; ty chrámy, které i vnoční
době navštěvoval; chrámy Pražské, chrám v Staré Boleslavi; ty
mše svaté, kterým přítomen býval; ty oltáře a obrazy, před kte
rými v zbožné modlitbě dlíval; ta místa, na kterých plakával; ty
zvony, při jichž hlasu a zvuku vstával k modlitbě; ty hodinky
církevní, které zbožně odříkával: toto všecko svědectví vydává,
jak pobožným, jak v modlitbě horlivým byl Václav! jak neměl
se tedy státi svatým? Ježíš Kristus pravil: »Otec nebeský dá ducha
dobrého'těm, kteříž ho prosí.<< Luk. 11, 13. O,'jak mu neměl
tedy dáti Bůh ducha dobrého, ducha moudrosti, rozumu, rady,
umění, síly a bázně Boží? jak se neměl vůči této modlitbě státi
dokonalým a svatým? »Vmodlitbě,a dí sv. Bonaventura, »dosahu
jeme pomazání Ducha Svatého, kterýž mysl naši všemu vyučujec
V modlitbě našel svatý Václav všecko; v ní našel tichost a trpěli
vost v protivenstvích, sílu v pokušení, moc nad ďáblem. světem
a tělem, pravou moudrost, pokoru a osvícenost; v ní našel a z ní
si vážil ctnostný a svatý život; skrze ni dosáhl i nebe, nebot“ dle
slov sv. Auguština jest »modlitba spravedlivého klíčem k nebia.
Bez modlitby nebyl by se Václav stal svatým, nebot jako nemožno
jest nám bez chleba a vody žíti, nemožno jest bez modlitby svatě
žíti. Modlitba, "spojena se svatým rozjímáním o věčných pravdách,
spojena s posloucháním slova Božího, jest život, jest svatý život,
jest věčný život. —Chcete ctnostnými a svatými se státi azůstati?
Modlete se, bez modlitby to není možno. A že svět se nemodlí,
jest zlý; a nebude dobrý a šťastný, dokud se nepočne modliti;
bez slunce zmrzla by země a nevydávala by úrody; bez modlitby
hyne rovněž ctnost. ano slunce spravedlnosti, ježíš a milost ]eho
se od země a lidí vzdaluje!

3. Svatý Václav se modlil, ale on se též zapíral.
Modlitba ho učinila pánem nad sebou samým, on se uměl

zapirati, a právě toto sebezapírání způsobilo též, že se stal svatým.
Každý člověk jest k zlému nakloněn; všickni jsme spíše k zlému
než k dobrému nakloněni; tuto náklonnost k zlému číní tím větší
a nebezpečnější svět, zlé příklady a pohoršení, radosti a zboží
tohoto světa; kdo chce svatým se státi a zůstati, ten musí stálý
boj proti tělu vésti; kdo nebojuje proti tělu, kdo se nezapirá, ten
se stane zlým, ten se stane otrokem těla svého; Proto pravil také
Kristus Pán: »Chce-li kdo za mnoulpřijíti, zapři sebe sám ;<<bez
zapírání sebe sama nestane se nikdo zde šťastným; jak by se
mohl teprv dokonalým, svatým a někdy blaženým bez sebezapirání
státi? Václav sebe zapíral. Právem obrací Církev svatá slova dneš
ního sv. evangelia o sebezapírání na Václava našeho; jeho tělo
a důstojnost knížecí pobádalakpýše, ale Václav zapíralsebeabyl
pokorným; jeho tělo a bohatství popuzovalo k požívavosti, Václav
se ale zapíral, byl a zůstal střídmým; tělo a vnada světa ho

46*
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sváděla k nečistotě, Václav se ale zapíral a byl a-zůstal svatým
a čistým mládencem, byl andělem v lidském těle; ve všem se
zapíral a proto se stal a zůstal svatým! — Sebezapírání i nám
nejvýš potřebí jest, zvlášť nyní, kdy se hlásá svoboda těla, kdy se
požívavost a smyslné radosti vyhlašují za poslední cíl člověka;
nyní zvlášť, kdy se všecko spolčilo, aby učinilo člověka otrokem
těla, s'věta a ďábla! O, nevěřte světu svůdnému, ale zapírejte se,
odpírejte tělu, světu a ďáblu, a stanete se Václavy; odpírejte
tělu, světu a ďáblu, a stanete se zde i po smrti šťastnými! ,

4. Co bylo ještě příčinou, že tak svatě žil a' že
tak mnoho dobrého vykonal? Byla to láska jeho.
Václav vynikal horoucí láskou; rozmanitým způsobem osvědčil tuto
lásku svou; on miloval Boha nade všecko, z lásky k Bohu se
modlil, rozšiřoval čest a slávu Boží, rozšiřoval svaté náboženství
křesťanské, stavěl chrámy, zakládal školy, podporoval kněžstvo
a slavení služeb Božích, Vedl lid slovem a příkladem k svatosti.
Václav byl pln lásky zvlášť k chudým & bídným; on měl lásku
ke svým nepřátelům; on odpustil bratrovrahu Boleslavovi; on
miloval vlast a národ, on pečoval o zvelebení a blahobyt vlasti
a národa; aby vlast zuboženou akrví zbrocenou neviděl, podvolil
se i on, jako někdy David s Goliášem, potýkati se s knížetem
l$ouřimským, a aby odvěký nepřítel Slovanů a zvlášť Cechů zem
Ceskou nehubil, podvolil se raději k poplatku ročnímu. Václav
byl vtělená svatá láska, a proto se nelze diviti, že svatým byl
a tolik dobrého vykonal!

Z lásky k Bohu rodí se všecka ostatní pravá, a svatá láska;
láska pravá dodává také ceny dobrým skutkům! O, mějme lásku,
prosme o lásku, a staneme se a zůstaneme svatýmiadokonalými.
To učinilo Václava svatým; kéž by nás to také učinilo svatými!
Vždyť to naším cílem a povoláním, vždyť to k blaženosti časné
a věčné dopomáhá, k blaženosti, po které všickni toužíme, které
si všickni žádáme. “

Svatý Václav jest ale i patronem země české; a proč se stal
patronem země české? O tom v díle

Il.

Hned po smrti byl jmín a považován Václav za svatého, za
oslavence v nebi; brzy po smrti jeho utíkal se národ český vpo
třebách k.němu o přímluvu a ochranu; národ si ho vyvolil za
patrona, za dědice “země české. A proč si ho vyvolil za patrona,
co bylo toho příčinou? ,

1. Příčinoutoho byla svatost jeho; on byl od Církve
za svatého vyhlášen, byl od národa za svatého oslavence držen.
Každý světec jest přímluvčím u Boha; každý světec mnoho může
u Boha; každý světec, pravím, jest u Boha přímluvčím, protože
láska nevypadá. Svatí neměli jen lásky k lidem zde na světě
a neprosili za lid, jen pokud žili, oni mají lásku klidem i nyní,
ano mají ji v hojné míře, a proto i nyní za lid prosí; ano,-jako
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měli svatí lásku k lidem vůbec, dokud žili, měli ji zvlášťk národu,
z, kterého pošli, jehož syny byli, což také životy jejich dokazují.
(.), nemusíme vším právem za to míti, že tuto lásku i po smrti
v nebi k národu mají a za něho prosí? Láska nevypadá, a proto
orodují svatí za lid, zvlášť za národ, z kterého pošli. Než my
víme i dále, že modlitba a přímluva svatých uBoha mnoho může.
»,Mnohot'zajisté může ustavičná modlitba spravedlivéhoa jak. 5, 16.
O, kdo by mohl vůči slovům těm pochybovatioužitečnosti amoci
přímluvy svatýchř Což nebyla prosba svatých dost často i zá
zračným zpomožením vyslyšena, když lid svaté opřímluvu vzýval?
My jsme zde na,světě ještě na zkoušku; na světě mnoho nás tíží,
mnoho se nám nedostává, mnoho nás bolí a trápí; my pomoci
a ochrany potřebujeme; při tom známe nehodnost svou a hříš
nost, v které si netroufáme nepřímo před Boha předstoupiti, a vě
domi jsme sobě, že nezasluhujeme, aby nás Bůh vyslyšel; to nás mimo
volně pobádá svaté za přímluvu prositi, zvlášť svaté, kteří z ná—
roda toho samého pošli, o pomoc a přímluvu vzývati. To jest
vůbec příčinou, že svaté vzýváme; to jest ale též příčinou, že si
za patrony a orodovníky ty volíme, kteří z toho samého národa
pošli, an také ti svatí skutečně nejvíc za ten národ oroduji. jehož
údové byli. To jest tudíž příčinou, že národ český si zvolil za
patrona sv. Václava, a že sv. Václav také skutečně za národ český
mnoho prosí a oroduje.

Václav byl svatý, dokud na zemi žil, žil totiž svaté; on jest
ve společnosti svatých na nebi._ jesc proto v lásce u Boha, jest
přítelem Božím. jak Církev svatá nás o tom ubezpečuje; jeho pří
mluva tedy jako přítele Božího mnoho může u Boha. Václav měl
lásku k národu svému, miloval národ, zasazoval se o blahojeho;
on miluje i nyní národ, neboť láska nevypadá. Co jest psáno
o proroku jeremiášovi, to lze říci s jistotou i o Václavovi,
totiž: »Tento jest milovník bratří a lidu (českého) israelského;
tent jest, který se mnoho modlí za lid, a za všecko město svaté,
Jeremiáš. prorok Božía (Václav. muž Boží.) Mak 15, 14.

2. Že svatým byl, že miláčkem byl u lidí i u Boha, dokud
ještě žil, o tom máme bezpečných zpráv; jako lid Drahomiru a
Boleslava, kteří po smrti Vratislavově za mladosti Václavovy vlády
se uchopili, nenáviděl. tak miloval zas Václava, neboť zvolil si ho
za panovníka; on byl v lásce u lidu, arci ne ještě u pohanského
panstva; on byl v lásce u Boha, neboť poslal Bůhk ochraně jeho
anděla, aby ho chránil v boji proti Radislavovi, knížeti Kouřim
skému, což sám Radisl'av viděl a ztvrdil, a proto od boje proti
němu upustil a mír s ním učinil.

Na sněmuvŘezně zakázal císař ]indřich všecku úctu Václa
vovi vzdáti, protože tento včas ku sněmování se nedostavil, trvaje
déle při službách Božích; a hle, když se dostavil Václav, sám mu
velikou uctivost učinil; a proč? On viděl totiž, že Václav, jda do
dveří, měl kříž zlatý velmi stkvoucí na svém čele a dva andělé,
již ho vedli, jdouce okolo něho, hrozili jemu; z čehož poznal
císař, že je mužem svatým. Tato láska, .v jaké u lidu Václav byl,



stala se dědičnou. Václav byl i po smrti ctěn & milován; z úcty
k němu se jmenoval národ sám národem svatováclavským; k úctě
jeho se zpívaly nábožné písně. 0 písní: »Svatý Václave, vévodo
české země“ činí se již roku 1368 zmínka. Obraz sv. Václava se
nalézal na českých mincích již v 11'. století, tedy 70 let po jeho
smrti, a tisknul se na dukátech až do polovice 16. století; nej—
starší pečet' zemská, která se zachovala, pochází z roku 1130,
a nese též obraz sv. Václava. Karel IV. věnoval korunu králov
skou sv. Václavu, s jehož hlavy si ji králové čeští toliko vypůjčo
vati směli; tentýž král ctil Václava jakožto obzvláštního ochrance

_svého a zpomocníka; On mu zřídil nad hrobem náhrobek z ry
zího zlata (z něhož později Sigmund peněz nadělal); on psal sám
životopis jeho; a při korunování králů českých pasováni byli ku
cti sv. Václava slavní & o zem zasloužilí mužové na rytíře svato
Václavské. Ille, tak miloval a ctil lid Václava. a to hned po
smrti jeho; on byl a jest v lásce u Boha. Václav byl za živa
přítelem Božím a jest stále; on byl a jest v úctě u Církve, která
ho za svatého vyhlásila. Tento všeobecný hlas, tato všeobecná úcta
národa a nebe, ta úcta, kterou u lidí. Církve, andělův & u Boha
požíval a požívá, jest nezvratným důkazem, že Václav jest svatý.
A že za svatého držán byl, proto brával lid k němu útočiště,
proto si ho zvolil za patrona věda, že modlitba spravedlivého
mnoho může u Boha. .

3. A svatý Václav se také skutečně jako patron, zpomocník
a ochrance země české osvědčil, a to za živa i po smrti. On byl
patronem země české za živa, neutrpěla totiž země česká záhubu
za panování jeho; když po nešťastných bitvách a bojích hrozila
zkáza zemi české za jindřicha Ptáčníka, podvolil se raději ku po
platku ročnímu, jen aby zemi českou od hrozného krveprolití
ušetřil. On byl patronem země české za živa. i tím, že rozšiřoval
sv. náboženství v zemi; tím odňal německým císařům, ku př.
jindřichu příležitost, mečem a ohněm křesťanské náboženství roz
šiřovati a lidu vnucovati; tím zachránil samostatnost C_echaktomu
působil, že nezanikly Cechy jako polabští Slované; a není kře
sťanské náboženství to nejlepší dobro pro národ, vlast, obec a ro
dinu? On byl za živa patronem a ochráncem, on jím byl a zůstal
i po smrti své. Když kníže Břetislav I. roku 1040 do boje proti
německému králi jindřichu III. táhl, ctěn a vzýván byl Václav od
vojska českého; a vzývání to nebylo marné, vojsko české zvítě
zilo u Domažlic nad vojskem německým; vítězství to se připiso—
valo přímluvě svatého Václava. U vsivBrodku na památku z vděč—
nosti k svatému Václavu vystavěli Cechové kapli, která až po
dnes stojí.

Roku 1126 vydobyl Soběslav I. u Chlumce stkvělé vítězství
nad německým králem Lotharem; i toto vítězství připisují děje—
pisci čeští svatému Václavu. Od té doby nazván byl také svatý
Václav »ochrancec; od této doby nošeno bylo od nejpřednějších
Cechů kopí sv. Václava do bitev, jemuž se ochranná-moc proti'

.nepřátelům připisovala. V této bitvě u Chlumce nesl kněz Vít
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toto kopí a zvolal takto: »ó druhové a bratři! budte vytrvalí;
vidímt' sv. Václava sedícího na bílém koni, oděného bílým rou
chem nad hrotem svatého kopí, bojujícího za nás.<< Na kopí to
dal Soběslav ještě před bitvou tou zavěsiti prapor sv. Vojtěcha,
jenž se nalézal na stěně kostela vrbčanského; od té doby se pak
kopí to jmenovalo praporem sv. Václava, a prapor ten nošen
býval vždy do bitvy. Na přímluvu sv. Václava vydobyl Otakar II.
roku 126Q u Kressenbrunu v Rakousích bitvu nad Uhry, takže
žádný z Cechů nepřišel k úrazu, jak dějepisci vypravují. Nepro—
ukázal se sv. Václav jako patron, ochrance a zpomocník země české?
Jeho svatost, jeho láska, jeho mocná přímluva, v jaké u Boha stál
a stojí, a který; jeho orodování často vyslyšel, to ho učinilo pa
tronem země Ceské.

* *
* 4

Víme tedy, co učinilo Václava svatým; víme. proč se stal
patronem českým; víme. proč ho lid ctil a ctí, proč ho vzýval
a vzývá. Ctěmež i my svatého Václava. »Chvalmež muže slavné,
a otce naše v pokolení jejich<< Sir. 44, 1; tak nás Duch Svatý
vybízí; ctěmež tedy sv. Václava, tohoto muže slavného, svatého
a o národ zasloužilého; ctěme tohoto oslavence nebes, toho veli
kého přítele Božího; vzývejme ho ale též, neboť mocným osvědčil
se býti ochrancem a patronem země Ceské. Zastíniti hledí lidé
tohoto vlastence velikého, světce a patrona českého, než nepo
daří se jim to! —

Boleslav se stal po zavraždění bratra svého vévodou a kní
žetem země české; on chtěl potají tělo Václavovo'z Boleslavi
do Prahy převézti & tam v tichosti pochovati, než nezdařilo se
mu to; když dojeli v noci s tělem sv. Václava na Malou Stranu,
nemohli ani koně a volové, kteří zapřažení byli, vozem hnouti;
tam musilo se čekati. Až když teprv ráno lid se to dověděl, tu
neseno bylo tělo jeho v slávě dále abylo slavně pochováno. Bůh
ukázal tím, že chce, aby Václav zvlášť od Cechů ctěn a oslavován
byl; tím ukázal, že žádný úcty jeho v národě českém nezastíní
a nezničí, ač čeští lžiliberálové a lžihusité, jako Boleslav, 0 to se
zasazují. Ctěmež a vzývejmež tedy Václava, jest to vůle Boží,
káže to náš prospěch a užitek, vyžaduje to blahoaprospěch země
české a království Ceského; nebot Václav nedá zahynouti nám ani
budoucím, budeme-li jej důstojně ctíti a úpěnlivě vzývati. Amen.

lan Podlaha, bisk. vikář a os. děkan v Stálci.
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Řeč na slavnost sv. Růžence.
(Neděle XVIII.po Sv. Duchu.)

Pobožnost sv. růžence mezi zbožným lidem katolickým
jest velice oblíbená; neboť “l. skrze ni se Šíří čest
a chvála Boha trojjediného; 2. jí se vzdává Matce
Boží, Marii Panně, pocta velmi milá; 3. pobožnost tato

“valně přispívá ku spáse dusí lidských.
)A v lidu ctěném vkořcnila jsem se...
a v shromáždění svatých jest zdržování
mé.< Ekl. 24, 16.

Počátek k dnešní slavnosti růžencové zavdalo slavné vítězství,
kteréhož r. 1571 vydobylo u ostrova Lepanto vojsko křesťanské
nad vojskem tureckým. Voje turecké ohrožovaly tehdáž svou
přesilou všecky sousední země a národy křesťanské. Aby jim
mohli odolati, spojili mocnáři křesťanští vojska svá po'd jedním
vojevůdcem. Tehdejší sv. Otec, Pius-V., vyzval veškero křestanstvo,
aby zvláště modlitbou sv, růžence hleděli vyprositi vítězství zbraním
křesťanským. Modlitba tato společná nebyla oslyšána. Dne 6. října
1571 svedena byla rozhodná bitva u ostrova Lepanta, v níž Turci
byli úplně poraženi & rozprášeni. Národům křesťanským byl na,
delší dobu pokoj zajištěn. Na památku tohoto vítězství nařídil
sv. Otec, Pius V., aby po veškerém světě katolickém na první
neděli v říjnu konala se slavnost sv. růžence. Papež Klement XI.
pobožnost tuto lidu katolickému znovu odporučil, ježto r. 1716
duchovní moc a síla této pobožnosti znovu se ukázala a to
opětným vítězstvímnad vojskem tureckým, jehož vydobyl onoho.
roku u srbského Bělehradu Karel VI., císař římský a král český,
postaviv se na odpor vojům tureckým, které chtěly do zemí ra
kouských vníknouti a je popleniti. V této tísni obrátili se opět
katolíci v pobožnosti růžencové k Matce Boží za pomoc a přispění
mocnou přímluvou.

Nynější sv. Otec Lev XIII. vida, že za dob našich hrozí“
křesťanské společnosti ne méně nebezpečný nepřítel, než byli
sveřepí Turci, totiž úplná nevěra a lhostejnost náboženská, kteréž
hledí potlačiti všelíké přesvědčení a mrav křesťanský mezi národy,
vyzval před několika lety veškerý svět katolický, aby proti této
záplavě nevěry konala se horlivě pobožnost sv. růžence a to nejen
na první neděli v říjnu, ale po celý měsíc říjen. Tomuto vyzvání
věrné duše katolické hledí všemožně dostáti. Vím, že také i vy
všickni tuto modlitbu horlivě se modlíte a činíte tak dobře; neboť
modlitbou sv. růžence '

1. šíří se čest a chválaBoží,
2. povznáší se úcta k nejbl. Rodičce Boží,
3. zabezpečuje se spása duší lidských.
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Pojednánf. '

1. Pobožnost sv. růžence směřuje především k oslavě Rodíčky
Boží, Marie Panny. Matka Boží touto modlitbou bývá vzývána,
aby ukázala, jak mocná jest její přímluva před trůnem Boha
trojjedíného, jak svým orodováním dovede lidským prosbám
nakloníti milosrdenství a lásku Boží. Ale tím, když k Matce Boží
jako své prostředníci u Boha se obracíme,_ nečiníme žádné újmy cti
a slávě Boha Samého, naopak my tím dáváme na jevo svou hlu—
bokou pokoru před neskonalou velebností Boží, že pro své hříchy
a poklesky uznáváme se za nehodny, aby Bůh prosby naše vy
slyšel, aby, zač prosíme a co si přejeme, nám udělil aspoň pro
zásluhy a na přímluvu Matky Páně, když my sami snad si toho—.
nezasloužíme. Ovšem takovou pokoru před Bohem nejvýš spra—
vedlivým dovede projeviti jen ten, kdo chová živou a pevnou
víru v Boha trojjediného v srdci svém, kdo nepozbyl vší důvěry
v jeho neskonalou dobrotu & milosrdenství. kdo při všech svých
nedokonalostech a 'nříších všecku lásku k Bohu svrchovanému ve
svém srdci nepotlačil & aspoň jiskru nábožnosti v srdci svém si“
zachoval. Kdo nedovede a nechce ve svém srdci probudití tři
božské ctnosti: víru, naději a lásku, nejen že nebude se růženec
modlítí, ale ikdyby se ho ústy modlil, pobožnost tato by Matky
Boží nepohnula, aby u Boha za něho se přimluvila. Za to však,
kdo pobožnost tuto nábožně koná, i kdyby snad tři božské ctnosti
pro mnohé hříchy a zlé náklonnosti v jeho duši byly oslabeny,
sv. růžencem se opět probouzejí, což si snadno vysvětlíme, když
uvážíme, jake' modlitby při pobožnosti růžencové konáme. Hned
jak se sv. růženec modlítí začínáme, odříkáváme apoštolské vyznání
víry, modlíme se »Věřím v Boha. Tato modlitba nám připomíná,
čemu ježíš Kristus učil, co svatí apoštolové kázali, obsahuje krátce
všecko to, co nám Církev sv. k věření předkládá. A kdo se tuto.
modlitbu nábožně modlí, nemůže k tomu všemu zůstati lhostejný,
co tato modlitba obsahuje. On ví, že toto vše má pevně uznávatí
za pravdu, jinak by nemohl se zvátí ani křesťanem. Modlitbou
»Věřím v Boha vyznáváme svou víru v Boha troljediného; Při
pobožnosti růžencové se vícekráte opakuje také modlitba Páně
»Otče náš. Této modlitbě naučil Sám Pán Ježiš svaté apoštoly
a my ji po nich opakujeme. V této modlítbějest krátce obsaženo
všecko, zač máme Bohaprositi, co můžeme důvěrně od Něho
očekávati. Touto modlitbou projevujeme svou naději v dobrotu
Boží, že Bůh proseb naších neoslyší, zvláště když Matka Boží se.
bude za 'nás přimlouvatí. *

Modlítbu růžencovou počínáme a ukončujeme znamením sv.
kříže, ve jménu Boha trojjediného, při modlitbě samé častéji opa—
kujeme známé chvalořečení: »Sláva budiž Bohu Otci, Synu, Duchu
Svatému, jakož bylo na počátku, nyní ivždycky až na věky
věkůvíc A kdo toto chvalořečení nábožně odříkává, co tím dává
na jevo? Projevuje tím svou největší uctivost & lásku k Bohu
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trojjedinému a spolu vroucí přání, aby čest a chvála Bohu troj
jedinému byla vzdávána na všech stranách, mezi všemi lidmi, po
všecky věky, aby nikdy neutuchla, dokud by se naše Chvalozpěvy
nespojily s chvalořcčcním svatých nebešt'anů. A k tomu zde na
zemi velice přispívá právě pobožnost sv. růžence; kde tato po
božnost nábožně se koná, tam udržuje se živá víra, pevná naděje,
dokonalá láska k Bohu trojjedinému a udržuje se tím spíše, po
něvadž jest málo lidí, málo křesťanů, kterýmž by pobožnost tato
byla snad nepřístupná; nejen učení, ale i neučení, nejen zdraví,
ale i nemocní, nejen Staří, ale i mladí, nejen chudí, ale i bohatí
mohou pobožnost tuto snadno konati; neboť když se zbožnému
křestanu nedostává sila schopností, aby nějakou jinou pobožností
mohl Boha oslavovati, buďto že je stár. churav, slepý nebo hluchý,
modlívá se aspoň svatý růženec. Nemohli jsme tudíž vším
právem tvrditi. že pobožnost růžencová, koná-li se náležitě, valně
přispívá i ku oslavě Boží? '
_ 2. Ovšem, jak před chvílí jsem podotkl, směřuje a určena
jest pobožnost tato především k oslavě Matky Páně, Marie
Panny; nebot“ dle slov písně mariánské jest Maria Panna po Kristu,
po Bohu ía nejprvnějši, a proto jí po. Bohu přísluší čest a chvála
nejpřednější, což se mimo jiné děje také pobožností sv. růžence.
Při této pobožnosti se žádná modlitba tak často neopakuje jako
modlitba »Zdrávas Mariae čili pozdravení andělské. V této mo—
'dlitbě krátce udáno jest všecko, čím Bůh Matku Páně nad ostatní
lidi vyznamenal a proč my ji máme ctíti a velebiti. Tuto čest
a chválu Matky Páně z velké části nám připomínají i ona tajemství,
kteráž v modlitbě růžencové v každém desátku ku jménu Ježíše
při každém »Zdrávas: se připojují. Děje se to zvláště při růženci
radostném a slavném. V růženci radostném při prvním desátku
se nám připomíná ono tajemství, z kteréhož poznáváme, kdo to
způsobil, že Maria Panna se stala Matkou Spasitele světa a při
tom panenství svého neporušila. Stalo se to působením Ducha
Sv. Druhé tajemství radostného růžence nám připomíná, jak
Maria Panna po zvěstování andělském Alžbětu navštívila, a jak
ji Alžbětajako Matku Páně, poželmanou mezi všemi ženami uvítala.
a veškeru poctu ji prokázala, jaké byla schopna. Třetí tajemství
radostného růžence nás uvádí k jeslím betlémským, abychom si
připamatovali, jakou radostí naplněno bylo srdce Matky Páně,
když při narození jejího Synáčka andělové na nebi prozpěvovali.
Radostí plesalo také srdce její, když v chrámě za svého Synáčka
oběť přinášela, a stařičký Simeon s nábožnou Annou Jej při tom
vítali, jak udává čtvrté tajemství v radostném růženci. A jestli
nejmocněji dojímá srdce lidské radost, kteráž po žalosti následuje,
pak Matka Boží se Synáčkem svým zajisté největší radost zakusila,
když jej po třídenním marném hledání v chrámě nalezla, když
tam 0 Jeho hluboké moudrosti chválu a uznání zaslechla, což se
nám připomíná při pátém tajemství radostného růžence. Uzce
spojeno bylo pozemské žití Matky Boží se životem Boha Spasitele
tady na .zemi Jeho radost, Jeho čest a sláva, Jeho bolest i utrpení
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byly i její radostí, slávou a bolestí. Pán byl s ní a ona bývala
obyčejně ijemu na blízku, dokud zde na zemi prodléval, aproto
si zasloužila, aby od Něho nebyla vzdálena i na věčnosti, aby,
jak zde s Ním hanu a utrpení sdílela, i na ]eho oslavě v králov
ství nebeském podíl měla; toho se jí dostalo, když ji Syn její
do nebe vzal a ji za královnu nebes korunoval. Tuto slávu Matky
Boží hlásá nám čtvrté a páté tajemství růžence slavného. A proto.
kdo nábožně růženec se modlívá, zajisté na oslavu Matky Páně
nezapomíná, on již modlitbou růžencovou samou Matku Boží
cti a velebí, kterážto oslava jest jí asi velmi milá, což poznáváme
i z toho, že Maria Panna, když před 40 lety chudé dívce Ber
nardetě v Lourdech se zjevila, ukázala se jí jako krásna paní
s růžencem na pravé ruce. Kdož by z nás znaje tuto zálibu Matky
Páně, „aspoň někdy ji svatým růžencem nechtěl uctiti a oslaviti.>
Vždyť tím prospějeme velice jiným isamým sobě, pokud její
mocné přímluvy jest nám potřebí, aby nám neb jiným ku spáse
přispěla.

3; Vždyť modlitba sv. růžence již mnohého zachránila, když
počal již dobré mravy odkládati, když zlým příležitostem a po
kušením počal již podléhati, že ještě v čas se vzpamatoval. Ku
obrácení hříšníků byla také pobožnost sv. růžence od sv. Dominika
původně zavedena. Za jeho dob v krajinách jižní Francie nekalé
rejdy prováděli bludaři zvaní Albigenští; sváděli lid k bezbožnosti
& nemravnému životu.

Když všeliké napomínání a trestání bludařů minulo se
s účinkem, když ani mocí a násilím nechtěli se dáti od svých
bludův odvrátiti, hleděl sv. Dominik mírnějším způsobem nazpět
do ovčince Kristova je přivésti. V kázaních svých hleděl jim
vyložiti, jak zhoubné jsou jejich bludné náhledy a přemrštěné
snahy, a spolu vyzýval lid křesťanský, aby s ním konali pobožnost
sv. růžence na zbožný úmysl, aby Matka Boží sama u trůnu
Božího zbloudilcům pravé poznání a obrácení vyprosila. Pobožnost
tato korunována byla stkvělým výsledkem. Co dříve nezmohlo
násilí ani přísné domluvy, toho docílila pobožnost růžencová aneb
spíše přímluva Matky Boží, k níž pobožnosti svatého růžence byla
nakloněna. Po zavedení pobožnosti růžencové sv. Dominikem
bludaři Albigenští houfně zříkali se bludu svého, vraceli se zase
do Církve. A co zmohl sv. růženec tehdáž, ito zmůže až podnes;
jenom ve všelikých časných i duchovních potřebách důvěrné se
k Matce Boží se sv. růžencem obracejme! Ona nás jistě neoslyší,
zvláště když se bude jednati o obrácení hříšníků, o spásu duší,
o milost pravého pokání buďto pro nás aneb pro jiné. Když
hříšník, jenž není zcela zatvrzelý, nábožně se modlí růženec bo—
lestný, který mu ve svých tajemstvích připomíná, co Ježíš Kristus
za něho vytrpěl, za hříchy jeho a celého světa, jak za něho se
krví potil, krutě bičován a trním korunován byl, jak těžký kříž
za nás nesl na Kalvarii a na něm bolestně dokonal; nemusí pouhá
úvaha o těchto tajemstvích kajicníka mocně dojati a k pokání
pohnouti? ještě více přispívá k upřímnému pokání vroucí přímluva
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mocné orodovnice,_ ku kteréž při sv. růženci tolikrát voláme:
»Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu
smrti naší.: A když tato vroucí prosba tak častokráte vžnáší se
k nebesům, když tluče jaksi na bránu ráje nebeského a prosí
o slitování, což divu, že lásku a milosrdenství Boží k ní naklo
ňuje, že dochází vyslyšení!

Modlívejme se tedy rádi a nábožně sv. růženec nejen dnes,
nejen v tomto měsíci, ale i také jindy; oslavíme tím Boha troj
jediného, uctíme tím Rodičku Boží Marii Pannu, nabudeme posily
v dobrém, ochrany proti hříchu; když pobožnost tato zakoření
se mezi námi, pak si pobožnosti touto vyprosíme, aby v shro
máždění svatých bylo jednou zdržování naše. Amen.

Jos. Zelenka, farář v Nechvalicích.

Neděle XIX. po Sv. Duc-hu.

() hostině svatého těla a krve Páně v nejsvětější
Svátosti 01tářní.

»Pudobno jest království nebeské člo—
věku králi, který učinil svatbu synu
svému.: _ Mat. 22, 2.

Na více místech dočítáme se v Písmě sv. () hlučných hodech
a jich příčině. Tak 3 Král. 8, 65 připravil Salomoun král slavnost
velikou, když zasvěcen byl ten pro svou nádheru pověstný, vzne
šený chrám Hospodinu v ]erusalémě, a trvalo plesání po 14 dní.

Na počátku knihy Esther- dovídáme se, že král Asverus ve
3. roce panování svého přistrojil veliké hody všechněm knížatům
a služebníkům svým. aby ukázal _bohatství slávy i velikost a
ch oubu moci své; a bylo hodováno za sto osmdesáte dní.

Podobně, jak čteme u Dan. 3, 3., když Nabuchodonosor
udělati dal sochu zlatou a postavil ten obraz svůj ku veřejnému
uctění,.— a shromáždili se knížata, úředníci a soudcové a vla—
daří, aby na dané znamení trouby padnouce klaněli se soše krá
lovské; snadno se domyslíme, že asi veselého hodování neschá
zelo. — Rovněž vypravuje sv. Mar. 6, 21., že Herodes král v den
svých narozenin učinil večeři stkvostnou knížatům svým a tisíc
nikům a předním z Galilee.

V dnešní pak částce Písma sv. čteme to významné, pona
učné podobenství z úst Pána Ježíše o svatebních hodech, jaké
král synu svému vystrojil. —

Krále, — Boha Otce, ženicha — Syna Božího, Pána je
žíše, ——jeho pak nevěstu, sv. katolickou Církev, všichni znáte ;,
a víte, že v ní a skrze ni všichni národové země ku hostině nad
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hvězdné blaženosti voláni jsou, — tedy i my voláni jsme. Poně
vadž pak každá duše křtem sv. do Církve vcházejíc, stává ,se
rozencem Kristovým, tedypřipravil Kristus král synům a dcerám
Svým hostinu, ku kteréž všecky a jednoho každého zve, to ho
stinu sv. těla a krve Své v nejsv. Svátosti oltářní;
a o té míním dnes promluviti a učiniti pro nás dvě pozoruhodná
připomenutí.

Pojednání.
a) Velikou pravdu pověděl Šalomoun při zasvěcování velko

lepého chrámu, jehož vznešenosti a kráse z blízka iz dáli se obdi
vovat přicházeli. Tanulať mu na mysli nesmírná velebnost Boží.
A proto zvolal: »Hospodine Bože! jestliže nebe & nebesa nebes
obsáhnouti Tebe nemohou, čím méně dům tento. který jsem vy
stavěl.: Vědouce tuto řeč, která doslovně platí chrámům nasim
katolickým, popatřte okem zbožné své duše na nejsv.ÁSvátost,
o níž vtělený Bůh ježíš Kristus ubezpečil nás řka: »Totoť jest
tělo méc; tedy: To jsem já! — ale jak nápadný vtom rozdíll —
Tam dle vyznání králova, jak v pravdě, nestačuje předůstojná
svatyně. — a zde skrytý Bůh v nepatrné chleba způsobě; tam
nádhera, jakou Israel na počest a slávu Pána nebes a země
upravil; a zde chudoba, jakou Pán ježíš ve Své nestíhlé lásce
Sám vyvolil a v nepochopitelné pokoře k nám se ponížil.

b) Ne dosti toho. Pán ježíš o nejsv. Svátosti vypověděl:
,já jsem chléb. živý, jenž jsem s nebe sstoupíl. Bude-li kdo jisti
z chleba toho, živ bude na věky, & chléb, kterýž já dám, tělo
mé jest,: jan 6, 51. A co znamená oko naše na tomto chlebč
života? Vidí způsobu neživou. A přece dí Písmo: »Kristus vstav
jedenkráte z mrtvých, neumírá více, smrt nad ním panovati ne
bude; neboť té smrti dobrovolně podrobil se, aby nás ze věčné
smrti -pro' hřích zasloužené vykoupil.: Rím 6, 9. Když tedy jeho
nejsvětější ústa neklamná o nejsv. Svátosti svědčí: já jsem chléb
živý, k věčnému životu živící: rcete. může stávati jaké chudoby
tajemnější, pokory zázračnější, té, jakou nám zde.Pán pod ne—
živou způsobou těla poznati dává?

,c) Ne dosti toho. Usty Malachiáše proroka předpověděl
Hospodin: »Na každém místě obětována bude jmému mému
oběť čistá, neboť veliké jest jméno má mezi národy, Mal. 1, QI;
a tato výborná před obličejem Boha Otce líbezná oběť jest:
v nejsv. Svátosti sc občtující Bůh Syn.

Napsal sv. Fulgens: Bůh nemůže žádnou obětí tak poctěn
býti, jako neposkvrněnou obětí oltářní a pro tu příčinu také
Kristus Pán tu oběť v Církvi ustanoviti ráčil. ——A když oběť
ta po celém okrsku zemském každodenně se koná, při každé
oběti Pán ježíš se rodí a umírá a takto Sebe Otci nebeskému za
nás v dar se podává: kdo pochopí tu jeho lásku? Kdo vyjádří
tu jeho pokoru? —— ' 

(1) A ještě ne _dosti toho: jako na kříži vydal Sebe ve Své
krvi za všecky, & jako při nejsv. oběti předkládá nebeskému
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Otci zásluhy Své za všecky, tak v nejsv. Svátosti zve k Sobě
všecky, aby přijímajíce svého Spasitele život věčný měli všickni.

Mluvil-li by kdo tu ř.ečmarnou s nedověrnými židy: Kterak
nám může dáti tento tělo své k jedení? Pozoruj přece, že praví
Kristus: Já jsem chléb živý a což není chléb k jedení? Proto
ve Své lásce nepochopitelný Ježíš odpovídá: »Amen, amen, pravím
vám: Nebudete-li jísti těla Syna člověka a píti jeho krve, nebu
dete míti v sobě života.: — Jen pozoruj, křesťane milý, jak se
nám Kristus podává. ---—Mohl bys Jej požívati v nestihlé veleb
nosti? Tam na hoře Tábor viděli učenníci jen odlesk slávy Jeho
a padali na zem; proto zvolil nepatrnou chleba způsobu, bychom
snáze sv. tajemství slaviti a ku přijímání chleba svátostního se
odhodlati mohli. -—

A tak mohu nyní již vyjádřiti to první připomenutí, ano
žádnému z nás tajno není, totiž: v nejsv. Svátosti Pán Ježíš
Sebe zapírá. — Poněvadž bychom velebnost Jeho božskou ne
snesli, tají se nám přelaskavý Pán; a když tak příkladně jest chudý
a pokorný, žádá a očekává, bychom my to hříšné a ničemné v sobě
zapírali, bychom jedenkráte ku patřeni slávy Jeho mohli dostou
píti; stává se bohužel přečasto to druhé připomenutí pozoru
hodným: tak mnozí nezapírají sebe, ale zapírají Pána.

a) Nemyslete ihned na ty bezbožné rouhače nejsv. Svátosti,
kteří bez obalu to hrozné slovo nevěry povědí: Ikdo by se tomu
oplatku klaněl! _——-_Nemohu za to, že si Kristus .Pán zvolil způ
sobu chleba a níkoliv způsobu masa. Ale tací ani tehdáž na ho
stinu Krista krale by nepřicházeli. — Než Kristus, ústy proroků
zaslíbený pravý Messiáš, aby se vše naplnilo, musil způsobu chleba
pro nejsv. Svátost obrati, jsa nejvyšším knězem dle řádu Melchi—
sedechova. — Ti pak, kdož Pána zapírají, jsou z přátel i ne—
přátel Jeho.

U sv. Luk. 22, 15. pověděl Pán Ježíš milým Svým: »S toužebností
žádaljsem tohoto beránka jísti s vámi,< a přáním Jeho nejvřelejším
jest, bychom v té hostině, kde Sebe Samého za pokrm dává, často
se súčastňovali, a tak doznávali, že Jeho přátelí jsme, jakož pravil:
»Vy jste moji přátelé, učiníte-li, co já přikazuji vám,:Jan,15,14.;
a On přikazuje s výstrahou: »Nebudete-li jísti těla Syna člověka
a píti Jeho krve, nebudete míti v sobě života.: — Nuže, vy
přátelé, kteří v Ježíše Syna Božího věříte, a kteří slovům Ježíše
„Krista věříte, kterak se hlásíte ku Pánu svému? Zdaž tu jest pravdou
slovo sv. žalmisty: »Jako jelen dychtí po studnici- v'od, tak touží
duše má 'po Tobě, () Božeřc — Tu platí spíše slovo P—avlovo:
»Jsou mnozí mezi vámi nemocní a mdlí a mnozí umírají v du
chovní lenosti a pohodlnostia, l. Kor. ll, BO.; jak čteme dnes:
»Ale oni zanedbali a odešli; jiný do domu svého — jiný po ku
pectví svém,<<—- a Pán Ježíš a sv. Jeho stůl zůstává opuštěn. ——
A když jak návštěva tak přijímání nejsv. Svátosti se pomíjí, není
v tom zřejmý důkaz, že Pánu Ježíši nevěříme? A nevěry té uráž—
livé dočiňují se dojista mnozí. Proto domlouvá Spasitel ústy pro
rokovými: »Syn ctí otce a služebník pána svého; protož, jsem-li
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já otec váš, kde jest čest má? A jestliže jsem pán váš, kde jest
bázeň má?: Mat. [, 6.

b) Takto zapírají Pána domnělí přátelé, nad nimiž stýská řka:
»Syny jsem sobě vychoval a vyvýšil —*a to nám křesťanům platí,
—- oni pak pohrdli mnou-; což teprv zjevní nepřátelé! — Snad
jste slyšeli aneb četli to potupné řádění bohazpustlých nevěrců,
od nich páchané zneuctění katOl. chrámů, zlomyslné otvírání
svatostánku, rozházení a v pekelné divokostí pošlapání sv. hostií,
a jiné a jiné potupy té nejsv. Svátosti! Snad jste slyšeli, že
právě na Zelený Ctvrtek & Veliký Pátek pořádají vepřové hody,
jen_ aby okázale ta' sv. tajemství potupili. — Ale také snad jste
slyšeli, aneb ze zkušenosti seznali, že ti, kteří jsouce zdraví
0 Pána Ježíše nedbali,- na konec ani Jej přijímati nemohou!
, Než všeho do času. Bůh nebývá posmíván. — Korunované

hlavy, mocní pánové tohoto světa, pokud mají—"vírua věří v svou
nesmrtelnou duši, ohnou rádi a hluboko kolena svá před Pánem
Bohem, tu v chrámě, tu veřejně, když\kněz jde s Pánem Bohem,
a zbožný křesťan, jak z duše věrné zpívá: »Skrytý Bože, my
se Ti klanímec, tak duší pokornou se Kristu Pánu klaní, k Němu
se hlásí, Jej vyznává a Jej, když jen může, ochotně navštívit
spěchá. K tomu právě jsem dnes upozorniti chtěl.

Dobrý Ježíš, jak Jej v nejsvětější Svátosti vidíme, tají Své
Božství pod chudičkou způsobou chleba, a tak učí, že chudoba
cti netratí, abychom sv. chudobu milujíce, věčných statků bez
pečně došli. ——Přemáhajíce všecku vlažnost i jak okolnosti do
volují, i jak povinnost káže, ku drahé oběti a na hostinu Syna
Božího rádi přicházejme. '

Hlasme se k Nému v řeči i skutcích, aby znal nás a při
pustil nás jedenkráte ku hodům Beránka v nadhvězdné slávě
Své. Amen. Fr. Bartoš, bisk. vikář & děkan vlilemnici.

Posvěcení chrámu Páně.
(Neděle XX. po Sv. Duchu.)

() významu chrámu Páněř'f)

>Aj stánek Boží s lidmic.

' Zjev. sv. Jana 21, 3.

Přátelé moji! Učelem náboženství jest spojení lidstva s Bohem.
Prostředků k dosažení účelu toho vznešeného jest více: kázaní,

.udílení svatých svátostí a modlitba. Místo, kdež se prostředků
těchto zvláště užívá, jest chrám Páně. Ve chrámu mluví člověku
o Bohu všecko! Ve chrámu Páně vidíte oltář, který vám před

'n

*) Dle Montefeltra.
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stavuie horu Kalvarii, na níž zemřel Kristus a spolu hrob, z ně
hož Pán vstal z mrtvých. -— Tam vidite křtitelnici, u níž se stal
křesťan z dítěte d'áblova dítkem Božím, tam zříte zpovědnici, kde
se dostává odpuštění hříchů, tam zříte stůl, na němž při svatém
přijímání podává se Kristus za pokrm duševní, tam vidite ka
zatelnu, s kteréž se vám hlásá učení Kristovo, — tam mnoho
jest předmětů. kteréž slouží ke službě Boží, ku vzývání &k oslavě
Boha a k' uctění, těch, kteří v nebi u věčné blaženosti s Bohem
již spojeni jsou k oslavě svatých vyvolenců Božích. Chrám
Páně jest místem, kdež lidé obzvláště víru svou vyznávají, místem,
které tajuplným a tajemným způsobem spojuje člověka s Bohem,
časnost s věčnosti, pomíjejicnost s nekonečností, věci pozemské
s nebeskými. ,

, Chrám Páně jest tudíž veledůležitým, vele
vyznamnym. _ ,

“ Protož s_pozorností mne vyslechněte, až o místě tom dále
mluviti budu ve jménu Páně. '

Pojednání.

Přemili moji! Slýcháváme někdy otázku: K čemu jest po
třebí kostelův, k čemu chrámů Páně.> Což“ není Bůh všude> 'Což
není. celý svět, celý vesmír majetkem Božím? Což není příroda
větším, vznešenějším, krásnějším a trvanlivějším chrámem, než
všecky chrámy, kostely a všecky svatyně celého světa? Což není
ta krásná,'modrá obloha blankytná strOpem tohoto chrámu a
země naše podlahou svatyně této? Což nejsou ta nebeská tělesa,
zářící slunce, světlý měsíc, lesklé hvězdy a plamenné blesky na
místo chudých světel svíček, krásnými lampami vznešeného
chrámu přírody? — Což hrom rachotivý není vznešenčjším,
není velebnějším, než to nejslavnější sezvánění zvonů kostelních,
což_ta milá, libezná vůně květinek není líbeznějši nad vůni ka
didla? Což nepřipomínají nám tak mnohé předměty v přírodě
Boha, neskončenost, všemohoucnost, moudrost -a dobrotivost
Boží? jak nepatrnými zdaji se býti i ty nejkrásnější lidskou
rukou zbudované svatyně" u přirovnání s chrámem' přírody, který
zbudoval a vystavěl Sám Hospodin!

Nelze upřiti, že vesmír- jest svatyní Boží a' chrámem, vzne—
šeným. Samo Písmo svaté praví: »Nebesa vypravují slávu Boží,
a dílo rukou jeho zvěstuje obloham Zahn 18, 2.

Avšak nejen hmotný svět, ale i duše lidská, k obrazu Bo—
žímu stvořená, božskou krví Kristovou očištěná, svatými svátostmi,
modlitbou a dobrými skutky od hřichův obmytá, jest chrámem
Božím.

Svatý Augustin jmenuje duši spravedlivého vlastním pří
bytkem a obydlím Božím.

Než poslyšte také, co praví svatý Tomáš Aquinský; svatý
tento di, že »naše chrámy nejsou ani tak Bohu jako spíše nám
lidem potřebnýmic. '
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Věcí, které výhradně ke službě vyšších a vznešených určeny
jsou, vážíme sobě mnohem více, než těch, které ustavičně po
ruce máme. Bůh jest nejvyšší a nejvznešenější ze všech bytostí na
nebi a na zemi. Pročež věřící a zbožní lidé potřebují míst, jež
ke službě Boží výhradně určena jsou, a na nichž Bohu více než
mocnáři světskému holdováno býti má. již pohané cítili dávno
potřebu míst těch Cicero píše: »Souhlasím s těmi, kteří chrám
Páně za nutný mají, poněvadž cit náboženský to od nich žádám
Tak napsal pohan Cicero

Chrámy jsou potřebny dále proto, že my lidé pozůstávající
nejen z duše nesmrtelné, ale i z těla, smrtelného jsme tak zřízeni.
že snadno podceňujeme a velmi lehce zapomínáme na to, nač
zároveň svými smysly upamatováni nebýváme. Chrámy Páně uvá
dějí nám na pamět, připomínají nám Samého Boha.

Neboť, kde jsou a jak mnoho jest lidí takových, jichž víra,
naděje, láska, zbožnost a horlivost nepotřebovala by zevnějšího
povzbuzení, zevnější posily? Není mnoho lidí, kteří tak omilost
něni byli, jako sv. Kateřina ze Sieny, sv. Terezie, sv. Bernard,
sv. Alois Sv. Augustin dí, že obyčejní smrtelníci mají svou duši
ve svém zraku, ve svých očích, a oči že žádají často viděti něco
zevnějšího, aby duši k věcem nadzemským pozvednouti mohly.
K tomu způsobilé jsou chrámy, tato krásná díla umění křesťan
ského. »Modlítba ve chrámu Páně jest mnohem účinnější, než
modlitba, kterou jinde anebo _osamotě vykonávámc,< jak praví
sv. jan Zlatoústý.

Ve chrámu Páně modlí se společně mnoho lidí a ježíš
Sám řekl: »Kde jsou dva anebo tři (t. j. kde je jich více) shro
mážděni ve jménu mém, jsem uprostřed nich.<

jiný důvod, proč chrámy Páně jsou nutnými, záleží v tom,
že náboženství vyžaduje nejen osamotnělé, soukromé, ale iveřejné
slavnosti, veřejné projevy prosby a díků. — Prorok praví, že
myriady hvězd radují se z toho, že mohou Stvořitele svého spo
lečným světlem & paprsky svými společnou oslavu vzdávati. -—
Nemáme i my lidé rovněž rádi čest a slávu Pánu nebes a země
společně a tudíž horlivěji vzdávati?

Ve chrámech Páně ukazuje se dále, jak mocně působí
příklad. Pohled na zbožný lid, jenž tu uctivě shromážděn jest,
povzbuzuje příchozího ku zbožnosti podobné, posiluje a upevňuje
“ho ve víře a oživuje a rozněcuje lásku jeho.

Vojín na bojišti bývá též ku větší obětivosti, ku většímu
hrdinství, ku ohnivčjším, smělejším útokům a ku mocnějšímu od
poru povzbuzen, když tu vidi druhy své, kteří se vyznamenávají
divy udatenství svého.

Avšak jest ještě jedna okolnost, která svědčí o nutnosti chrámu
Páně.

Synu Božímu, Synu Otce nebeského, nestačilo jen, aby se
stal člověkem, aby tělesně mezi lidmi přebýval, pro ně pr,acoval
pro ně trpěl a zemřel, Syn Boží chtěl ještě po smrti Své mezi
nimi zůstati a to v nejsvětější Svátosti. oltářní. Proto jest nutně

Rádce duchovní. 47
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zapotřebí míst posvátných, kde svaté hostie se přechovávati a
uctívati mají.

Taková místa posvátná jsou chrámy Církve katolické. Chrámy
jsou pravými příbytky Božími zde na zemi; a jako takové musíme
je v té největší uctivosti chovati. Domácí právo, právo domá
cího pána jest u“ lidí něco posvátného. A nyní se táži: Což do
mácí právo Boží nezasluhuje též naší úcty, naši vážnosti?

jest to možno, že často menší ohled béřeme, méně si vážíme
tohoto domácího práva Božího? Bohužel, jest to nejen možno,
ale jest to i smutná skutečnost.

jak mnozí lidé chovají se v chrámu Páně tak, jako by byli
v divadle, v hovorně anebo při plesu v saloně zábavy hlučné a
rozpustilé! jak mnozí chodí do chrámu Páně jenom za tím
účelem, aby zde něco nového, pikantního, zajímavého viděli,
anebo aby zde vidění byli, aby se zde shledali se svými známými,
aby se zde obdivovali uměleckým malbám, anebo aby jenom
hudbu líbeznou poslouchati mohli. Zkrátka, oni jdou do chrámu
Páně jenom proto, aby nějakou příjemnou pastvu připravovali
buď očím anebo uším svým.

jak mnoho jest lidí, kteří stydí se ve chrámu Páně poklek
nouti a sklonítí kolena svá, kteří ostýchají se nějaké zevnější
znameni vnitřní pobožnosti své najevo dáti. V pravdě idnes
bylo by třeba ,.právě tak jako za časů Kristových vyhnati z chrámů
mnoho rušitelův & tupitelův svatyň Páně. _

Chrámy Páně zvýšují také vědu a vzdělání. Věda a umění
vyžadují pravdu. Blud plodí zlo (hřích), zlo plodí surovost
& hrubost.

Před Kristem Pánem panovala po 40 století v ohledu mrav—
ním a v ohledu náboženském noc bludů, temností, bajek a lži.
Nebylo zde čisté, plné a jasné pravdy. To platilo též i o těch
nejznamenitějších školách mudrců starověkých.

Teprve Kristus Pán přinesl nám pravdu. Když Pán stál před
Pilátem, tenkráte řekl: »Přišel jsem na svět, abych vydal svě
dectví o pravdčx A již dříve řekl též Spasitel božský: »já jsem
cesta, pravda a- života

Drazí v Kristu! Táži se vás, co by se stalo z té pravdy,
kdyby ji Kristus Pán jenom nepatrnému, počtu apoštolů Svých
byl odevzdal? Pravda ta byla by jenom pouhým podáním (tra
dicí). Kdyby -byli svatí apoštolové kolem sebe několik mužů shro—

' máždili, aby jenom jim nauku Kristovu sdělili, pak by učení
Kristovo bylo jenom novým druhem, novým způsobem toho, co
se ve starověku školou nazývalo.

Též knížata a učenci světští: nemohli býti hlasateli pravd
věčných. _ _ *

Prvním nedal Pán Bůh holí pastýřské, ale jenom žezlo,
učencům pak nesvěřil Pán Bůh ani holi pastýřské ani žezla.

Kristus Pán se postaral jiným způsobem o rozšíření učení
Svého. \
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Krisíus Pán poručil apoštolům, aby šli do světa, aby učili
všecky národy zachovávati všecko, co přikázal jim.

Apoštolům rozkázal Pán, aby učili pravdě. Tuto missii vy
konávají nyní ve šlepějích apoštolů jejich nástupcové, římský
papež a biskupové se svými pomocníky, s kněžími. Tito nástup
cové svatých apoštolův vykonávají úřad učitelský nejvíce ve
zpovědnici. co tam mluví, to nejsou ve skutečnosti jejich slova,
ale jsou to slova Církve Boží, jest to tudíž pravda.

Chrámy Páně jsou též místa, kde se lidem láska nejen od
poroučí, ale kde se jim též láska vštěpuje.

Mimo chrám Páně panuje téměř všude sobectví (egoismus),
samolibost, sebemilství, které se nestará o blaho a které si ne
všímá pranic “bídy bližního svého. Venku nenalézáme žádných
mocných prostředků, jimiž bychom sobectví toto odstraniti mohli.
Naproti tomu ve chrámech upomínání býváme na slova Kristova:
»Milujte se vespolek, jako já miloval jsem vás. Dobře čiňte těm,
kteří vás nenávidíA

Takovou lásku mohl jenom Bůh kázati. Cím jest proti této
lásce Boží pouhé lidumilství (filantropie), kteréž jenom něco málo
obětivosti vyžaduje a kteréž často jenom po chvále a po Ctl se
pachtí. — Ve chrámech přispívá vše k tomu, aby nejen vedlo
člověka ku pravdě, ale aby též lásku ' roznítilo ve vnitru jeho.
Zde jest shoda v tétéž modlitbě, k témuž Bohu, před společným
oltářem, při společné mši svaté, při společných svatých svátostech,
při poslouchání téhož slova Božího. V domě Božím mluví a slyší
jenom láska, zde mlčí nenávist, zde přestává všecko nepřátelství
a všecka zášť. Mimo chrám Páně panuje pravý opak. Tam venku
slyšíš často jenom klení, nadávání, proklínání a vzájemné urážky,
Vtipkování, týrání, névražení, _vzájemné osočování a pronásledo
vání. Zkrátka řečeno, mimo chrám Páně nevládne láska, ale jak
jsem již dříve pravil, panuje tam to nejnecitelnější sobectví.
Chladnokrevně a lhostejně obětovali by mnozí štěstí tisícův, kdyby
to možno bylo, jenom aby oni sami při tom šťastnými býti mohli.
Se smíchem, s úsměvem necitelným rozsévají mnozí. semena
svárů, závisti a nepřízně, když se domnívají, že sami nějaký zisk
a užitek hmotný sklízeti budou. Mimo chrám Páně vypíná SC
pýcha, vysokomyslnost a pohrdání svým bližním. Avšak ve chrámu
Páně není žádného rozdílu mezi stavy. Vznešený učenec, boháč
před Bohem větší ceny, větší vážnosti nepožívají, než ten nej
chudší občan anebo rolník, nemají před Bohem větší ážnosti
než ten dělník, který sotva umí čistí a psáti, nemají tu větší
ceny před Bohem než ten chud'as, který žízní a hladem umírá
v nouzi své. \

Ve chrámu Páně se osvědčuje a jasně ukazuje ta pravda
utěšená, že všichni, i vysocí hodnostáři, vznešení úředníci &mocní
tohoto světa jsou jenom pouhými služebníky Boha věčného, Pána
nebes i země, a že v očích Božích u tvora jen to velikou cenu
má, co dodává přednosti duši nesmrtelné, totiž ctnost a po
ctivost.

47*
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Ctnost a poctivost jsou též nutnými požadavky pravého
vzdělání (civilisace), neboť bez těchto dvou nemůže ani pravé ci
vilisace býti. Ctnost ale vyžaduje vyšší nadpřirozené síly, kterou
nám milost Boží udílí a této milosti Boží dosahujeme hlavně ve
chrámech Páně a to hodným přijímáním svátosti pokání a nej
světější Svátosti oltářní. Vzdělání, civilisace vyžaduje též pravdy a
lásky. O tom jsem mluvil již dříve. Všech těchto tří věcí nutných
ku vzdělání dosahujeme ve chrámech Páně. Vzdělání a chrám
Páně tedy spolu těsně souvisí.

To vám mohou dosvědčiti poslové víry, totiž missionáři,
kteří divokým národům evangelium zvěstují. Před tím, než v kraji
nách národův divokých třebas sebe skrovnějši kaple vystavěna
byla, v níž se mše sv. slouží a kde svatému kříži patřičného místa
se dostává, před tim tam mělo vzdělání kořeny velmi slabé.

Vzpomeňte si konečně, drazí v Kristu, na to, co jsem
ohledně chrámu Páně již v úvodu této přednášky řekl, vzpo—
meňte si totiž na všecky předměty, které se zde ve svatyní na
lézají, a pak mi zajisté přisvědčíte, že chrám katolický skutečně
jest předsíní ráje nebeského. Chrám Páně jest, abych tak řekl,
vodovod a duševod, z. kterého se křestní voda na duše lidské
vylévá a kterýmž duše prostřednictvím ostatních svatých svátostí
ku pramenu života zpět uvedena bývá. — Vzpomínám-li si na
ty nešťastníky, kteří do chrámu Páně vzdor tomu všemu přece
nechodí. rozumím pak dobře slovům Spasitele božského: »Mnoho
jest povolaných, ale málo vyvolenýchc, neboť chrám Páně mocně
k tomu přispívá, bychom byli pravými křesťany, nejen křesťany
dle pouhého jména.

Sv. Augustin vypravuje, že žil v Římě proslulý pohanský
řečník, jménem Viktorin. Pro jeho výtečnou výmluvnost postavili
mu sochu na náměstí ku jeho poctě. Jednoho dne pročítal pohan
tento naše svaté evangelium. Ctením tím byl tak mocně dojat,
že přiběhl ku svatému knězi křesťanskému a zvolal: »Chci býti
křesťanemh »Jest to pravda? Myslíš to upřímně?: tázal sekněz.
»Pak ale také choď do kostela.< »K čemu toga řekl Viktorin.
»Vždyť já věřím a víra ta mně snad dostačí. Cím pak mně to
mrtvé kamení v chrámu Páně může přispívatiřc '— Když ale po
nějakém čase četl slova Kristova: »Kdo mne vyzná před lidmi,
toho vyznám ijá před Otcem svým nebeským,< tu pojednou
spadlo mu bělmo s očí. Spěchal 'opět ku knězi a prosil, do chrámu
Páně uvedenu býti. Když Viktorin vstoupil do svatyně, užasli
přítomní křesťané, ještě více ale se podivili, když veřejně skládal
vyznání víry. »Viktorine, Viktorine,< volali, »stal jsi se skutečně
křesťanemřc >Ano,c odvětil Viktorin, »a zde v chrámu Páně te
prve opravdu cítím, že jsem křesťanem.: Slovům těm přítomní
rádi uvěřili. '

Vždyť i otec a matka poznávají lépe, že jsou rodiči tam,
kde v příbytku společně se svou rodinou bydlí. Právník nejlépe
osvědčuje svou horlivost jako přítel práva v síni soudní, vojín ducha
bojovného na bojišti, občan ve své otčině a křesťan osvědčuje se
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nejlépe tam, kde jest jeho nejkrásnější pobyt na zemi, totiž ve
chrámu Páně.

Posluchači moji! Pozorujme nutnost chrámů ještě s jiného
stanoviska. Popatřme na různé stavy lidstva! jste snad bohatí a vzne
šení? Nuž chrám Páně jest školou, v níž se naučíte znáti pravou
cenu statků pozemských, důstojnosti světských, titulů 3 stupňů,
hodností a slávy světské. U dveří chrámových neočekávají vás
premovani služebníci. Zde se vás netáže nikdo na vaše jméno.
Zde vás nikdo neohlašuje. Zde vaše noha nevstupuje na koberce
nádherné. Zde se nesetkáváte jenom s bohatými a vznešenými
hosty. Křesťanský chrám Páně, i ten nejchudší připomíná vám,
že jest domem Božím nejen pro bohaté a pro vznešené, ale i pro
chudé a nízko postavené, kteří vedle vás klečí.

jste chudí, nemáte snad a postrádáte mocnýčh přátel, kteří
by o vás pečovali? Pojdte jen do chrámu Páně! Na prahu sva
tyně vás nikdo bezcitně a studené nevyžene. I vy chudasové jste
zde vítáni, i vám poskytuje kazatelna útěchy a posily, byste těžké
břemeno svého stavu trpělivě snašeli, i vám připomíná se těžký
kříž, který Pán ježíš nesl.

jste moudrými, rozšafnými? Pak v domě Božím budete
ještě moudřejšímí. Zde zošklivíte si hříšný svět a zamilujete si
Boha Místo klamných, svůdných radovánek světských obdržíte
předtuchu blaženosti nebeské.

jste hříšniky? Pak nutně potřebujete chrámu Páně. Zde roz—
píná vám laskavě a milostivě vstříc rámě Svá Sám Pán ježiš jako
váš otec, bratr a přítel. Zde vám chce uděliti políbeni míru a zde
vám chce dáti požehnání Své, když Mu neodpíráte, ale když jej
za odpuštění hříchů pokorně a kajicně prosíte.

jste snad zarmouceni a potřebujete útěchy? Nuže. vzmužte
se! Pospěšte do chrámu Páně, poklekněte zde před Tím, jenž
řekl: »Blahoslavení lkajíci, nebo oni potěšeni budou.\< Zde si Mu
postěŽthe na strasti své, na bolesti své, proste jej za pomoc
a za útěchu, a dostane se vám všeho. Kdo spočítá všecky ty
slzy, které usušeny byly na stupních oltáře před Marií, která
slove potěšením zarmoucených?

jste utištěni? Pak se neoddávejte zoufalství a malomyslnosti,
ale jděte do chrámu Božiho, kde naleznete pomoc a posilu proti
nespravedlivým utiskovatelům svým! '

Tíží vás starosti a péče? Potřebujete klidu, míru a pokoje
duševního? jest to opět chrám katolický, kde vytrvalost a sílu ve
zkouškách svých naleznete zkormouceným duším svým.

Poslední otázka: jste křesťany? Doufám, že jste křesťany
všichni t. j. nejen dle jména, ale i dle skutků, a pak jest chrám
Páně naším domem otcovským, neboť zde jsme byli pokřtěni,
zde jsme se stali dítkamí Božími. Potom zde jste všickni dozajista
často přijali nejsvětější Svátost oltářní, zde přistupovali jste ku
svatému přijímání, zde s posvátného místa slyšeli jste slova, která
jako, svlažující rosa do vašich srdcí anebo jako řeřavé uhlí na
hlavy vaše padala, na hlavy vaše, aby z nich zažehnala to, co
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zlým jest. Zde ve chrámu Páně hledali jste dále a nalezli jste
útočiště před klamem a zlobou světskou, zde jako snoubencové
přijali jste požehnání kněžské, zde jste se modlili za zemřelé
drahé příbuzné a přátely své.

Chrám Páně jest tedy všem otevřen, jest místem, jež posky
tuje vhodný pobyt ve všech okolnostech života našeho.

Ve chrámu Páně nalezneme Toho, jenž jest radostí andělů
a jenž jest nadějí a mírem světu. Chrám Pánějest místem, o němž
praví Pán Ježíš: »To jest to místo, jež jsem si zvolil, aby srdce
mě vždy zůstalo u vás.“ 

Na to nikdy nezapomínejte, nejmilejší,anenechávejte Pána je—
žíše na sebe nadarmo čekati. Amen. Jan Gótschner,em. farář v Opočně.

Neděle XXI. po Sv. Duchu.

Neodpustíme-li bližnímu, neodpustí nám Bůh.
»Tak i Otec můj nebeský učiní vám,
neodpustíte-li jedenkaždý bratru svému
ze srdcí svých.: Mat. 18.

(ilověk král, kterýž v dnešním sv. evangeliu počet klade
se služebníky svými, jest Král nebes a země,'jest Otec nebeský.
Služebníkem, dlužícím králi deset tisíc hřiven, jest každý z nás,
kdykoliv vědomě a dobrovolně přestupuje přikázaní Boží ve věci
důležité, kdykoliv dopouští se těžkého, smrtelného hříchu. Deset
tisíc hřiven dluží člověku králi člověk zlostný a pyšný, lakomý
a nestřídmý, zlostný a hněvivý, smilný a lenivý. Deset tisíc hřiven
dluží člověku králi, kdokoliv Bohu se rouhá, jmeno Boží nadarmo
béře, bližního posuzuje a pomlouvá, cizi statek sobě přivlastňuje.

Nemá služebník čím zaplatiti dluhu velikého. Nemá ani
hříšník ničeho, čím by hříchy spáchané mohl odčiniti. Ale tu
poznává služebník, jak mocná jest přímluva u krále, a proto padá
před ním na kolena a prosí, by pán neprodával ho i ženy i dítek
itoho, co má, ale aby mu poshověl. A člověk král nejenom
shovívá, ale i nad to odpouští veškeren. dluh, protože služebník
prosil. A tak i hříšníkovi praví Otec nebeský: »Nechci smrti hříš
níka, ale chci, aby se odvrátil od cesty své zlé, a živ byl na věky.<f

Má služebník onen. kterému odpustil král dluh deset tisíc
hřiven, spoluslužebníka, jenž jest mu dlužen sto peněz. I spolu
služebník padá na kolena a prosí za poshověni domnívaje se, že
dobrota, laskavost a milosrdenství člověka krále, kterýž odpustil
dluh desíti tisíc hřiven, itaké srdcem spoluslužebníka pohne. Ale
neodpustil a neshovíval služebník spoluslužebníku svému, ale
hrdloval se s ním- a dal jej vsaditi do žaláře, až by zaplatil
veškeren dluh. '

I člověk, který hříchem provinil se u Otce nebeského, mívá
spoluslužebníka, spolubratra, který jej urazil a jemu ublížil. A jakož



—743_

hříšník prosbou dosahuje odpuštění od nebeského Otce, tak
i spolubratr a bližní prosívá za prominutí a odpuštění bratra svého.
A nezřídka stává se, že mívá člověk ku bratru a bližnímu svému
srdce tak zatvrzele, jako služebník ku spoluslužebníku svému, že
se s ním hrdluje, soudí, pře a odpustiti mu nechce.

Ale sotva že člověk král seznal tvrdé a nemilosrdné srdce
služebníka, který mu byl dlužen deset tisíc hřiven, povolal jej,
vzal odpuštění 'zpčt a dal služebníka do žaláře, pokud by neza
platil dluhu. A tak činí nebeský Otec i nám lidem, máme-li ku
spolubližnímu srdce tak zatvrzelé jako onen služebník. Neod
pouštíme-li ze srdce urážky utrpěné, neodpustí Otec nebeský nám
hříchů „našich.

Abychom tedy poznali, že ohavnosti před Otcem nebeským
jest srdce nelítostivé a nemilosrdné, proto chceme dnes uva
žovati, že takovou měrou, jakou mi'ěřímemy spolu—
bližním, měřiti bude i také nám nebeský Otec. Neod—
pouštíme-li my ze srdce bližnímu, neodpustí ani nebeský Otec“
nám. Vlej Duch Svatý oheň milosti Své v srdce naše, aby spálená
v něm byla zlost, nenávist a tvrdost srdce ku bližnímu, a zaujala
v něm místo láska, trpělivost, milosrdenstvía shovívavost.

Pojednání.
Pán a Spasitel náš Ježíš Kristus napomíná nás a praví:

»Bud'te dokonalí, jakož i Otec váš nebeský dokonalý jest.<<
Mat. 5, 38. jaký tu rozdíl mezi Otcem nebeským a mezi námi,
dírkami jeho! Otec náš nebeský jest nejvýš svatý, my pak jsme
pouze hříšníci. A řekl li by kdo, že hříchu nemá, sám sebe svádí
a pravdy v něm není. Otec náš nebeský jest všemohoucí, my
pak dítky jeho jsme pouhá mdloba a slabota. A přece nicméně
plati nám napomenutí a příkaz Kristův: »Buďte dokonalí, jakož
i Otec Váš nebeský dokonalý jest.<< '

V čem tedy záleží míra dokonalosti naší a pokud a v čem
můžeme dokázati, že dokonalost naše podobá se dokonalosti,
nebeského Otce? Otec nebeský po výroku Syna Svého milého
dává svítiti slunci Svému na dobré i na zlé, a déšť dává na pole
spravedlivého i hříšníka. Mat. 5, 45. Nečiní tedy Otec nebeský
zde na zemi rozdílu mezi spravedlivýmiamezi hříšníky, ale obojím
stejnou měrou dává, čeho jim k životu nejvíce třeba. Miluje tedy
Otec nebeský nejenom přátely, ale miluje i nepřátely Své. A k tomu
též nabádá nás Spasitel náš milý slovy: »Milujte nepřátely své,
dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří
vám protívenství činí a utrhají, abyste mohli býti dítkami Otce
vašeho, jenž v nebesích jestx Mat.__5, 44.

Nepatří & nehledí nebeský Otec na dluhy svých služebníků,
ač větší jsou nežli deset tisíc hřiven. Nehrdluje se s nimi, nedává
jich vsaditi do žaláře, ale shovívá jim a dluhy jim odpouští
a dobrodiní Svá jim hojnou měrou prokazuje. A v tom máme
i my nebeského Otce následovati. Máme ochotně a rádi odpou
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štěti bratřím urážky malé a nepatrně, ač chceme-li, aby nebeský
Pán odpustil nám dluh deset tisíc hřiven. Nemáme hrdlovati se,
příti a souditi s bližním k vůli malým a nepatrným urážkám,
nechceme-li jednou i my sami souzeni býti na soudě Božím.

A čím kdo ochotněji a raději odpouští bližnímu urážky
utrpěné, tím snáze také dojde odpuštění u nebeského Otce. Cim
kdo ochotněji a vlídněji se chová ku bratru svému, od něhož
musí trpěti příkoří a protivenství, tím více v dokonalosti křesťanské
připodobněn jest k Bohu. Nenít milejší oběti nebeskému Otci
nad onu, odpouští-li rád člověk bližnímu svému. Nižádné srdce
snáze Otce nebeského neobměkčí, jediné srdce vlídné, laskavé
a útrpné, kteréž smilovává se nad bližním. Proto napomíná nás
Pán ježíš: »Obětuješ-li dar svůj na oltář, ať už dar tento sluje
modlitba, půst nebo almužna, & tu se rozpomeneš, že bratr tvůj
má něco proti tobě, jdi prve a smiř se sbratrem svým & potom
příjda obětovati budeš dar—svůj.. Mat. 5, 23_

Ale naopak zase nižádný hřích není tak nebeskému Otci na
odpor jako neláska, nevlídnost a nemilosrdnost ku spolubratru,
ku bližnímu. Vždyť neláska tato a tvrdost srdce až tak daleko.
popouzí spravedlnost Boží, že hřích jednou odpuštěný opětně ne
beský Pán trestá. Dává vinníka, který nevlídně se choval, nebeský
Otec mučitelům, ďáblům, dává jej do žaláře pekelného, pokud
nezapraví dluhu. A že hříšník nemá, čím by zaplatil, bude v ža
láři pekelném mučen věčně. ..

Trpěl zajisté Syn Boží pro nás mnoho zde na zemi, aby od
hříchů. nás osvobodil & s Bohem smířil. Krvavý pot Kristův, pro
vazy, jimiž byl svázán, bičíky, kterými byl mrskán, trnová koruna,
kterou byl korunován, proražené a probité ruce i nohy předrahé
na dřevě svatého kříže jsou zřejmým důkazem, co Pán ]ežíš vše
pro nás vytrpěl. Ale čím asi nejvíce usmířil Syn Boží svého ne
beského Otce, čím zahladil vinu naši a vyjednal nám odpuštění?
Mám za to, že Svou modlitbou na kříži, když totiž modle se za
nepřátely Své, volal: »Otče! odpust'jim; nebot oni nevědí, co činí.<<
Luk. 23, 34. '

V tom okamžení, když židé Pánu Ježíši umírajícímu na
kříži se posmívali, tehda, kdy židé Pána ježíše umírajícího na
kříži haněli a tupili, a ten milý Syn Boží modlil se za ně, vy
mlouval je, tehda dokázal, že jest Synem Božím, a tehda Otec
nebeský, patře na tohoto milého Syna Svého, potupeného, zhaně—
ného a modlícího se za nepřátely Své, tehda vyslyšel Syna Svého
a odpustil nám veškery naše viny.

My jsme křesťané. A jméno křesťan znamená učenníka Kri
stova. jest tedy Pán ježíš Mistr náš, my pak učenníci jeho.
Chce-li učenník zalíbiti se mistru svému, musí činiti totéž, co činil
a činí mistr. Mistr náš, milý ježíš Kristus, nejenom odpustil ne
přátelům a protivníkům Svým, ale modlil se i za ně a vymlouval
je. Chce—likdo z vás jíti za Kristem, chce-li kdo s Ním v krá
lovství jeho vládnouti, zapři sám sebe, následuj Krista a milerád
odpouštěj těm, kteří ti ukřivdili a ublížilí.
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Ale tu by snad mohl mnohý namítnouti: Co činil Kristus,
Syn Boží, toho já, ubohý potomek Adamův činiti nemohu. Nuže
ty, kdož s takovou omluvou přicházíš a nechceš odpustiti bliž
nímu, slyš, co už ve Starém Zákoně spravedliví lidé činili.

Josef egyptský byl nenáviděn od svých bratří, byl od nich
svlečen z oděvu a za otroka prodán. Ajak mstil se Josefbratřím
svým za křivdu tuto? Když nastal hlad v zemi a bratří Josefovi
přišli do Egypta nakoupit obilí, dal jim obilí i peníze. Pozval
a hostil je u stolu svého. Ano, povolal jek sobě a dal jim- úrod
nou a utéšenou krajinu Gessen, aby i sami i stáda jejich neza
hynula hladem. Tak jednal Josef egyptský, který _neznal ještě
rozkazu Páně: »Milujte nepřátely svélc A co učinil David Sau
lovi, svému úhlavnímu nepříteli? Nejenom že mu křivdy učiněné
odpustil, ale i také potomkům Saulovým až do smrti své za pří
koří a protivenství „hojná prokazoval dobrodiní.

A o svatém Stěpánu prvomučenníku netřeba mně mnoho
vykládati, vždyt každoročně slýcháváte o svátku jeho, co učinil
těm, kteří jej kamenovali. Padl na kolena svá a volal k Bohu:
»Pane Ježíši! nepokládej jim toho za zlélc A s těmi slovy sladce
usnul v Pánu. A právě tato láska k nepřátelům jest příčinou, že
po slavnosti narození Páně ihned druhý den slaví se památka
sv. 'těpána. Chce-li kdo z vás sladce usnoutivv Pánu, chce-li
blízko býti u Pána Ježíše, následuj příkladu sv. Stěpána, Davida
krále, Josefa egyptského, následuj šlepějí Kristových.

Ale že nebeský Pán z rukou těch, kteří se hněvajína spolu—
bratra svého, s ním se hrdlují, soudí a hašteří, nepřijímá daru
a oběti nižádné, že nejsou dítkami nebeského Otce, že nejsou
učenníky Kristovými, o tom stůj zde příklad alespoň jeden.

V prvních dobách křesťanských, kdy pohané nemilosrdně
křesťany zabíjeli, žili v Antiochii dva přátelé, Sapricius & Nicefor.
Nicefor Sapricia urazil, a ten ho počal míti u veliké nenávisti.
Nicefor prosil jej mnohokráte za odpuštění, ale Sapricius nechtěl
se s ním smířiti. V tom nepřátelství zajali pohané Sapricia, aby
jej na smrt vydali. I veden jest na popraviště, aby tam byl sťat.
Když Nicefor o tom zvěděl, spěchal mu vstříc, na cestě před ním
klekl a prosil: »Mučenníku Kristův, odpusť mi, já jsem ti ubližil.<
Onen ale hněvivě se od něho odvrátil, a už s ním ani nepro—
mluvil. Když Sapricia už z města vyváděli, Nicefor potkal sesním
po druhé a za odpuštění tak úpěnlivě prosil, až i sami katané se
mu posmívali. Ale Sapricius nedal se uprositi. Trpělivý Nicefor
doprovodil Sapricia až na popraviště, a tu ještě úpěnlivěji ho prosil
ve jménu „Pána Ježíše, pro kterého právě nyní krev má vylití, aby
toliko jediným slovem řekl, že mu odpouští. Nenávistí zaslepený
Sapricius zůstal zatvrzelým.

Než hle, co se stalo! Duch Boží opustil Sapricia, když mu
kázali pokleknouti, aby mu hlavu st'ali, ulekl se smrti, zapřel Pána
Ježíše a stal se modlářem. 'Nadarmo jej počal Nicefor-prositi, aby
od svaté víry neodstupoval, aby jasný věnec mučennický nezaha—
zoval, tolik utrpení a dobrých skutků neztrácel, sám sebe do
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věčné záhuby neuvrhl nyní, kdy už nebes bránu má otevřenu.
Ale vše bylo nadarmo.

Nyní tedy Nicefor hlasitě zvolal: I já jsem křesťanem, i já
ježíše svým Pánem uznávám, kterého Sapricius zapřel., Usmrt'te
mne místo něho. A tak se také stalo. Nicefor došel koruny mu
čennické, kterou Sapricius pro nepřátelství a zlost k bližnímu
byl ztratil. '

Pamatujmež, že i nám bude předstoupiti před člověka krále,
Pána n'ebes a země v hodinu smrti, abychom kladli počet ze
života svého. Budou také svatí andělé na soudě tomto, a blaze
nám, nebudou-li míti s'vatí andělé příčiny, aby žalovali tra nás,
jako žalovali na služebníka nešlechetného ve dnešním sv evan
geliu; Budeme-li rádi odpouštěti bližním dluhy v obnosu 100
pehěz, odpustí i také nám nebeský Pán dluh deset tisíc hřiven.
Jak my činíme bližním svým, tak učiní nebeský'Otec také nám.
Odpouštíme-li, jsme-li milosrdni, dojdeme i my také milosrdenství
a smilování na soudě Božím. Amen. Fr. Klíma,farář \! Křepicích.

Neděle XXII. po Sv. Duchu.

Peníze jsou příčinou věčného zahynutí.
>Ukažtc mi peníz.<

Mat. 22.

jako Pánu ježíši dařilo se dle vypravování sv. Matouše, po—
dobně i Církvi Kristově daří se po všecky časy, kterážto jest
tajůplným tělem Kristovým a kterouž očistil a obmyl Pán v krvi
Své, aby neměla ani poskvrny, a_nivrásky. V chrámě obořují se
nepřátelé na Pána ježíše, vyrušujíce božského Mistra z učení,
kterýmžto sytil duše Svých posluchačů. Ptají se Pána drze, jakou
mocí divy činí? Tak nepřátelé Církve Páně i do chrámu vnikají,
aby mohli překrucovati kázaní sluhů Božích a aby je mohli
stíhati.

Avšak Pán ježíš zahanbil je slovy: »Amen pravím vám, že
publikáni a nevěstky předejdou vás do království Božího; nebo
když jan učil vás cestě Boží, neuvěřili jste; ale publikáni a ne
věstky uvěřili jemu; vy pak viděvše to, ani potom jste lítosti ne
měli, abyste byli uvěřili.: Mat. 21, 31. jak byli zahanbeni před
lidem v chrámě ti _fariscové a zákonníci. kteří dobré skutky'své
konali před lidem, aby byli chválení, když Pán pokrytství jejich
odhalil! '

Pán ]ežíš nad to podobenstvím o vinici a vinařích doléhá
na nepřátely Své tou měrou, že jim předpovídá, kterak pro
tvrdost a nevěru jejich království Boží od nich bude Odňato a
bude dáno lidu, který by vydával ovoce časem svým. Proto Pán
odjímá království Své lidu Božímu, protože zavrhl uhelný kámen,
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kterým jest ježíš Kristus, a na němž základ království Božího zde
na zemi spočívá. Srozumělit fariseové a zákonníci, že jim platí
hrozná výhrůžka Páně; ale neusmyslili sobě, nečinili pokání;
nýbrž sešli se, aby se uradili, jakým způsobem by Pána Ježíše
zabili. — '

Není tedy nic nového, když také v době naší nepřátelé Krista
Pána a učení jeho se radí, jak by snadno mohli té nenáviděné
Církve a sluhů jejich se zbaviti. Vždyť svého času jedna okresní
školní rada kdesi naporučila, aby dítky katolické pro několik
židů a _hetvetů, kteří s nimi sedí ve škole, aby prý neměli z toho
jinověrci pohoršení, aby pravím, dítky katolické před modlitbou
i po modlitbě dělaly kříž potichu. Neměli říkati: Ve jménu Otce,
i Syna, i Ducha Svatého; ale měli kříž dělati tak, jako by byli
němí.

Za časů sv. Augustina vyřezávali ukrutní Vandalové vy
znavačům Kristovým jazyk z úst a tam vtom městě také chtěla
okresní rada zamknouti dítkám katolickým ústa, aby nevyznávaly
nejsvětější Trojice.

Pán ]ežíš nevděčný lid svůj ještě jednou laskavě zve do
království Svého podobenstvím svatby nebleské; avšak ani tato
láska neobměkčila srdcí zatvrzelých. Sešlit se protivníci Kristovi,
přibrali i přívržence Herodovy a dalivPánu otázku: »Sluši-li daň
dávati císaři, čili neřc Domýšleli se: Rekne-li, že sluší, vyhlásíme
jej za nepřítele lidu Božího, řekne-li, že nesluší, prohřeší se proti
majestátu královskému a bude jako buřič odsouzen na smrt.

jak Pán ]ežíš na tuto otázku odpověděl, vypravuje svatý
Matouš. Nám pak z té odpovědi Páně kéž utkví v paměti slovo
Kristovo: »Ukažte mi peníz.< O tomto slově Mistra nebeského
budiž naše rozjímání. Mám za to, že když v době naší celý svět
po penězích se'pachti, že snad i vy v Kristu shromáždění rádi
budete dnes kázani mému naslouchati, protože jedná o penězích.

Pojednání.
Řekl-li jsem, že bude kázaní mé dnešní jednati o penězích,

nesmíte se domnívati, že snad vám dám naučení, jakým způ
sobem byste mohli hodně peněz nahromaditi. A proč o tom
kázati nebudu? Protože sv. apoštol Pavel z vnuknutí Ducha Sv.
praví: »Ti, kteří chtějí zbohatnouti, upadají ve mnohá pokušení
a v osidlo ďáblovo.<< I. Tim. 6, 9

A na jiném místě zase napominá: »Máme-li oděv a pokrm,
buďme spokojenim Ano, božský Spasitel volá: »Běda vám, bo
hatí, kteří máte potěšení své na. zemi. Snadněji projde velbloud
uchem jehelným, nežli bohatý vejde do království nebeského.
Mar. 10, 25. '

A že mohl Pán Ježiš bohatým hroziti, dobře věda, jak bo
hatství srdce lidské zatvrzuje, vidíme i z dnešního svatého evan
gelia.
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Když se ptali protivníci: Sluší-li daň dávati císaři, nebéře Pán
peněz Svých, nepraví ani apoštolům: podejte mi peníze. Což za
jisté jenom proto činí, protože ani Kristus, ani učenníci Jeho
peněz neměli. Proto Pán praví: Ukažte mi peníz. A oni ukázali
mu peníz.

Známo vám jistě přísloví, které mezi lidem jest běžné, a
které zní: Peníze jsou smrt. Toto přísloví jistě mnohý z vás už
bezpočtukráte pronesl, ale nikomu snad ani ve snu nenapadlo
pozastaviti se u něho, & rozjímati hlubokou pravdu, která
slovy těmito jest pronesena. Ano, pravdu dčli naši před
kové, že peníze jsou smrt, čímž ovšem chtěli naznačiti, že při—
líšná žádost po penězích a po statku jest příčinou zkázy duše
i těla. —

Nahlédněmež do knih Písma svatého, kteréž nám dosvědčí
pravdivost přísloví, že nemírná žádost po statku a penězích
bývá příčinou smrti tělesné i duchovní. Mohl bych vám vypra
vovati o Achabu králi, který Nábotovi odňal neprávě vinici, a za
to Achab iJezabel trestáni nejenom smrtí časnou, nýbrži věčnou,
Mohl bych připomenouti vám Annaniáše a Saíiru, kteří zapřeli
“ěCP Z PCDČZ, které utržili za prodané pole, a okamžitě trestáni
byh smrtí časnou i věčnou. Ale chci pozornost vaši obrátiti na
Praotcc všech lakomců, kterýmž jest jeden z apoštolů Kristových,
Jidáš 'iškariotský._Tcnto apoštol přílišnou láskou k penězům stal
se nejenom otcem lakomců, nýbrž i zrádcem Pána a Mistra svého.

Tchda, když' Pán Ježíš při posledni večeři Jidášovi umyl
nohy, když dal mu tělo a krev Svou k požívání, když podal mu
skývu omočenou v míse, tehda Jidáš myslil ne na lásku Kri
stovu, ale myslil, jak by se obohatil. A sv. Jan praví, že vešel
v Jidáše ďábel. l vyšel z večeřadla ven, a-odšed k zákonníkům,
smlouval snimi, zač jim Krista prodá. A zač prodal Pána a
Mistra svého? Snad mu slíbili židé poklady, které měli v poklad—
nici chrámové, anebo mu slibovali, že bude veleknězem židov
ským? Jidáš- prodal Pána za třicet stříbrných, za cenu otroka.
O Jidáši, chtěl-lis získati prodejem, proč neprodals Krista Marii
Magdaleně anebo Martě, proč neprodals Krista Josefu z Arimatie
anebo Nikodemovi, ti by ti byli hojnou mzdu dali. Jidáš se spo—
kojil 30 stříbrnými. A víte-li, jaký byl konec tohoto lakomce?
Koupil si provaz a oběsil se, život jeho se rozpukl a vykydla
ven všecka střeva jeho.

A Jidáš činil před smrtí pokání. Vždyť se přiznává veřejně
k vině své. Vyznává se v chrámě. Ano ipeníze krvavé a nespra
vedlivé míti nechce, proto je dává do chrámu. Ale velekněží a
rada židovská nepřijímá peněz těchto, praví: »Nesluší jich dáti
do pokladnice, protože jest to mzda krvec. A Jidáš jest nám
zřejmým dokladem pravdivosti přísloví našeho: Peníze jsou smrt.

Ale tu slyším mnohého lakomce se omlouvati: »Já sice také
peníze mám rád, ale abych za ně duši svou anebo Boha prodal,
tak daleko to přece nedojde.a Počkej, příteli milý, který se ne—
chceš hlásiti k Jidáši iškariotskéznu jako k otci, který nechceš
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býti jeho synem nebo dcerou. Nahlédněme do Písma svatého, co
tam Duch Svatý o lakomci praví u Siracha: »Nad lakomce nic
není nešlechetnějšího. Nic není nepravějšího, než milovati peníze.
Neboť lakomec i duši svou na prodej mám; poněvadž za živobytí
svého lakomec vyvrhl i vnitřnosti své, nemá citu pro bídu a nouzi
bližního svého. Chcete doklady o této pravdě z obyčejného života?

Navštivme některý dům v osadě, nepravím snad v naší, ale
zajděme si do osad vedlejších. Na loži odpočívá otec rodiny,
který se světem se rozloučil. Právě zháší matka hromničku, právě
se domodlili dítky a přátelé bolestný růženec & modlitby za
umírajícího. Tělo zesnulého jest ještě teplé. Už jsou na rozchodné.
A tu náhle kdosi z nich praví: »Ten otec mohl mi přece více
poručiti, než mi poručil, vždyť jsem se mu nadřel dost a dost.<
A k tomu jiný praví: »Proč pak sestra má více než já, což pak
nebyl jsem já taky jeho dítětemřc A tak ještě tělo není ani po
chováno, a už dědicové o majetek se domlouvají, ano nezřídka
rozcházejí se ve zlosti a sváru, protože žádost jejich po penězích
nebyla ukojena. A tato žádost bývá příčinou soudů a svárů, ano
nezřídka se stává, že dědicové pro dědictví tak se hněvají, že
ani v hodinu smrti nechtějí se smířiti.

Do jiného domu, v němž stojí několik krav, vchází chudý
člověk, který mozolnou prací zaspořil si několik zlatých a nad to
na úrok si vypůjčil tolik, aby si mohl kravičku nějakou koupiti.
Hospodář, který má krav dosti, má rozsáhlé hospodářství, má
i v záložně nějaký ten tisíc, vede chudáka do chléva a praví mu:
»Tato kráva jest na prodej.cr Nasadí cenu takovou, které se ubohý
chudas lekne. Smlouvá se na obou stranách. Boháč nechce upustiti,
a chudák s bolestí po zlatce přidává. Konečně se shodli. Nyní
ptá se chuďas: »Snad jest dobytče zdravé; neboť, kdyby bylo ne
zdravé, jsem nešťastný.<< A majitel živým Bohem se dokládá,
mnohdy i přísahá, ano i duši v zástavu dává, že dobytče jest
zdravé; ač právě proto je prodal, protože k ničemu není. Ano,
přeje chuďasovi i požehnání Božího. A když za dobytče nezdravé
a neužitečné hříšný peníz ukládá, a při tom se směje, jak chuďasa
napálil, chechtá se zároveň ďábel a praví: Nemusil's ani přísahati,
nemusil's ani duše své v zástavu dávati, vždyť ta duše tvá už jest
v knihách mých dobře zaznamenána. Jsou tam i ty slzy, které
rodina chudá bude prolévati, a pozná, že byla ošizena a obelhána.

Opět v jiném domě najímá hospodyně děvečku nebo hospodář
pacholka. Smluvili se o mzdu, když byl pacholek i děvečka dala
ujištění, že všecku práci domácí umějí. Ale za několik dní vidí
hospodář i hospodyně, že ta nová čeleď k práci neumí se ani
pořádně postaviti. Ale za to u jídla pořádně se rozloží. Nikdy
nemá jídla dosti, nikdy také to jídlo té čeládce není po chuti.
Dokud hospodář na čeládku dohlíží, dotud pracuje, sotva však
obrátí se k nim zády, nejenom sama čeleď nepracuje, nýbrž
zdržuje od práce i dělníky. A běda hospodáři, kdyby takovou
čeládku napomenul, hned mu odpoví,. že také všecko tak nedělá,
jak by dělati. měl. Nuže, slyšte vy čeledínové, kteří svědomitě
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svých prací nekonáte, kteří hospodáře pomlouváte, vy nemáte
práva na mzdu, kterou jste smluvili. Ivy jste dítkami Jidáše
iškariotského, protože jste se dali do služby najati, ne abyste
pracovali, ale z nezřízené lásky k penězům, abyste hříšným způ
sobem mohli šatiti a krášliti tělo své za mzdu, kterou jste
ukradli.

' jinde zemřel otec, zanechav dětem svým značný majetek,
který jim v testamentě řádně pojistil. Vdova s několika dítkami
vstoupila podruhé v stav manželský, pojala vdovce, který také
má dítky po nebožce. Nevlastní otec by rád majetek nevlastních
dětípřevedl na děti své. A používá k tomu slibů, hrozeb, klení,
ano i duši svou dává v zástavu, aby jenom děti své majetkem
cizím obohatil. A konečně se mu podaří, že tím neb oním způ
sobem došel cíle svého. A jest snad nyní šťasten, anebo jsou
snad šťastný dítky jeho? Zdá se ale, že není tomu tak. Ve
dne i v noci hlodá červ na srdci takového otce, a slzy okla
mané manželky a ožebračených dítek padají jako žhavé jiskry,
jako těžké kameny na srdce lakomcovo, vždyt“ ty slzy volají
k nebi o pomstu, a pomsta Boží dopadne na lakomce i na dítky
jeho. Na polích nebude míti požehnání, v domě nebude míti po—
.k0je, dobytek jeho zahyne a majetek neprávě nabytý přejde do
rukou _cizích.

Casto se ozývá nářek na zlé časy, a jsou skutečně časy zlé.
Ale kdo pak jest příčinou těch zlých časů? Nikdo jiný, leč my
lidé sami. Kdyby lidé neměli ve příbytku svém věci,'neprávě na
bytých a získaných, měli by požehnání Boží.

. Snad někdo řekne: Tobě jest snadno mluvitia kázati otom,
že nemáme nemírně bažiti po statku, ty máš z čeho býti živ,
nemáš děti, nemusíš se starati, co jim po smrti zanecháš. Ale po
dívej se k nám, co tu dětí kolem nás, jak se nemáme o ně sta
ratí? Kdybys ty byl na místě našem, snad bys také tak jednal
jako my. Ano, také bych tak jednal, kdybych nevěděl, že duše
jest více nežli tělo, že mám nesmrtelnou duši jenom jednu, kdy
bych nevěděl, že mám nejprve hledati království Božího a spra—
vedlnosti jeho, ostatní pak že mi bude přidáno; Ano, snad bych
jednal jako vy, kdyby Pán ježíš byl neřekl: »Clověče, co ti pro
spěje, kdybys i celý svět ziskal, a duši svou ztratilřc Ano, snad
bych i já jednal jako vy, kdybych nevěděl a nebyl o tom ubez
pečen, že bych takovým jednáním připravil si zatracení věčné,
jakož i vy si je připravujete, & jakož i vy mu neujdete, pokud
z majetku svého nevyloučíte všeho, co vám právem nepatří.

Chcete-li nahraditi, co jste si ncprávč přivlastnili? Nenahra—
dítc—li,není vám rozhřešení kněžské ve svaté zpovědi nic platno.
Vypravuje jistý kněz missionář, že v jisté farnosti konal missii,
při níž také kladl důraz na to, že majetek nepravý musí býti
nahrazen. I ležel na loži otec, který také pod střechou měl ma—
jetek cizí. Před smrtí chtěl nahraditi všecko, a proto dal povolati
notáře, aby v testamentě vyloučil se nepravý majetek. Sotva však
dítky o úmyslu otcově zvčděly, přiběhly k loži a pravily: Otče,
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c_htělbys, abychom i my i ty veřejně byli známi jako zloději,
chtěl bys nás ožebračitiř — Ale děti mé milé, pravil otec,
vždyt jste slyšely v čas missie, že kdo nenahradí, věčně bude
zatracen! Ale jeden syn pravil otci; Otče můj, ty se také bojíš
pekla? [ neboj se, já mám za to, že si v osmi dnech v pekle
pěkně uvykneš. '

Tomuto bezbožnému synovi ukazoval ďábel peníze a ranil
srdce jeho tak, že ani nad vlastním otcem útrpnosti a smilování
neměl. Chcete snad také tak umírati, jako ten otec! O, proste
Pána o, milost, abyste rádi nahradili, abyste jako kdysi Zacheus.
po učiněné náhradě zaslechli radostný výrok Kristův: »I tys sy
nem Abrahamovým a dědicem říšenebeské, do níž vejdou, kteří jsou
chudí duchem Kristovým.<< Amen. Fr. Klíma,farář v Křepicích.

Řeči příležitostné.

Řeč při svěcení kříže na hřbitově.
Pohled na kříž.

»Odstup ode mne, abych se v čem
chlubil leč v Kristu, a to ukřižovaném.:

Celá osada sešla se na tomto místečku klidném, posvěceném
a Bohu milém, aby se účastnila slavnosti vzácné. Sešli jsme se
zde dnes u nově postaveného kříže hřbitovního, kterýž zdobí
naše sv. pole a pod jehož ochranou a v jehož stínu i my jednou
budeme odpočívati, jako zde tiše spí naši otcové, bratří a sestry
po skončeném boji života pozemského.

Toužebně patříme na znamení naší spásy, radostně vítáme
vítěznou korouhev naší sv. křesťanské víry, s potěšením hledíme
na toto místečko dnes vyzdobené, které mysl křesťanská a citlivá
srdce okrášlila, hledíme na kříž ověnčený, jenž z vašich milodarů
vašim drahým zemřelým, ale i vám za pomník jest postaven.

Vsickni jste přispěli s radostí ku jeho zbudování, což vám
všem ku cti slouží a ostane vaší památkou. Než na tom ještě není
dost. l—Iorlivostvašeho vysoce ctěného duchovního správce chce
ještě jíti dále a chce dáti toto sv. pole dle potřeby pro rostoucí
počet obyvatelstva rozšířiti, pak upraviti a uspořádati, aby se
podobal celý hřbitov krásné zahradě, jakouž byla i zahrada ]osefa
z _Arimathie, v níž odpočíval po 3 dny náš Spasitel, aby i vaši
příbuzní, rodiče a přátelé měli vyzdobené své poslední lůžko,
.toto místečko odpočinku, abyste také rádi k nim chvátali, a na
jich hrobech slzu vděčnosti ronili a otčenášek za ně se zbožně
a vroucně modlili. — Než o tom dnes mluviti nebudu. Dnešní
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slavnost náleží nově postavenému sv. kříži, k němuž oči nás
všech jsou obráceny.

Všickni hledíme zbožně na kříž sv. A tu se táži, k čemu
nás pohled na kříž sv. vybízí? Na to odpovím v dnešní své řeči
k vám.

Pojednání.
Cestující v krajinách mohamedánských neb pohanských stě

žují si na jednotvárnost těchto končin' a vypravují, jak smutný
pohled krajiny ty poskytují. A proč? Ze tam neuzříte ani kaple,
ani sochy, ani kříže, ani Božích muk na cestách, u silnic, v lesích,
u obcí, pod stromy a jinde jako u nás, že tam není těch zřejmých
přátel, kteří nás na cestách našich vítají, že tam není takřka
upřímných průvodců těchto, kteří unaveného poutníka potěšují
a jemu zřejmě hlásají: »Patř, chodče, v těchto krajích bydlí nej
světější krví Spasitelovou vykoupení ctitelové kříže a vyznavači
sv. 'víry Ukřižovaného.: jak zcela jináče tomu u nás křesťanů.

a) Pohledni, křesťane milý, na kříž sv., a slyš, kterak za dne
k tobě volá: »Clověče smrtelný, naříkáš na svou bídu a soužení,
na útrapy a bolesti? Popatř na mne, Boha svého, svého pána
a Spasitele, a rciž, zda bolesti a trápení většího nad mé utrpení
a mé strasti od kolébky až ku kříži? — Zdali větší bídy zakoušíš
mne, jenž jsem neměl, kam bych hlavy sklonil? \

b) Vede-li nás cesta dobou večerní neb noční za povoláním,
a musíme-li kráčeti tak samojediní pohrouženi v hlubokém pře
mýšlení, jak nám smutno bývá! Tu však se obrací zrak náš
k výšinám, na nichž stojí obraz našeho nejlepšvho přítele, jenž
z lásky k nám dal se ukřižovati: ach, kterak tu zplesá duch náš,
jenž s Bohem se může obírati, jak mizí úzkost i strach, neboť
si povzdychne člověk: »Můj Spasitel jest při mně, jest mi na blízku.
Jsem pod ochranou Boha svého v tomto znamení uctívanéhox

c) Vidíme-li na hřbitově množství křížů, kterak nám všechny
hlasitě zvěstují: »Zde odpočívají vyznavači kříže, pravověrní kře
sťané, kteří byli pokřtěni ve jménu trojjediného Boha Otce, Syna
i Ducha Svatého.c A ti všickni žili i umřeli jako křesťané. A jak
viděti, ozdobili jste všickni dle možnosti kříže na hrobech svých
drahých rodičů, bratří a sester, jež jste z .úcty a lásky něžné ku
zesnulým dali zbudovati. Než, jak mnoho těch, kdož jsou sami
chudí, že nemohou jim ani křížečku dáti za pomník úcty a lásky,
ano, kolik jich zde odpočívá, kteří jako cizí poutníci u nás jsou
pochováni, pro něž nezaplakalo snad žádné oko? ——

:; ]e-li tomu tak, tu stojí kříž společný uprostřed hřbitova po
stavený, a ten jest společným pomníkem všech zde odpočívajících
křesťanů bez rozdílu, nehledě na stav a povolání, ani na chudobu
nebo bohatství. Kříž tento zde zbudovaný volá k vám: »Rukama
svýma objímám vás všechny a vinu k srdci svému jako otec dítky
své“a své vykoupencex

d) Velikým hrdinům a mužům slavným stavěny byly od
nejstarších dob pomníky a sochy; avšak od počátku světa nebylo
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vykonáno hrdinství většího nad bolestnou smrt našeho Spasitele
jenž zvítězil nad smrtí, ďáblem a říši jeho pekelnou. Toto vítězství
nás vyrvalo z poddanství a otroctví ďábla a učinilo syny Otce
nebeského a dědici jeho království. Na to nás obzvláště pamatuje
zbožný pohled na svatý křiž. Tím se dá vysvětliti ta veliká úcta
zbožných srdcí ku svatému kříži. Proto jste také vy všickni, milení
bratři a sestry, Se zde shromáždili, abyste byli dnes přítomni pa
mátce vzácné, slavnosti vznešené, totiž posvěcení tohoto nově
zbudovaného postaveného sv. kříže hřbitovního.

Ač vám všem jako krajanům přeji dlouhého věku a radovati
Se budu, dosáhnou—li leta vaše počet až do sta, přece tvrdím zcela
jistě, že žádný z vás se nedočká podobné slavnosti na tomto
svatém poli. Pevný jest tento svatý kříž, trčící pevně v balvanu
žuly šumavské, a tu snadno století uplyne, než se opětovati bude
slavnost podobná této dnešní. A do té doby budou dojista těla

'nás všech práchnivěti pod zeleným rovem, v němž odpočívají těla
našich drahých rodičů, těch rodičů předrahých, kteří nás tak
upřímně milovali, jejichž ruce nás nosívaly a o nás se staraly,
jichžto ústa nás napomínala a líbávala.

Abych pak déle nezdržoval výkon posvátný, končím s přáním,
aby láska na kříži Kalvarském osvědčená nás povzbuzovalak lásce
vzájemné. aby ruce Spasitelovy nás obejmuly, abychom Jemu
i v životě i ve smrti náleželi, aby Pán ]ežíš zůstal nám naším
milým Bohem a Pánem, ten tichý Beránek, jenž sňal hříchy světa
celého, by naší slávou i chloubou byl Kristus ukřižovaný,
jenž od 11s věrně milován na zemi, nás ráčí milostivě přijmouti
do věčných stánků nebeských v naší pravé vlasti nadhvězdné.
Amen.

Josef Baar, bísk. notář a farář v Putimi.

Rádce duchovní. 48
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(Pokračování.)

XXI.

Milé dítky! Minulou hodinu jsem “vám vypravoval, co se
stalo po potopě světa. Co vystavěli lidé? _ Město Babylon.

Kde bylo to město? — V zemi babylonské.
A kde je země babylonská? ——Na jihovýchod od nás, přes

tři země, jedno moře a zase jednu velikou zemi.
A když nemohli již lidé v této jediné zemi bydliti, co

učinili? —- Rozešli se po celém světě.
A na koho zapomněli, když se rozešli? — Na jediného

pravého Boha.
A co ctili místo Boha? ——Modly.
Které? ——Slunce, měsíc, hvězdy, zvířata, sochy . . .
A kterak se postaral Pán Bůh o to, aby aspoň někteří lidé

pravého Boha znali a ctili? — Pán Bůh ukázal se Abrahamovi
a poručil mu, aby se vystěhoval ze země babylonské do jiné
země, která je na západě u moře.

A co učinil. Abraham? — Abraham vzal svou manželku,
jednoho příbuzného, všecku čeládku & všecka stáda a vystěhoval
se do jiné země.

Jak říkáme této zemi? — Země zaslíbená.
Proč? — Protože Pán Bůh tu zemi zaslíbil.
Komu? — Abrahamovi a jeho potomkům.

\ Co si vystavěl Abraham v zemi zaslíbené? ——Stan.
Co to bylo? ——Dům z kůlů, latí, pláten a koží.
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A když odpočíval jednou za poledne před stanem pod
stromem, kdo přišel k němu? — Přišli k němu tři cizinci.

' A kterak se zachoval k těm cizincům? — Rekl, aby se
u něho zastavili a sobě odpočinuli; potom jim přinesl vodu, aby
si umyli nohy, a potom jim dal k obědu mléko, máslo, chléb
a pečené maso.

A co řekl. Abrahamovi ten jeden cizinec, který se zdál býti
pánem? ——Řekl mu, že za rok zase přijde k Abrahamovi,
a tenkrát že manželka Abrahamova bude míti syna.

Co poznal Abraham z této řeči? — Abraham poznal, že
ten cizinec není člověk, ale Pán Bůh, a ti druzí dva že jsou
andělé.

I stalo se, milé dítky, jak řekl Pán Bůh. Za rok přišel Pán
Bůh zase k Abrahamovi a dal jemu a manželce jeho syna. Abraham
měl syna svého tuze rád; nebot měl jenom toho jednoho. Ale
ještě raději měl koho asi, co myslíte? Povídal jsem vám již
jednou, koho že máme milovati nade všecko? Pána Boha. Tak
miloval i Abraham Pána Boha nade všecko. To se ukázalo brzy.

Když syn Abrahamův odrostl, řeklPán Bůhjednou
v noci k Abrahamovi: »Vezmi syna svého, kterého miluješ, a jdi
na horu Moria a tam mi ho obětuj.: Co měl učiniti Abraham
na hoře Moria? Měl tam syna svého obětovati. Co je oběť &obě
tovati, ještě nevíte; musím vám to vyložiti.

Od koho pak máme všecky dobré dary pro duši i pro tělo?
Není-li pravda, že od Pána Boha? Jaký je Pán Bůh, když nám
dává dobré dary Sám od Seba> — Nejvýš dobrotivý.

Ano, Pán Bůh je nejvýš dobrotivý. To věděli lidé od
počátku. Kteří by-li dobří, měli radost z Pána Boha i z jeho darů.
A aby ukázali tuto radost, vystavěli oltář z kamení, země a drnu
[nakresli aneb ukaž na obraze), naložili na ten oltář dříví, dali
na to dříví nejlepší z darů Božích a potom dříví zapálili. A když
ten dar na oltáři hořel, modlili se. A takový dar, který dávali
lidé Pánu Bohu, aby ho uctili, jmenuje se oběť. A když konali
oběť na oltáři, obětovali. Co je oběť.?— Obět' je dar, který
dávali lidé Pánu „Bohu, aby Ho uctili.

Opakuj to S, V, F.
A co je to, obětovati? — Obětovati je konati oběť na oltáři.
K oběti brávali lidé vždy něja'ký vzácný dar, na př. pěkné

obilí, dobré ovoce, chutné víno. Casto brávali beránka bez po
skvrny, pěkná holoubátka a jiná zvířata. Mělo-li se občtovati
zvíře, musili ho zabiti, zabité položiti na oltář, a spáliti. lověka
obětovati nebylo dovoleno, ale Abrahamovi přikázal Pán Bůh,
aby obětoval člověka, syna svého, aby ukázal, že miluje Pána
Boha nad syna svého.

Abraham učinil, jak mu Pán Bůh přikázal. Vstal hned v noci,
nasekal dříví, vložil to dříví na osla, vzal nádobu s ohněm ameč,
pak vzal s sebou svého syna a dva služebníky a vydal se na cestu.
Hora Moria byla daleko. Teprve třetího dne ji viděli. Tu řekl
Abraham služebníkům: »Vy počkejte zde'dole; já půjdu se synem

48*
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na horu.<< Potom vzal dříví, co vezl osel, a vložil je synovi na
záda. Sám nesl nádobu s ohněm a meč. [ řekl syn: »Otče, máme
všecko k oběti': ty máš oheň a meč, a já dříví; ale co budeme
obětovatiřcc Abraham odpověděl: »O to se postará Pán Bůh Sám.<
Když přišli na horu Moria, vystavěl tam Abraham z kamení oltář,
narovnal na něj dříví, svázal svého syna, položil ho na oltář, vzal
do ruky meč, napřáhl, ale v tu chvíli vzal ho někdo za ruku
a zvolal: »Abrahame, nezabíjej syna svého! Pán Bůhjiž ví, že Ho
miluješ nade všeckolc Kdo to asi byl? Podívejte se. (Obraz) Byl
to anděl. Abraham uposlechl toho anděla, odložil meč, rozvázal
syna a šel s ním domů. A ten anděl řekl ještě Abrahamovi:
»Pán Bůh praví: Za to, žes mne uposlechl, bude potomků tvých
jako hvězd' na nebi a jako písku na břehu mořském, a skrze.
jednoho z tvých potomků budou šťastni všickni lidé na zemi.:

' Co oznámil tedy Pán Bůh Abrahamovi skrze anděla? Kolik že
bude jeho potomků? — jako hvězd na nebi a jako písku na
břehu mořském.

Kolik pak je hvězd na nebi.? — Tuze mnoho.
A kolik je zrnek písečných na břehu mořském? -— Tuze

mnoho.
Ano, milé dítky! Atolik mělo býti potomků Abrahamových;

tuze mnoho. Když je někde tuze mnoho lidí, kteří mají stejnou
řeč a stejné mravy, je to dohromady národ. A muž, od kterého
pochází národ,;je praotec toho národa. Co tedy slíbil Pán Bůh
Abrahamovi? Le bude praotcem velikého národa. Dobře si to,
děti, pamatujte.Abraham byl vyvolen od Pána Boha za
praotce velikého národa. A skrzejednohozpotomkůAbra
hamových měli býti šťastni všickni lidé na zemi. To je Vykupitel.
Tak,obnovil Pán Bůh poprvé zaslíbení Výkupitele
v raj ]. 

XXII.

jak pak se jmenoval ten muž, o kterém jsem vám naposled
povídal? — Abraham..

V které zemi byl Abraham nejprve? — V zemi babylonské.
A do které země se vystěhoval? — Do země zaslíbené.
A koho zaslíbil Pán Bůh Abrahamovi, když přišel k němu

s dvěma anděly? ——Pán Bůh mu slíbil syna.
Jak miloval Abraham svého syna? — Velmi.
A' koho miloval ještě více? — Pána Boha.
Kterak to ukázal Abraham? Co mu přikázal Pán Bůh? —

Pán Bůh mu přikázal, aby vzal svého syna, šel s ním na horu
Moria a tam Mu ho obětoval. \

A co učinil Abraham? — Abraham vstal v noci, nasekal
dříví, vložil to dříví na osla, vzals sebou nádobu s ohněm a meč,
svého syna a dva služebníky a šel na horu Moria. .

A co řekl Abraham služebníkům, když již viděli tu horu
třetího dne? — Abraham řekl: »Počkejte tuto s oslem; my
půjdeme na horu a budeme obětovatim
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A co se stalo potom? ——Abraham vložil dříví na svého syna
a sám nesl nádobu s ohněm a meč. A syn se ho ptal, co budou
obětovati. A Abraham „odpověděl, o to že se postará Pán Bůh Sám.

Co učinil Abraham potom, když již byli na hoře? ——-Abra
ham vystavěl oltář z kamení, srovnal na oltář dříví, svázal svého
syna, položil ho na oltář, vzal meč a napřáhl, aby ho zabil; ale
najednou vzal ho za ruku-anděl a řekl mu, aby syna svého ne
zabíjel, že Pán Bůh již ví, že Ho miluje nad syna.

Potom ještě něco slíbil Pán Bůh Abrahamovi skrze anděla.
Co asi? Kým že bude Abraham? — Praotcem velikého národa.

A kým že bude jeden z jeho potomků? — Vykupitelem.
Kterými pak slovy zas'libil Pán Bůh tyto věci Abrahamovi?

— Pán Bůh řekl: »Za to, žes mne uposlechl, bude potomků tvých
jako hvězd na nebi a jako . .. a skrze jednoho . . .c

Děti, to si dobře pamatujte: Abraham měl býti praotcem
velikého národa. Tím se stal Abraham opravdu, ale teprve za
mnoho let.

jako Abraham, tak bydlil i syn jeho v zemi zaslíbené.
A tento syn Abrahamův jmenoval se Izák. — Opakujte.

Když byl Izák veliký, vzal si manželku od svých příbuzných
v zemi babylonské. Izákovi a jeho manželce dal Pán Bůh dva
syny. O jednom z nich jsem vám již povídal. To byl ten mladší;
a jmenoval se jakub. jakub popudil proti sobě staršího bratra
a musil utéci před ním. A kam utíkal? Do cizí země. To byla
ta země- babylonská. A ke komu? K svému strýci. To byl
bratr jeho matky. Co se mu přihodilo na cestě: —- Spal na
poli a viděl ve snách Pána Boha a anděly.

Dobře. Potom šel jakub dále, přišel k svému strýci, zůstal
u“něho mnoho let a navrátil se zase do země zaslíbené. Tento
jakub měl dvanácte synů. Nejmilejšíbyl mu josef, jak jste
již slyšely. Ale bratří měli na něj zlost a prodali ho do Egypta,
a tam se stal josef velikýmpánem, totiž místokrálem, protože
panoval místo krále. Kým že byl josefv Egyptě? — Místokrálem.

josef vzkázal po bratřích svému otci, aby se odstěhoval
k němu do Egypta, protože v zemi zaslíbené byla stále neúroda.
jakub učinil tak. Odstěhoval se do Egypta se vším, což měl,
a zůstal tam až do smrti. jeho synové, vnukové a ostatní potomci
zůstali také v Egyptě a byli tam čtyři sta let, a za ten čas bylo
jich jako hvězd na nebi a jako písku na břehu mořském. Co
z nich tedy bylo? ——Veliký národ.

A kdo byl praotcem tohoto národa? — jakub
Ale jakub měl ještě jedno jméno; jmenoval se Israel.

Proto dostalipotomcijehojméno: národ israelský, lid israel
ský, Israelité (jeden: Israelita). — Opakujte ta pojmenování.

Ale nebyl praotcem lidu israelského jenom jakub; byl ijeho
otec, Izák, a jeho děd, Abraham. Kolik tedy praotců měl národ
israelský? ——Tři

Kteří to byli? jmenujte je podle toho, kdo byl dříve. —
Abraham, Izák a jakub.
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Dobře To byli praotcové lidu israelského.
Co slíbil Pán Bůh Abrahamovi? — Abrahamovi slíbil Pán

Bůh, že dá zemi, která byla na západě od země babylonské, jemu 
a jeho potomkům.

Ano, to slíbil Pán Bůh Abrahamovi A co slíbil, opravdu
dal. Abraham přišel do země zaslíbené, bydlil v ní a umřel v ní.
Izák také. V zemi zaslíbené se narodil, byl tam živ a umřel.
Jakub sice v zemi zaslíbené se narodil, tam byl živ, až sestárnul,
ale potom se odstěhoval do Egypta a tam umřel. Ale před svou
smrtí ohlásil svým potomkům, že po letech navrátí se oni z Egypta
do země zaslíbené. A to se stalo opravdu. jak uslyšíte později.

Co slíbil Pán Bůh Abrahamovi ještě? — Ještě mu slíbil, že
z potomků jeho bude veliký národ.

Ano, stal se veliký národ z potomků Abrahamových, ale
teprve po mnoha letech, v Egyptě. Splnil tcdy Pán Bůh, co slíbil
Abrahamovi. \

A ještě něco slíbil Pán Bůh Abrahamovi. Kým že bude jeden
z jeho potomků? — Vykupitelem.

Toto zaslíbení obnovil (: opakoval) Pán Bůh také“ Izákovi
a Jakubovi, a poněvadž měl Jakub dvanácte synů, oznámil mu
Pán Bůh, že bude Vykupitel z rodu (: zpotomků) syna jeho,
který se jmenoval Juda. A co slíbil Pán Bůh všem třem praotcům
o Vykupiteli, také splnil, jak uslyšíte později.

_ Otec, učitel a jiný člověk také splní. co slíbil neb čím hrozil;
ale vždycky ne, protože není vševědoucí ani všemohoucí; (Ílověk
Je věrný, ale Pán Bůh je nejvýš věrný. Nemysletetedy, děti,
kdybyste činily něco zlého, & Pán Bůh vás_hned netrestal, že
trestu jeho ujdete. Může vás trestati později . . .

XXIII.

Dnes milé dítky, ukáží vám zas pěkný obrázek, budete-lí
pěkně odpovídati. Ze ano? Pověz nátn tedy M., kteří mužové byli
praotcové lidu israelského? — To byli Abraham, Izák aJakub.

Kde bydlil Abraham, když se vystěhoval ze země baby
lonské? — Abraham bydlil v zemi zaslíbené.

Kolik měl synů? ——Jediného(: jenom jednoho).
Kterak se jmenoval syn Abrahamův? — Izák.
A kolik synů měl Izák? — Dva.
Jak se jmenoval mladší? ——Jakub.
A kolik synů měl Jakub? -—Dvanáct.
Který mu byl nejmilejší? ——Josef.
Kam prodali Josefa jeho bratří? — Do Egypta.
A kým se stal Josef v Egyptě? ——Místokrálem.
A kterak se jmenoval Jakub druhým jménem? ——Israel.
Kterak říkáme tedy potomkům Jakubovým? ——Lid israelský,

národ israelský, lsraelité. „
Jak dlouho byli Israelité v Egyptě? — Ctyři sta let.
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Ale neměli tam zůstati navždy; kam se měli navrátiti? —
Do země zaslíbené.

Tam splnil Pán Bůh, co slíbil Abrahamovi; z potomků
Abrahamových stal se v Egyptě za čtyři sta let veliký národ.
A tak splnil Pán Bůh i to ostatní, co slíbil Abrahamovi; nebot
potomci Abrahamovi dostali se zase do země zaslíbené, a jeden
z těch potomků byl Vykupitelem, a sice z rodu ]udy, syna jaku—
bova. jaký je tedy Pán Bůh, když vždy splní, co slíbil i čím
hrozil? — Nejvýš věrný.

Israelitům v Egyptě bylo z počátku dobře, ale když jich
bylo již mnoho, řekli Egypťané: »Ti cizinci opanují naposled
Egypt a nás vyženou. Musíme je trápiti, aby honem umírali..
I trápili Israelity. Ukládali jim těžké práce v cihelnách a na polích
a nic jim za ně nedávali. Israelité naříkali. I napomenul Pán Bůh
jednoho Israelitu, který se jmenoval Mojžíš, aby šel ke králi
egyptské-mu a řekl jemu: »Pán Bůh přikazuje: Propust' lid israelský
z Egyptao: Mojžíš šel ke králi a řekl mu to. Ale král odpověděl:
»Nepropustím.c Když tedy nechtěl, poslal Pán Bůh veliké tresty
na krále a na celou zemi egyptskou. Největší trest byl, že jednou
o půlnoci přišla smrt na všecky prvorozené (: kteří se narodili
první) syny egyptské, ale z israelských nezemřel ani jeden. Tu
teprv řekl král Israelitům: »Vyjděte z Egypta.: Israelité tedy
vyšli a Mojžíš je vedl. Kdo jiného vede neb vodí, je jeho vůdce.
Co byl tedy Mojžíš? _ Vůdce lidu israelského.

Z Egypta do země zaslíbené musili jíti Israelité přes moře
a přes poušť. Co je moře. již víte. A poušť je jako moře, jen že
je na ní místo vody skoro samý kámen a písek. je to země
pustá, kde není žádných rostlin ani zvířat ani lidí; proto se říká
poušť

Když přišli lsraelité k moři, dostali strach. Přes moře ne
mohli, neměli žádných lodí. A vrátiti se také nemohli, hnal se
za nimi král egyptský s vojskem, aby je přivedl nazpět. Ale Pán
Bůh jim pomohl. Pán Bůh řekl Mojžíšovi: »Vezmi hůl a udeř
(: uhod') tou holí na moře.. Mojžíš učinil tak, udělala se cesta
mořem, Israelité přešli tou cestou, ale Egyptští v moři se utopili.
Tu to máte (obraz).

Potom přišli Israelité na' poušť. Na té poušti je vysoká
hora, jmenuje se Sinaj. Tu řekl Pán Bůh Mojžíšovi: »Rekni
Israelitům: Postavte se okolo hory. já budu mluviti k vám.<
Israelité postavili se okolo hory. Nad horou se blýskalo a hřmělo,
a hustý oblak sestoupil na horu. A z toho oblaku mluvil Pán
Bůh ke všemu lidu a oznámil mu desatero (: deset) při
ká z a ní, kteráž se říkají takto: . Potom řekl Pán Bůh: Budete- li
plniti (: činiti) má přikázaní,budete Mým lidem vyvoleným,
Mně zvlášť milým, a já budu vaším Pán'em Bohem aneb Hospo
dinem. jak že se jmenuje ta hora na poušti? — Sinaj.

Co oznámil Pán Bůh s té hory lidu israelskému? -— Desateropřikázaní.
Kterak se říká desatero Božích přikázaní?
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Aby si lsraelité přikázaní Boží pamatovali, napsal Pán Bůh
ta přikázaní na dvě kamenné desky" a dal ty desky Mojžíšovi.
Mojžíš dal zhotoviti krásnou truhlu a vložil do ní ty desky.
Potom dal udělati stánek, ve kterém se modlili a obětovali; to
byl svatostánek. Ustanovil také kněze, t. j. _muže,kteří za
všecken lid se modlili a obětovali. jeden byl“ nade všecky, a ten
se "jmenoval nejvyšší kněz. Také přikázal Hospodin skrze
Mojžíše, aby Israelité sedmého dne od práce odpočívali a ve
svatostánku se modlili. Který to je den? ——Sobota.

Nač se měli upamatovatí lsraelité v sobotu? — Že Pán Bůh
v šesti dnech stvořil svět a sedmého dne odpočinul.
\ Mimo sobotu ustanovil Hospodin skrze Mojžíše ještě jiné
svátky. Největší byly velikonoc z jara, letnice v létě a slavnost
stánků na podzim. Které byly největší- svátky? ——Velikonoc,
letnice a slavnost stánků.

Kdy se slavily? — Velikonoc z jara . . . .
[sraelité mohli přejití poušť apřijíti do země zaslíbené za

několik neděl. Ale že Pána Boha často hněvali, musili choditi po
poušti sem tam čtyřicet let. Za ta leta pomřeli všickni, kteří
vyšli z Egypta, na poušti & teprv děti jejich, které se narodily
na poušti, přišly do země zaslíbené. Ba nepřišel tam ani Mojžíš,
a byl to muž svatý, ale jednou také maličko zhřešil, a proto
zemřel na samém kraji země zaslíbené. Po smrti Mojžíše byl
vůdcem lidu israelského jiný svatý muž, který se jmenoval josue.
Ten přivedl Israelity do země zaslíbené přes řeku jordán. jak
že se jmenoval druhý vůdce israelský? — josue.

.A jak se jmenovala řeka, přes kterou šli? ——jordán.
Vidíte, jen jednou maličko zhřešil Mojžíš, a Pán Bůh ho za;

to trestal. Tak se protivi Pánu Bohu i nejmenší hřích! Neříkejte
tedy: Toto je malý hřích . ..

eěZ—DEAC—Zš—

Katechese biblické.
Píše FR. VOHNOUT, bisk. notář a farář v Žlunicícb.

(Pokračování)

93.

Z apoštolského vyznání víry zbývají nám ještě'dva poslední
články; jak zní? Tyto články připomínají nám poslední věci člo
věka totiž: smrt, soud, peklo a království nebeské. Opakujte
mně ještě tyto poslední! -věci. Jedenáctý článek víry mluví tedy
o vzkříšení těla, což nám připomíná, že tělo naše je smrtelné a
že všickni jednou musíme umříti. Odkud to pochází, že všichni
lidé musí zemříti? Byla to pokuta časná za ten první hřích pra—
rodičů našich; neboť Pán Bůh dal jim původně s nesmrtelnou
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duší i nesmrtelné tělo. Ale tuto nesmrtelnost těla měli podržeti
jen, pokud ,by nejedli se stromu zapovězeného. Co jim řekl Pán
Bůh, když jim dával toto přikázaní v ráji? Uposlechli? Jak jme
nuje se tento hřích prvních rodičů? A proč slove hřích dědičný?
Když tedy,. všichni lidé jako potomci Adamovi hřích ten zdědili,
přešla na ně i pokuta hříchu toho, .totiž smrt. A co jest smrt?
Víte, že duše jest to, která tělo oživuje; proto i tělo Adamovo.
bylo bez života, dokud Pán Bůh do něho nevdechl duši. A taktéž“
pokud je duše v těle, jest tělo živo; co ale nastává tělu, když se
duše od něho oddělí? Tělo zůstane nehybné, neslyší, nevidí, ne
cítí. . . zkrátka jest mrtvé. Cim nastala jeho smrt? A což duše
umírá také? jaká je? Pravíme-li tedy o člověku, že umřel, ne
myslíme celého člověka, který sestává z těla i duše; co jen
umírá? Duše je dále živa pro sebe, ale nemůže si žádné zásluhy
více získat. Ona stvořena byla pro tělo, aby je obživovala a v čin—
nosti udržovala. Pokud je tedy člověk živ, může si dobrými
skutky získati zásluhy pro nebe; aneb jedná-li hříšně, uvaluje na"
sebe vinu, která táhne za sebou trcst. Jak ale člověk umře, pře—
stává všechna záslužná činnost jeho, a duše zůstane v tom stavu,
vjakém byl člověk při smrti, buď v stavu posvěcující milosti
neb v stavu hříšném. Po smrti nemůže tedy člověk nic více získat
ani ztratit. 'Proto řekl Pán Ježíš v podobenství, že jest to s člo
věkem po smrti jako se stromem skáceným: kam padne, tam
zůstane ležet; nepučí, nekvete ani ovoce žádného více nepřináší.
]ak byl by oncn bohatec rád napravil svou nemilosrdnost k chu—
dému Lazarovi, aby si stav svého utrpení ulehčil; co by byl vše
za to dal, aby mu zvlažen byl vyprahjý jazyk jeho! Ale již bylo
pozdě. Proto napomínal Pán ježíš: Ciňte dobré, pokud jste na
živě a máte k tomu příležitost; po smrti již nelze co prospěš—
ného k životu věčnému činiti.

Ze musíme všichni umříti, již jste slyšely; zdali pak ale také
víme, kdy, kde a jak umřeme? Víte, že umírají malé iodrostlejši
děti, umírají lidé v mužném věku i starci. To vše určuje Pro—
zřetelnost Boží, která “ponechává každého na světě, jak dlouho
chce; ale nikdo nebude tady na věky. Pán Bůh nás stvořil pro
jiný svět, na který se zde připraviti máme; při smrti pak si pro,
nás Pán ježíš přijde, jak krásně ukázal v podobenství o pannách
čili družičkách, které večer očekávaly, až přijde ženich s nevěstou
a s hostmi. Musily čekat dlouho, až usnuly; když pak příchodem
ženicha & hostí probuzeny byly, uzřely, že jim lampy jejich do
hořívají, 'a některé panny neměly s sebou oleje;- mezitím pak, co
si šly olej koupit, přišel ženich a vzal s sebou ty družičky, které.
měly hořící lampy připravené; před těmi ale, které teprv šly olej,
shánět, zavřel dvéře a nepustil jich k sobě. Co myslíte, kdo jest
onen ženich? Družičky jsou duše naše a olej jest milost Boží,
která má nám svítit na cestu do věčnosti, at přijde pro nás Pán
Ježíš kdykoliv. Nemáme ospalosti a nedbanlivostí dáti se přemoci;
proto napomíná Pán ježíš: »Bděte, nebo nevite ani dne ani ho—
diny, kdy vás smrt zachvátí.< Mat. 25, 13.
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Tělo umrlé pochováno bývá do hrobu; ale rády byste vě
děly, kam přijde duše člověka po smrti jeho? O tom rozhoduje
se při soudu, který přenechal Bůh Otec Synu Svému, ježíši
Kristu Již jste slyšely, že Pán ježíš vstoupiv na nebesa zasedl na
pravici Boží, aby konal soud nad každým člověkem. Když tedy
člověk zemře, musí duše jeho předstoupiti před Pánaježíše, který
ji soudí; a poněvadž soudí každou duši zvlášť a kromě anděla
strážného nikdo více soudu tomu přítomen není, nazývá .se soud
ten soukromý. O tomto soudu hned po smrti často zmíňuje se
Písmo svaté a srovnává se to' zajisté se spravedlností Boží, aby
každému dostalo se hned po smrti takové odměny neb trestu,
jaksi to v životě zasloužil. To stane se výrokem soudním čili
rozsudkem, který Pán ježíš jako soudce nad každou duší vyřkne.
A podle čeho as soudí Pán ]ežíš duši člověka? Ano podle toho,
jak kdo zde na světě byl živ; tedy podle skutků, řečí a celého
chování. Byl-li ten život šlechetný a srovnával-li se se zákonem
Božím, odmění Pán Ježíš všechno to dobré; byl-li však kdo hříšně
živ, aniž by se byl polepšil před smrtí a v hříších těch zemřel,
jest duše jeho bez milosti Boží a takovou duši Pán Ježíš zavrhne.
Tak rozhoduje Pán ježíš nad každým hned po smrti, jakájej čeká
věčnost, jak ukázal v podobenství o nemilosrdném bohatciatrpí
cím Lazarovi. Slyšely jste, jak boháč onen prostopášně hodoval
a neměl útrpnosti s chudým, trpícím Lazarem; tento ale snášel
nedostatek a nemoc svou trpělivě, bez reptání. Proto hned po
smrti nad nimi vynesen jest-ortel čili soud, který nám Pán ]ežíš
oznámil, řka: že Lazar dostal se k patriarchovi Abrahamovi, aby
s ním bez bolesti tam vykoupení své očekával, kdežto bohatec
nemilosrdný odsouzen byl do pekla. Tak rozhodne Pán ]ežíš hned
při tom soudu soukromém, kam která duše přijíti má. Akolikero
jest míst, kam, by duše člověka po smrti odkázána býti mohla?
Náboženství naše učí, že dle svrchované spravedlnosti Boží trojí
místo může určeno býti pro duše zemřelých. První jest nebe, na
které Abraham a všichni spravedliví Starého Zákona v předpekíí
čekali, až by jim je Pán ježíš otevřel; to stalo se vykupitelskou
smrtíJeho, a tak nyní duše svaté, jak od těla se oddělí, kambý—
vají hned přijaty? Však některá duše člověka spravedlivého potře
buje ještě nějakého očištění, než by mezi svaté do nebe přijata
býti mohla; a toho očištění dostává se jí v očistci; kam tedy
přijde na čas? A kam odsouzena bude nekající duše těžkého
hříšníka, jak jste častěji slyšely, a řekl to Pán Ježíš o milosrdném
boháči; jak se jmenuje to místo-.> Ano, to je to hrozné peklo.
Štastná duše, která v stavu posvěcující milosti na věčnOst odchází; _
o takovém člověku říkáme, že měl šťastnou smrt; proč? Za to
máme Pána Boha prosit.

Tak o čem jsem vám dnes vypravoval? Odkud to pochází,
že všichni lidé musí umříti? Co stává se s duší po smrti.> jak se
jmenuje ten soud? Kam bývá duše člověka odsouzena? Pomodlíme
se tedy, aby nám Pán Bůh dopřál šťastné smrti a při soudu byl
nám milosrdný. _$$$



Katechismus v příkladech.
Na základě spisů církevně schválených sestavil VÁCLAV DAVÍDEK,

katecheta v Turnově.

(Pokračování..

O sedmém přikázaní Božím.

„Nepokradeš.“
Králové lombardští krádež přísnějitrestali než všeliké

poranění svévolné na těle, a kdo hroby oloupil, potrestán byl smrtí.
Král Luitprand zloděje dal zmrskati, vlasy a vousy mu ostří
hati, což tehdáž za nejvyšší potupu platilo; znamení mu vypáliti,
anebo do podzemního vězení ho uvrhnouti. Stolberg.

IMohamedáné považují sebe menší krádež za veliký
hřích. Tak učí Karejité, že ten, kdo jedinký klas s cizího pole
ukradne, věčně zavržen bude. —— Ibidem.

'Ukradený majetek nebývá požehnán.

Duchovní jeden vypravuje následující událost: »Přišel ke
mně,: píše, »nedávno muž jakýsi a pravil, aniž by na to tázán
byl, před veškerou mou čeládkou: Nyní poznávám jasně, že
uzmuté zboží nebývá požehnáno. Ukradl jsem jednomu boháči
několik zlatých a od té doby vystěhovalo se štěstí z domu mého.
Nejprv vypukl mor u mého dobytka a přišel jsem o všecken.
Chtě si jiný koupiti, šel jsem si pro uspořené peníze a shledal
jsem, že mi je někdo vzal Čtyřnásobně jsem ztratil na majetku.
K tomu trpím i na cti, ač jsem nevinen, a o nevinnosti mě
i přátelé moji pochybuji. Uznávám to za trest za krádež.“ [ řekl
jsem mu: »Ale příteli! těmito tresty přece hřích není ti odpuštěn,
aniž jsi za něho nějaké pokání učinil. Trestu věčného bys'došel,
kdybys nechtěl krádeže litovati a nespravedlivý statek nahraditi.<<
I odešel pláče s pevným úmyslem, že nikoho ani o haléř neošidí,
a že peníze, jež vzal, až je sežene, dá nazpět.

Jiří Niedermayer, Krankenbuch.

Poh'estané podvodnice.

Vdova Voršila byla tak majetku cizího žádostivá, že, kde
mohla, každého obelstila a ošidila. Děti její Flora a Věra nebyly
nic lepšího. Flora, kdykoliv do města trochu mléka na prodej
nesla, vody do něho přilévala, s moukou mísila, pak vařečkou

.rozkvedlala a hodně napěnila. Věra pak ani jednou nelmala kravy
s pastvy, aby sousedovu louku neb osení nespásla. jednoho dne
však došly všechny tři dávno zaslouženého trestu. Matka dostala
za dvě míry strojeného žita od obchodníka jí zcela neznámého



falešnou minci. Věra přišla domů s pláčem & všecka stlučená,
neboť ji hlídač ve velké škodě zastihl. Floru pak v městě zavřeli,
poněvadž na ni, právě když v jednom postranném koutě mléko
míchala, policejni strážník přišel.

Škůdce, též kdo jiné šidí,
jistě perný trest si sklidí.

— Valoucha katech.

Lichvář k pokání pohnut.

Kněz Marcián na svých nočních cestách po ulicích caři
hradských stavíval se u jednoho starého pcnězoměnce a lichváře,
jenž až do půlnoci sedával u lampy a obruby dukátů piloval, při
tom však přece chtěl za nábožného ode všech pokládán býti.
Marcián měníval u něho drobné a býval od něho notně ošizen,
přece však neříkal ničeho a stavěl se, jakoby ničeho neznamenal.
To však přicházelo penězoměnci vždy podivnější &protož rozkázal
jednou služebníku svému, aby ho ze vzdálí následoval a vypátral,
co s těmi drobnými dělá? [ dopátral se tento, že ten svatý muž
nejchudší chatrče vyhledává, nuzným pomáhá, zarmoucené těší,
ano že i mrtvoly myjeaobléká. I zalekl se nad tím stařec, neboť
příklad takové obětivosti otřásl srdcem jeho, a když Marcián
opět k němu vešel, padl k nohám jeho a prosil ho s pláčem
za odpuštění podvodu svého, a vyznav se z ohavného lakomství
svého stal se novým člověkem. j_ E. Veith.

Poctu-ý nálezce.

Svatý Augustin vypravuje nám následující událost: Ve
větším městě italském — v Miláně totiž, nalezl chudý člověk
peněženku se 100 zlatými. Poptával se všude, komu by patřila,
avšak nikdo se nepřihlásil. Lradili mu mnozí z jeho známých,
aby si peníze ponechal. Chudobný tento člověk však byl boha
bojný, a proto kázal na rozích ulic nalepitl oznámení, že našel
tobolku s penězi ——a kdo by jí byl ztratil, nechť se u něho
přihlásí. -— A skutečně se pravý majetník peněženky na toto
vyzvání též přihlásil. Poctivému nálezci nabízel 20 zl. odměny,
avšak chuďas je nechtěl přijati; idával mu 10 zl. a pak jen
5 zl., — avšak poctivý nálezce nepožadoval ničeho. Takovou
velikomyslností překvapen, ponechal celý peněžitý obnos onen
neznámý cizinec ještě více překvapenému nálezci, který však
peníze ty mezi chudé rozdělil. Liguori katech.

0 osmém přikázaní Božím.

„Nepromluvíš proti bližnimu křivého svědectví.“
V osmém přikázaní Božím se zapovídá: A) lháti,

B) bližnímu na cti a dobrém jménu ubližovati. *
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Přísně potrestaný žebrák—lhář.

Ad A) Dva žebráci se umluvili, sv. Jakuba, biskupa nisi
bitského, o němž věděli, že mimo půjde, o almužnu prositi, a sice
tak, že "jeden z nich za mrtvého se vydávati, druhý pak plakati
a za dar na pohřební útraty prositi bude. Biskup přišel a žebráci
učinili, jak se umluvili. Když truchlící na oko sv. biskupa o almužnu
prosil, pravil 'tento přísným a vážným hlasem: »Bůh mu buď
milostivlc a dada prosícímu—penlz, doložil:v »Obstarej pohřeb.
Tento soudruh tvůj více již nepovstanelc Zebrák na nic zlého
'nemysle, smál se v duchu a když svatý odešel, povzbuzoval spo—
lečníka nohou, že již bezpečně vstáti může. Ale tento se ani
'nepohnul. »Umíš to dobře,: pravil stojící, »avšak již vstaň, sice
nedostaneš ani haléřex Avšak ležící na zemi soudruh byl již
mrtvý a neprobudil se více. Tu teprv počal žebrák opravdově
kvíleti a lež svou proklínati. Theodor.

Lži se nikdy nebraň!

0 sv. Ant-imovi. biskupu nikomedienském, vypravují leto
pisové církevní, že, když od žoldnéřů císaře Maximiliana hledán
byl na smrt, přijal je velmi laskavě a dobře je vyčastoval. Ale
oni neznali-ho, že by on byl ten, kteréhož hledají. Po obědě
otázali se ho, nemohl-li by jim pověděti, kde by se zdržoval An
timus, biskup nikomedienský? I odpověděl jim zřejmě: »já jsem,
veďte mne, jak vám poručenojest, já jsem hotov následovati vás.:
[ zděsili se žoldnéři nad tak velikou srdnatostí k nim tak laska
vého muže a řekli: »Ne, nepůjdeš ty s námi; neboť lehce jest
nám oklamati m'ocnáře, řkoucím, že jsme tě nemohli naléztix
]imž on odpověděl: »Nečiňtež toho, neboť lež jest hřích; aniž já
Chci hájit'i Života svého lžl.< \ Macanovy příkl.

Drahý žert.

Lhavý chlapec pásával'ovce nedaleko lesa. Jednoho dne ne
zbedný žert provozuje, co hrdla stačilo křičel: »Vlk přichází, vlk
přichází!; Ihned přihnalo se z blízkých vesnic mnoho lidí s cepy
a podávkami, vlka však nespatřivšc, rozmrzele se navrátili domů.
Rozpustilý chlapec se tomu smál, že se mu podařilo takový žert
provésti. — Druhého pak dne opět křičel: »Vlk, vlk !< Sedláků

' Opět něco z domů vyšlo, ale ne tolik jako včera; a i ti se mrzutě
rozešli. ——Třetího však dne přišel skutečně vlk. Chlapec volal
nyní opravdově: »Pomozte, pomozte, vlk je zde, vlk je zde!:
Však ani jeden sedlák nepřišel mu na pomoc. Všecken brav dal
se k vesnici na útěk, ubohého pak chlapce, který nemohl tak
rychle běžeti, vlk uchvátil, roztrhal a sežral.

Ze lži hanebné kdo radost mívá,
ani pravdě se mu nevěřívá.

Fr. Svoboda.
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Člověk se může dopustiti lži také i skutky,
zvlášť: '

1. přetvařovánlm, 2. pokrytstvim.

Ukázala pravou barvu.

Ad 1. K Abrahamu a Sancta Clara přišlajedna po
božnůstkářka a stavíc se svatou s povzdechem pravila: »Ach,
velebný otče, jsem největší hříšnice na světělc Při těchto slovech
zůstala zkřivená státi, očekávajíc, že Abraham její pokoru chváliti
bude. Abraham však, dobrý znatel lidí, dal jí za pravdu, a napo
mínal, aby hříšného života zanechalaaopravdu se polepšila. Nyní
teprve ukázala svoji domnělou pokoru. Všecka rozhorčcná od
cházejíc volala jen, kdo může o ní co špatného říci?

Scherer, Exempel Lex.

Puustevm'k a sv. Serapz'on.

Ad B) Poustevník jeden zdráhal se se svatým Serapionem
modliti společně, protože, jak o sobě pravil, tolik hříchů spáchal,
že není hoden, býti se spravedlivými a stejného povětří s nimi
požívati. Sedl si tedy na zem. Mnohým domlOuváním přinutil ho
sv. Serapion, že s ním kus chleba pojedl. A tu napomínal svatý
Serapion poustevníka, aby budoucně nežil v zahálce, nýbrž prací
rukou svých vydělával sobě tolik, co mu třeba, by mohl ve své
chýši živ býti. Výstraha ta hluboce urazila sobeckou lásku pou
stevníkovu, nemilý dojem srdce jeho jevil se na zamračeném
obličeji. Serapion to zpozorovav, pravil srdečně: »Synu milýl
Před chvilkou chtěl jsi mi dokázati, že máš na sobě všechny jen
možné hříchy. Odkud pak to tedy jen přichází, že tě tolik po—
dráždilo upřímné napomenutí, kteréž nemělo tebe uraziti, nýbrž
přesvědčiti, jak mi blaho tvé na srdci leží. Vidím patrně, jak se
horšíš, však nejsi s to potlačiti hněv svůj. Věř mi, bratře, tobě
schází pokora, ku kteréž jsi se nutil. "Pravá pokora nezáleží ve
slovech a posuňcích, aniž jsme pokorni, když se za hříšníky vy
dáváme pro nepravosti, které jsme spáchali; pravá pokora spo
jena jest s trpělivostí, s kterou domluvy přijímáme i snášime
urážky a křivdy.c Blahověst 1849.

Bližnímu se škodí na_cti a dobrém jménu: I. kři
vou žalobou a křivým svědectwm, 2. pomluvou . .

Pravda vítězi.

Když Karel Veliký proti Sasům do boje táhl, rozloučil
se srdečně s chotí svou Hildegardou a dítkami a odevzdal ji
pod ochranu nevlastního bratra Talanda. Ze však nechtěla býti
Hildegarda Talandovi ve všem po vůli, obžaloval ji u císaře, když
se domů tento navrátil. Karel rozhněvav se uvěřil a dal Hilde
gardu do vězení. Nadarmo prosily dítky otce, aby jim matku
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navrátil; císař ji odsoudil aby v řece dravé utopena byla. Hilde
(farda, jsouc si neviny své vědoma, odevzdala se do vůle Boží,
a ochranou Nejvyššího zachráněna jest. Bloudivši v lese, nalezla
konečně v jednom panenském klášteře útulku. Zatím litoval Karel
přenáhleni svého, zvláště pak že z dítek učinil sirotky; lítostí až
onemocněl. Lékaři mu radili, aby se vydal na cesty.. „Když rady
jejich uposleclmul, a vejda do kostela jednoho kláštera, spatřil
tam choť svou se modliti, nechtěl ani zraku svému uvěřiti. Rychle
k ní přiskočil a padnuv na kolena, ji odprosil. Poznal v časještě
nevinnost své manželky a ohavnost bratrovu. Taland neušel trestu
Božímu, hryzlo ho svědomí a upadl i ve velmi bolestnou nemoc.
Hildegarda se nehněvala naň, nýbrž odpustila mu a v nemoci
obsluhovala. Nejedenkráte prosil Taland hodnou Hildegardu za
odpuštění, hřích svůj po čas života svého lituje a slzy prolévaje.

Leop. Chimani.

Zlý jazyk přivádí do pekla

jistý pomluvač, jenž jazykem svým mnoho hoře bližním spů
sobil, uvržen jest nemocí na smrtelné lůžko. Ižádali ho přítomní,
aby, pamatuje na své spasení, dal se zaopatřiti. Nemocný však
nechtěl. Když pak mu přátelé domlouvali, odpověděl: »Nemohul“
A když ho na milosrdenství Boží odkazovali, pravil: »K jakému
milosrdenství Božímu mohu já se uchýliti, an jsem jazykem svým
tolik chyb a vad bližního odkryl. Pamatujte si, zlým jazykem do—
stanu se do pekla.< Gabler.

Pomluvu odvolej !
Bez odvolání pomluvy není odpuštění!

jistý šlechtic, dopustiv se hříchu pomluvy a na cti utrhání,
odebral se k výtečnému' učiteli církevnímu Alfonsovi de
Castro, hledaje u něho rady a útěchy. »Přišeljsem nedávno,:
pravil šlechtic, »do jedné společnosti vznešené. Mluvilo se o jedné
kněžně. Všichni chválili její ctnosti a bezúhonnost. já se usmíval
jen, ano honosil se její náklonnosti, což byla lež a proto nemám
pokoje.< Alfons zarmoutiv se, pravil: »Pane, váš pád jest nezhoji
telnýla jako rychlý blesk omráčila slova ta šlechtice a nemaje
pokoje, odebral se k jinému výtečné-mu knězi. Tento uslyšev vý
rok Alfonsův, pravil: »Hlubokou mám úctu před Alfonsem, avšak
vězte, že Bůh nechce smrti hříšníka, ale aby se obrátil a činil
pokání.—<Načež šlechtic: AIuže uložte mi pokání sebe obtížnější
a milerád je podstoupím, abych se viny své zbavil.: --—»Věc ta, c
odvece kněz, není tak těžká, musíte jen všechny osoby oné spo—
lečnosti navštíviti a je na svou čest ubezpečiti, že tehdáž jste
mluvil o oné paní lež.: — »Toho nikdy neučiním !_. zvolal zlostně
mladík, »směl bych tak zlehčiti a snížiti svou čest a vysoký stav
svůjřa — »Tedy vidím patrně, : odpověděl zarmoucený kněz, »že
Alfons vám řekl pravdu. Vskutku, pane, rána vaše jest nezhoji—
telná, vy jste se uvrhl do náruči věčné smrtilx jan Banuza.
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Křivým podezřením.
Nevinný učenník.

Zlatník měl vzácné paní zhotoviti okrasu, k níž mu více
drahých kamení dala. Josef, učenník jeho, z těch světlých, jiskří
cích se kamenů velkou radost maje, patřil na ně velmi často.
Nenadále zlatník pozoroval, že se dvou nejkrásnějších kamenů
nedostávalo; vzav ihned učenníka v podezření, hledal jich v ložnici
jeho. Našeltě kameny drahé v díře, kteráž byla ve zdi nad starou
skříní. josef se sice zaříkal, že nevzal kamenů, mistr ho ale přísně
potrestal, řka: že zasloužil šibenice, a vyhnal ho domu. _ Dru
hého dne opět scházel kámen, a zlatník našel jej v téže díře.
Nyní dával pilný pozor, kdo tam ty kameny zanáší. [ přiletěla
straka, kterou vychoval učenník, a vzavši kámen zobem svým,
odletěla s ním do díry ve zdi. Nyní toho zlatník litoval srdečně,
že ubohému a nevinnému hochu učinil křivdu; navrátil mu tedy
čest a pro vynahrazení bolestí obdaroval ho velmi hojně.

Pilně varuj se podezřelosti,
dotýkát se často nevinnosti.

Fr. Svoboda.

Nadáváním daním).
Rozemmé dítě.

Sv. Kateřina Sienská byla jednou poslána od matky
do farního chrámu, aby dala sloužiti mši svatou ku cti sv. Anto
nína. Dítě šlo radostně do sakristie k panu faráři, vyřídilo přání
matčino a odevzdalo obyčejný peníz obětní. Protože se však mše
svatá ta sloužila ihned, zůstala Kateřina při ní v kostele. Ponč
vadž se jí pak matka dočkati nemohla, rozhněvala se na ni velmi
a ve zlosti lála jí a klela. Kateřina, ačkoliv jí tehdáž bylo 10 let,
nejprv mlčela, pak ale vzala matku stranou a s pláčem řekla:
»Maminko, když jsem chybila, potrestejte mne, jak se vám líbí,
jenom nelajte a neklejte; neboť to se nesluší na paní ve vašem
stáří a velice to srdci mému hoře působíc ]. Bílého:Legenda.

Buď vždy pravdomlzwny'.

Svatý Jan Zlatoústý byl veliký milovníkpravdy. Čte se
o něm, že jedna z největších jeho starostí byla ta, aby nehřcšil
proti pravdě; proto víme, že nikdy ani slova nepravdy z úst jeho
nevyšlo a protož on »zl atoústýc zván jest. Proto také, aby
snad lháti nemusil, vzdal se právnictví a stal se knězem.

Macana vy'b.



Listy vědecká.

K otázce o litaniích.

Kterých lítaníí smí se při odpoledních službách
Božích v' kostelích užívati?

Uvažuje Dr'. ANTONÍN BRYCl—lTA.
(Dokončení)

Proti těmto jasným a srozumitelným rozhodnutím nejvyšší
instance ve věcech posvátných obřadů a církevní liturgie vůbec
musí zmlknouti všelíký odpor a jakékoli námitky. 1) Minouce
proto obyčejných vytáček, jež-nesvědčí o přiliš hlubokém vnik
nutí do ducha církevní liturgie vůbec a v rozhodnutí papežské
kongregace ritů zvlášt. dotkneme se jen stručně názoru zastanců
litanií, Církvi neschválených, a užívání jich v kostele při odpoledních
službách Božích.

»Dekrety posvátné kongregace obřadů ——tak se obyčejně
tvrdívá — týkají se pouze litanií, a) jež jsou při funkcích
přísně liturgických nařízeny,jako na př. recitování'litanií
ke Všem Svatým v den sv. Marka, nebo 0 dnech prosebných,
aneb b)jichž scpří veřejných službách Božích, průvodech
a pod. užívá, v kterýchžto případech třeba ovšem recitovati jen
litanie apoštolskou Stolicí předepsané čililitanie liturgické. Ztoho
se odvozuje, že při funkcích, jež nejsou přísně liturgické,
a při odpoledních pobožnostech, jež mají ráz soukromý, lze

'užívati i jiných litanií, třeba nebyly posvátnou kongregací ritů
schváleny. Při takových pobožnostech mohou prý se recitovati
podobné, věřícím známé litanie, předpokládaje, že neobsahují nic
závadného a že byly od biskupa schváleny.< 2)

'Š .I-v této příčině platí: »Roma est locuta, causa est ňnita.<* Známý pastoralista Be rger pronáší se o věci té takto: »Kr'innen
solche (sc. vom Apostolischen Stuhle nicht approbirte) Litaneicn auch
in den Volksprivatandachten , gebraucht werden, 2. B. in den Nach

- mittagsandachten, bei Wallí'ahrtcn und allen Privatprocessionen, dic, wenn
auch von Priestern geleitet und geordnet, dochnichtvon

Rádce duchovní. . 49
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Jak nesprávný je názor tento ve všech částech svých, vysvítá
z následujících stručně vystižených momentů:

l. Odkud vědí zastancinecírkevníchlitanií a čím chtějí
odůvodniti, že v příčině recitování litanií při odpoledních
kostelních pobožnostechtřeba rozeznávati funkce litur
gické a funkce neliturgické?

2. Kterak plyne z uvedených četných dekretů posvátné kon
gregace obřadů, že jsou jen pro funkce liturgické a pro po
božnosti veřejné nařízený litanie, jež apoštolská Stolice schvá
lila, přijiných ale neliturgických úkonecha_soukromých
pobožnostech že může se kněz s lidem modliti i jiné litanie, kterých
apoštolská Stolice vůbec a pro tento účel zvlášť neschválila a
tudíž nepovolila? 3)

3. Přihlédneme-li náležitěkuvedeným dekretům a uvážíme—li
.bedlivě jejich tenor, 4) dospějeme k nezvratnému přesvědčení, že

deróffentlichen Autoritaetum einerOffentlichenUrs'ache
willen vorgeschřieben, sondern nur durch _dieAndacht des Volkes veran
staltct werdenřc A odpovídá: »Wir glaubcn, dass mit Riicksicht und wegen
der bestehenden allgemeinen Gewohnheit das Abbeten der dem Volke schon
bekannten Litaneiformulare, wenn sie nur an sich nichts Tadelnwerthes
enthalten und vom Ordinarius approbirt sind, wenigstens geduldet
werden und nicht leicht ohne Scandal verboten werden kónne.c L. c.
pag. 374. a n. Při nejbedlivějším uvažování věci a rozhodnutí posv. kongre
gace obřadů nelze s tímto náhledem souhlasiti. Papežská kongregace nikde—
ve svých dekretech nerozeznáva, zdaž byla ta neb ona odpolední pobož
nost veřejnou autoritou a z veřejné příčinynařízenaaneb zdaž.
je to pobožnost, již konají věřící o své újmě neboli soukromě; pro ni je
rozhodující ta okolnost, že ty neb ony neschválené litanie recitují se v ko
stele, tedy na místě veřejné m, a společně, co je dostatečnýmdů
vodem k zákazu jich, any by jinak v těchto pobožnostech, jež jsou veřejným
úkonem náboženským, zavládly nemalé odchylky a vrátila se za nedlouho
doba zlořádů, jež zavdaly podnět k vydání konstituce »Sanctissimusc a k pří
snému zakročení Církve proti téměř nesčetným Iitaniím. — Mimo to vychází
se z bezdůvodné supposice, jakobyposv.kongregaceritů aspoň
takové litanie trpěla, kterýchse již po delší dobu užívá a jimž
lid již uvykl. Pravý opak jest pravda, neboť nelze ani jediným de—
kretem této kongregace dokázáti, že by trpěla v kostelích užívání některých
Iitanií, jež od níschváleny nebyly. — Posléze nelze uvésti jediného dekretu,
v němž by činila posv. kongregace ritů v příčině recrtování litamí rozdílu
mezi úkony liturgickými a neliturgickými aneb mezi pobož
nostmi v e řej n ý mi a s o u k r o mým i_a dovolovala při konání tě chto
pobožnosti litanie, kterých nikdy neschválila. Tolik prozatím; níže budeme
o tom místněji jednati. _

“) Třeba dobře uvážiti slova výše uvedené papežské konstituce »San
ctissimUSc, jež dí: >Neque sine licentia et approbatione S. Conoregationis Ri
tuum alias litanias (mimo litanie ke Všem Sv. a Loret.) in publicum
cdere aut pub lice ' recit are praesumantsub poenisetc.: Zákaztentoopa
kuje se doslovně a ještě zřetelněji v gener. dekretě S. C. Officii et Indicis,
ze dne 18. dubna 1860,jenž v tomto ohledu stanoví: »Litaniae omnes.
praeter antiquissimas et communes. .. non edantu r, nec publice in
ccclcsiis recitentur absque licentia et approbatione S. K. C.: Co
může býti jasnějšího, co průvodnějšíhc.> Aneb smí se někdo odvážit tvrditi,
že jsou tyto dekrety — zastara'l é aneb že se nehodí pro nynější
p o m ě r y? „ . , . .'

_ *) Jak ze svrchu uvedených dekretu_patr_no, jsou vyrazy: _?Aliae li
taniaenon possunt in ecclesi is recrtari quamquae mvemunturm
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onějakémrozdíluinter functiones liturgieas et non litur—
gicas ——inter devotionem publicam et privatam zhola
ničeho nevědí, z čeho plyne, že tyto distinkce nemají v de
kretech posvátné kongregace té nejmenší opory, jsou tudíž zcela
libovolné, nebot: »Ubi lex non distinguit, neque nos destinguere
debemus.<< '

4. Tvrdí-li se dále, že jsou pobožnosti, při nichž modlí se
kněz,maje odznaky církevního obřadního výkonu,
s lidem takové litanie, pouze soukromé— přinichž lze užívati
i litanií od Církve neschválených 5) — jest to pouhá, buď 2 ne—
porozumění dekretům posvátné kongregace aneb z pouhé umíně—
nosti plynoucí, zcela bezdůvodná vytáčka, _jižrozhodnutí
této kongregacenaprosto vylučují.6)

5. Tomu nasvědčuje dále i ta důležitá okolnost,
a) žese dotyčnépobožnosti veřejně s kazatelny věřícímu

lidu ohlašují i s vytknutím doby, kdy se budou konati;
b) že se k nim sezvání,7) by se jich věřící v počtu co

možná hojném súčastňovali;
c) že je koná s lidem;

a) kně-z, oděn jsa rouchem liturgickým, jakéhoCírkev
k úkonům posvátným, jako na př. kudělování svátostí,
svátostnin, k svěčením všeho druhu,3) vůbec ke všem n á

_boženským funkcím přísněnařizuje;9l
(5)že je koná kněz s lidem na místě veřejném, službě Boží

a vůbec veřejnému vykonávání náboženství zvláště zasvě—
ceném ; 10)

breviarioetc.:—»aliaelitaniaenon edantur nec publice in ecclesia r eo
cite ntur etc.: stálým refrainem rozhodnutí kongregačních. O tom, za
jakou příčinou aneb s jakým obřadem dotyčné pobožnosti se konají,
uvedr-né dekrety posv. kongregace naprosto mlčí. &toho nejmenšího ne
připomínají,zčehožjde.žeono rozlišování je zcela bezdůvodné
a l i b o v o l n (5.

5) Srovn. výše uvedené rozhodnutí posv. kongregace ritů ze dne 23.
května 1835. kterým se romnes formulae benedictionum, quamvis ab
o'rdinariis locorum approbataec zakazují a přikazujese uží
vati jen takových,»quae sunt rituali rom. conformes.<

“) Níže uvedeme i rozhodnutí posv. kongregace obřadů, z nichž bude
lichost tohoto mínění ještě" více patrna. '

7) O užívání zvonů stanoví první sněm Milánský (r. 1565): »Usus
s. campanae introductus est ad lideles praemonendos, ut ad divina con—
veniant officiac (part. II. tit. de eccles.l Známa.jsou slova glossy (ad cap.
un. Extravag. Comm ) o účelu zvonů: »Laudo Deum verum, pleb em voco,
congrego clerum, deí'unctosploro, uimbumfugo, íesta decoro.c

3) Srovn. rubriky řím. rituálu o udělování svátostí a konání posv.
obřadů. Církevní funkcionář musí býti vždycky paratus, »quia sacramenta
administrans, aut sacris ritibus peragendis intentus, n o n s u um, s e d Ec
clesiae miuisterium obeat ejusque legatione fungatur.<
Synod. prov. Prag. (1860) tit. IV. cap. !.

9) »ln obeundis sacris ministeriis ——stanoví instrukce Eystecká —
sacerdotes_no_nnísi _veste talari induti incedant.: Tit. Xlll. cap. l.

' _' 'e jsou jmenované pobožnosti manifestací náboženskou, leží na
biledm. V ohledu tom_dokládá sv. Tomáš Akvinský: tOrdinatur divinus
CllltllSÝ1. Ad reverentiam Deo exhibendam; 2. ad hoc, ut homo instruatur

49*
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7) že konají se tyto pobožnosti s obyčejnou, nezřídka i větší
slavností a okázalosti ") než od Církvenařízenéob
řady liturgické, a že na konci těchto pobožnosti obyčejně
i požehnání Svátosti oltářní věřícím _se udělí.

Shrneme-li naznačené momenty v celek, bude sotva po
chybno. že dotyčné pobožnosti, konané z'a takových, ráz veřej
nosti tak zřejmě dosvědčujícíchokolností, pouze soukro
mým projevem náboženským nazvati nelze. 

6. Jsou ale i důvody positivní, jež dokazují lichostvýše
uvedeného náhledu, který ——jak bylo svrchu připomenuto ——
spočívá na. pouhých v rozhodnutí posvátné kongregace ritů libo
volněvnášenýchdomněnkách a v nesprávném vykládání
rozhodnutí těch. Veřejná totiž bohoslužba neboli cultus pu
blicus “) není pouze ta, jež koná se jménem Církve, anebo která
je od Církve ustanovena, nýbrž i ta, jež koná se na místě ve
řejném a u přítomnosti jiných. Tak učí nejslavnějšíkano—
nisté, z nichž chceme pouze některéjmenovati. »Pro publico cultu
— dokládá k věci slavný Barbosa'3) ——intelligendus est ille
cultus, qui est publicus ratione loci, ut puta si ůat in Ioco' pu
blico seu coram aliis. Publice _ praví “týž dále, uváděje kano—
nistu Contelora").— secundum veram signiňcationem et ex
subjecta materia importat (obnáší, obsahuje) idem ac palam et
prohibet cultum in loco publico; hinc improbanda est illorum
opinio, (illi volunt, "') prohiberi publicum cultum, id est cultum,
qui Fita publica persona nomine Ecclesiae, ut puta sacer
dote vel alio Ecclesiae'ministro.: Podobněučí slavný
Ferraris s jinými kanonisty, an mezi jiným praví:'6) »Alii
(canonistae) non improbabiliter 'volunt, quod etiam d'ici debeat

\

a Deo, quem colit; 3._ad quamdam directionem humanorum actuum secundum
instituta Dei, qur cohtur.: Summa Theol. II. 2. qu. 92. art. 2. A jinde praví
týž učitel andělský: >Totus exterior cultus Dei ad hoc praecipue ordi
natur, ut homincs Deum in revqrentia habeantx L. c. I., 2. qu. 102. art. 4.

") Býváť oltář, u něhož se taková pobožnost koná, často vkusně
ozdoben. bohaté osvětlen atd., a rovněž bývá účastenství věřících o tako
vých pobožnosteeh nezřídka daleko větší, než o jiných povy'tce liturgických
úkonech a slavnostech.

“) »Cultus publicus (Sanctorum) -— praví Ferraris — est, qui tit
nomine Ecclesiae vel tamquam institutus ab eac. L. c. s. v. Cultus San
ctorum. ,

“') Barb osa, De officio et potestate episcopi, part. III. alleg. 97;
num. 13.

“) Contelorius, Tract. de canonizat. Sanctor. c. 22. num. 7. et 9.
— Barbosa Augustin, rodem Portugal, nar. 1590, 1- 1649 jako biskup
Uxenský. »Memoria erat summa, singulari, incredibili; haec erat illi pro bi
bliotheca. imo haec omnes omnium bibliothecas superabatc ——tak píše
o něm Hurter ve svém: »Nomenclator literariusc tom. I. pag. 886. —
Contelorius Felix nar. v Splitě, kustos bibliotheky vatikánské a po
sléze kanovník vatikánské basiliky, 1“1652.

") Vykládajíce totiž cap. 2. De reliq. et venerat. Sanctorum X (III,
45.). Ustanovení to Innocence lII.

“*)Ferraris [. c. num. 41., kde se mnohé autority pro tento ná—
hled uvádějí.
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cultus publicus, qui fit in loco publica, seu coram alii8.<—
Ze je kostel, v němž o dotyčných odpoledních pobožnostech
litanie se recitují, mistem veřejným (locus publicus) a že se takové
pobožnosti konají společně, nezřídka i"za velikého účastenství vě—
řících (coram aliis), je samozřejme, z čeho následuje, l") že roz
kazy posvátnékongregaceobřadů: »Aliae litaniae (praeterab
ApostolicaSedeapprobatas)in ecclesiis non recitenturc —
»nemoaudeat alias litanias publice recitarec' —' »non
posse in ecclesiis recitari aliae litaniae quam impressae in
breviario<)a t. d. ——týkají se i takovýchto pobožnosti,
z čeho dále plyne„že je zakázáno, recitovati o těchto pobožno
stech kterékoliv litanie, jež posvátná kongregace ritů výslovně a
úředně neschválila.

7. Posléze rozhodnuta je otázka, jež byla zcela zbytečně ——
poněvadž proti jasným a opětovným rozhodnutím posvátné kon
gregace ritů ——vyvolána, soudcem klasickým a svrchované kompe
tentním, -— posvátnou kongregací samou. By se všemu kolísání
a všem pochybnostem orecitování litanií přítrž učinila, předložena“ _
byla biskupem Albanským této kongregaci k rozluštění následující
velice praktická a důležitá otázka: 

»Utrum prohibitio recitandi aut cantandi in ecclesiis seu ora—
toriis publicis Litanias, de quibus agitur in Decretis 's) S. Rituum
Congregationis 6. Martii 1894 et 28. Novembris 1895, complectatur
etiam' quamdam earum řecitationem a pluribus conjunctim in
ecclesiis vel oratoriis publicis absque ministri Ecclesiae qua talis
interventu factamc. A posvátná kongregace »exquisito voto
commissionis liturgicae et omnibus mature perpen
sisa dala za odpověď: Affirmative. Atque ita rescripsit die 20.
]un. 1896. ——Z této na Výsost důležité resoluce. kterou je naše
otázka peremptorieky rozhodnuta, plynou tyto částečně již dříve
vytknuté důsledky:

a) Veřejně v kbstele smějí se recitovati pouze litanie
apoštolskou Stolicí schválené.

„) Nebude od místa uvésti některé momenty e concesso. Dejme
tomu, že by o takové odpoledni pobožnosti byl kněz, oděn jsa rouchem
liturgickým. od někoho v kostele potupen, jak as bude zníti žaloba.
jež se podá na vinnika u příslušného soudu, a jaký rozsudek vynese asi
tento soud? ?—Dejme dále tomu, že by o takové pobožnosti pachatel kněze
citelnězneuctil a odvážilse ruku na něho vložiti, bude se tento
zločin považovati za zločin spáchaný sou kromě nebo v eře jně? '
A uvali na se vinnik následkem kanonu: Si qui suadente diabolo (c. 29.
C. 17. qu. 4.) — kterým, jak známo, zaručena je stavu duchovnímu immunita
a zákonitá ochrana před násilnicwim -——klatbu latae sententiae, zadrženou
samé apoštolské Stolicí čili nic? Zločin tento a trest, jímž se stíhá. totiž před
pokládá, aby zločin spáchán byl v (: řej n ě. — Dejme konečně tomu, že by se
někdo odvážil pobožnost takovou zlomyslné rušit i; jak asi naloží s ním soud,
k němuž by v této příčině podána byla vším právem žaloba? --- “Anebzustane
bez trestu. kdo by urazil úředníka při v ý k o n u fu n k (:e ú ře dn i? Či je
snad“kněz, maje na sobě roucho liturgické, osobou soukrome u anebocírkevním funkcionářem.>

l") Dekrety tyto byly svrchu i s jejich závažnými důsledky uvedeny.
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b) Všecky ostatní litanie jsou z veřejného užívání vy
loučeny, třeba byly biskupem schváleny.

c) To platí nejen tehdy,. když by se kněz qua Ecclesiae
minister tyto litanie v kostele nebo veřejné kaplí s lidem Spo
lečně modlil, 19) nýbrž *

d) 'i tehdy, když by se je věřící společně bez kněze
v kostele modlili, neboť

e) v tomto i v onom případě je dle výše uvedeného roz
hodnutí posvátné kongregace recitování litanií veřejné a proto
— jak bylo četnými dekrety této kongregace v naší stati do
voděno — zakázané. 20)

Dokladem toho jsou dvě rozhodnutí posvátné kongregace
z doby nejnovější, jež tuto pro jejich zajímavost a důležitost
a i proto u výtahu klademe, poněvadž se jimi dosavadní vý
vody 0 litaniích zcela potvrzují. K dotazutotiž:

»Utrum, attentis decretis a S. Rituum Congregatione editis
relatead recitationem Litaniarum continuari possit
consuetudo, qua sodales Archiconfraternitatisa sancta Familia
nuncupatae, quae Lcodii in Belgio a. 1844 canonice erecta fuit,
in congressibus, ad quos in ecclesiis et oratoriis publicis, etiam
januis clausis, ipsi' soli adm'ittuntur, et extra functio—
nes liturgicas, non privatim, sed communiter reci
tant quasdamLitanias... a plerisquc Ordinariis appro
batas: — odpověděla posvátná kongregace ritů »exquisito voto
commissionis liturgicae omnibusque accurate perpensisu

»Serventur decreta (o litaniích totiž již dříve vydaná), non
obstante eonsuetudine.: Die 11. Februarii 1898. '

k Druhý, rovněž důležitý a praktický dotaz zněl v podstatěta to: ' '
»Praeter tres Litanias pro usu publico in universali Ecclesia

approbatas . . . peculiares quaedam Litaniae habentur, e. gr. de
SS. Corde jesu, Puríssimo Corde B. M. V. aliaeque ab

'“) Intervence kněze jakožto c fk e v n íh o fu n k c io n á ře. 0 d ě
ného rouchcm lit'urgickým, při náboženskémúkonu padá i v roz—
hodnutích c. k. kasačního soudu o rušení náboženství nemálo na váhu, ano
bývá, a- to právem, momentem nejzávažnějším. Srovn. nálezy tohoto soudu
ze dne 21. dubna 1879 č. 1351, 15. října 1886 č. 8980 a 18. října 1895
č. 8261 v tomto časopise roč V. seš. 4. uveřejněné.

“') »Zvyku od nepamětic nelze se v této otázce dovolávati, poněvadž
a) dle rozhodnutí S. Rotae ze dne 4. května 1699 a ze dne 27. dubna

1703 consuetudo immemorabilis exigit p r o b a t i o n e s c o n e l u d e n t e s
et ex sola praesumptione coytinuationis probata dici non .valct (Mona—
celli, formularíum legale pract., appendix decis. S. Rotae decis. 47.
num. 2.), kterýžto důkaz by se zřídka kdy řádně provedl; . _

b) poněvadž consuetudincs, quibus n'ervus dlS c1pl 1na e r u m
pitur, jsou irrationabiles, lehŽ Církev,byťsebe déle takovézvyky
trvaly, nepřipouští a vždy je zavrhuje; _ , _

c) poněvadž, jak bylo dokázáno, zvyk od nepaměti v_této přičíně se
vůbec vyvinouti a ustáliti nemohl, ježto Církev všellké odchylky v recnto
vánílitaniívždyzaabusus prohlašovala a zakazovala, tak že
o vydržení let (praescriptio), zákonem k ustálení zvyku vyžadovaném, řeči
býti nemůže.
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'uno vel altero Rmo Ordinario pro usu tantum privato
approbatae.“')

Quaeritur 1. num ejusmodi peculiares Litaniae ita strictim
prohibeantur, ut Nlonialibus sive religiosis Institutis nonliceat illas
privatim canere vel recitare ad instar precum oralium?

2. Et quatenus negative, num iisdem religiOSis Familiis illas
liceatcanere vel recitare communiter in choro, aut
respectivo oratorio?

3. Item quaeritur, num peculiares ejusmodi Litanias liceat
Fidelibusin publica ecclesia sive privatimsine bommuniter
cantare vel recitare ad modum quarumcumqueprecumc?

Jako vždy, zůstala si posvátná kongregace ritů i v tomto
případědůslednou, anižby v tom nejmenším své odvěké
.zásady byla pozměnila, a odpovědělajasně a srozumitelně
k uvedeným dotazům, věc náležitě uváživší:

»AdI. Negative, h. e., ita strictim non sunt pro
hibitae (t. dotčené litanie), ut singulis privatim eas non liceat
cantare vel recitare.

Ad II. Afíirmative, h. c., ita strictim prohibentur (dotyčné
litanie),ut communiter in choro aut publico oratorio
.illas Litanias ca'ntare vel recitare minimeliceat.

Ad III. Ad I. partem, h. e., privatim, Afíirmative; ad 11.
'partem, h. c., communiter, Negative.

Atque ita rescripsit et servari mandavit.c Die 11. Februarii
1898. ——_Po těchto jasných vývodech a nezvratných důkazech
“můžeme,tuším, říci: »'Aut hoc testium et argumentorum
satis est, aut nescio, quid satis sit.:

Z dosavadních vývodů, jež tímto končíme, vysvítá zajisté jak
vzorná, tak i podivuhodná péče Církve, aby v její životě vůbec
a v liturgickém životě zvlášťkonalo se vše rite et secundum
ordinem. jako hájí Církev, vyvýšena jsouc nad různé změny
lidskýchnáhledů, nepřetržitějednotu a přesnost liturgie
v nejširším slova toho významu, nedadouc vzniknouti rozlukám
a různostem, jež by jednotnému liturgickému řádu byly na újmu:
podobně prohlédá bez ustání i k'tomu, aby i v jednotlivých po
svátných úkonech panovala jednota a úřad kněžský konal se
důstojně a svorně ku blahu v_ěřících. Tu náhledy jednotlivců,
byt snad dobře míněné, musí ustoupiti blahu obecnému, nemá-li
zavládnouti zhoubný, jednotu podrývající partikularismus; tu vy
máhá si evangelické »obedientiam volo, non sacriňciumc plného

“) Z tohoto, jakož i z předešlého kongregačniho rozhodnutí jasně se
vidí, že může biskup — jak bylo svrchudokázán'o — některé litanie pouze
“pro usu privati) schváliti, ne ale pro lisu publica, že tudíž takové litanie
veřejně v kostelích recitovati se nemohou, čeho třeba vždy bedlivě
uvážiti, kdykoli vyjde tiskem některá »rukovét odpoledních pobožnostíc, jíž
se schválení biskupského dostalo.
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průchodu; tu je i slovo apoštola [. Tim. 6, 20. »depositum
custodi<< zcela na svém místě, jímž třeba se jak sluší říditi i v otázce,
jejíž rozluštění bylo předmětem této stati. 22) Omnia ergo secun—
dum l'ordinem ňant I. Cor. 14, 40.

eee—

Z právní praxe & kasulstíky.
Sbírka praktických hlavně rozhodnutí světské legislativy v oboru.

církevního práva.
Sdéluje Dr). ANT. BRYCI—ITA.

Poměr dvou osob různého pohlaví. jenž zákonu mra v
nosti sice neodpovídá, ale žádné veřejné pohoršení
nepůsobí, není dostatečnou příčinou, by obecmohlacizí
osoby z důvodu »úhonnéhoživotac v základěš 11. obecného zřízení
z obce vypověděti. Správní soud dne 6. března 1889 č. 891. ——
Následující případ objasní toto v mnohém ohledu pozoruhodné
rozhodnuti. V jisté obci porodila cizí, do jiné obce příslušná
osoba a' označila vůči duchovnímu správci a jakož
i v stížnosti proti vypovězeníz této obce, příslušným obecním
zastupitelstvem') vyřknutému, jako otce dítěte svéh o
chlebodárce. C. k místodržitelství štýrské a c. k. ministerstvo
vnitra, k němuž se nemanželská matka odvolala, potvrdilo dne
4. července _1888 č. 8470 usnesení dotyčného obecního zastupi
telstva z důvodu, , .

a) že poměr stížnost vedoucí k její chlebodárei působí
veřejné pohoršení, “

b) veřejnou mravopočestnost podkopává, důsledně
0) že její život není bezúhonný, a obec tudíž v základě

% 11. obecního zřízení že je oprávněna ji vypověděti.
jak uvedeno, zrušil c. k. správní soud rozhodnutí obou

jmenovaných .stolic a odůvodnil svůj nález mezi jiným takto:
Poněvadžje obcím pouze chránění veřejných obecních
zájmů svěřeno,nemůže se předpokládati, že by je byl

“) Bude-li se šetřiti, jak sluší zásada: »Propter imperitiam hominum
laicorum non sunt violandae rubricaec (S. R. C. 27. jan. 1752); vy
loží-li se věřícím,že n ení knězi volno o rozličných svátcích nebo do

bách církevního roku recitovati litanie, jaké by věř íeí s_igřálí, nýbržže je vázáni v tomtoohledu zákonem a nařízeními irkvc, jež
přestoupiti nesmí; připomene-li se posléze věřícím, že mohou rozličné litanie,
jestliže biskupem byly schváleny, z modlitebníknihyv kostelepro
sebe potichu se modliti, pro veřejné ale recitování že. jsou
apoštolskou Stolicí ustanoveny toliko známé troje litanie: ——m 1n o u oby
čejně předstírané nesnáze a nastane žádoucí jednota i v této části
liturgického života Církve.

') Aby vypovězení z obce bylo platné, třeba, aby se o něm usnesl
obecní výbor jakožto o záležitostechobecníchusnášejiCi'sc orgán,
ježto je obecní starosta orgánem pouze správním & výkonným;
Správní soud dne 28. listopadu 1889 č. 3203.
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zákon ustanoviti chtěl soudcem nad mravnímŽivotem
jednotlivců. Dokud tedy řečenýmpoměremveřejné pohor
šení dáno a veřejná mravopočestnost v nebezpečí
uvedena nebyla, a dokud nebylo příčiny k soudnímu
nebo policejnímu potrestání (dotyčnýchosob), nemůže
se dle 3 11. obecního zřízení úhonný život předpoklá
dati “) a z nedostatku průkazu veřejného pohoršení nebylo pří
činy (Voraussetzung), by dotyčná osoba byla z obce vypovězena.

Bezúhonnost života jakožto podmínka, by mohl někdo
(se svými domácími) v obci se zdržovati, týká se jen osob
do obce příslušných, jak tomu %11. obecního zřízení
nasvědčuje, kterým se článek III. zákona ze dne 5. března 1862
č. 62 v. ř. ]. obmezuje; důsledně třeba v takovém případě upo
třebititohoto zvláštního ustanovení“)a nikolivvšeobec
ného ustanovení uvedeného lll. článku. Správní soud dne 20.
března 1889 č. 441.

* *
*

Vznikne-lispor o ruš ení držebnosti některého,
církevního majetku, jest třeba,aby finanční pro
kuratura spor ten zastupovala, jinak je vedení
sporu neplatné. Nejvyšší soud dne 6. října 1882 č. 6819.

") Přihlédneme-li blíže k tomuto odůvodnění, dlužno vyznati, že se
nám rozhodnutí obou svrchu uvedených politických úřadů mnohem více
zamlouvá, poněvadž sotva lze popříti, že stavu věci iakož i intencím zákono
dárce přiměřeno jest. Samo rozhodnutí c. k. správního soudu uznává,

a) že poměr proti vypovězení stížnost vedoucí osoby k její chlebo
dárci je nemravný, ana žije s ním v souložnictví, co dokazuje

b) nezvratné okolnost, že Stížnost vedoucí cizí osoba neman
želské dítě porodila a za jeho otce označila

c) jak v stížnosti tak ivůči duchovnímu správci zcela zřejmé
svého chlebodárce, co její nemravný poměr k tomuto s dostatek do
kazuje. Z toho ale plyne,

d) že život dotyčné osoby nelze nazvati dle mravních zásad“
životem i) e z ú h o n n ý m, ježto konkubinát obnáší dle k ř e s !:a n s k č
ethikyi dle všeobecného mínění jedenz největších pře
stupků (zločinů)proti křesťanské i veřejné mravopočestnosti,
čím je »úhonnost životac zcela na jisto postavena. Důslednč

e) může a má se onen nemravný poměr dle %11. obecního zřízení
posuzovati, ježto lze si v případě opačném těžko představiti, jak by měl
obecní výbor dle % 30. odstavce 7. téhož zřízení policii mravnosti
konati, an si přece zákon odporovati nemůže.

í) Též lze těžko dle křesťanských zásad pochopiti, že by se konkubí
nátemnedávalo veřejné pohoršení a veřejná mravopočestnost
netrpěla, ježto i »veřejm': mínění-, pokud zachovalo se přesné, takový
poměr odsuzuje, spatřujic v něm hrubé porušení veřejné mtavopočcstnosti,
z něhož nemůže pohoršení nevyplývati

) Že náleží Jeřejná mravopočestnost k nejdůležitějším
zájmum obce nepopře _ pokud soudíme dle zdravých mravních a práv
ních zásad — nikdo.

) Zmíněný š 11. obec. zřízení zní takto: »Obec nemůže žádnému
společníku obce ani žádnému přespolnímu, který vysvědčí, že má
někde právo domovské, . odepřiti povolení, v okršlku (obvodu) obce
se zdržovati, pokud nepadá za obtíž dobročinnosti obecné a pokud mimo
to přespolnís lidmi svými domácími vede bezúhonný život.:
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-Lhůta k podání žaloby pro rušení držebnosti je třicet dní,
počínaje od té doby, co se ůnanční prokuratura o ru š ení
držebnosti dověděla. Týžsouddné10.srpna1881č.6625.

* *
ai:

Ve při proti katolickému kostelu je pouze finanční
"prokuratura oprávněna kostel zastupovati, jde-lio ná—
hradu za stavbu kostela, ne však o běžné požitky z jmění
kostelního. Nejvyšší soud dne 5. listopadu 1878 č. 12444.

* *
*

Vedle ustanovení konkurenčního normálu ze dne 7. ledna
1797 o církevních stavbách povinni jsou farníci ruční prací a
dovozem stavi-va 4) k těmto stavbám přispívati, bez rozdílu,
zdaž staví se kostel nebo farní budova; třeba však doložiti, že
přispívajífarnícipouze tehdy, kdyžzádušní jmění nestačí.
Správní soud dne 19. listopadu 1880 č. 2285.

- * *
*

Má-li se poříditi nový oltářní obraz nebo starý
opraviti,5) třeba svěřiti malbu jenom umělcům v oboru
malířství osvědčeným a vyjednati honorář, který je poměrům
přiměřený. Nařízení c. k. ministerstva kultu a vyučování ze
dne 26. ledna 1874. Ord. list královéhrad. díl I., str 142.

' * **

, Vstoupí—liporučenecbez svolení vrchnoporučenského
uřadu v manželství, je poručník i vrchnoporučenský úřad
oprávněn (%94. a 96. obč. zák.) platnost takového manžel
ství popírati. Vzhledem však k řízení, jež má se v takových
případechzavésti, třeba ponechati opatrnosti a obezřetnosti
so udcově, jak by si měl v jednotlivých případech počínati.
poněvadž._.. jest mu mimo sebe pustiti mnohé ohledy a
zřetel svůj obrátiti k tomu, zdali může za převládajících okol
ností povolení uděliti. Povolení to má se jen'tehdy odepříti,
jsou-li k tomu velmi důležité důvody. Poručenský úřad
nemá vůbec svého práva, odpírati manželství, používati potud,
pokud se to se zájmem poručencovým srovnává. Když úřad po- ,
ručenský udělil potomně povolení k sňatku, není třeba: 1. opa
kovati slavné prohlášení (k sňatku) před duchovním Správ
cem a dvěma důvěrnými svědky (jak š88. obč. zák. nařizuje)
a proto není 2. ani třeba, aby sňatek byl opětně po
žehnán. “) Dv. dekret ze dne 22. září 1821 (S. s. z. č. 1802).

* *
* .

Přislíbení nějakého plnění (praestace, dávky) pro ten případ,
že osoba, které se něco přislíbuje, s neti přislibujícího vejde

') ]est nepřístojno, překládá-li se fráze: »Hand - und Zugarbeitc
slovy: »ručni a potažní práce-; důvodů tuším uváděti netřeba, any jsou
na jevč. ' , _ .

5) Dle analogie dlužno šetřiti tohoto nařízení i při pořízení nové kří
ižové cesty a jiných kostelních obrazů, po případě soch &křížů.

“) K tomuto důležitému ustanovení třeba míti v praxr bedlivého
zřetele.



v manželství,závisí na uzavření tohoto manželství; takové
přislíbenínení tudíž darováním, nýbrž smlouvou úplatnou.
Nejvyšší soud dne 31. srpna 1877 č. 9106.

Přislíbí-li někdo věnq, kdo dle zákona není povinen věno
zaopatřiti, není to darováním, nýbrž obapolně závazná
smlouva, mezi příslibujícím a obdarovaným, vztažně ženichem,
ujednaná, k níž se ustanoveníš 943 obč. zák. 7) a zákon ze dne
25. července 1871 č. 76 nevztahuje. Týž soud dne 18. ledna
1876 č. 12518.

- * * *

Byl-li na jmění manželovo uvržen konkurs, může v případě
povšechného,svatební smlouvou ujednaného, spolčení
statků mezi manžel-yjmění manželky do konkursní pod
staty býti pojato a pojmutí jí náležejícíhonemovitého jmění
v pozemkové knize poznamenáno. Nejvyššísoud dne 19. srpna
1875 č. 2826 a ze dne 24. května 1876 č. 6231.

„aege

Soustavný přehled státních předpisů o matrice
křestní.

Sebral Th. C. JAN PAULY, kaplan na Smíchově.

I. Čislo postupné.
Nařízení c.k. ministerstva vnitra ze dne 3. ledna 1881

č. 10.211 ustanovuje, aby vždy novým rokem úkony „jednotlivé se
číslovaly jedničkou počínaje a v číslech postupuje až do posled
ního dne prosince. _

Císlo postupné v matrice křestní značiti má ne počet křtů,
nýbrž počet porodů, proto má i každé mrtvě narozené dítko za—
psáno býti s číslem pořadným. .

Výnos c. k. ministerstva vnitra ve shodě c. k. ministerstv
kultu ze dne 10. srpna “1886 č. 7181 ustanovuje, že křest israe
'lity má zapsán býti bez čísla pořadného, poněvadž křtěnec jako
narozený v jiné matrice již zaznamenán jest.

Pozn. Narodí-li se.dítko koncem prosince a křtí-li se v lednu,
nutno zapsati křest s číslem pořadným do roku starého, neboť
o čísle pořádném rozhoduje den narození a ne den křtu.

Bylo-li dítko na cizí osadě pokřtěno, zapíše je farář bez
čísla pořadného a oznámí v 8 dnech křest faráři, kde dítko se

7) Uvedený %zní: »Stala-li se smlouva o darování jen ústně a ne
byla-livěc skutečně odevzdána, nevzejde z toho obdarovanému-právo,
by mohl žalovati. Aby práva- toho nabyl, jest třeba, aby o darování byl
zdělán spis.c.
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narodilo. Ten zapíše křest s číslem pořadným & oznámí dotyč—
nému faráři, že akt správně obdržel. (Výnos c. k. ministerstva.
vnitra ze dne 10. srpna 1886 č. 1791.)

2. Rok, měsic. den narozeni a křtu.

Po smyslu analogickém zákona ze dne 9. dubna 1870 % 5.
jest povinen otec manželský ohlásiti narození dítka svéhof Kdyby
to však otci nemožným bylo, anebo když jest dítko nemanželské,
má se zapsati dle udání porodní báby.

Dle nařízení 0. k. ministerstva vnitra ze dne 4. června 1881
jest povinna porodní bába (dle šlo. instrukce pro pomocnice ku
porodu) porod v čas duchovnímu správci „oznámiti za příčinou

. zapsání porodu.
Pozn. 1. Při dvojčatech dlužno poznamenati, které dítko

jest prvorozené.
Pozn. 2. Měsíce psáti číslicemi není dovoleno, nýbrž každý

měsíc má se slovy vypsati.

3. Jméno křticiho.

Kněz, který křtil, má se s příslušným charakterem úředním
do matriky vlastnoručně zapsati. (Dvor. dekr. ze dne 1. ledna 1816.)

Dle % 11. instrukce pro porodní báby může v případě ne
bezpečenství smrti bába se svolením rodičů dítko sama pokřtíti.
V tomto případě zapíše se do matriky: Z nouze“ pokřtila N. N.
porodní bába. Jestliže potom kněz obřady doplnil připíše: Sacras.
ceremonias et preces adhibui N. N.

4. Jméno křtěnce.

Při křtu mají se dávati dítkám toliko jména světců. Přeji-li
si rodičové jméno jiné, možno jim vyhověti, jen když jest to
jméno slušné. V tomto případě jest však dlužno připojiti nějaké
jméno světce nebo světice. jména pohanských bohů anebo jména
neslušná dávati jest církevně zakázáno. '

Patent vern. 1770 č. 9 zakazuje dávati jména dítkám proti
vůli rodičů. . '

Pozn. 1. Když se křtí žid, má se k vůli identitě osoby též
poznamenati jméno, které mu bylo dáno dle _jeho náboženství.

Pozn. 2. Dávati křestníjména: Garibaldi, Bismark, Max a pod.
_ není dovoleno.

5. Náboženství.

% 139. obč. zák. ukládá rodičům povinnost, aby dítky své.
v náboženství vyučiti a vychovati dali. Článek I. zákona ze dne
25. května 1868 stanoví, že dítky manželské náležejí k nábo
ženství rodičů. Na .základě toho může farář na hejtmanství žá—
dati, aby rodičové své dítky, které po zákonu přísluší vychovati
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v náboženství katolickém, dali pokřtiti vtom případě, kdyby
rodičové se zdráhali.

Za odklad pokládá se dle Rit. Rom. doba delší jednoho
týdne. '

Dle zákona ze dne 25. května 1868 dlužno zapsati dítko
rodičů katolických jako katolické; při náboženství smíšeném,
když vzájemné smlouvy mezi rodiči uzavřeno nebylo, řídí se
náboženství hochů náboženstvím otcovým, náboženství děvčat ná
boženstvím matčiným. Byla-li uzavřena smlouva „o náboženství
dítek, jest tato pak směrodatná.

Nemanželské dítko nutno připsati na náboženství matčino.
Rodičové při smíšeném sňatku nemohou uzavříti smlouvy,

že dítky jejich budou bezkoní'esijni. (Roz. správního dvoru
18. dubna 1884 č. 668) ,. .

Dle -čl. 1. zákona ze dne 25 května 1868 jsou dítky rodičů
bezkonfesijních též bezkonfesijní. '

Stane li se jeden z manželů bezkonfesijních katolíkem, může
dáti své dítky, které k témuž pohlaví přísluší jako manžel, jenž
přestoupil, nedosáhly-“li ještě' 8. roku, pokřtiti.

Rozh. spr. dvoru 11. dubna 1885 č. 1185.

6. Pohlaví. '

Rubrika tato má se slovy vypsati podle udání porodní
báby nebo přítomného otce. (Výn. místodrž. ze dne 3. ledna 1881,
číslo 10211.)

7. Manželské. — Nemanželské.

Rubrika tato nesmí býti vyplněna pouhou čárkou, nýbrž
vypsána slovy. — Jako manželské zapíše se do matriky

a) dítko matky, která jest provdána, když manželství zá
konitě trvá bez ohledu na dobu, která od uzavření manželství
uplynula. (Dekret dVOI'nÍ kanceláře ze dne 9. března 1840
č. 6171.) .

. Pozn. 1. Manžel má právo, ne však povinnost, aby se opřel
tomu, by dítko, které z cizoložství povstalo, na jeho jméno za
psáno bylo. — (Dvor. dekr.—ze dne 24. června 1801.) Avšak
ústní nebo písemní protest manželův proti manželskému původu
dítka u faráře nemá vlivu na zapsání do matriky. Farář musí.
se říditi zásadou, pater est, quem clamant nuptiae. Teprve, když
na zakročení manželovo nebo příbuzných soud prohlásí dítko za
nemanželské, a místodržitelství nařídí, aby v matrice dítko jako
nemanželské zapsáno bylo, může tak farář učiniti.

Pozn. 2. Zrovna tak by si musil farář vésti, kdyby se jed
nalo o zápis dítka matky, která řádně s mužem byla oddána,
když zákonitou cestou s mužem rozvedena nebyla, třeba by bylo
zcela evidentní, že její manžel otcem dítka není, na př. kdyby
muž byl již několik let v Americe.
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Pezn. 3. Dle dekretu dvor. kanc. ze dne 19. břežna 1846
č. 6171 g 30. má zapsati farář dítko za nemanželské, když buď
se mu předloží oddací list, anebo když jest mu z jeho matrik
známo, že matka jest oddána.

Pozn. 4. Kdyby manžel ve 3 měsících po narození cizolož—
ného dítka svého otcovství nepopíral, pak musí připustiti, aby
dítko to na jeho jméno zapsáno bylo. (% 158. obč. zák.) '

Pozn. 5. Kdyby se narodilo dítko osob kočujících, které
by při křtu oddacím listem vykázatí se nemohly, má farář vše
udati cestou obecního úřadu na hejtmanství, aby se tam osoby,
dříve než„jinam odejdou, legitimovaly. . .

b) Dítko matky., když tato od stolu a lože s mužem roz
vedena byla, a když dítko před uplynutím 10 měsíců (300 dní)
po rozvodu se narodilo. _

Pozn. 1. Kdyby manžel tvrdil, že otcem dítka není a že
s manželkou ani, nežije, když však by se žádným dokumentem
o rozvodu vykázati nemohl, musil by farář dítko jako manželské
Zapsati. '

Pozn. 2. Kdyby manžel, který od své manželky byl od stolu
a lože rozveden, tvrdil, že jest otcem dítka před 10 měsíci po
rozvodu narozeného, mohl by .farář dítko jako manželské jen
tehdy zapsati, když by se manžel vykázal soudním dokumentem,
že opětně v manželské obcování se svou manželkou vstoupil.

Pozn. 3. Kdyby se dítko: narodilo po desíti měsících po
rozvodu a otec před dvěma svědky prohlásil, že jest otcem toho.
dítka, anebo kdyby úřední dokument přinesl, ve kterém se za
otce přihlašuje, pak má farář dítko to jako manželské zapsati.

c) Dítko matky, které se narodilo před uplynutím 10 mě
síců (300 dní) po smrti mužově nebo po soudním prohlášení ne
platnosti manželství, když alespoň jeden z manželů nevědělo
zrušující překážce.

Pozn. Má-li farář takové dítko zapsatijako manželské, může
tak učiniti toliko na základě úředního dokumentu. Kdyby ho po
ruce neměl, oznámí věc ordinariatu a vyčká jeho rozhodnutí.

Jako nemanželské zapíše se dítko:
a) matky svobodné, když svůj svobodný stav přiznává; .
b) když manželství bylo prohlášeno za neplatné a oba ozrušu

jící překážce věděli. ,
c) Dítko matky zákonitě rozvedené, když po 10 měsících se

nar'odílo, a muž výše uvedeným způsobem za otce se nehlásí.
d) Dítko vdovy narozené po 10 měsících po úmrtí muže.

Pozn. 1. Dle výnosu min. vnitra ze dne 25. září 1868 č. 4681
má býti zapsáno do matriky dítko jako manželské, když man
želé toliko civilní sňatek uzavřeli. Rovněž zapsáno má býti dítko
jako manželské, když smíšený sňatek toliko před pastorem byl
uzavřen. V, těchto případech napíše farář do matriky v rubrice
poznamenání: rodiče tohoto dítka byli dle. . .. cnvnlněoddání
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resp. v evangelickém chrámu oddáni dne. . . , Kdyby pak rodiče
dítka církevně byli oddáni, zapíše farář do téže rubriky:

Rodiče tohoto dítka byli dne . . . . církevně oddáni.

8. Mrtvě narozené.

Dle výnosu minist. vnitra ze dne 1. dubna 1870 č. 3731
dlužno jako mrtvé zapisovati jenom ty děti, které skutečně mrtvé
na svět přišly, ne však ty, které po porodu nějakou chvíli na
živu byly.

9. Místo narození.

Do této rubriky dlužno napsati číslo domu, obec, okres
a hejtmanství. _

Dle výnosu minist. vnitra ze dne 10. srpna 1886 č. 7191
nutno zapisovati dítky osob služebných do té matriky, kde se na
rodily, poněvadž osoby ty tam mají quasi domicil.

Narodilo-li se dítko rakouského příslušníka v cizozemsku,
což stává se u osob, které na práci do Němec chodí, dlužno
dítko to zapsati do té matriky, kde v tuzemsku rodičové své
řádné bydlení mají.

(Výn. minist. vnitra ze dne 6. října 1879.)

IO. Bába.

Dle dekretu dvorní kanceláře ze dne 2. července 1825
má do matriky zapsána býti též pomocnice ku porodu jakožto
první úřední svědek. ,

Kdyby při porodu porodní bába nebyla, má se ta okolnost
do matriky poznamenati.

Dle dekretu dvorní kanceláře ze dne 21. října 1813 bod 4.
má býti duchovním správcům oznámen seznam všech pomocnic
ku porodu ve větších městech.

Nezkoušené pomocnice kuporodu nemají býti dle výnosu
minist. vnitra ze dne 6. března 1854 trpěny.

'Dle výnosu dolnorak. místodrž. ze dne 3. ledna 1888 č. 71240
není povinen farář židovskou porodní bábu ke křtu připustiti,
avšak při zápisu do matriky má se jejími údaji říditi.

Co se týče protest. porodních bab, nesmí jim farář zabraňo
vati, aby u katolických matek své povolání neprováděly.

Dle dekretu dvor. kanceláře ze dne 21. října 1813 jsou po
vinny pomocnice ku porodu rodiče dítka, jejich stav manželský
nebo nemanželský svědomitě a správně duchovnímu správci ozná—
miti. Kdyby se při tom dopustily podvodu, mají býti potrestány
a mimo to ztratí právo provozovati svoji živnost.

Dle instrukce pro porodní báby ze dne 4. června 1881 mají
pomocnice ku porodu tyto povinnosti:

Dle % 10. mají každý porod v čas duchovnímu správci k vůli
zápisu do matrik oznámiti ;_
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dle % 11. mají při dětech, kterým pro vrozenou slabost ne
bezpečenství smrti hrozí, rodiče křesťanského vyznání na křest
z potřeby upozorniti, a když rodiče svolí, mohou je pokřtíti. Pak
ale jsou povinny tento křest z potřeby duchovnímu správci
oznámiti.

Pozn. Z tohoto %může odvoditi farář právo, aby pomocnice
ku porodu poučil, kterak by měly křestz potřeby-udíleti, &ob čas
aby se přesvědčil, _zdali potřebné vědomosti k tomu mají.
' Dle % 12. jest povinna porodní bába ke křtu se dostaviti,
aby potřebná data duchovnímu správci oznámiti mohla;

Dle Š 13. jest povinna každá pomocnice ku porodu dáti
lékařem ohledati každé dítko mrtvě rozené.

(Dokonč.)



Listy homiletíické.
“333%—

Svátek všech svatých.
Svaté žije každý, kdo I. vše v svatém úmyslu počíná,
II. kdo vše svaté také provádí, III. kdo v svatém

snažení až do konce setrvá.
»Svatí buďte. nebo já svatý jsem,
Hospodin, Bůh váš.c

Il. Mojž. 19, 2.

Jistý professor vystoupiv jednou na kathedru. t. j. na pový
šené místo, odkudž se přednáší, zahájil svou přednášku těmito
slovy: »Vím, co chcete; vím, co si myslíte.a Studující udiveně
pohlíželi na professora a tázali se sami sebe v duchu: »Jak to
může vědět Pa — Nejmilejší! [ já zahajuji dnešní svou řeč slovy
onoho profesora: »Vím, co chcete; vím, co si myslíte.< —
Neni-liž pravda, i vy se divíte, jak to mohu věděti? Nuže slyšte,
co vy všichni, jak tu shromážděni jste, chcete a co si myslíte!
Vy všichni chcete býti blaženi a všickni si myslíte, žejimi budete.
Než abyste se skutečně blaženými stali, a to nejenom zde, nýbrž
i na onom světě, musíte, drazí přátelé, také tak žíti, jako žili ti
nesčíslní blaženi duchové, jež vám dnes Církev svatá na oči stavi.
Ano, chcete-li blaženi býti, potom musíte také tak svatč žíti, jako
ti svatí, jejichž společnou slavnost dnes konáme. Neboť jenom
svatost vede k blaženosti. — Než, tu zdá se mi, jako by
zármutek ukládal se na tváře a srdce vaše; zdá se mi, jako bych
slyšel vás niterně mi namítati: »Ale my nemůžeme tak svatě žíti,
jak žili oni blažení duchové, jejichž slavnost dnes konáme..
[ můžete, přátelé drazí, všickni, jak tu jste, svatě žíti, všickni mů
žete dokonalí být, jak to od vás žádá Pán a Spasitel náš ježíš
Kristus řka: »Bud'tedokonalí, jak Otec váš nebeský dokonalý jest.:
Mat. 5, 48. Pravil jsem, že můžete všickni bez rozdílu svatými
býti, nebot pravá svatost nezáleží snad v mnohém modlení,
v častém postěni se, ani ne v konání neobyčejných, zázračných
Rádce duchovní. 50
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činů, nýbrž u věrném a svědomitém plnění povinností svého
stavu. A že tomu tak, poznáte, moji milí, zdnešní mé řeči,jejímž
předmětem bude odpověď na otákku: „Kdo Žije svaté ?“ — Pře
dem už dím: Svatě žije každý, kdo

I. vše v svatém úmyslu počíná;
II. kdo vše svatě také provádí;

_III.kdo v svatém snažení až do smrti setrvává.
Kéž vyprosí všichni svatí hojného požehnání slabým slo

vům mým!
P oj e d n á n í.

[.

Drazí přátelé! Tuším, není mezi vámi ani jednoho, jenž by
nevěděl, že úmysl, z kterého nějaké dílo podnikáme, veliký vliv
má na cenu a na hodnotu samého díla. Skutek sám o sobě
dobrý,je-li podniknut z úmyslu nekalého, pozbývá mnohdy úplně
své ceny, kdežto naopak skutek o sobě bezcenný dobrým
úmyslem značné ceny nabytí může. Na př. známo vám zajisté
všem, že fariseové strohý, t. j. přísný život vedli, že se často
postili, bohaté almužny udíleli, mnoho se modlili, ale poněvadž
to všecko jenom pro chloubu dělali, proto neměly všecky tyto
jejich samy o sobě dobré skutky žádné ceny. Neboť ten, jemuž
Bůh veškerý soud odevzdal, pravil o nich: »Vzali mzdu svou.e
Mati 6, 2.

Z toho vidíte, nejmilejší, jak mnoho záleží na dobrém úmyslu.
A proto, chcete—li,aby každý váš skutek pro nebe záslužným se
stal, anebo jinými slovy řečeno, aby se z něho stal svatý skutek,
potom musíte jej také podnikati v svatém úmyslu, t. j. za tím
účelem, abyste jím Bohu sloužili, jeho otcovského zalíbení si do
byli, jeho čest a slávu rozmnožili. Co veliký zakladatel tovaryšstva
ježíšova, sv. Ignác z Loyoly, povždy v ústech míval: »Omnia ad
majorem Dei gloriam,< t. j. »Vše k větší slávě Božílc to, drazí
v Kristu, má i našim heslem býti.

Ano, vše k větší slávě Boží! »Bud'to že jíte nebo pijete,<
praví apoštol národů I. Kor. 10, 31., »neb cožkoli jiného činíte,
všecko k slávě Boží čiňteíc — Než, tu by se mne mohl snad
někdo z vás tázati: »jak mohu jisti nebo píti k slávě Božířa jak,
tážeš se, křesťane milý? — Děláš-li to, abys nabyl sil a těchto sil
abys potom dle nejsvětější vůle Boží užíval; děláš-li to v sv. spo
kojenosti, bez závistivého pošilhávání po těch, kterým se lépe
v“tom ohledu vede; děláš li to se střídmosti, potlačuje přísně
každou žádostivost, jež se nese nad potřeby tvé přirozenosti;
děláš-li to s díky tam tomu dobrotivému Dárci nahoře. jenž ne—
nakládá s námi podle našich zásluh, nýbrž podle neskončené
dobroty a lásky své; děláš—lito s milosrdenstvím, pamětliv jsa
při tom lačnícíchažiznících spolubratříaspolusester tvých,potom,
milý křesťané, jíš a piješ k slávě Boží. — A tento svatý úmysl
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možno každému, i sebe nepatrnějšímu činu podložiti; úmysl ta
kový zušlechtí čin ten a dodá mu ceny a záslužnosti před očima
věčného Soudce.

Svatý Pavel píše ke Galatským 6, 8.: »Kdo rozsívá v těle
svém, z těla i žítí bude porušení: ale kdo rozsívávduehu, z ducha
žíti bude život věčný.: Dle vykladačů Písma sv. rozsívá v těle
ten, kdo všecko jen z časných, světských úmyslů bez zřetele na
Boha a na jeho svatou vůli podniká, a takový člověk za všecky
své skutky jen z těla bude žíti, t. j. může jen časnon, pomíjejíeí,
pozemskou odplatu očekávati. Provozuje-li kupec svou živnOSt
jenom proto, aby svou rodinu uživil a obohatil; seje-li a obdě—
lává-li rolník své polnosti jen proto, aby stodoly své naplnil;
bojuje li a válčí-li voják jen proto, aby bohatého plenu se dodělal;
poklízí-li děvečka dům a dobytek jedině proto, aby se své hospo—
dyni zalíbila, potom jsou všecky tyto skutky před očima Božíma
bezeennými, podobajíť se sodomským jablíčkám, jež jsou na oko
krásná, ale k požívání se nehodí. Přístoupí-li však k těmto skut
kům a pracím, jak je různé stavy s sebou nesou, vyšší úmysl,
pak stávají se záslužnými pro věčnost, potom mají netoliko váb
nou slupku, nýbrž také chutné jádro, potom se z nich stávají
samé svaté skutky. »U svatých,< píše veliký učitel církevní, svatý
jarolím, »jest i spánek modlitbou.: Samo () sobě vzato není roz
dílu mezi spánkem spravedlivého a spánkem hříšníka, ale vniterné
rozpoložení, s jakým se spravedlivý k odpočinku ukládá, to dělá
spánek jeho různým od spaní hříšníkova.'A proto, křesťanemilý,
počinej vše v svatém úmyslu, aby se vše posvětilo, především
ty sám!

ll.

Ale hled též vše svatě prováděti! — Máme-lí při všech svých
úkonech dobrý úmysl, konati je ke cti a slávě Boží, potom má
nás tento úmysl také pobádati, bychom vše horlivě, co možná
dokonale & bez váhání provedli. I nejlepší skutky, jako jsou:
modlitba, půst. přijímání svatých svátostí, mohou mnoho na své
ceně ztratiti, koná—lije křesťan s vlažným toliko srdcem, jen tak
od pola a nedbale, neochotně. Učiníme tudíž dobře, připomene
me-li často, hodně často tuto pravdu: »Co děláš, pro Boha to
děláš; On na tě hledí, On ti po boku stojí!: Dobře také uči—
níme, když vše odnášeti a v spojení uvádčti budeme s Bohem.
Tak to dělávalí svatí, dokud na zemi žili. Vše, i ten nejnepatr
nější tvor, ta nejbezvýznamnější událost poskytovala jim příleži
tosti k vzbuzení svatých myšlénekaspasitelnýeh úvah. Tak na př.
svatý Ambrož spatřiv želvu upamatoval se na všemohoucnost
a moudrost Boží; svatý Anselm vzpomínal zase při úzkosti, již na
jevo dával zajíc od psů pronásledovaný, na úzkosti, jež umírají
címu ďábel nahání; svatý František Borgiáš vida, jak ochotně
sokol spěje ku svému pánu najeho zavolání, s povzdechem žaloval,
že hříšník často hlasu milosrdného Boha k Sobě jej zvoncího
neslyší a nedbá. Tak uměli svatí i pravšednieh příběhů využitkovati

50*
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k vzbuzení nějaké zbožné myšlenky, zbožného povzdechu, — po—
užívali všeho svatým způsobem a tak plnili slovo Písma sv, jež
dí: »Vímeť, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k do
brému.< Řím. 8, 25.

A dá se také vše, i sebe nepatrnější věc, svaté provésti,
a Bůh, svrchovaný Pán nebes i země, jenž rovněž tak málo potře
buje daru velikého, jako malého, nezamítne ničeho, co Mu smilu
jícím srdcem podáme a co z lásky k Němu s radostí a ochotou
vykonáme.

Pacholek v chlévě nebo děvečka v kuchyni mají právě tak
příležitost úkony svými Bohu sloužiti, jako to král na trůně nebo
kněz v kostele činiti může, a nikdo ať se nedomnívá, že by práce
jeho byly příliš prosté, příliš nepatrné, než aby zalíbení nalézti
mohly před očima Pána vší velebnosti!

Když Hospodin Bůh krále Saula zavrhl, tu poslal proroka
Samuele do domu Isaiova, aby jednoho ze sedmi jeho synů na
krále pomazal. lsai předváděl prorokovi syny své po pořádku.
První přišel Eliab, nejstarší z bratří, obdařen statným vzrůstem,
v pravdě královskou postavou. Ale Hospodin pravil Samuelovi:
»Nehleď na obličej jeho ani na vysokost postavy jeho!“ Dostavil
se potom Abinadab, potom Sama, přišli ještě další tři, ale žád
ného z nich nevyvolil Bůh. Konečně byl poslední a nejmladší
Isaiův syn, nepatrný David s pole přiveden, a jedva že se před
prorokem objevil, už slyšel tento v nitru svém hlas Hospodina
řkoucího: »Toho jsem si vyvolil. Vstaň a pomaž ho, aby pásl
lid můj israelskýla — Na zevnějšek, na vznešený stav, na uro
zený původ, na mocné postavení at“ si lidé hledi, -— ti at si činí
rozdíl, přichází-li dar jim podávaný od knížete či od žebráka, —
ale Bůh nehledí na to, on hledí na srdce, na smýšlení dárcovo,
a jest-li to svaté, potom je mu i to nejnepatrnější milým a při
jemným.

Křesťané milý! Prováděj vše svatým způsobem, —- tot' je
ta druhá věc, jež tě svatým učiní..

IlI.

Budiž však také vytrvalým ve svém snažení! Vytrvalost jest
nezbytná podmínka svatého obcování, svatého života. Neztrácej.
křesťanémilý, nikdy tohoto vysokého, vznešeného cíle s očí! jen
nespouštěj nikdy zraků svých 5 nebe, kamž tak mnozí svatí cestou
vytrvalosti vešli! »Zádný. kdo vztahuje ruku svou k pluhu,t praví
Ježíš Kristus u Luk. 9, 62., »a ohlédá se nazpět, není způsobný
pro království Božíc Vytrvalost ——toť koruna všech ctností;
schází-li vytrvalost, potom pozbývají všecky ctnosti své ceny. »Co
z toho, stojí-li na jaře osení sebe krásněji, zaschne-li potom, prve
než uzrajeřa praví Cesarias z Arlesu. A sv. Řehoř dí: »Coztoho,
dostal—li se poutník na pravé cestě sebe dále, jestliže konečně—
přece zbloudí, aniž cíle došelřa
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Známo, že nepatrný David přemohl a zabil obra Goliáše,
jenž se opovážil lid“ Boží tupiti a spoléhaje na svou sílu, kde
koho k souboji vyzýval. David použil k tomu dvojí zbraně,
kamene a meče. Kamenem porazil hrdopyšného vychloubače
k zemi, mečem pak uťal mu hlavu. Kameni nedostalo se žádné
cti, meč však onen pověšen byl na svatém místě. Proč to? Učený
]esuita Faber praví: »Poněvadž David kamenem svůj vítězný čin
započal, mečem však jej dokonal. Z toho se učme, že hlavně ony
skutky čestného vyznamenání v nebi dojdou, kterými jsme vítěz—
ství nad pekelným nepřítelem dokonalí.“

Proto vytrvalost, milí křesťané ! jen nic polovičatého, jen nic
nerozhodnéhol jen žádné ohlížení se v pravo nebo v levo na cestě
k nebesům. »Zádný, kdo vztahuje ruku svou k pluhu a ohlíží se
nazpět, není způsobný pro království Boží.:

Král Nabuchodonosor měl podivný sen; viděl ohromnou
sochu, jejíž hlava byla ze zlata, trup ze železa, nohy z hlíny. Tu
přikutálel se odkudsi kámen k nohám oné sochy, podrazil je,
a hle! celá ta velebná postava ležela na zemí jako žalostná hro
mada trosek. Postava ta, již byl Nabuchodonosor ve snách viděl,
jest trefným obrazem tak mnohého křesťana. Zlatá hlava, ale že
lezný už trup a nohy dokonce už z hlíny; napřed veliká horli
vost, potom vlažnost a konečně bláto hříšného, bohaprázdného
života! jak mnozí krásně začnou, že z toho Bůh a andělé radost
maji, než po čase začnou ochabovati, až špatně skončí! Co pro
spěje krásný začátek? — Pranic!

Proto, milí křesťané, vytrvalost!
jestliže se ústa dnes modlí, zítra však klejl; jestliže tento

týden odpustky získáme, příští však neděli už zase hřešíme;
jestliže několik hodin Bohu sloužime, ostatní však ďáblovi věnu
jeme; jestliže ted' ke zpovědnici pospicháme, brzy vsak na to do
kapličky ďáblovy, tož vše to málo nám prospějek životu věčnému!
Vždyť lidé sami žádají si věrných sluhů, a takových žádá též Bůh !
Proto„milí křesťané, vytrvalost!

O, prosím vás všech, kteří jste si umínili Bohu sloužiti, byste
na započaté cestě věrně a pevně setrvali a ničím se s ní nedali
svésti. Jen vytrvání! Svět se bude smáti, posmívati a snad i tupiti
vás, ale nedbejte toho, nýbrž srdnatě berte se dál, vytrvejte jen
do konce, neboť: »Kdo vytrvá až do konce, ten spasen bude.c<

* * *

Zajisté, přátelé drazí, kdo vše, co mu jeho stav, jeho „po
měry předpisují, v svatém úmyslu začíná, kdo vše svatě provádí
a kdo ve svatosti až do konce setrvává, ten svatým, ten blaženým
se stane, ten přijat bude do onoho zástupu velikého ze všech ná
rodů a pokolení, lidí a jazyků, kteří stojí před trůnem a před
obličejem Beránka, jsouce oblečení v roucho bílé a palmy vrukou
jejich, a kteří volají stále: »Spasení Bohu našemu, který sedí na
trůnu, a Beránkovilc Amen. Alois Koudelka, farářv Nikolčicíchna Moravě.
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Památka věrných dušiček.

Nejvíce prospívá duším v očistci oběť mše svaté.

»ját' jsem chléb živý, jenž jsem sstoupil"
s nebe.: jan 6, 51.

Nejmilejší! jak velikou radost měla sv. Monika ze syna
svého Augustina, když se byl obrátil k Bohu & zasvětil jeho
službě: tak velikou žalost měl sv. Augustin nad svou dobrou matkou,
když se s ní navracel z Milána do své vlasti v Africe a dorazil
do přístavního města Ostie. Zde musili čekati, až se vypraví
některá loď na cestu mořskou. Za několik dní upadla svatá Mo
nika v těžkou nemoc; ležela ve mdlobách, bez vědomí. Když
přišla opět k sobě, spatřila syna svého Augustina a bratra jeho
zarmouceny. Viděliť oba patrně, že se přiblížila její poslední
hodinka. I pravila k nim: »Pochovejte zde matku svou.c Augustin
mlčel zadržuje pláč. Ale bratr jeho pravil, že by si přál, aby
neumřela matka v cizině. Uslyševši to sv. Monika, pravila k synům
svým: »Pochovejte toto tělo kdekoliv; starost o mou schránku
tělesnou nic vás nezarmucuj. jedině o to vás prosím, abyste pa—
matovali na mne u oltáře Páně, kdekoliv budete.< Brzy na to
sv. Monika skonala a v Ostii byla pohřbena, při pohřbu pak
konala se za duši její oběť vykoupení našeho, jak se vyjadřuje
sám sv. Augustin, t. j. oběť mše svaté. Že pak od toho dne
každodenně při mši sv. na svou matku pamatoval a tuto oběť
přesvatou často za ni obětoval: kdož by chtělo tom pochybovati,
znaje jeho vřelou lásku k matce zesnulé?

Proč jsem vám připomenul, rozmilí v Kristu, tento případ
z křesťanské dávnověkosti?

Dnes konáme výroční památku všech věrných zemřelých
aneb dušiček, t. j. všech pravověřících křesťanů, kteří s Bohem
smířeni na věčnost odešli, ale pokání za hříchy odpuštěné nedo
konali anebo hříchů všedních prázdni nebyli. My jsme ujištění
Církví sv., že tyto duše spravedlivé očišťují se od svých poskvrn
a nedokonalostí mukami, my pak, kteříž jsme živi na tomto světě,
můžeme vysvoboditi duše z očistce modlitbou, postem, almužnou
a jinými dobrými skutky, nejvíce však obětí mše sv. Tuto víru
měli již první křesťané, jak dokazuje připomenutý příklad svaté
Moniky a synů jejich, víra tato žila v Církvi katolické po všecky
časy, a víru tuto slavně prohlásil za učení Bohem zjevené církevní
sněm Tridentský ve 25. sezení.

Milí křesťané! jako dnes, na den všech věrných zemřelých,
tak i jindy, co nejčastěji a co nejhorlivěji,máme obětovati za duše
v očistci oběť těla a krve Páně, pamětlivi jsouce vlastních slov
Kristových, ježto se čítávají při obecné mši sv. za zemřelé: »Jáť
jsem chléb živý, jenž jsem sstoupil s nebe.< Ano,ježíš
Kristus, požehnaný Syn Otce nebeského, sestupuje každodenně
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na oltář ve způsobách chleba a vína, aby se obětoval netoliko
za nás, nýbrž i za duše v očistci.

Pročež budeme dnes uvažovati, že nejvíce prospívá
duším v očistci oběť mše sv.

Poslyšte tuto řeč, kterouž činím ve jménu Páně.

Pojednání.
1. Podle vyrčení sv. Augustina biskupa skrývá se Nový

Zákon v Starém, t. j. cokoliv se stalo v Zákoně Starém, bylo
obrazem a podobenstvím Zákona Nového. Pročež i to učení. že
oběť mše sv. prospívá duším v očistci, obsaženo jest jako v po—
dobenstvích v některých příbězích Starého Zákona. _

Pojďte se mnou v duchu do okolí města Babylona a postavte
se na kraj jámy lvové a pozorujte, jak tam sedí prorok Daniel
uprostřed hladových lvů po šest dní. Kdož jiný ho zachránil,
nežli Bůh všemohoucí? Ale kterak ho vysvobodil z jámy lvovéř
Hle, daleko od Babylona, v zemi judské, žil prorok I-labakuk.
Ten »nadrobil chleba do okřínku a nesl žencům na pole.< Dan.
14. 32. Ale anděl Páně uchopil Habakuka a odnesl ho v prud
kosti ducha svého k Babylonu a postavil ho nad jamou lvovou
a velel, aby dal oběd, který nesl žencům, Danielovi. Habakuk
učinil tak. A Daniel, posilněn chlebem, zůstal živ a neporušen
uprostřed hladových lvů až do sedmého dne, ve kterýž clen král
ho spatřil a vysvobodil. ——Není-li to, drazí v Kristu, dojemné
podobenství? — jáma lvová — toť očistec; Daniel prorok -—tot“
spravedliví; jícnové lví — tot' muky a bolesti; chléb přinesený
Habakukem — toť chléb živý, jenž sstoupil s nebe. jako prorok
Daniel vysvobozen byl z jámy lvové chlebem, jehož mu poskytl
I—Iabakuk: tak bývají vysvobozeny duše spravedlivých z očistce
obětí, která se koná na oltáři ve způsobách chleba a vína. —
V tomto výkladu utvrzuje mne sama Církev svatá, ježto říká
v obětování při každé mši za zemřelé: »Pane ]ežiši Kriste, králi
slávy, vysvobod' duše všech věrných zemřelých . . . z jícnu lva . . .a
A sv. Bonaventura píše zrovna v mém smyslu: »Chléb, jehož
nadrobil l—labakuk do okřínku, sstupuje skrze anděla do jámy
lvové. Tenť jest chléb těla Kristova, kterýž, když se obětuje za
zemřelé, sestupuje do jámy očistcové svým účinkem.< Serm. VI.
in Coena Dom.

Nyní, rozmili v Kristu, pojdte se mnou v duchu od Baby
lona nazpět do země židovské a postavte se na pobřeží širého
moře a pozorujte, co se děje s prorokem ]onášem. jak mu
asi bylo, když ho vzali plavci a uvrhli do moře, a když potom
přišla ryba veliká a pozřela Jonáše? Bůh chtěl potrestati jonáše
za jeho neposlušnost, že nechtěl jíti do města Ninive, aby tam
kázal pokání. Rídil to tedy tak, že zůstal Jonáš v břiše velryby
živ a tam tři dny a tři noci n c nejedl ani nepil, nýbrž neustále
se modlil a hříchu svého litoval a Bohu polepšení sliboval asvatá
předsevzetí činil. Konečně' po třech dnech a nocích nevýslovné
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úzkosti vyšel Jonáš z břicha velryby. Bůh ho vysvobodil, jako
vysvobodil Daniele z jámy lvové, tot' jistá věc Ale proč ho
vysvobodil? Myslíte snad, drazí v Kristu, že vysvobodil Bůh
Jonáše proto, že tři dní a tři noci se postil? anebo proto, že po
celý čas vzdychal a k Bohu volal? anebo proto, že vzbuzoval
lítost a činil dobrá předsevzetí? O “nikoliv.

Bůh nepohrdl sice ani jeho postem ani jeho modlitbou ani jeho
lítostí a dobrým předsevzetím, nebot »srdcem zkroušeným a po
korným Bůh nikdy nepohrdnec 'L. 50, 19.; ale vysvobození
z velryby popřál Bůh Jonášovi pro jeho slib, že bude obětovati.
Jakmile řekl Jonáš: »Já pak s hlasem chvály obětovati budu tobě,<
řekl Bůh rybě, aby vyvrátila Jonáše na sucho.Jon. 2, 10. 11. ——
Chápete. nejmilejší, jaké tajemství se skrývá v tomto příběhu?
Jako byl vysvobozen prorok Jonáš z vnitřností velryby pro oběť,
kterou přislíbil Hospodinu, tak bývají vysvobozeny duše spra
vedlivých z očistce obětí, kterouž my za ně obětujeme, totiž obětí
těla a krve Páně. Sv. Bernardín podotýká zde: »Jediná mše
svatá může vysvoboditi všecky duše z očistce“ Serm. IV, Což
znamená, že nic neprospívá duším v očistci ku zkrácení a umírnění
jejich muk, jako mše sv.

2. Může-liž býti jinak, drazí křesťané?
MCZÍ námi, kteříž lkáme & pláčeme v tomto slzavém údolí,

a mezi těmi, kdož dokonávají své pokání na onom světě, jest
sice propast nepřestupná. Nikdo z nás nemůže jíti k očistci, aby
tam otevřel bránu a sňal okovy s ubohých duší a vyvedl je na
ulici nebeského Jerusalěma. jako učinil kdys anděl Páně Petrovi
v Jerusalémě pozemském. Sk. ap. 12, 1—19. Ale přece jest mezi
námi dosud žijícími a mezi dušemi v očistci se trápícími jakýsi
duchovní svazek, jakési vyšší spojení a společenství,
nežli jest přátelství pokrevné a pozemské. Mámet' my s dušemi
v očistci jeden společný duchovní poklad. To jsou neskončené
zásluhy našeho milého Spasitele Ježíše Krista. Rozdíl jest pouze
ten, že my na zemi dosud žijící máme k tomu pokladu přístup
a můžeme z něho sebe ijiné obohacovati, ale duše v.očistci musi
čekati, až my jim z tohoto pokladu nějaké částky udělíme. To
pak se stává, když obětujeme nebo dáme obětovati mši sv. na
ten úmysl, aby neskončené zásluhy Ježíše Krista, plynoucí z Jeho
oběti krvavé na kříži, přivlastněny bj ly duším v očistci. Není-li
jasno a zřetelno jednomu každému, že ničím nemůžeme přispěti
dušímvv očistci tak, jako předrahou obětí mše sv.?

Ci se vám zdá, rozmilí v Kristu, že můžeme přispěti duším
v očistci také mnohým jiným způsobem? Ano, souhlasím a nepo
pírám, neboť tak učí výslovně Církev sv. odporoučejíc, bychom
se za své v Pánu zesnulé bratry a sestry modlili, na úmysl je—
jich se postili. almužnu dávali a jiné dobré skutky konali. Ale já
pravím jen tolik, že více než všecko toto pomáhá duším v očistci
oběť mše sv. za ně obětovaná. Co my o své újmě pro ty ubohé
duše činíme a trpíme, jest jenom kapka rosy padající na muky
jejich; ale obětujeme—li za ně tělo a' krev Páně ve způsobách
chleba a vína, vylévá se na muky jejich celé moře milosrdenství
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Božího. Proč asi, co myslíte, drazí v Kristu? Příčina jestiť zjevna.
— Obětuješ-li za duše v očistci modlitbu. půst, almužnu a jiné
dobré skutky své, musíš býti v stavu posvěcujícímilostiBoží,
t. j. prázden všeho hříchu smrtelného. Kdybys obětoval za duše
v očistci třeba celý růženec. všech patnáct desátků, ale byl ve
hříchu smrtelném, nic ztoho ty duše ubohé nemají. Kdybys
tělo své postem trýznil jako sv. Jarolím a kdybys vydal. tělo své
ku spálení jako sv. Vavřinec a kdybys rozdal na pokrmy chudých
veškeren statek svůj I. Kor. 13, 3. jako sv. Mikuláš, kdybys to
činil všecko pro duše v očistci, aby jim bylo zpomoženo, ale byl
ve hříchu smrtelném, nic jim nepomůžeš. A to vším právem.
Kristus jest vinný kmen, my jsme jeho ratolesti. jen tehdáž, když
jsme spojeni s tímto živým kmenem (skrze posvěcující milost
Boží) a když nejsme odtrženi od něho (skrze hřích smrtelný),
můžeme vydati ovoce dobrých skutků jan 15. a můžeme je při
vlastniti duším v očistci způsobem přímluvy. Obětujeme-li tedy za
duše v očistci modlitbu, půst, almužnu a jiné dobré skutky své,
jest vždy pochybno a nejisto, zda to co pomůže těm duším ubohým,
poněvadž nevíme nikdy s jistotou, nalézáme li se v stavu posvě
cující milosti Boží. — Jinak jest se mši svatou. Obětuješ—li mši sv.
za duše v očistci, buď že si to od kněze vyžádáš a nějakým
penízem ho odměníš anebo že mši svatou nábožně slyšíš a v duchu
ji obětuješ za věrné zemřelé: tu těm duším ubohým vždycky
a jistě pomůžeš, poněvadž obětuješ nčco božského, co má svůj
účinek i tenkrát, kdyby obětující .v stavu milosti Boží nebyl. jest
to zrovna jako s penězi. Za zlatý peníz vždycky něco koupíš,
neboť má cenu sám sebou, jako zlato; ale papírový peníz odbudeš
jenom, dokud platí, dokud mu lidé cenu přikládají. Nuže, chceš-li
pomoci duším v očistci, dej za ně, co máš, peníze papírové i zlaté,
t. j. obětuj za ně vlastní dobré skutky i obět oltářní; dle toho, co
za ně dáš, bude ti počítána tvá zásluha před Bohem. Nejlépe
ovšem- jest dáti za duše v očistci zlato, t. j. přivlastniti jim ne
skončené zásluhy ježíše Krista plynoucí z obětí mše sv.

* *
*

Nejmilejší! Uvažovali jsme dnes, že nic neprospívá duším
v očistci tak, jako oběť mše sv. Jestit to výslovné učení naší
sv. Církve. Učení toto bylo předobrazeno v Starém Zákoně: za
chováním Daniele v jámě lvové skrze chléb seslaný andělem,
jakož i vysvobozením ]onáše z vnitřností velryby pro obět Bohu
přislíbenou. Učení toto zakládá se na článku o obcování svatých,
kterýž praví, že poklad duchovní uložený v Církvi — a to jest
nejpředněji mše svatá ——mají duše v očistci společný s námi, že
však čerpají z obětí mešní útěchu a úlevu jen tenkrát, když ji
my za ně obětujeme. Konečně dotvrzuje i učení Církve o zásluze
dobrých skutků, že nic neprospívá duším v očistci tak, jako
obět' mše sv. 0 účinku našich dobrých skutků a o užitku jejich
pro duše v očistci musíme vždy pochybovati, nemajíce jistoty,
zda jsme v stavu posvěcující milosti Boží; ale o účinku mše sv.
3. ojejím užitku pro duše v očistci nemusíme nikdy pochybovati,
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neboť to jest dílo Boží, jemuž hodnost člověka ceny nedodává
a nehodnost ceny neubírá.

Kéž bychom si toto učení Církve svaté hluboko do srdce
vštípili a podle něho jednali! Kéž bychom nešetřili času ani kroků
ani statku, bychom mši sv. za duše v očistci co nejčastěji obětovali!

Hle, ve dne v noci, zvláště však dnes, volají k nám duše
v očistci: »ó vy všickni, kteříž jdete cestou (života pozemského),
pozorujte a vizte, jest-li bolest, jako bolest naše.<<Pláč ]erem. l, 12.!'
»Slitujte se nad námi, slitujte se nad námi, aspoň vy přátelé naši,
nebot ruka Páně dotkla se nás.< Job. 19, 21. Tak volají k nám
naši bratři z plamene očistcového. Volají a vzdychají, bychom
jim pomohli, a mají k tomu právo, jsouce naši bratří v Kristu. Ba
co více, mnozí z nich mají právo dvojnásobné, protože jsou naši
příbuzní a přátelé, kteří o nás zde na světě pečovali, pro nás
pracovali, trpěli a bojovali, skrze nás a k vůli nám zhřešili
a k mukám na věčnosti odsouzeni jsou, nám čest, živnost, statek
pozůstavili. jak bys mohl, křesťane, na tyto ubohé duše zapomínati;>

„Nebyl bys největším nevděčníkem, kdybys z peněz, kterých oni
mozolně nashromáždili a tobě zanechali, nechtěl uděliti ani nej
menšího peníze, aby duši jejich bylo zpomoženo na věčnosti
mší sv.? Svatý Petr Damianský byl v dětských letech pasákem.
Jednoho dne nalezl na poli peníz. A víte, co s ním udělal? Byl
sirotek, rodiče ho zůstavili v největší bídě, měl hlad, a přece
nešel, aby si za nalezený peníz něco koupil a sebe nasytil, nikoliv:
zbožný pastvec šel ku knězi, dal mu nalezený peníz a prosil,
aby obětoval mši sv. za spásu jeho zemřelých rodičů, kterých takřka
ani neznal a kteří mu zhola ničeho nezanechali. Mám snad ještě
něco doložiti? Opakuji jenom nápis, který jest kdesi nade dveřmi
hřbitovními :

»Kde jsme my, budete i vy la

a pak starodávnou píseň:
»Na dušičky pamatujme,
z očistce jim pomáhejme;
budou na nás vzpomínat,
až budeme umírat.<< Amen.

Klement Markrab.

Památka věrných dušiček.
Čemu nás učí památka věrných dušiček?

»Půjdou, kteří dobřc činili, na vzkříšení
života.: lan 5, 29.

Pusto, smutno je teď na poli, v lese, to podzim způsobil.
Ledový vítr zahání cestujícího k rodinnému krbu, ticho je v celé
přírodě, to podzim způsobil. Ale i zde, uvnitř v naší duši je
teskno a smutno, truchlivé myšlenky, bolestné pocity ochvívají
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nervy, pronikají srdcem, radost ze života zahání stesk, který každý
cítí, ale popsati nikdo nedovede, to vše dělá den dušiček. Mnohý
den v roce upomíná nás na událost radostnou, mnohý zase na
žalostnou v našem životě. Každý člověk má své svátky i své tak
zvané dny osudné, které sice v kalendáři zapsány nejsou, ale
o kterých ví jeho pohnuté srdce. jeden však přece den uvádí
nám životopis našeho života před oči, v pozadí zatlačuje ostatní
dny krásné i strastné, připomíná, co všecko dobrého jsme zažili
i nad čím trpce jsme plakali, je to den dušiček. Právem počítáme
jej za den smutku, žaloby a nářku, nebot“ nesčetné jsou rány,
které otvírá, sotva že se zacelily, nesčetné vzpomínky jako žluč
hořké a jako broušený meč ostré, které v nás vzbuzuje. Vzpomeň
si na šťastné dny svého dětství, nevěděls o starostech a strastech
života, štěstím tvým bylo býti u otce, radostí tvou dívati se do
upřímného oka dobré matky. Kde jsou ty dny? Kde otec tvůj,
kde matka dnes, v den dušiček? Na hřbitově leží. Vyrostls vji
nocha, pannu, jako široká brána otvíral se před tebou svět. Slepě
abezstarostně vrhl jsi sevten rej života. nescházelo ti přátel všeli
jakých, z nichž mnohý dobré ti prokázal, jiný ti ublížil, na cti
tě urazil, na majetku uškodil. Kam půjdeš dnes tomu prvnímu
poděkovat, tomu druhému odpustit, v den dušiček? Nechtěls jít
sám trnitou cestou života, vybrals si družku, aby při tobě byla,
tě povzbuzovala, vybralas si manžela, aby tě chránil. A kam je
dnes hledat půjdeš, v den dušiček? Tarn, kam báseň osiřelé dítě
posílá: Na hřbitově leží, zrovna vedle dveří. Málo jest těch, kteří
by ztráty milé osoby neoplakávali. A kdyby byl přece někdo,
kdo by opravdu nevěděl, za koho dnes slza s oka jeho skanouti
má, i pro toho dnešní den jest významný. jest mu mravokárcem
a odstrašujícím zrcadlem, kde čte napsáno: Co jsi ty, byl jsem
já, co jsem já, budeš i ty. A ta smrt, která už ledakams zablou—
dila, trefí i do domu toho labužníka, aby ho upomenula na jeho
cíl a konec. Každému prospěje tento den tato hodina, věnovaná
zesnulým; budeme se jich tázat na svou budoucnost, neboť, co oni
teď znají a cítí, to i my se jednou dovíme, co oni teď trpí, to
nás také jednou čeká. Prohlédnen'íe si tedy základ, na němž
stojíme, cestu, po níž kráčíme, prohlédneme si říši,
ku které se blížíme, město, do kterého spěcháme,
dům, kde chceme klid a vlídné přijetí nalézti, toťpřed—
mět našeho rozjímání.

Pojednání.
Duše křesťanská, prozpytuj půdu, prohlédni zá—

klad, na němž stojíš.
Říkáme, že na skále je dobře stavět. Máš pod nohama

pevnou půdu v tomto slzavém údolí? Bohužel, že všichni na světě
podobají se tomu pocestnému, který zbloudil s pravé cesty, ztratil
silnici a upadl do bahna. Ty jsi tím pocestným. Pohled k nebi
ti ukazoval jistou cestu. Vzhůru srdce, vzhůru k Bohu, volalo vše
k tobě. Avšak setmělo se, přepadla tě noc. Hřích a žádostivost



—796—

oslepily tvůj zrak, zatemnily srdce, a poněvadž ti bylo obtížno
vzhůru cestou ctnosti a odříkání kráčeti, Šels raději dolů, po
hodlnou cestou rozkoše, bylo ti těžko jíti úzkou, trnitou cestou
utrpení, trampot k nebi, šels raději cestou zlých zvyků do bahna
náruživosti, smyslnosti. '

Kdo už někdy šel krajinami bažinatými, viděl světélka, blu
dičky, které najednou na všech stranách vzniknou, cestujícího
oslepí, zavedou. Kdo jednou jest si vědom důležitého cíle života,
ten hned pozná klam nevěry, bezbožnosti, který kol něho se
nalézá.

Půda tedy, na které stojíme, je nejistá, kolísavá, cesta, po
níž kráčíme, je neznámá. Kdo nám dá jistotu? Snad rozum? Ach,
ten se také nadarmo táže, odkud a kam? Víra by nám dala ji—
stotu, ale dnes necháme víry a zeptáme se mrtvých, vždyt jest
den dušiček. Zeptáme se jich, jakou zkušenost učinili, požádáme
je o radu a poučení. Boj, který teď bojujeme, oni už dobojovali,
pochybnosti, které my máme, jim už se vysvětlily, nejistota, která
nás trápí, u nich už zmizela, oni tedy nejlépe ocení naše posta—
vení, a poněvadž nás mají rádi, poněvadž nám zůstali věrni a ná
chylní, povědí nám pravdu a řeknou: jest jeden Bůh a hrozný
jest jeho soud.

Také oni dříve byli lehkomyslní, spěchali pouští tohoto ži—
vota a dali se zaslepiti pozlátkem lidské samolibosti; o Boha ne
dbali aneb jen lhostejně se ptali: Jest Bůh anebo není? A hle,
zavřeli ,tělesné oko a před jejich duševním zrakem objevilo se
slunce spravedlnosti, Bůh Šel okolo nich, aby účty s nimi srovnal
a, bohužel, víra jejich byla slabá.

Půda', na níž Srojíme, jest nejistá. Každý považuje
ten život jako nějaký park, květinový sad, vrhá se v náruč po
žitkům smyslným, hraje si a raduje se, jako ten motýl od jedné
květiny ke druhé, tak on od jedné bláhovosti ke druhé spěchá.
Ale počkej, příteli, počkej. Ta půda, na níž ty květiny kvetou, je
jenom jako ta tenká kůra nad bahnem, ještě krok a propadneš
se tam, jsi ztracen.

Tak mnohý byl zdráv a vesel, s novou chutí na nové zá
bavy přemýšlel, přišla smrt, ani nezaklepala, bez milosti vybrala
si svou oběť z kruhu přátel, a ted' tam leží tiše, měkce, na hřbi
tově a vzdychá: Marnost nad marnost.

Tak mnohá kráska si připadala jako ta polní květina, celá
péče a práce její byla, jen aby se líbila. A hle, přišla ta s kosou,
podťala květinu a ona uschla, přišel zahradník, uřízl růži a za
hodil. A teď tam leží na hřbitově a volá: Marnost nad marnost.

Tak mnohý se zrovna žene tím životem, všude chce být
a všude účinkovat, všude hledá svého prospěchu, slávy, jen aby ho
každý hodně chválil, a hle, ty starosti mu srdce rozmačkaly, ne
odvolatelný rozkaz jej zavolal a ze ctí vytrhl, teď tam leží a volá:
Marnost nad marnost. Ta zem, která nám dnes lichotí, zítra nás
zasype, ta zem, která nám dnes radosti nabízí, zítra nás umačká
svou tíží.
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Je den dušiček. Kam jdeš, příteli? jdu ke hrobu svých zná—
mých. Tady se zastav, duše má, rozjímej, že vše na světě je po
míjející. Podívej se na sebe. Až zas přijde den dušiček, už snad
tam budeš. Na světě se všecko mění, nic není trvalé, stálé, co
se dnes zelená, zítra vadne. jinak je za hrobem. Tam zůstane
strom ležet, kam upadl. Proto se považuje hrob za místo posled—
ního odpočinku je to pole svaté, místo míru, tam umlká hluk
světa, tam nejde nikdo se zpěvem a jásánim, ale s hlavou sklo
penou se plíží mezi hroby, jakoby se bál, že ozvěna jeho kroků
zruší ten svatý klid a ty spící probudí. Ne nadarmo zmocní se
nás teskno, úzkost srdce svírá a ústa zavírá.

Stojíme zde v předsíni věčnosti, na hranici říše mrtvých, a
čekáme, až nás předpustí. Říše smrti je ale též říší pokoje. Kdo
nikde pokoje nenalézá, pořád po spokojenosti marně se ohlíží,
zde najde pokoj, v říši mrtvých už není žádných soudů.

Mnohá vdova s dítětem na ruce nikde se nemohla před
pronásledovatelem, před věřitelem, uchrániti, nikde nenašla sou
strasti, nikde útrpnosti. Tu přišel anděl pokoje a zavřel její ze—
mdlené oko. Našla pokoj, neboť v říši mrtvých věřitel svou obli
gací promlčel. V bídě a nemoci vláčí se mnohý tímto životem,
v bezsenných nocích ruce k nebi zvedá a o smilování prosí. Ko
nečně po dlouhé touze přišla smrt se svou medicínou, ukončila
bolest, ted' odpočívá v pokoji.

Hořkou slzou mnohý stařec skrápěl ten kousek tvrdého
chleba, chodil kol dveří boháčů a přece hladu neukojil. Smrt jej
nasytila, je zaopatřen, netrpí nouze.

Smrt se stará o každého, nejvíc o chudého. Co tedy lidem
zde na světě nejvíc starostí a nepokoje působí, to tam končí.
Tam se nikdo neptá: Co budeme jísti, čím se budeme odívati?
Peníze a mamon ztratily tam cenu. Ale nepostačí pouze umřít,
aby člověk už to štěstí našel. Víra praví, že každá duše, když se
se světem rozloučí, před soud Boží předstoupiti musí, aby se zod
povídala. Všecky myšlenky a žádosti srdce, všecka slova a skutky
na váhu položeny budou, dobré od zlého se přesně odpočítá.
Přísný to věru soud, obzvláště pro duši hříšnou, bude se chvěti
před přísným soudcem, když své Mene Thekel vysloví, když jí
rozsudek sdělí. Proto dnes zaznívá z těch hrobů hlas: Smilujte
se nade mnou aspoň vy, přátelé moji, neboť ruka Páně dotkla
se mne. A kdo to, křesťane, dnes tak volá na tebe? Tvůj otec,
matka, bratr, sestra. Smiluj se tedy nad nimi, obětuj jim zásluhy
svých dobrých skutků, tak uctíš nejlépe jejich památku a sobě
v nich získáš mocné přímluvce u trůnu božského milosrdenství.
Amen.

Fr. Voříšek, kaplan v Pardubicích.
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Neděle XXIII. po Sv. Duchu.

Výstraha před nepřátely víry Kristovy a následování
svatého Pavla.

»Bratří, následovníci moji buďte, a po
zorujte těch, kteří tak chodí, jakož
máte způsobu naši.: Filip. 3, 17.

jedno latinské přísloví praví: »Slova pohnou, ale příklady
táhnou.<< A vskutku na pravdě založena jest výpověď tato. Co
člověk na jiných lidech vidí, to nakloněn jest následovati, & to
tím více, jestliže to chvály dochází u jiných. Má tato vlastnost
přirozenosti lidské svou dobrou i zlou stránku, podle toho, jak jí“
člověk sám užívá. Ale bohužel pohříchu jest člověk nyní více
nakloněn k zlému než k dobrému, a proto i to dokazuje zkuše
nost, že něco zlého spíše lidé následují než něco dobrého. Vidíme
to již v Starém Zákoně. Potomci Kainovi nepolepšili se, vidouce
dobrý příklad na synech Setových, ale naopak obcování se zlými
pokazilo dobré. Lid israelský, který tolik důkazů měl o pravém
Bohu na nebi, který tolik zázračných dobrodiní obdržel, který
tak časté výstrahy slýchal od proroků, přece svésti se dal zlým
příkladem modlářů a stavěl oltáře a chrámy modlám. A tak ví
dáme až podnes. Sebe pošetilejší věc, od které se z počátku
každý rozumný člověk s úsměchem anebo s opovržením odvrátí,
přijde často tak do zvyku, že najde následovníky i mezi těmi,
kterým prve zdála se směšnou a neslušnou. Ano, a to jest nej
smutnější i největším hříchům a nepravostem, při kterých děsí
se srdce i mysl lidská, jestli se častěji Opakují, jestli zlý jejich
příklad častěji se staví lidem před oči; i těm zvyknou poznenáhla
lídě tak, že bez hanby, bez opovržení páchají se podobné neřesti,
ano i následovníky nalézají. Proto volal Pán ježíš: »Běda světu
pro pohoršenílc a vskutku běda té rodině, běda té obci, kde není
veřejnou výstrahou, ano, kde snad cti a podivení dochází člověk
nevěrec, který k Bohu se nezná, Boha a chrámu. nehledá, aneb
dokonce bezbožnost svou na odiv staví. Běda té rodině, běda tě
obci, kde bez trestu starší dávají pohoršení mladším, kde bez
hanby a bez opovržení ukázati se smí osoba nevinnosti a počest—
nosti své hříšně pozbyvší. Ano, dobré i zlé následuje člověk!
Dobře znal sv. Pavel tuto vlastnost přirozenosti lidské, a proto
varoval Filipínské a varuje tím i nás, abychom nikdy nehleděli na
ty, kteří životem svým pohoršení dávají, kteří, jak je jmenuje, jsou
nepřátely kříže Kristova, kteří o zemské věci stojí, a jejichž Bůh
břicho jest. Dobře znal tuto vlastnost naši, a proto nám k ná
sledování předkládá příklad svůj a příklad těch věřících. kteří
způsobu jeho mají na sobě, kteří jsou živi podle jeho příkladu
a jeho učení. Výstraha před ncpřátely víry Kristovy a následo
vání sv. Pavla a pravých křesťanů, to jest obsah dnešní svaté
epištoly, to bude též obsahem dnešní řeči mé.
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Pojednání
»Mnozí chodí, o nichž jsem vám častokráte pravil, nyní pak

is pláčem pravím, že jsou nepřátelé kříže Kristova, jichžto konec
jest zahynutí, jichžto Bůh břicho jest, a sláva v zahanbení jejich,
kteříž o zemské věci stojí.: 5 pláčem ukazůje apoštol svým věrným
na mnohé bezbožné, spláčem, poněvadž jeho láska i tyto by ráda
přivedla ku Krisru; s pláčem, poněvadž obává se, aby pohoršlivý
život takový nenalezl následovníků i mezi věřícími, kteréž sv. Pavel
nazývá radosti svou & korunou svou a bratry svými nejmilejšímí.
A jací byli to lidé, před nimiž apoštol dává výstrahu? Byli to
nepřátelé kříže Kristova, toho kříže, jenž jest světu posměchem
a bláznovstvim, ale věřícím moudrosti a spasením; nepřátelé kříže
a učení Kristova, kterým nelíbilo se to hlavní pravidlo: »Zapři
sebe sám, vezmi kříž svůj a následuj mne,: lidé, kterým odporné
bylo učení apoštolské, jež dí: »Bratří, nejsme dlužníci těla, aby
chom podle těla živi byli; neboť budete-li podle těla živi, zemřete.<
Byli to lidé, kteří nic nechtěli slyšeti o tom co sv. Pavel dí:
»Kteří jsou Kristovi, ukřižovali tělo své i s žádostmi jeho.: Byli
to nepřátelé kříže Kristova, jejíchž bůh břicho jest; pro něž nej
větším štěstím bylo to, co v evangeliu onen boháč sám k sobě
pravil: »Duše má, nyní máš všeho hojnost, jez, pij, hOdeA Před
takových lidí následováním varuje apoštol, protože konec jejich
jest zahynutí, & sláva jejich zahanbení. jako o boháči onom, jenž
na každý den hodoval stkvostně tak platí o všech, kdo břichu
a tělu svému slouží, kdo kříži a Bohu se vyhýbají, to hrozné
slovo Spasitelovo: »Umřel a pohřben jest v peklear Konec života
jeých jem:zahynuň věčné, čemza dávajehch zde na zenu obráu
se pH soudu v zahanbent Před těnu a takovýnú venue apošuů.
A napomenutí toto, dané Filipenským, dáno jest i nám. Neboť
bohužel i za našich dob jsou lidé, nepřátelé kříže Kristova, jejichž
bůh břicho jest, a kteří jen o zemské věci stojí. Ano, co více,
mezi Filipenskými byli to pohané a židé, které takto popisuje
apoštol; ale mezi námi jsou to sami křesťané, jsou to synové
Církve, kteří se ukazují jako nepřátelé kříže Kristova, toho kříže,
kterým je matka při porodu znamenala, toho kříže, který jim při
křtu byl vtištěn na čelo a na prsa, toho kříže, kterým se ráno
i večer znamenalí, dokud ještě nebyla bezbožnost pokazila srdce.
jejich. Za našich dob jsou to lidé na jméno ]ežiše Krista po
křtění, kteří břicho své, t. j. své tělo a jeho chuti, jeho žádosti
učinili si bohem a pánem, jehož poslouchají, jemuž slouží. Za
našich dob jsou to křesťané, hledající tu cti a slávy, která jest
zahanbením; lidé, kteří jen o zemské věci stojí. Kéž bychom
mohli říci, že není takových mezi námi! Ale bohužel, jsou mezi
námi lidé, kteří nechtí slyšeti nic o kříži a spasení, jež se nám
na kříži stalo, a o životě křesťanském, k jakému nás kříž napo
míná; jim obtížno jest sebe zapírati a tělo své krotiti; ale raději
obracejí zřetel svůj na věci pozemské, na statky a rozkoše světské.
Radostí tohoto světa co možná nejvíce užití, tělu svému hověti,
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třeba se to dělo způsobem hříšným, toť cíl života jejich; tak
padají z neřesti do neřesti, a celí tělesní jsouce, neradi si vzpo
mínají na víru a náboženství, které je pamatuje, že konec tako
vého života jest zahynutí. A při tom při všem mají se takoví
lidé ještě za poctivé a rozšafné. poněvadž prý nekradou, necízo
loží, nikoho nezabíjejí. Jestliže sv. Pavel nemohl se slz zdržeti
při pomyšlení na nepřátely kříže mezi Filipenskými, jak by hořké
slzy proléval, kdyby nyní viděl ty četné nepřátely kříže mezi kře
sťany, kterým také kříž jest bláznovstvím, náboženství nepotřebnou
povinností, ale tělo jejich a žádosti těla nejdůležitější starostí.>
Plač alespoň ty, věrná duše křesťanská, nad touto zkázou, která
se pořád více rozmáhá. Především ale varuj se každý Sám této
zkázy, aby nepokazil se zlým příkladem jiných. Neposlouchejte
řeči těch lidí, kteří svobodu a vzdělanost v tom kladou, když se
člověk zprostí poslušnosti k Bohu a Církvi, když se nedá vázati
zákony Božími a církevními; takoví lidé jsou nepřátelé kříže Kri
stova, těch se varujtel Neposlouchejte, ale s ošklivostí odvraťte se
od těch, kteří říkají vám: »Užívej světa, dokud jsi mlád, v sta
rosti to samo přejde.c Kdo tak mluví, toho, bohem jest břicho,
jeho tělo; takového varuj se! Neřiďte se nikdy podle těch, kdo
pro pochvalu a čest světskou ve všem řídí se podle ducha času,
kteří, aby se neřeklo, že jsou za jinými pozadu, i ve věcech zpo—
zdílých následují jine'. Takových lidí nenásledujte, najejich příklad
se nikdy neohlížejte, ale hledte raději na sv. Pavla a jiné věrné
sluhy Páně, jakž nás dnes Církev Boží napomíná ve slovech sv.
Pavla: »Bratří, následovníci moji buďte, a pozorujte těch, kteří
tak chodí, jakož vidíte na mněa Ano, sv. Pavla následujme, to
hoto velikého apoštola národů, jehož Bůh Sám nazval nádobou
vyvolenou, jenž za hodného uznán byl vytržen býti až do třetího
nebe, jenž byl anděl v těle lidském, i co se známosti Boha i či
stoty duše a lásky k lidem dotýčc. jeho pokory následujme, jenž,
ač nejvíce pro Boha činil ze všech apoštolů, přece svou slabost
znaje, zvolal: »já jsem nejmenší z apoštolů, a nejsem ani hoden
slouti apoštolem,< ale pohlížeje na to co milost Boží v něm pů
sobila, mohl měřiti se s každým, an dí: »Služebníci Kristovi jsou?
I já jsem a více než oni.: Ale zase dokládá: »Milostí Boží jsem
co jsem, a milost Boží ve mně daremná nebyla.: jeho poslušnosti
k Bohu následujme; když ještě bludem byl zaslepen, na cestě do,
Damašku, jakmile uslyšel hlas Boží, ihned zvolal: »Co chceš, Pane,
abych činilř<<A od té chvíle až do své smrti byl Boha poslušen
i v těžkostech a souženích. Následujte jeho lásky k Bohu, lásky
k lidem, nebot láskou stal se sv. Pavel tak velikým. Pro Boha
nebylo mu nic těžké, pro Boha tolik podstOupil. Na sv. Pavla
pohled, bratře v Kristu, který říkáš, že pro veliké starostí a práce
nemůžeš Bohu sloužiti. Aj Pavel- prací rukou svých živil sebe,
i společníky své, a přece nezanedbal Bohu dáti, co jest Božího,
jako ty zapomínáš, nýbrž on ještě tisíce lidí obrátil k Bohu, usta
vičně slovo Boží hlásal, milost Boží ve svátostech rozdával. Ty
chudý nevymlouvej se na chudobu; i sv. Pavel byl chudý, byl ře
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meslník, a sám o sobě praví: >Naučil jsem sei hlad trpěti i žízeň
snášeti i nouzi míti.: Ty nemocný nezastírej svou lenost vdobrém
nemocí; i Pavel byl těla slabého, nemocného, a přece pro Boha
i pro lidi tolik učinil. Ty, kdo v těžkostech & souženích jsi po
staven na Pavla hled! Kdo byl spravedlivější, kdo vedl život
bohumilejší než on? A přece praví o sobě: »Mám—lise chlubiti,
v souženích svých budu se chlubiti.: A proto děkoval sv. Pavel
za svá utrpení Bohu v té jisté naději, »že nejsou rovná utrpení
tohoto času budoucí slávě, která za to zjeví se na nás.: Aj příklad
dává nám apoštol národů ve všech živom okolnostech, jeho tedy
následujme, a buďme přátely kříže Kristova, jako on byl, když
řekl: »Odstup to ode mne, abych se chlubil, leč v kříži Kri
stově.: jeho následujme, abychom i my mohli jednou říci, jako
on: »Bratří, následovníci moji buďte, jako já jsem Kristův.“

»Bratří, buďte následovníci moju Tato slova- dnes hluboko
do srdcí svých zapište. ]smet živi a musíme býti živi na světě;
mnoho zlých příkladů vidíme; pohoršení musí přijíti, ačkoli běda
tomu, skrze koho pocházejí. Chcete-li ale, aby konec vašeho ži
vota nebylo zahynutí, nýbrž radost v nebesích, varujte se všech
těch, kteří životem svým, skutky svými jsou nepřátelé kříže Kri—
stova, zanedbávajíce povinnosti své křesťanské. Varujte se pilně
i těch,. kterýchž bohem břicho jest, kteří pro své tělo všecko činí,
užívání radostí světských den i noc, zdraví i duši obětují; a buďte
pamětlivi, že všecka chvála a sláva takových lidí obrátí se jednou
v zahanbení. Ale hledejte obcování těch lidí, kteří mají na sobě
způsobu sv. Pavla, jakž dí dnešní epištola; přátely si čiňtez do—
brých a zbožných křesťanů, příklad si beřte ze sv. Pavla a z těch,
kteří podle jeho učení i příkladu jsou živi. Neohlížejte se na to,
že vás lidé tohoto světa nebudou za to chváliti a vynášeti, ano,
že se vám proto snad posmívati, vás s_nad tupiti budou. Bezbož
ných se varujte, ale ctnosti Pavla a všech věrných služebnlků
Kristových následujte, aby i o vás platila ta slova, která vdnešni
epištole napsal apoštol o věrných Filipenských: »Protož, bratří
moji nejmilejší a přežádou'cí, radosti má a koruno má, tak stůjtc
v Pánu, aby obcování vaše bylo v nebesích, odkudž i Spasitele
očekáváme, ježíše Krista, kterýž promění tělo “ponížení našeho.a
Amen. ' i Jan Herčík, kaplan \: Starém Kolíně.

Neděle XXIV. po “Sv. Duchu.

Náboženství křesťanské jest původu božského.
»Podobno jest království nebeské zrnu
horčičnému. ( Mat. 13, 31.

ježíš Kristus, nejvyšší učitel lidstva, podával Své vznešené
pravdy ponejvíce v podobenstvích' a Obraze'oh, aby přesvědčil
snadným způsobem Své posluchače a je ku požnání pravdy při
Rádce duchovní. _ 51
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vedl. Tak za jedné příležitosti vypravoval Pán Ježíš zástupům
podobenství toto: »Podobno jest království nebeské zrnu horčič
nému, kteréž vzav člověk nasel na poli svém; kteréžto sice nej—
menší jest mezi všemi semeny, ale když vzroste, jest větší nežli
všecky byliny a bývá jako strom tak, že ptáci nebeští přilétají
a bydlí na ratolestech jeho.<< Kromě tohoto podobenství uvádí
nám dnešní svaté evangelium ještě jiné, jež zní: »Podobno jest
království nebeské kvasu, kterýž vzavši žena zadělala do tří měřic
mouky, až zkysalo všecko.<<

Když hluboký význam těchto dvou podobenství pOZorujeme
a při výkladu jich za příkladem učení svatých Otců kráčíme,
přicházíme k tomu závěrku, že Syn Boží v těchto podobenstvích
chtěl znázorniti Církev svatou a pravé učení křesťanské; neboť
právě tato podobenství ukazují na zvláštní způsob podivuhod
ného rozšiřování a vzrůst náboženství křesťanského v Církvi
katolické. ,

A v pravdě tato Církev, pod jejíž mocnou ochranou žijeme
ato svaté náboženství, k němuž s chloubou se hlásíme, byla
z počátku nepatrná, majíc toliko 12 učitelů a velmi málo vyzna
vačů, tak že právem dí se ve svatém evangeliu, že rovna byla
toliko zrnu horčičnému a že podobala se trochu kvasu. A jako
právě ze- zrna horčičného vyrůstá ohromný strom, jenž bývá
potom sídlem ptactva nebeského, tak rovněž z nepatrného semene
Církve svaté vyrostl mohutný strom, pod jehož ratolestmi tisícové
a tisícové zbožných vyznavačů ]ežíšových v pravém štěstí &'spo
kojenosti žijí a jako nepatrný kousek kvasu způsobil, že tři měřice
mouky zkysaly, tak ipravé náboženství křesťanské skoro po
celém světě se rozšířilo.

Uvažujíce pak o příčinách tak rychlého rozšířeni svatého
náboženství a Církve Kristovy, přesvědčeni býti musíme, že ono
jest původu božského a právě tento božský původ jest .tou nej;
důležitější příčinou, proč spásonosné učení Syna Božího tolik
nesčíslných milionů lidí učinilo šťastnými jak v životě, tak i ve
smrti. .

_ Nuže tedy, drazí křesťané, podivuhodný vzrůst svatého ná
boženství a zázračné rozšíření Církve svaté jasně ukazují na
božský původ, na božský základ. Protož nebude od místa, když
dnešního dne na tuto věc ukáží, abyste ve svém náboženství byli
utvrzeni, jakož také, abyste byli vždy věrnými syny a dcerami
Církve svaté.

Pojednání
1. Lidstvo po svém nešťastném poklesku upadalo vždy více

a více v náboženskou nevědomost, ze které však samo sobě
pomoci nemohlo a samo uznávajíc svůj bídný stav volalo po
nějakém vykupiteli, aby je vysvobodil a přinesl jim pravé nábo—
ženství.

A hle, Syn Boží opustil Svou nebeskou slávu a odebral se
do tohoto slzavého údolí. aby usmířil padlé člověčenstvo s Bohem.
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Ten přelaskavý Spasitel přijal všechny nepravosti naše, On uvolil
se za nás prolévati Svou nejdrahocennější krev a Sebe Sama vydati
za oběť za hříšné člověčenstvo, aby hřích odpuštěn byl a tak
aby rozhněvanému Otci nebeskému zaplatil potřebnou pokutu za
nepravost lidskou.

[ táži se vás: »jakých k tomu volil prostředků ježíš KristusPc
A slyšte nyní, drazí přátelé! Přijal na Se- člověčenství, ve kterém
zakryl veškerou Svou nebeskou slávu; neboť považován byl ne
za Božího Syna, ale za syna chudého tesaře a chudé Panny
Nazaretské. Na pomoc přibral si dvanáctero neučených a jedno
duchých mužů, jejichž zaměstnání bylo rybářství a tito rybářové
byli očitými svědky díla ježíšova a prvními učiteli svatého nábo
ženství.

Takový byl počátek křesťanského náboženství a proto sami
.sud'te, zdaž v pravdě pepodobalo se zrnu horčičnému nebo trochu

kvasu? Náboženství Kristovo bylo beze všeho vznešeného počátku,
bez slávy a proto od. mnohých neváženo. A nedivme se ani tomu,
že někteří opovrhovali takovým náboženstvím, jehož zakladatelem
byl, jak se zdálo, jednoduchý člověk, syn tesařův a jehož podporou,
jehož rozšiřovateli a obranci byli neučení rybáři. A nastojtel Ač
mnozí učení pohané a tvrdošijní židé pochybovali o vzrůstu nové'no
náboženství, přece naděje jejich se nesplnily; neboť Syn Boží
získal vždy nových a nových ctitelů Své vznešené nauky. A v tom
právě, drahá duše křesťanská, můžeš již znamenati prst Boží,
v tom již můžeš viděti božský původ našeho náboženství.

Než stopujme dále činnost ježíšovu. Onen syn tesařův
káže sc Svými pomocníky, jednoduchými to rybáři, Své učení
a je nesčíslnými divy & zázraky potvrzuje tak, že vzbu
zuje obdiv všech okolostojících, kteří Ho za proroka nebo aspoň
za muže znamenitého mají. jiní opět z hněvu a ze žárlivosti po
smívají se slovům jeho, učením jeho opovrhuji a osobu jeho
pronásledují, aby zakladatele nového náboženství se světa—spro
vodili. Proto vyhlašují 110 za buřiče a nespokojence a dovedou
toho, že ježíš Nazaretský zahynul přeohavnou smrtí kříže.

A ejhle, nepřátelé nového náboženství domnívali se, „že
s ježíšem zahubeno jest také učení jeho; ale náboženství Synem
Božím vštípené ujalo se zapustivši hluboké kořeny a počalo se

, rozšiřovati. A to jest opět, moji drazí, novým důkazem. že učení
Kristovo jest náboženstvím pravým, náboženstvím božským.

Avšak ježíš Kristus, ač byl od Svých nepřátel usmrcen jako
buřič a svůdce lidu, slavil třetího dne po Své smrti slavné vítěz—
ství nad smrti i nad Svými nepřáteli atím zároveň slavilo vítězství
i jeho svaté učení. Po Svém z mrtvých vstání objevil se Svým
učenníkům a zvěstoval jim, že navrátí se do slávy Otce Svého,
aby seslal Utěšitele, Ducha Svatého, který by zkormoucené a
bázlivé srdce apoštolů potěšil a do něho útěchu vložil, aby dle
rozkazu svého Mistra: »jdouce do celého světa, učte všechny ná
rody zachovávati všechno, cožkoliv jsem přikázal vám< mohli po
naučovati všechny národy. A v pravdě brzy po té vidíme, že Syn

51*
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Boží ubírá se do království nebeského a sesílá Svým věrným
Ducha, Svatého.

Učinek působení božského a milosti Ducha Svatého byl na
svatých apoštolech patrný; neboť oni dříve tak bázliví a bojácní
zmužile předstoupili před vysokou radu židovskou, vyčítajíce jí ne
Spravedlnost a hříšné usmrcení Syna Božího. Oni neohroženě
vyjevili národu židovskému, že jsou svědky vzkříšení a na nebe
vstoupení Páně a napomínali je, aby věřilivSyna Božího, chtějí-li
dojíti věčného života. A jako se vedlo Kristu Pánu, tak se hned
vedlo také svatým apoštolům a ostatním hlasatelům zjeveného
náboženství Syna Božího; vždyť, od nesčetných nepřátel a pro
tivníků byli pronásledováni, mučeni a někteří do konce také
usmrcení. A ejhle, náboženství křesťanské přes všechny útoky
a nepřátelství zůstalo bez pohromy hned od svého počátku až na
doby přítomné, co zatím jiná náboženství, která nejsou původu
božského, za své vzala.

Hned první den po seslání Ducha Svatého kázani svatých
apoštolů nemi—nulose účinkem; nebot“ veliké množství lidu přijalo
učení Kristovo “zasvé a tak již tenkráte počalo ono nepatrné zrno
horčičné v Církvi svaté růsti a malý jen kousek kvasu rozšiřoval
se po _celém světě. Apoštolové věrni jsouce slovům svého Mistra,
rozdělivše se, vydali se do všech končin hlásat ježíše ukřižovaného
a počínání jejich bylo korunováno výborným výsledkem a tak se
stalo, že učení ježíšovo pevně jsouc zasazeno, rozšiřovalo se do
celého světa a kříž Kristův za nedlouho vztyčen byl v samém
domě císaře Rímského a Církev svatá 'v onom městě, kde nejvíce
modlám se sloužilo, tedy na troskách zničeného pohanství, sobě
sídlo vyvolila.

A když tedy, drazí posluchači, uvažujeme, kdo byl zakla—
datelem našeho náboženství a koho počítalo mezi prvními hla
sateli, když uvažujeme, že ono náboženství opanovalo světové
město, Rím, v němž kvetla největší vzdělanost a v němž
pěstila se nejkrásnější umění, když dále o tom přemýšlíme,
že ono náboženství, které, ač veškerým nezřízeným žádostem
a chtíčům tělesným u člověka stálý boj vypovědělo, přece
ode všech s radostí přijato bylo a konečně pomyslíme-li, že to
naše náboženství přes všechny ukrutností akrvavá pronásledování
neporušené se udrželo, ano krví svých prvních mučenníků zúrod
něno bylo, aby do všech známých dílů světa se dostalo, anijinak
souditi nemůžeme, než že jest původu božského, a tudíž že jest
náboženstvím pravým, náboženstvím svatým.

Nuže, milení přátelé, na základě toho směle řícimůžeme že
Kristus Pán Svým podobenstvím o zrnu horčičném a o kvasu na
značiti chtěl, že učení jeho v Církvi katolické po všechny časy
rozšiřováno bude a tím spolu ukázal najeho božský původ Protož
nepochybujme ani na okamžik o pravosti svatého náboženství
křesťanského, ale raději dle něho se řiďme, vědoucc, že naše ná
boženství jest náboženstvím svatým, náboženstvím božským, které
nám Sám Syn Boží s nebes přinesl a budme o tom úplně pře
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svědčeni, že v takovém náboženství blaženě a spokojeně žíti mů
žeme a že i po skončené pouti“ pozemské v takovém náboženství
očekává nás blažená smrt.

2. Nejmilejší, majíce před sebou hojnost těch nejjasnějších
a nejpádnějších důkazů o božském původu našeho náboženství,
ani v tom nejmenším nemusíme se strachovati, že bychom nedošli
věčného spasení. Každému člověku, buď si onjakýkoliv, nechce-li
drze popírati zpráv dějepisných a svému vlastnímu rozumu násilí
činiti, uznati jest, _ženaše náboženství jest právě oním nábožen—
stvím, které Sám Syn Boží založil a je za nevyhnutelně potřebné
ku spasení věčnému prohlásil. A proto když podle pravidel svého
svatého náboženství žijeme a když v něm Bohu horlivě slou
žíme, jisti býti můžeme, že jsme svým povinnostem náboženským
zadost učinili, že v ctnostech prospíváme a tou cestou kráčíme,
po které lidem Bůh kráčeti velí.

Bůh ve Své neskončené moudrosti a lásce k nám má na
mysli jenom dobro naše, naše věčné spasení a tudíž předkládá
nám jenom ty nejlepší rady a prostředky a těch nalézti možno
jenom v Církvi svaté, která jest jedině pravou zachovavatelkou
křesťanského náboženství. Žádná věc na světě zajisté nemůže nám
dodávati větší útěchy, jako právě ta jistota, že ze zvláštní milosti
Boží žijeme v takovém náboženství, které Sám Syn Boží ustanovil
a které oplývá všemi dary a milostmi, které člověka šťastným
činí. Aniž dejme se lekati tou myšlénkou, že naše náboženství
denně vždy nových a nových nabývá nepřátel, kteří proti němu
povstávají a o záhubu jeho usilují bud' tím, že z něho smích si
tropiti chtějí nebo jiným způsobem nevážnost k Církvi a k sva
tému náboženství na jevo dávají. Toho všeho, drazí křesťané, ne
lekejte se a vězte, že Církev svatá i svaté náboženství za každé
doby měly hojnost odpůrců, kteří však nikdy ničeho nepořídili;
ano, dříve ku své vlastní hanbě a ku svému hněvu doznati mu
sili, že náboženství křesťanské jest původu božského a že každá
vzpoura proti němu marnou jest, poněvadž ono vystavěno jest
na skále. proti níž ani brány pekelné postavjti se nemohou, aby
ji zničily; neboť náboženství křesťanské dle slov Spasitelových
nikdy nepomine. '

Když tedy za dob přítomných vidíme, že se všech stran
nepřátelé naši útočí na lodičku Kristovu a když zdá se nám, že
Církev svatá neodolá nepřátelským nájezdům, vzpomeňme sina
]ežíše Krista, jenž Církvi Své a Svému dědictví zaručil pomoc na
všechny časy až do skonání světa. Z té příčiny tím více važme
si toho náboženství, do něhož před mnohými jinými povoláni jsme
a v němž pod ochranou samých nebes žijeme. My ničeho báti se
nemusíme, když chodíme po cestách Páně, ano doufati můžeme,
že v něm také šťastně skonáme, a toho právě sobě nejvíce přáti
musíme; neboť smrt jest rozhodující okamžik v životě každého
člověka. Umírá-li člověk šťastně, jest šťastným po celou věčnost
a proto na tom nejvíce záleží, abychom v životě svém učením
nebeského Dárce se řídili, zachovávajíce pravidla Syna Božího.
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Drazí 'posluchači, my žijeme v takovém náboženství, které
Sám Syn Boží prohlásil za nejjistější cestu k věčné blaženosti.
A kráčíme-li tedy v přikázaních Božích a bez přestání po cestě
spravedlností putujeme-li, buďme přesvědčeni, že jsme si vyvolili
nejlepší cestu do života věčného a pak jednou umírajíce plni dů
věry můžeme se svatým Pavlem zvolati: »Dobrý bojjsem bojoval,
běh jsem dokonal, víru jsem zachoval. “Naposledy složena jest mi
koruna spravedlnosti, kterouž mi dá v onen den Pán, ten spra—
vedlivý soudce, a ne toliko mně, ale i všem těm, kteříž miIUjí
příští jehoz

Každý věrný následovník Syna Božího a hodný syn Církve
svaté může v posledních okamžicích života svého volati: Bože
můj, já jsem v tom světle, kterým jsi mne osvítil, vždy kráčel
a věren jsem zůstal povolání svému; já jsem svědomitě zacho
vával ono náboženství, které jsi Sám s nebe přinesl & do něhož
Svou milostí Jsi mne uvedl a v tomto svatém náboženství pracoval
jsem až do posledního vzdechnutí svého. Protož, přelaskavý Spa
siteli můj, smiluj se nade mnou a dopřej mně, abych po šťastném
vykročení z tohoto světa na věčnosti od tebe odměněn byl.
O šťastný, ó přeblažený křesťan, který takto umírá!

Nuže tedy, mojí drazí, za svou povinnost to uznávám, abych
vám na srdce vložil slova: Buďte horlivými křesťany; važte si
sv. náboženství, které vám sama nebesa uštědřila. A potom vás
ujistiti mohu, že se za šťastné pokládati můžeme, spokojeně živi
jsouce ve stínu košatého stromu, jenž podivuhodné vyrostl 2 ne
patrného zrna horčičného. Ano, my všichni, kteří trávíme dny
života svého ve svatém, božském a samospasitelném učení Kri
stově, za šťastné se pokládejme; neboť v takovém náboženství
zemříti můžeme jako věrní služebníci Boží. Amen.

P. Bernard Brand, O; S. A.

Neděle XXV. & poslední po Sv. l.)uchu.

D'en soudný hrozný bude pro hříšníka, toužebný však
pro člověka spravedlivého.

>Ncbe i země pominou, ale slova má
nepominou.: Mat. 24, 35.

V Písmě. svatém Starého Zákona čteme následující příběh:
Hospodin ukázal se proroku ]eremiáši a přikázal mu, by si nechal
zhotoviti krásný kmentový plášť a oblékl se do něho. Stalo se.
Muž Boží podobal se knížeti. Než tu opět stalo se kněmu slovo
s nebes: jdi k řece Eufratu a zakopej na břehu plášť svůj kmen
tový! Uposlechl prorok. ——Uplynul zase nějaký čas, a _Buh jal
se opět volati ]eremiáše: Odebeř se k Eufratu a _vykopej, co jsi
tamo ukryl! Pln jsa obdivu činí prorok po vůli Boží — a co
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vidí? Plášť drahocenný zpráchnivěl, tatam veškerá krása! Při tom
ozval se hlas s hůry: Tak pomine také pýcha Jerusaléma! Dle
Jer. 13, 1—9.

Hle, milí křesťané, v tomto příběhu jest znázorněna moudrost
světa: Marnost nad marnost v životě tomto! Pravda toliko, co
řekl Kristus Pán: »Nebe i_země pominou, ale slova má nepo
minou!x Krása i sláva, bohatství i pýcha života — to vše jen
pouhý dým, který zajde — jen duše člověka jest nesmrtelná!
O ni tudíž máme nejvíce pečovati, jí máme jako drahocenný
poklad ostříhati před vpády nepřítele -— před útoky ďábla. Tak
učil Kristus Pán, náš Bůh — učení Jeho jest svaté, nesmazatelné —
slova Jeho nikdy nepominou. — Co prorokoval kdy veliký Učitel,
vyplnilo se vždy do posledního písmene. Tudíž i poslední den
hrůzy, o němž mluví dnešní svaté evangelium, není snad jen pouhý
výmysl, pouhá báchorka lidská — ale skutečnost, která nastane! _
»A potom" bude soudlc Ach hrůzo! Jaký bude tento soud? Ne
lekej se, milý příteli, budeš-li živ dle zákona Božího, pak zajisté
soud poslední bude milostivý. Nebot' ' den soudný bude
hrozný jen pro hříšníka, toužebný však pro člověka
spravedlivého.

Pojednání. '

1. Den soudný hrozný bude pro hříšníka.
Když David odevzdal žezlo královské synu svému Salomou

novi, zaradoval se veškeren národ. Zpěvy, hudba, tance národní
se střídaly, a lid se těšil, až moudrý král počne vládnouti.

Než mezi davem bledly líce některých bohatýrů. Proč? Hle,
oni nedávno provolávali slávu muži, jenž byl odpůrcem nového
panovníka, chtěli míti jiného krále nežli proslulého Salomouna!
A nyní se třesou, omdlévají strachem. Tam radostný jásot, ve
selé tváře, jim však čelo hoří rozčilenim, vlasy vstávají, a rtové
bezděky vzdychají: Ach, co z nás bude, jaká nás čeká pomsta!
— Tato událost ze života vyvoleného národa má tolik podobnosti
se soudem posledním. Dovršena bude sláva jednorozeného Syna
Božího. Nebo aj Otec nebeský posadil Ho na soudnou stolici, by
vynesl rozsudek nad živými i mrtvými. Nebe uchystáno, serafové
ladí nebeské struny — a tváře vyvolených jak září, jak se usmí
vají! Co však to? Tarn na straně levě jaký zástup hrozně zbě
dovaný.> Oko ustrnulé, tvář děsná! Kdo jsou lidé tito? — Jsou
to nešťastníci, kteří ve slepé vášni opřeli se Bohu svému, neuznali
za krále jednorozeného Syna Božího, rouhali se Jemu, hromadili
hřích na hřích — kteří raději holdovali knížeti pekelnému, raději
jemu stavěli brány vítězné, raději jemu se propůjčovali za nástroj!
A nyní jaká hrůza! Jehož jméno bylo jim potupou, jest nyní
Pánem nad jejich budoucností! Ach, již zaznívá Jeho hlas: »Ode—
jděte, zlořečení, do ohně věčnéholc A na ta slova dere se z úst
srdcelomný výkřik. Propast se zavřela, tma věčná nastala, na věky
budou bez Boha, bez upokojení, bez naděje!
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Kde síla jejich? Kde bohatství, kde sláva? Ach, co vše za—
niklo, pokazil vše mol & rez. Kdo nosil purpur a šarlat, trpí vedle
žebráka. Kdo poroučel, na svém jméně si zakládal — vedle žháře
a bídnika! Té společnosti! Kdo by neplakal, nehrozil se? Aproto
opakuji, že den soudný hrozný jest pro hříšníka! — Starý básnik
římský volá vjednom verši tato slova: Cokoliv činíš, čiň opatrně
a pamatuj na konec! Ano, člověče, když zlá tě napadá my
šlénka, když slovo hříšné dere se ti z úst, když ochoten jsi již
k činu zrádnému, pamatuj — ach pamatuj na konec! »Uloženo
jest lidem jednou umříti, a potom bude soudlv Tak praví Písmo
svaté, slova jeho jsou pravá a nesmazatelná. »Nebe i země po
minou, ale slova má nepominoulc To doklad učení Pána Ježíše,
to poslední jeho pečeť. — Smáli se božskému mistru fariseové,
skřípali nad ním zuby zákonn—íci,nikdoz nich nechtěl Mu věřiti —
a přece pravda Jeho hlásaná trvá na věky. Zbořen byl 'Jerusalém,
pyšné židovstvo bylo rozptýleno do všech konců světa — vzaly
za své modly pohanské, národové zanikli, a na jejich troskách
neustále se tvořily nové společnosti -——slovo však Páně zůstalo
nezměněno — a nikdy nenabude svého konce! Hřlch bude po
trestán!

Již také světští mudrcové hlásají poznenáhlé porušování těles
nebeských, hádajíce z tohoto úkazu, že jednou nadejde konec
všehomíra. Slunce se zatmí, měsíc nedá světla svého, hvězdy vy—
šinou se ze svých kolejí — bude veliká, nekonečná spousta, jaké
nikdy nevidělo oko lidské.

Jest také jisto, že, kdyby některé těleso nebeské jen dosti
málo změnilo svůj vyměřený směr, nastaly by mocné převraty.
A což, když prst Boží Sám dotkne se světa, který Jeho vůlí byl
zbudován? Bůh jest všemohoucí, může učiniti, cokoli chce. A také
učiní, že rozkotán bude svět! Předpověděl to Pán Ježíš — a
slova Jeho nikdy nepominou. Tehdy bude posledni soud, soud
spravedlivý, spolu však zdrcující pro hříšníka!

Představme si, že by nějaký pán znal naše myšlénky do—
podrobna, znal by také naše veškeré řečia skutky. A nyní v davu
lidstva, mezi našimi přátely, známými, v přítomnosti našich dítek,
podřízených služebníků a jiných lidí, u nichž si na své pověsti
tolik zakládáme — by ten pán ukázal na někoho z nás prstem
a veřejně řekl: IIle tento člověk jest veliký nešlechetník, který
nepěkné činy vykonal v tajnosti, ošklivé míval myšlénky, a celý
jeho život není nic jiného nežli moře hříchů dábelských! —
Rekni, jak by ti bylo, křestane, při tom, kdyby pak veřejně počal
vypravovati o celém hříšném životě tvém? — A hle, tam při po
sledním soudu budeš také takto postaven na pranýř. Celý svět
bude státi u nohou Páně, budou tam lidé, kteří tě měli za vzor,
za svatého, spravedlivého. Tu jako bys stál na povýšeném místě,
oči všech na „tebe byly upřeny, a před obličejem diváků objevily
se veškeré, i nejtajnější tvoje nepravosti! Ach, jaký hrozný oka
mžik! Zdá se, jakoby oči veškerého světa volaly: Aj, my jsme
se tedy mýlily ve svém úsudku? Takovým jsi byl? A tak jsi se
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přetvářel? — Zda může býti, milí přátelé, děsnějšího pomý
šlení. >

O že tudíž, člověče, nepamatuješ na tyto okamžiky poslední!
0 že ještě bloudíš ve tmě nešťastné! Či snad tebe kojí myšlenka:
Vždyť ještě neumru, ještě jsem mlád, dosti času ,na pokání, až
budu před hrobemlř Podvodná to myšlénkai Odvrz ji! Kdo ti
zaručil, že se dočkáš stáří? Každá minuta může býti tvoje po
slední! Přijde převrat, neočekávané neštěstí, a smrt se dostaví,
aniž bys ji očekával! A proto probůh nezapomeň na poslední
soud, nezapomeň na ubohou duši svou! Každého dne na večer
zpytuj svoje svědomí, a je-li na něm nějaká vina, shladji upřímnou
lítostí! jdi také co nejdříve k sv. zpovědi, a Bůh odpustí tobě,
že jsi Jej tak často urážel. Neboť jest zajisté i při své přísnosti
Otcem nejvýš milosrdným. ——Jak upokojiš tímto činem své svě
domí, které pak nemusí se nikterak báti soudu posledního! Soud
zajisté ten jest toliko hrozný pro hříšníka, ale toužebný plo člo
věka spravedlivého.

2. Den soudný toužebný bude pro člověka spra—
vedlivého. _

Budoucí úterý bude Církev sv připomínati sobě památku
sv. Cecilie, mučennice Páně. V útlém mládí stala se křestankou
a spolu zaslíbila panenství svoje nebeskému ženichu, Pánu ležíši.
Když pak po vůli svého otce měla vstoupiti v manželský svazek
5 pohanským jinochem Valerianem, opatroval ji nebeský ženich
tak, že Valerian nejen slibu sv. Cecilie neporušil, ale také sám se
stal přítelem Božím a věrným bojovníkem za sv. kříž. — Než
mocnosti pekelné nepřestaly ani nyní útočiti na čistý život svě
tice. Byla předvedena před pohanský soud, aby obětovala modlám.
Soudce jí hrozil, že bude připravena o bohatství, uvržena v chu
dobu, jméno její že bude zneuctěno a na pranýř postaveno. Ano
přinesena byla také mučidla, aby jejich hrůzou byla pohnuta k od—
padlíctví. Konečně jí hrozeno smrtí. Než vše to byl jen pouhý
dým. Co s bohatstvím, co s velikým jménem, co s životem?
Zlato kazí mol, jméno ničí lidé, život pozemský beztoho jednou
vezme za své, aby ustoupil životu novému za hrobem. A život
za hrobem jak jest krásný, blažený pro toho, kdo byl živ dle zá
kona Krista Pána! , jak těšila se sv. Cecilie na slova soudce
věčného: »Pojd'te, požehnaní Otce mého, vládněte královstvím,
které vám jest připraveno od ustanovení světa!:

' A jako tato svatá mučennice, tak těší se každý věrný syn
Otce nebeského na poslední soud. Ach, jaká bude slast, až se
otevře nebe, a vyvolení uvidí tvář svého Boha a v něm dojdou
upokojení! Nebot' není spokojenosti zde pod nebem, jedině ten
bude upokojen, kdo spočine v náruči ukřižovaného ježíše — Na
světě podroben jest člověk moci a násilí. A jak člověk zlý dovede
nadužívati zbraní ohavných proti svému soudruhu! Tupí a svírá,
sužuje a týrá svého bližního, ba často snižuje ho až pod němbu
tvář. Co zkusili svatí mučenníci od mocných vladařů! A z toho
všeho vysvobodil je Pán, když duši jejich přijal do Svého stanu.
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Umírali s úsměvem na tváři, poněvadž sice tyran mocí svou pod
manil si jejich tělo, ale duše zůstala čistou, neporušenou nevěstou
Boží. — Na světě nepřítelem člověka bývá zlý jazyk. Ach, jak
mnohý předčasně byl pokryt vráskami, jak předčasně padl sníh
na jeho vlasy, ano pojala ho předčasná nemoc a smrt. A to vše
způsobil zlý j'azyk! Pomluva podezíravost neodůvodněná vyko
nala své ohavné dílo, přinesla snad i hrob. Než, nikterak nemohla
uškoditi duši nevinné. Za hrobem konec nepřátelství, tam Bůh
při soudu dokáže nevinu, tam bílé roucho leskne se kolem lící
upřímného sluhy Božího.

Ano, zde na světě tak často s námi divné se hraje divadlo.
jsme jako nerozumné děti, pachtíme se po cti a po bohatství.
A co jest to vše, když duše rozháraná, když nepatří nebeskému
Pánul A proto vezmi si, světe, veškeren lesk zlata, vezmi si třeba
i slávu _ jen ponechej mi mého ježíše! A co mistr náš zkusil
na dráze života, jaké trpěl pro nás rány bolestné! Lásku přinesl,
a kříž Ho přivítal. On však trpěl jako beránek. Ptáci měli hnízda
svá, On neměl, kam by hlavu složil, byl chud, že až v betlémské
jeskyni musil hledati svoji kolébku. Každý člověk brání se proti
útokům světa, On však dovolil, aby naň plvali, jej bili, vzal na
Sebe těžký kříž a dokonal smrti nejpotupnčjší A hle, proto právě
také slavně z mrtvých vstal v těle oslaveném, proto právě také
přepodivnč na nebesa vstoupil. '

Co jsou bědy tvé naproti bědám Spasitele? Pouhý jenom
stín! Proč bys tudíž nad nimi zouí'al, když tak krásný dal ti Pán
]ežíš příklad trpělivostil.> Nářkem ničeho nezmůžeš. Tiše odevzdej
se do vůle Boží! jednou přijde čas, že za vše budeš odměněn.
»Blahoslavení jsou. kteří trpí pro spravedlnost, nebot“ jejich jest
království nebeskéh Amen. BohumírTomíček,kaplan v Roztokách. 

Hegela——

Řeči příležitostné.

Klid nedelní.*)
Posluchači moji! V Písmě sv. a to v I. knize Mojžíšově

v 2. kap. v. 1. a 2. psáno jest: »Tedy dokonána jsou nebesa
a země, ivšecka okrasa jejich. A dokonal Bůh dne sedmého
dílo své, kteréž byl učinil: a odpočinul dne sedmého ode všeho
díla, kteréž byl dělal.<

'Le slov těch vysvítá, že Bůh stvořiv svět, dne sedmého
odpočinul. Bůh, všemohoucí Pán nebes a země neodpočíval za
příčinou zemdlení a unavení, jako lidé po mnohé a těžké práci odpo
čívati nuceni bývají, ale Bůh odpočinul proto, aby dal příklad lidem,
že nemají vždy a výhradně mysliti jen na hmotný výdělek a zisk.

*) Dle Montefeltra.
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Než bohužel člověk vyhledává často klid a odpočinek ten
kráte, když odpočívati nemá a neužívá ho, když „mudovolen jest.

Bůh vyhradil ku Své službě jedinký den v témdni. Tomuto
právu Božímu odporují ti, kdož toho dne užívají k účelům po—
zemským, ku hmotné práci a kdož ten den tráví v rozkošných
radovánkách a nepravostech, zkrátka ti, kdo hledí použiti dne
nedělního ku všemu, jenom ne ku cti a chvále Boží. Sotva který
jiný den v témdni bývá tak znesvěcen, tak zneužíván, jako den
nedělní. Smutný to zjev za dnův našich a proto slušno zajisté
a spravedlivo jest, abych promluvil o klidu nedělním; nebot svěcení
neděle: \

I. nařízeno jest od Boha a od Církve Jeho;
II.svěceníneděle vyžaduje blahobyt jednotlivcův,
Ill. blaho rodiny a
IV.blaho veškerenstva.

Předmět dnešní přednášky pro velikou důležitost svou vy
žaduje laskavé pozornosti vaší ve stupni tom největším.

I.

Milí př.! Co jest neděle? Na otázku tu odpovídá nejlépe jméno
latinské »Dominica<<,totiž že jest to den Páně. jest ovšem pravda,
že všecky dny patří Pánu Bohu, poněvadž povstaly z vůle Boží.
Ve Své neskončcné dobrotívosti a Svém milosrdenství dává Pán
až posud ze sedmi dnů. vždy šest k volnému užívání lidem. Písmo
sv. praví, že »dokonal dne sedmého dílo své a odpočinul dne
sedmého ode všeho díla, kteréž byl dělali požehnal dní sedmému
& posvětil ho.c Od té doby střídají se dnové v témž pořadí
a střídati se budou až do skonání (světa) časů. Lidé tudíž užívají
dne odpočinku nejenom k tomu, aby si nashromáždili nové, svěží
síly ku práci další, ale užívají dne odpočinku zejména k tomu,
aby posvětili a zasvětili den tento.

Známo vám. že jest to třetí z oněch desíti přikázaní, které
Pán Sám na hoře Sinai udělil. .

>Pomní. řekl, abys den sobotní světil. Sest dní budeš praco
vati a dělati všecka díla svá. Sedmého pak dne sobota Hospodina
Boha tvého jest. Nebudeš dělati žádnému díla v něm, ty i syn
tvůj, i děvka tvá, hovado tvé, i příchozí, kterýž jest ve branách
tvých.:

»Nebo v šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, i moře,
i všecko, což v nich jest, a odpočinul v den sedmý: protož po
žehnal Hospodin dne sobotního, a posvětil ho.-< 2. kniha Mojží
šova,_kap. 20., 10., 11. 

Když Kristus Pán na zemi působil, udělil Církvi Své tu moc,
aby den klidu a odpočinku z posledního dne v témdni přeložila
na den první. Tot“ původ nedělního klidu.

Přechod slavnostního rázu ze soboty na den nedělní ozna
čoval přechod ze Zákona Starého ku Zákonu Novému. Mimo to
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má nám neděle také připomínati veliká díla stvoření, vykoupení
a posvěcení našeho.

Neděle jest prvním dnem téhodne a jako takový pamatuje
nás na první den stvoření. V neděli vstal Pán ]ežíš z hrobu
a Svým z mrtvých vstáním dokonal dílo vykoupení našeho.
V neděli sestoupil Duch Sv. na apoštoly, je posvětil a v nich
veškero člověčenstvo. V neděli opanoval Kristus zemi, aby zde
panoval nad myslemi a nad srdcem lidským. Pozorujme a vizme,
jak si lidé všímají dne toho nyní a jak jej zachovávají! jaký
ohled mají, jak si váží neděle! Tak s bolestí zvolati musím, jakož
již jsem učinil na počátku kázaní tohoto. Slyšíme a vidíme, jak
v ustanovené dny sváteční se pracuje usilovně zrovna jako ve
všední dny, lidé pracují a lomozí v dílnách, v pracovnách,
na staveništi, v místech zábavy. Lidé nedbaji tu ani zákona
Božího, ani zákona státního, a tím méně všímají sobě zákazu
státního, poněvadž vědí, že přestupků těch stát bud' jenom málo
anebo vůbec ani zcela netrestá. — A byť by sei ve svátky
ustanovené vždy nepracovalo, neužívá se jich často ku cti Boží
a dle předpisů Církve sv., ale vynakládá. se jich pouze ku zá
bavám, ku rozkoším, ku výtržnostem, někdy i ku hříšným výstřed—
nostem. l o tom jsem se již zmínil.

Což nevyžaduje toho již náš rozum_ a naše srdce, jakož
ispravedln—ost a vděčnost, abychom alespoň malou část týdně
výhradně věnovali službě Boží, modlitbě a zvláštním pobožnostemř
Již lidem, kteří nám dobré učinili a nějaké dobrodiní nám pro—
kázali, povinni jsme vděčností a šetrným jednáním. Cím více
povinoyáni jsme díky Bohu, od něhož vlastně vše dobré přichází!

Každý majetek jest posvátným. Zásada tato platí v celém
světě vzdělaném, zásada ta jest podmínkou společenského (sociál
ního) pořádku. Zásada ta zvláště s ohledem na Boha musí míti
plnou platnost.

Avšak znesvěcování dnův ke službě Boží ustanovených jest
útokem na majetek Boží, neboť dny tyto patří výhradně Bohu.
Zanedbávání klidu a odpočinku nedělního jest tedy hříchem proti
matetku Božímu, poněvadž sám člověk jest stvořením, tudíž i ma
jetkem Božím, a jak duše tak i tělo časem potřebují odpočinku
a bez odpočinutí trpí tělo i duše.

Potřebu odpočinku toho necítí ovšem lidé, kteří téměř celý
týden odpočívají a jiné za sebe pracovati nechávají. Necítí-li lidé
tito potřebu odpočinku, měli by alespoň míti uznání anebo, když
ani tak daleko nepostoupilo vzdělání jejich, nechat se táží děl
níkův a lékařův, a ti jim potvrdí tu pravdu, že odpočinku nevy
hnutelně potřebí jest. —

Není to ani jinak možno, než že tělesné síly člověka, jež
ustavičně jako tetiva napjaty jsou, brzy seslábnou, ochromí se
a uspí, když ani odpočinouti si nemohou. ——Avšak i duše lidská
potřebuje odpočinku svátečního a to z dvojího ohledu: totiž, aby
síly duševní rychle vyčerpány nebyly, potom, aby měla dUŠe
častěji čas a příležitost z. pozemského zaměstnání svého k Bohu
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se obrátiti. Nepozdvihuje-li se duše k Bohu, stane se brzy otro
kyní zlých náklonností a náruživostí, smutnou obětí hmotařství
(materjalismu) a náboženské nevěry.

Castější připomínání svatého náboženství, častější poslouchání
slova Božího, častější přijímání svatých svátostí, svaté zpovědi
a nejsvětější Svátosti oltářní, vroucí modlitba, dočasné, po
chvilné rozjímání pravd věčných, zvlášť mysl duševně naladěná,
dále čtení dobrých, vzdělavatelných, poučných knih, náboženských“
průpovídek, konečně pochvilné skutky pokání ——všecky tyto věci
jsou duši nevyhnutelně potřebny, tak jako tělu pokrm a nápoj.
Uprostřed zaměstnání pozemského, u víru světských roztržitostí
a radovánek, v zuření vášní, v návalu pokušení málo kdo myslí
na to, co duši potřebí jest, a z druhé strany nesnadno jestvpráci
udíleti duši pokrmy duševní. jeden den odpočinku v témdni jest
tedy skutečně jak duši tak i tělu nutným, a jelikož celý člověk
i tělem i duší svou jest majetkem Božím, neboť Bůh obé stvořil
pro sebe, jest tedy rušení klidu nedělního prací útokem na ma—
jetek Boží, jakž jsem řekl již dříve.

Il.

Moji drazí! Bylo by to smutným zjevem, kdybyste pro sta
rosti, pro péči o časný blahobyt zapomínali na blaho věčné,
kdybyste se jen o ten časný, ne ale o věčný blahobyt starati
chtěli. Pamatujte n“a onu známou průpověď: jedno činiti a dru
hého neopomíjeti. lověk může ukájeti dovoleným způsobem
hmotné potřeby své, při tom ale zapomínati nemá na blaho duše
své. Zivot náš pozemský podobá se často putování na poušti.
Táži se: Není na poušti vítána ona zelená oasa, t.j. každé místo,
kde se nalézá pitná voda,> Nemáme i my vše činiti, co prospívá
ku časnémui věčnému blahu našemu?

Následovně i předepsaný odpočinek a klid nedělní svědomitě
zachovávati, nařízené svátky nedovolenou prací nezneuctívati?

I ten nejotužilejší vojín spěchá rychle na obvaziště, jakmile
v bitvě poraněn byl. A my neměli bychom spěchati ztoho hluku
a víru světského, kde duše naše tak často raněna bývá, neměli
bychom chvátati tam, kde uzdravení její nalézti doufáme, neměli
bychom jíti do kostela, kdež se obětuje mše sv., kdež se hlásá
slovo Boží, kdež se rozdává svátost pokání a nejsvětější Svátost
oltářní, kdež se uděluje požehnání a kdež se vykonávají mnohé
pobožnosti? My bychom se měli o svátcích ustanovených kostelů
vzdalovati a o svátcích těch jako jindy za dnů obyčejných, všed
ních namáhavé práce konati, bez potřeby, bez dovolení jen samo
chtě a pouze pro větší výdělek a zisk, tedy jenom z mrzké,
ohavné a hanebné zištnosti?

Neděle a zvláště církevní svátek jest křesťanům dnem vzkří
šení. Ty četné úkony bohoslužebné, jež se konají na tyto dny
v kostelích, to veliké množství nábožných, ty zástupy, které se tam
hrnou, ty četné modlitby, jež se knebesům vysílají, to slavnostní
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sezvánění zvonů, jež s věží kostelních zaznívá, ta hudba důstojná,
která ve svatyních ku cti Boží se ozývá, ta nádhera církevních
rouch, větší a pečlivější ozdoba oltářů, vůně kadidla ——vše to
přispívá k tomu, aby duše lidská alespoň na krátký čas k Bohu
se pozdvihla, světských pocitů, myšlének a tužeb se zprostila,
na Boha a na věčnost si vzpomněla a nových, svěžích sil v boji
proti nepřátelům svým nabyla.

Ano, také každodenní naše práce se ulehčí, pozdvihneme-li
mysl svou v den odpočinku k nebi a v2pomeneme-li sobě, že tam
čeká nás větší odměna, která na věčnosti tím větší bude, čím obtíž
nější byl náš boj zde na zemi.

III.

Uvažujme neděli a klid nedělní 5 jiné stránky, totiž se stano
viska rodiny. .

»Rodina-r — jak sladké to, srdci milé a drahé slovo!
Otec, matka, bratří, sestry, v důvěrném, pokojném, láskyplném,
svorném životě, v nezištném, účastenství plném, společném půso
bení, netvoří tu krásnou společnost? Není život rodinný pra
menem mnohých, velikých a čistých radostí ? Není to místo, kde
rodina bydlí, vznešenou svatyní? Svatyni tu nalezneme ale v pravdě
a ve skutečnosti jenom v rodinách takových, které svěcení neděl
a svátků nezanedbávají, neb podmínky šťastného života rodinného
jen tam najdeme, kde „sídlí smýšlení v pravdě křesťanské, kde se
svědomitě zachovávají předpisy sv. náboženství — a kde právě
proto ustanovené svátky se světí a kde v těchto dnech se netrpí
ani namáhavá práce řemeslnická ani život nekřesťanský, vůbec
žádné znesvěcování dnů těchto posvátných.

Vy otcové rodin! Nechcete li ve svátky zasvěcené do ko—
stelů více přicházeti, zavítati do těch chrámů, kde se Vám dostalo
práva a hodnosti otcovské, a kde se hlásá slovo Boží, jež posvě
cuje moc vaši otcovskou, chcete-li tedy bez vážnosti božské vlád
nouti ve svých rodinách, pak běda vám! Vy brzy ucítíte smutné
toho následky, nedostatek na své vážnosti, lásce, vděčnosti, po
slušnosti a svornosti, naproti tomu v úděl se vám dostane po
hrdání, zlehčení, nevděk, vzdorovitost vlastních dítek vašich, ne—
dostane se vám Božího požehnání, hádky, sváry, neštěstí a nezdar
brzy v té brzy v jiné podobě trestati vás budou. Zkrátka budete
vládci“ bez trůnu s žezlem rozbitým!

Vy hospodyně! Myslíte, že se vám snad povede lépe než
vašim manželům, kteří klid nedělní a sváteční zanedbávají, bude
te-li i vy přestupovati svěcení dnůy nedělních a svátečních, ne
budete-li zachovávati klid nedělní? O nikoliv!

Zkusíte tytéž následky a mimo to ztratíte milost Boží ku
trpělivému snášení svých těžkých břemen, ku plnění svých veli
kých povinností, pozbudete vážnosti a lásky ve svém kruhu ro—
dinném i mimo něj a pak stanete se snad kořistí nepravostí,
potupy a hanby. Přeháním snad? Líčím snad křiklavými barvami?
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Bohužel nikoliv! Každodenní zkušenost dokazuje zejména ve
větších městech tuto smutnou, ale úplnou pravdu slov mých.

Co mám říci o dětech, jimž svěcení neděl a dní svátečních
úplně neznámy jsou ?Co mluviti mám o dětech, jež vy rodičové
nevodíte ani na mši sv.,ani ku sv. svátostem, ani ku slovu Božímu,
ani ku rozmanitým pobožnostem veřejným a společným? Odpověď
na tuto otázku obsažena již jest v tom, co jsem řekl o otcích.
Nevděk, neposlušnost, vzdorovitost to vše jsou ovoce, jež rostou
a uzrávají rodičům na jedovatém stromu znesvěcování neděle, jež
uzrává oněm rodičům, již dovolují též dětem svým účastenství na
znesvěcování neděl aneb alespoň těmto špatný příklad dávají.

»Zase jenom všecko v černých barvách. — Opět jenom pře
háněníh slyším šeptati. Dej Bůh, abych se jenom mýlil. Což
není obava má vskutku přirozenou? jak mohou rodičové očeká—
vati od svých dětí plnění povinností k rodičům, když rodičové
sami neplní povinnosti své k Bohu a k jeho Církvi?

Chlapeček jakýs chtěl jíti na mši v zasvěcený den. Otec
pojmenoval účastenství při mši svaté zpozdilostí a vyjádřil
se, že mše sv. jest jenom pro matku a pro sestry, on jakožto
chlapec že by měl raději pracovali. Na to otázal se chlapec
svého otce vhodn'ě, je-li také plnění čtvrtého přikázání Božího
pouhou zpozdilostí? Otec pochopil ihned posměch, jakož i Správ
nost otázky synovy, a od té doby nejenom že syna svého od
návštěvy kostelní nezdržoval, ale i sám každou neděli s ním na
mši sv. chodil.

Tak i vy, otcové a matky, choďte alespoň na všecky zasvě
cené svátky se svými dětmi na mši sv. a na kázaní. Nezbavujte

něžné tyto duše této posily nebeské! Vaše děti a vy sami zaku
síte z toho prospěch veliký a ještě po vaší smrti budou vám dě
kovati dítky vaše, že jste je za svého života přidržovali k přede
psanému svěcení dnův svátečních.

Svěcení dnů svátečních upevňuje jmenovitě svazky rodinné,
poněvadž v takových dnech členové rodiny více pohromadě bý
vají, jejich vespolné obcování užším jest, neb ve všední dny musí
jíti každý za svým zaměstnáním a tu ve všedním dnu příbytek
rodinný podobá se hostinci, ve kterém lidé jen jedí, pijí a spí a
0 ostatní přítomné se málo starají'a tím méně je milují. jak
zcela jinak vypadá to v rodině ve dnech svátečních! Tu cítí se
manžel manželem po boku manželky, v kruhu dítek otcem a
ne jen dělníkem, jakým o všedních dnech skutečně jest. Manžel
tu mluví důvěrně s manželkou a s dítkami o minulosti, 0 při
tomnosti, o budoucnosti, žertuje, hraje si s nimi, sdílí jim zvláštní
důkazy lásky, chodí s nimi na služby Boží, možno—li,jde s nimi
i k dovoleným radovánkám a den končí společnou večeřía mod
litbou. 9

I matka raduje se z toho nedělního, svátečního Společného
pobytus manželem a s dítkami, doprovází je do chrámu Páně,
jde s nimi nazpět domů a dle možnosti své zpříjemňuje den
odpočinku celé rodině.
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Co se pak týká dítek (myslím dítky starší, dítky zdárné),
prodlévají rády jeden den u svého otce, u matičky své, jsouce
před tím po šest dní vzdáleny a odloučeny od milých rodičů
svých.

Tak utěšeně vypadá to v rodině, která zachovává dosud
svědomitě klid nedělní.

IV.

Neděle a ostatní svátky zasvěcené jsou konečné potřebou
veškerenstva, jsou prospěšny celé společnosti lidské. Svěcení dnů
svátečních přispívá a dopomáhá k poslušnosti, k vážnosti (auto
ritě), k lásce, kteréžto ctnosti rozšiřují a přivádí obecné dobro
každé společnosti. Ve společnosti. jejíž členové mezi sebou se
vzájemně nectí a neváží, není žádný pořádek možný. Vzájemná
úcta osob dopomáhá ku stálé úctěa vážnostizákonův a všech'práv.
Ucta vzájemná přispívá ku vzájemné lásce, 'trpělivosti, ochotnosti
a k obětivosti. Kdo však neplní povinnosti své k Bohu a kdo
si nevzpomíná na to, čím Bohu a jeho Cirkvi povinován jest, ani
o těch. dnech, kteréž ke službě Boží zvláště zasvěceny jsou, ale
kdo tyto dny znesvěcuje praci služebnou, takový člověk tím méně
bude dbáti práv spolubližniho svého, takový nebude zajisté míti
žádného ohledu a žádného citu k lidem ostatním a bude zároveň
poškozovati blahobyt veškerenstva. Kdo nezachovává klid nedělní,
ten svádí neposlušnosti svou 1jiné, i jiným dává pohoršení a svádí
bližního svého ku neposlušnosti nejen zákonů božských, ale i ku
neposlušnosti zákonů světských. Bez zachovávání zákonů není
však možný pořádek sociální, neboť tam. kde se zákony neza
chovávají, kde se jim náležité vážnosti nedostává, tam zavládá
brzy bezpráví, násilnictví a bezvládí (anarchie).

již dříve jsem řekl, že ve společnosti lidské vzájemná auto
rita, poslušnost k zákonům a láska vše spravovati a vésti musi,
má-li zde panovati pokoj a pořádek. Zbývá ještě _uváž'iti,jak ve
lice nutnou jest ku blahu celku láska křesťanská a jak tato láska
úzce souvisí s klidem nedělním a .se svěcením svátků. jest tu
snad třeba mnoha slov, abych dokázal nutnost tuto? Což nedo
kazuje nutnost tuto již cit přirozený? jest m'ožný pokoj a mír,
jest možna požehnaná shoda bez lásky vzájemné, bez blahobytu
společného, zvláště za smutných dnův? jest tu snad potřeba
mnoha slov, abych dokázal tuto souvislost vzájemnou? Což není
to právě láska k bližnímu, není to právě ta ctn st, 0 které tak
často a tak důrazně se mluví na kazatelně a ve zgovědnici? Není
to tedy velikou škodou veškerenstva, když se zanedbává návštěva
chrámu Páně, když se znesvěcují neděle a dny sváteční? Není
tudíž divu, že právě takové osoby, které! jsou notorickýr'ni sobcí
a které o lásce k bližnímu, o dobročinnosti a milosrdenství ni
čeho věděti nechtí, právě takové osoby že náležejí mezi ty, kdo
též o svěcení svátků a neděl ničeho věděti se _nezdají. Nikoliv,
není třeba diviti se tomu zrovna tak, jako se nemusíme diviti
tomu, že v těch krajinách, kde není žádného klidu nedělního,
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právě tam celá třída dělnická bouří se a povstává proti neci
telným boháčům, kteří zacházejí s dělníky jako s nějakým stádem
soumarů břemenonosny'ch. Stačí zde jenom malá jiskra a třída
dělnická stropí zde tak hrůzné katastrofy, že jimi celý pořádek
sociální valně aneb i zcela porušen býti může. ]est tedy svatá
pravda, že nedržení klidu nedělního a svátečního, znesvěcování
neděl a svátků i pro veškerenstvo nepříznivé, škodlivé a nebez
pečné následky míti může.

Končím s tím vroucím přáním, s prosbou a s napomenutím
ku všem dodavatelům práce a ku všem zaměstnavatelům, jichž se
to týče, aby svým dělníkům dopřáli nutného nedělního a sváteč
ního klidu a aby s nimi nezacházeli jako se strojem, anebo jako
“s břemenonosným soumarem. Potom vyzývám a napomínám děl
níky a čeládku, aby bez církevního povolení v neděle a v usta—
novené svátky ku namáhavé práci zneužívati se nedávali ani
dobrým slovem ani penězi ani prosbou ani hrozbou.

Svědomitým zachováváním nařízeného klidu nedělního a svá
tečního dosud ještě nezchudl žádný obchodník ani průmyslník,
ale spíše zneuctíváním dne Páně. Pán nenechává žádného rou
hání—bez trestu. Bůh sice dlouho trpělivě shovívá, hledí na pře
stupování zákonů svých, potom ale tím přísněji trestá, čím déle
trvaly přestupky ty.

Pamatujte na to dobře všichni a nezahrávejte si nebezpečně
s Bohem a s jeho svatou Církvi, abyste toho zde na zemi anebo
na věčnosti ovšem později již litovati nemusili, ale zachovávejte
"všichni svědomitě klid nedělní zde na zemi a pak budte ubezpe
ěeni, že se vám dostane po pracích vezdejších tím lepšího & pří
jemnějšího klidu svátečního, klidu věčného tam na nebi. Amen.

lan Gótschner, em. farář v Opočně.

Rádce duchovní.
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XXIV.

Potomci jakubovi, jak jste již slyšely, milé dítky, jmenovali
se Israelité. jak bylo Israelitům v Egyptě z počátku? — Dobře.

A jak jim bylo později, když se rozmnožili? ——Zle.
Proč jim bylo zle? —- Trápili je Egypťané, ukládali jim

těžké práce v cihelnách a na polích a nic jim za ně nedávali.
Kterého muže'poslal Pán Bůh k vysvobození lidu israel-.

ského z Egypta? ——Mojžíše.
A kterak je vysvobodil Mojžíš? -—-Mojžíš šel ke králi egypt

skému & řekl: :Pán Bůh poroučí, bys propustil lid israelský
z Egypta.a Král nechtěl, proto poslal Pán Bůh na krále i na
celou zemi egptskou veliké tresty. „

Který trest byl největší? '— Ze přišla jednou o půl noci
smrt na všecky prvorozené syny egyptské a na syny israelské
nepřišla.

Ano, a potom teprv vyšli lsraelité z Egypta, a kdo byl
jejich vůdcem? — Mojžíš. _

Kam přišli lsraelitě nejprve? — K moři.
A co se stalo? ——Mojžíš udeřil holí do moře, udělala se

cesta mořem, Israelité přešli, ale kral egyptský s vojskem honil
je a utopil se v moři.

Kam přišli Israelité potom? --—-Na poušť._ .
Co jim dal Pán Bůh na poušti na hoře Sinaj? — 10 přikázání.
A nač napsal Pán Bůh ta přikázání? — Na dvě kamenné

desky.
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A co slíbil Pán Bůh lsraelitům, budou—li plniti jeho přiká
zání? »—'Le budou Jeho národem, a On jejich Hospodinem.

Na poušti ustanovil Pán Bůh skrze “Mojžíše které věci? —-
Truhlu, svatostánek, kněze, sobotu, svátky .v. .

Kolik let byli Israelité na poušti? — Ctyřicet.
Proč? — Z trestu, že často hřešili.
Potom přišli do země zaslíbené. Kudy? -— Přes řeku Jordán.
Kdo je vedl? --—]osue.
Co se stalo s Mojžíšem? _— Umřel před zemí. zaslíbenou.
Proč? ——Také z trestu, že jednou maličko zhřešil.
Když přišli lsraelité do země zaslíbené, počalo se říkati té

zemi: země israevlská. Země israelská nebyla příliš veliká —
jenom za polovici Cech — ale byla náramně úrodná. Bylo v ní
mnoho dobytka a včel, a proto také mnoho mléka a medu. Ale
byli v ní již obyvatelé, a ti byli pohané. Musili tedy Israelité
s těmi pohany bojovati a zemi na nich dobývati. A to se jim po-'
dařilo, dokud byl živ ]osue. I rozdělil josue zemi israelskou na tolik
krajů, kolik bylo pokolení aneb hlavních rodů. A těch bylo tolik,
kolik bylo synů Jakubových. Kolik tedy? — Dvanáct.

Israelité musili však bojovati i po smrti ]osue, a to po čtyři
sta let. A s kým? S národy modlářskými aneb pohanskými,
kteří byli kolem nich se tří stran (se čtvrté strany bylo moře).
V těch časích měli vůdce, jako byli Mojžíš a ]osue. Tito vůdcové
vodili je do válek a potom je soudili. Proto se říká: soudcové..
Koho měli tedy lsraelitě po čtyři sta let? — Soudce.

Ale Israelité chtěli míti krále, jako měli jiní národové. Pán
Bůh jim dal tedy krále. -A těch králů bylo mnoho. já vám
povím jenom o dvou: o Davidovi a Salamounovi.

Král Davicl vedl mnoho válek se sousedními národy, ale
byl vždy šťastný. V zemi israelské bylo město jerusalém. Jak
že se jmenovalo? — Opakuje se. .

Toto město prohlásil David za hlavní město, tam bydlil,
tam byly hradby, věže a vojáci, kteří chránili město proti ne—
přátelům. Jaké město byl jerusalém? — Hlavní.

Král David byl také Bohu milý, protože byl nábožný, rád
se modlil & svaté písně zpíval. Proto mu oznámil Pán Bůh, že
Vykupitel bude z pokolení ]udy a z rodu krále Davida. A o. tomto
Vykupiteli oznámil Pán Bůh králi Davidovi, že se budou Vykupiteli
klaněti cizí králové; že bude Vykupitel od zlých lidí umučen a
usmrcen, že však nezůstane v hrobě, ale vstoupí na nebesa a posadí
se na pravici Boží. Komu že to všecko oznámil Pán Bůh? —
Králi Davidovi.

Po smrti Davida byl králem israelským syn jeho Šalomoun.
Šalomoun vystavěl v ]erusalémě chrám. Co je to chrám? ——Kostel.
Ten chrám stál na vrchu, byl veliký a krásný. Všecko v něm
bylo ze zlata. Svatostánek byl ze dříví, pláten a koží, ale chrám
byl z kamení a byl obložen uvnitř dřevěnými deskami, které
měly řezby malované a zlacené. V chrámě byly oltáře, a byla
tam též truhla, kde byly dvě kamenné desky s desaterem Božích

52*
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přikázání. Jak se jmenoval král, který vystavěl v Jerusalémě
chrám? — Salomoun.

Jaký byl ten chrám? — Veliký a krásný.
Po Salomounovi byl králem jeho syn. Ale tohoto krále ne

měli mnozí Israelité rádi. [ odtrhlo se od něho deset pokolení,
a zůstala při něm jenom dvě s městem ]erusalémem. Tak se
roztrhlo království v zemi israelské na dvě: menší se jmenovalo
království judské, většíkrálovství israelské. Menšímělo
dvě pokolení aneb dva kraje; větší mělo deset pokolení aneb
deset krajů. V království judském byl hlavním městem Jeru
salěm; v království israelském bylo hlavním městem Samaří.

Jakže se jmenovalo menší království.? judské.
Kolik mělo krajů? ——-Dva.
Které tam bylo hlavní město? ——jerusalém.
Jak se jmenovalo větší království? — lsraelské.
Kolik mělo krajů? — Deset.
Které tam bylo hlavní město? — Samaří.
To bylo, milé dítky, velikým neštěstím pro národ israelský,

že povstalo v zemi israelskě dvojí království. Králové judští
a israelští bojovali stále proti sobě a volali na pomoc cizozemce.
Ale Pán Bůh dopustil to neštěstí, ab)r Israelité skrze cizozemce
byli potrestáni a sebe polepšili, cizozemci pak aby se dověděli
od Israelitů o Vykupiteli.Tak obrací Pán Bůh zlé v dobré.

—Josef . . .

XXV.

O čem pak jsem vám vypravoval; milé dítky, minulou ho—
dinu? () které zemi? — 0 zemí israelskě.

Ano, dobře. Po kterém národu má země israelská své jméno?
——Po národu israelském.

Jaká to byla země? — Nepříliš veliká, ale velmi úrodná.
Na kom ji musili dobyti lsraelité? — Na pohanech, kteří

v ní již dříve přebývali.
Ano, a to se stalo, dokud byl živ ]osue. Na kolik krajů

rozdělil potom Josue zemi israelskou? — Na dvanáct krajů.
Podle čeho? — Podle dvanácti pokolení israelských.
S kým bojovali Israelité po smrti ]osue? ——S národy po—

hanskými, kteří byli kolem nich.
Jak se říkalo mužům, kteří vodili Israelity do válek a potom

je soudili? ——Soudcové.
' A koho měli po soudcích? ——Krále.

Kteří králové israelští byli nejslavnější? — David &Šalomoun.
Co jste si pamatovaly o Davidovi? ——David prohlásil jeru

salém za hlavní město země israelské.
jaký byl král David? ——Nábožný.
Co mu oznámil za to Pán Bůh? — Pán Bůh mu oznámil

za to o Vykupiteli, že bude zjeho rodu; že se mu budou klaněti
cizí králové; že bude Vykupitel od zlých lidí umučen a usmrcen,
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že však nezůstane v hrobě, ale vstoupí na nebesa a posadí se
na pravici Boží. „

Kdo byl králem po Davidovi? ——-jeho syn Salomoun.
Co vystavěl Salomoun v ]er-usalémě? ——Veliký a krásný

chrám. v
A kdo byl králem potom? ——Syn Salomounův.
Co se stalo za tohoto krále? ——Roztrhlo se království

israelské na dvě; menší s dvěma kraji a větší 5 desíti kraji. _
jak se jmenovalo potom menší, a jak větší? — Menší jme

novalo se království judské, větší království israelské.
Toto rozdělení na dvě království bylo velikým neštěstím

pro národ israelský. Králové judští chtěli dostati zase deset krajů,
které odpadly; proto bojovali s králi israelskými. Králové isra
elští zase si myslili: »Budou—li choditi naši poddaní do jeru
saléma, aby se tam klaněli Hospodinu, přidrží se zase králů
judských. Aby se to nestalo, dáme poddaným jiné bohy.:
I stavěli králové israelští rozličné modly na horách a říkali pod
daným: »Tito jsou bohové, kteří vás vyvedli z Egypta!: A hned
se klaněli modlám králové i poddaní v království israelském. Co
byli, když se klaněli modlám? —FModláři.

Od králův a poddaných v království israelském nakazili se
i někteří králové a poddaní v království judském. A tím Pán
Bůh' byl velice pohněván. Vždyť si vyvolil Abrahama a jeho
potomky k tomu, aby se zachovala na zemi známost jediného
pravého Boha. Co učinil tedy Pán Bůh, aby se odvrátili Israelité
od model a obrátili se k svému IIospodinu? Pán Bůh posilal
k lsraelitům svaté muže, aby hřešících k napravení (: polepšení)
napomínali, poslušným odměny .,slibovali: neposlušným tresty vy
hrožovali. Že jsou posláni tito svatí mužové od Boha, dokazovali
věcmi, které nemůže činiti žádný člověk, ale jenom Bůh, a ozna
mováním budoucích věci, které nemůže věděti žádný člověk, ale
jenom Bůh. Věc, kterou nemůže učiniti žádný člověk, ale jenom
Bůh, jmenuje se zázrak, na př. oživení (: vzkříšení) mrtvého;
věcí budoucích lidem neznámých oznamování jmenuje se proro
ctví, na př. oznámení, kterak bude Vykupitel mučen. A ti
svatí mužové, kteří byli posláni k lidu israelskému od Boha
a dokázali to zázraky a proroctvími, jmenovali se proroci. Co.
byli tedy proroci? ——Mužové svatí.

Od koho byli posláni a ke komu? ——Od Boha k lidu
israelskému.

Proč? — Aby napomínali těch, kteří se klaněli modlám.
A čím dokazovali proroci, že jsou posláni od Boha? —

Zázraky & proroctvími.
Co pak jsou zázraky? ——'Zázrak_yjsou věci, které nemůže

činiti žádný člověk, ale jenom Pán Bůh.
A co je proroctví? — To je oznamování budoucích věcí,

které nemůže znáti žádný člověk, ale jenom Bůh.
Někteří Israelité se polepšili, když jich napomínali proroci;

ale bylo jich málo. Ostatní nepřestali hřešiti a proroky pronásle
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dovati a zabíjeti. Pán Bůh hrozil těm hříšníkům: »Budu vás
trestatia; ale oni přece neuposlechlí. Pán Bůh čekal s trestem
ještě dlouho, ale když se lsraelité polepšiti nechtěli, poslal na ně
ten trest. Nejprve přišel trest na království israelské. Přišel do
toho království s velikým vojskem král z Assyrie (Assyrie byla
vedle země babylonské), zkazil hlavní město Samaří, zajal krále
se všemi, kteří byli z rodu královského, ivšecky muže vzácné
a bohaté a odvedl je do své země assyrské. Toto odvedení jme
nuje se zajetí assyrské. Z tohoto zajetí lsraelité nikdy se
již nevrátili. Ale někteří 7ůstali ctiteli pravého Boha, a od těch
poznali pohané pravého Boha i proroctví o budoucím Vyku

iteli.
p Podobný trest poslal Pán Bůh i na království judské. Z toho
království dostali se král a všickni vzácní a bohatí do zajetí
babylonského. Při tom byl zkažen netoliko Jerusalém, ale
i chrám. Israelité v zajetí babylonském se polepšili. Proto byli
z něho vysvobození po sedmdesáti letech, zase se navrátili do
království judského a vystavěli znova ]erusalém ichrám. Měli
zase své krále, ale tito musili poslouchati králů “cizích a platiti
jim mnoho peněz každý rok.

Kolikcré bylo tedy zajetí? — Dvojí: assyrské a babylonské.
Kteří Israelité dostali se do assyrského a kteří do babylon

ského zajetí? — Do assyrského dostali se lsraelité z království
israelského, a do babylonského zajetí dostali se Israelité z krá
lovství judského.

Z kterého se' vrátili a z kterého se nevrátili? ——Z babylon
ského se vrátili a z assyrského se nevrátili.

Ale mnozí z těch, kteří se „dostali do zajetí babylonského,
došli štěstí a zůstali mezi cizími národy. A od Israelitů aneb od
židů, jak se říkalo po zajetí babylonském, zvěděli pohané
opravém Bohu a o Vykupiteli. Co se zdálo býti zlým,
bylo dobré pro židy i pohany.

XXVI.

Děti, již dlouho nepovídal jsem vám žádné pohádky. Chcete
zas něco slyšet? Nu, napřed musíte povídat, čemu jste se na—
učil .

y Jak pak se jmenovali první rodiče? — Adam a Eva.
Kde byli, když je Pán Bůh stvořil? ——V ráji.
Co jim přikázal Pán Bůh? ——Aby nejedli ovoce z jednoho

stromu, který stál uprostřed ráje.
A co učinili Adamva Eva? --—Oni to ovoce jedli.
Kdo je svedl? — Dábel v podobě hada.
Co to učinili, když jedli ovoce zapovězené? — Hřích.
Jak se jmenuje tento hřích? — Prvotný aneb dědičný.
Komu uškodil tento hřích? — Prvním rodičům avšem ostat

ním lidem.
Koho zaslíbil Pán Bůh prvním rodičům? — Vykupitele.
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A kdy poslal na svět tohoto Vykupitele? — Až když lidé jak
náleží pocítili, jak veliké neštěstí je hřích.

jací byli potomci Adama a Evy hned na počátku? ——
Dobří i zlí. '

Ale když dobří od zlých se pokazili, jací by—lipotom lidé?
Kolik bylo dobrých a kolik zlých? — Dobrých bylo jenom osm,
ostatní byli zlí.

A co učinil Pán Bůh?—Zlé potrestal potopou světa adobré
odměnil tím, že je zachránily korábě.

Po potopě světa zase se lidé rozmnožili a musili se rozejíti
po celém světě. Odkud se rozešli? — Ze země babylonské.

A co byli, když se rozešli? ——Modláři aneb pohané.
Ano, ale někteří v zemi babylonské znali přece ještě jednoho

pravého Boha. Kdo to byl? ——Abraham, jeho manželka a jeden
jeho příbuzný. .

Co tedy přikázal Pán Bůh Abrahamovi? — Aby se vystě
hoval do země na západě.

jak se říká této zemi? — Země zaslíbená.
Proč? — Protože Pán Bůh tu zemi Abrahamovi a jeho po

tomkům zaslíbil. ,
A co ještě zaslíbil Pán Bůh Abrahamovi? ——Zejedenzjeho

potomků bude Vykupitelem.
Komu to zaslíbil Pán Bůh ještě? ——Izákovi a jakubovi.
Kdo byl Izák? — Syn Abrahamův.
A kdo byl jakub? — Syn lzákův.
Kolik synů měl jakub? — Dvanáct.
A kam přišel jakub se svými syny? — Do Egypta.
Skrze koho? — Skrze syna svého josefa, který tam byl

místokrálem.

[jak dlouho byli potomci jakubovi v Egyptě? — Čtyřista et.
Co z nich bylo? — Národ israelský. '
A kdo ten národ zase z Egypta přivedl do země zaslíbené?

—- Mojžíš.
Kdo mu to přikázal? — Pán Bůh.
Kudy šli Israelité? — Mořein.
Co jim dal Pán Bůh na poušti? — Desatero přikázání.
Odkud ohlašoval ta přikázání? — S hory Sinaj.
A nač je Pán Bůh napsal? ——Na dvě kamenné desky.
Do čeho uložil Mojžíš tyto desky? — Do krásné truhly.
A kde stávala ta truhla? — Ve svatostánku.
A jak dlouho byli Israelité na poušti? — Čtyřicet let.
Proč? — Protože často hřešili.
Kteří tedy přišli do země zaslíbené a kteří nepřišli? —-Kteří

vyšli z Egypta, zemřeli na poušti; a kteří se na poušti narodili,
přišli do země zaslíbené.

Ale ani Mojžíš tam nepřišel. Proč? — Protože také jednou
maličko zhřešil.
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Dost, děti, dost. Když jste tak hezky odpovídaly, slyšte
pohádku.

Pamatujete ještě, jak přišel Paleček mezi zloděje, jak ho
strčili zloději oknem do sklepa, jak křičel, když pak přišel do.
sklepa hospodský se psem, jak skočil Paleček pod sud a psa
šídlem píchl. Hospodský myslil, že je pod sudem nějaké jedovaté
zvlře, a utekl. A Paleček vydrápal se ze sklepa. *) I pomyslil' si:
»Nyní je dobře! Již jsem vyvázl z klepet těch darebákůlc Ale ti
darebáci nebyli pryč, chytili Palečka a po druhé vedli ho k jiné
krádeži. Sli k jednomu dvoru, kde bylo mnoho dobytka, pro
strčili Palečka štěrbinou pode dveřmi a poručili mu, aby odva
zoval dobytek a Odstrčil dvéře. Ale Paleček to neudělal; pomyslil
si zase, že by to byl hřích. I dal se do křiku: »Kterou krávu
mám odvázat, tu červenou či tu strakatouřc Loupežníci povídají :

»Nekřič, hlupáku, sice budeme prozrazeni la Ale Paleček nic na\to nedbal a křičel neustále, až se hospodář probudil a dvaztěch
loupežníků chytil. Palečkovi nestalo se nic. Vlezlť jednomu volu
do ucha, později vylezl a chtěl jíti dále do světa. Ale loupežníci
číhali na něj, chytili ho a chtěli zabiti. Paleček nařlkal: »[ pro
Pána Boha! Vždyť já nemohu za to, že vaši kamarádi jsou chy
ceni! Proč pak neutekli jako vy? Však já je zase vysvobodim;
jen hledejte, kde jsou zavření.: Loupežníci odpověděli: »Dobře,
ale jestli ne, umřešlc

Brzy šli zase na krádež k jednomu řezníkovi, prostrčili Pa—
lečka děrou pode dveřmi a poručili mu, aby nabral masa, co
unese. Paleček dal se zase do křiku: »Jaké maso mám brát? Sko
pové, hovězí, vepřové, telecch Loupežníci: »Ale zpropadený
mrzáku, vezmi,“nač přijdeš, sice budeme prozrazenic Ale Paleček
nic nedbal na jejich řeč & volal bez přestání: »Co mám vzít?
Klobásy, jitrnice, jelita, kus uzené-ho?: A když nepřestal křičet,
přišli řezník a všickni jeho tovaryši a schytali všecky loupežnlky.
A víte, co se stalo Palečkovi? Paleček — ze strachu -— vlezl do
——klobásy. To byl chlapik, to byl hrdina, že? Co se s ním stalo,
povím vám zase někdy jindy, budete-li hodny.

“$$$—

Katechese biblické.
Píše FR. VOHNOUT,_bisk. notář a farář v Žlunicích.

(Dokončen)

94.

Z posledních věcí člověka připomínali jsme si předešle dvě;
kdo jste si pamatoval které? Ano, mluvil jsem nejprve o smrti,
kterou všichni život svůj časný skončíme; a odkud to pochází, že

*) Opět dle Kuldových moravských národních pohádek (1.IN. str. 248 nn.



— 825“—

všichni lidé umrou? Ano, hříchem prvotním ztratilo tělo lidské
dar nesmrtelnosti. [ my budeme musit umříti; víme ale kdy?
Proto Pán Ježíš napomínal, abychom byli na smrt stále připra
veni. Kterým příkladem a jakými slovy vybízel nás k bedlivostiř'
Jest potřeba přípravy na smrt, protože není smrtí všemu konec;
ale co následuje po smrti? Podle toho, jak jsme byli na smrt
připraveni, dopadne i soud; proto mluvil jsem o smrti šťastné a
nešťastné. Která jest šťastná a která nešťastná? Kdo bude duši.
naši soudit? a podle čeho? Jak jmenujeme ten soud hned po
smrti člověka? Kam bude duše při tom soudu odkázána? Koli
kero míst tedy rozeznáváme na věčnosti? O těch třech místech.
vám dnes povím, pokud nás o tom Písmo sv. poučuje.

Zmíním se nejprve o tom místě 'blaženém, které'Pán Bůh
již „prvním rodičům vráji slíbil, zůstanou—li tak svatí, jak je stvořil.
Kam si je chtěl vzít? Však to nebe hříchem ztratili; jako z ráje—
pozemsk'ého byli vyhnáni, tak i ten ráj nebeský byl jim zavřen.
Kde musily čekat duše spravedlivých, až by jim ten ráj nebeský
byl otevřen? A kdo zasloužil a otevřel lidem nebe? A ujistil
o tom Pán Ježíš apoštoly při svém na nebe vstoupení; co jim
slíbil? A to jest to místo plné blaženosti & spokojenosti, kde
s Pánem Ježíšem všichni svatí na věky se radují. Co jest tedy
nebe? I pro nás všechny Pán Ježíš v nebi místo připraviti slíbil;
ale dostanou se tam všichni? Do nebe nemůže přijít, kdo má na
duši nějaký hřích aneb vytrpěti má ještě nějakou pokutu čili trest.
Pamatujte si tedy, že do nebe se dostane, kdo v stavu posvčcu
jící milosti zemře a prost je všedních hříchů i časných trestů.
(Opakuj-)

V nebi dostane se každému zasloužené odměny, o které
Pán Ježíš tak často mluvil v podobenstvích ku př. 0 dělnících na
vinici, neb o služebnících věrných, kteří hřivnami svěřenými při
činlivě těžili. A v čem asi ta odměna záležeti bude? Pán Ježíš..
dal to na srozuměnou učenníkům, když pravil, že si pro ně přijde
a s sebou je vezme, aby s Ním byli u Otce nebeského. A tak
jest to slíbeno i nám. Uzřime tedy vnebi Pána Boha a poznáme
dokonale Jeho velebnost a dobrotu, líp než první rodiče, když se
jim v ráji zjevoval. Jak potěšeni byli vždy z Jeho zjevení se, pokud
svatými byli; toho štěstí dostává se oslavencům v nebesích a to.
ve společnosti sJežíšem Kristem, bl. Jeho Rodičkou a všemi sva
tými. Jaká to blažená společnost! Zdali nemusí již t_oslasti na
plňovat? Jen obraz toho uzřeli apoštolé při proměněni Páně na
hoře Tábor; a jak zvolal Petr pln blaženosti? [ sv. Pavlovi do
přáno bylo ve zjevení zakusit blaženosti nebeské, a on ujišťuje, že
se to ani vypověděti nedá, co Pán Bůh připravuje Svým vyvo—
leným v nebesích. A na jak dlouho to potrvá? Ne jen na oka—
mžik jako na hoře Tábor, ale bez konce — na věky. A to pře—
svědčení, že tu blaženost jim nikdo neodejme, zvýšuje jejich Štěstí.
Blahoslaýí proto Pán Ježíš ty, kterým se dostane te' blaženosti
v království nebeském; my pak přičiniti se máme, abychom si
toho nebe zasloužili.
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Však odcházejí někteří s toho světa sice vstavu posvěcující
milostí, nicméně mají na duši nějaké všední hříchy aneb mají
ještě nějaký časný trest vytrpěti za své poklesky. jak s těmi asi
naloží ten Soudce nejvýš spravedlivý? Milosrdenství jeho nechce
je zavrhnout na věky do pekla, svatost jeho ale nemůže je při
pustit mezi světce nebeské; proto určila pro ně svrchované spra—
vedlnost Boží na nějaký čas místo zvláštní, kde by si své tresty
vytrpěli a duše jejich pro nebe se dokonale očistila; a to místo
jmenuje se očistec. Snadno tedy můžete si pamatovati, že očistec
jest místo, .kde trpí duše spravedlivých časné tresty za své hříchy
a pro nebe se očišťuje. (Op.) jest to tedy rozdílné místo od před
peklí; jaký je rozdíl? Trpěly duše spravedlivých v předpeklí,>Proč
tam byly držány? je posud předpeklí? Trpí však duše v očistci?
jak jsme pojmenovali ten sbor spravedlivých v očistci? již to
jméno »trpící Cirkew jest nám svědectvím o jejich utrpení. Trápí
se pak především zármutkem nad tím, že odloučení jsou, bytjen
na čas, od Pána Boha, od ježíše Krista, Rodičky Boží a všech
svatých. Vzpomeňte, jak trapné byly ty tři dny pro apoštoly a
zbožné ženy, když Pán ježíš smrtí jím odňat a do hrobu složen
byl. Zbožné ženy nemohly se ani dočkati konce velikého svátku
a ještě před východem slunce vyšly z města, aby navštívily hrob
Pána ježíšc. A jak žalostně'plakala Maří Magdalena v domnění,
že někdo vzal a odnesl tělo božského Mistra. Bolestné jest to
tedy pro duše v očistci, které zajisté Pána ježíšc milují, že nesmějí
býti u Něho. Však i ty tresty, které tam snášeti musí, jsou trpké
a bolestné ajen to jim je umírňuje, že to utrpení trvali bude jen
na čas a pak že do nebe se dostanou. Proto velikou útěchoujest
duším v očistci, když se za ně modlíme, aby jim Pán Bůh trest
jejich zkrátil neb odpustil.- Nezapomínejte na dušičky v očistci.

Nyní ještě zmíniti se mám o třetím a to děsném místě,
o pekle, kdež zavrženci na věky se trápí. Dle toho. cojsem vám
až dosud povídal o nebi a očistci, můžete poznatí, kdo odsouzen
bývá do pekla. V jakém stavu nalézají se duše těch zavrženců?
Když jsou v těžkých hříšich, mají milost Boží? Kdo ale nemá
milosti Boží, jest prótivný Bohu jako ti pyšní andělé, jako Kain;
a takové Pán Bůh od sebe zavrhuje na věky. Mohou tedy za
vrženci tito se těšiti, že kdy Pána Boha a Vykupitele ježíšc Krista
uzří? Tuto ztrátu, to zavržení nyní těžce pociťují a z toho ten
zoufalý jejich zármutek. Pán ježíš vypravoval též v podobenství
o bohatcí, jak naříkal i nad tím, že trápí se v plameni. a prosil,
aby Lazar svlažil jazyk jeho. Z toho poznáváte, že i bolestné
muky v plameni pekelném zavrženci snášeti musí. K tomu ke
všemu pak dělá jim svědomí výčitky, že nedbali za živa výstrah
a napomínání, že zhrdalí milostí nabízenou a proto že je stihl
nyní trest zasloužený. A co nejhoršího, že konec neb i ulehčení
těch muk nikdy nadítí se nemohou. Sám Abraham připomenul
naříkajícímu bohatci, že nemožna jest všechna pomoc, jelikož dělí
je nepřestupná propast, tak že zavrženci ode všech odděleni, bez
pomoci v mukách svých na věky sc' trápiti musí. Zdali toto
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přesvědčení nemusí zavržence doháněti k zoufalství? Ano, to
trápení v pekle jest ten červ, který neumírá, jest oheň, který
nehasne, jak pravil Pán Ježíš. Hrůza pojímá nás jen při pomnění
na ty tresty pekelné a to ve společnosti tak rouhavé, totiž mezi
dábly. Již první rodiče zhrozili se toho pekla a úpěnlivě se do
volávali milosrdenství Božího, aby do pekla zavržení nebyli. Na
výstrahu tedy pamatujte si, co jest peklo.

O třech místech na věčnosti připomínal jsem vám; které
jsou to? Co jest nebe, očistec, peklo? Kdo se dostane do nebe,
do očistce, do pekla? Kam byste si přály vy jednou přijít? Chraňte
se tedy toho pokušítele, který by rád duší vaši do pekla strhl;
varujte se i všedních hříchů, neboť i to utrpení v očistci jest trpké
a bolestné; ale věrně přidržte se svého anděla strážného, který
zajisté povede vás cestou k nebesům. Poproste tedy anděla stráž
ného za jeho ochranu.

95.

Oznámil jsem vám předešle dle zjevení Božího, kam odká—
zána bude duse člověka při soudu soukromém. Kolik jest těch
míst? Kdo se dostane do nebe? Kdo do očistce? Kdo do pekla?
Tak vezme duše člověka buď odplatu nebo trest za to, co činila.
Ale ona zde na zemi spojena byla s tělem, a tak dobré neb zlé
zde na zemi činila nejen duše, ale i tělo mělo na tom účastenství.
Vyžaduje tudíž spravedlnost Boží, aby jako duše tak i tělo člověka
bylo odníěněno neb potrestáno. Než, co se stalo s tělem člověka
po smrti? Ano, v hrobě rozpadlo se v prach a popel. Aby tedy
mohlo “odměněno neb potrestáno býti, ustanovil Bůh v spravedl
nosti své, tělo lidské byt' v prach rozpadlé opět k životu vzkřísítí.
O tom poučil nás Pán Ježíš, a my vyznáváme to v 11. článku víry, kte
rými slovy? A kdy se to stane? Pán ježíš mluvil o tom před Svým
umučením, ale neudal určitou dobu, nýbrž naznačil jen, že to bude na
konec světa čili v den poslední. „Apředpověděl také, jak ten konec
světa nastane. Pravíl, že slunce se zatmí a měsíc nedá světla svého
a hvězdy že budou padati s nebe; hrozným zemětřesením že bude
vše vyvráceno a vlnami mořskými zaplaveno. takže lidé strachem
umírati budou. Nyní pak vyšle Kristus Pán služebníky své nebeské,
totiž anděly, a ti zvukem trub dají znamení po všem světě; iote
vrou se hroby a nastane vzkříšení, totiž všichni mrtví, kteří v hro
jbích odpočívali, vyjdou z hrobu opět živí. Toť jest ta pravda,
kterou vyjadřujeme jedenáctý ;l článkem víry; jak zní? Co vyzná—
váme tím? Pamatujte si, že Bůh při vzkříšení oživí těla zemřelých
(Op.) A tážete se. jak je to možno? Víte, že Bohu všemohoucímu
není nic nemožného. A vždyť toutéž všemohoucností stvořil Bůh
i prvního člověka. jak to udělal? Ačkoliv tedy tělo lidské po
smrti v prach se rozpadlo, může Bůh všemohoucí tento prach opět
sloučit v tělo a s ním spojit opět duší a tak oživne opět člověk,
jak žil před smrtí: totéž tělo a tatáž duše. Pamatujte si tedy,
s jakými těly vstanou lidé při vzkříšení? Se svými těly, to jest
s těmi těly, která za žíva měli. (Op.) Přece však budou ta těla
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poněkud proměněna. Víte, že tělo naše jest smrtelné; co to zna
mená? A tak i ti lidé, které Pán Ježíš vzkřísil, měli tělo jen
smrtelné; musili tedy po nějakém čase umříti. Však při vzkříšení
všeobecném navrátí Pán Ježíš i tělu našemu nesmrtelnost, kterou
obdařeno bylo původně tělo našich prarodičů. To jest to vítězství
Krista Vykupitele našeho nad smrtí. Jako On po Svém vzkříšení
měl tělo nesmrtelné, taki my po všeobecném vzkříšeníjiž na věky
neumřeme. A to právě připomínáme si při tom 11. článku víry,
»ževposlední den všichni zemřelí obživnou a již nikdy neumrou.a
(Op.) ——A ještě jednu změnu bude lze pozorovati na tělích lidí
vzkříšených. Těla lidí spravedlivých budou se totiž stkvíti podobně
jako tělo'Ježíše Krista při Jeho vzkříšení. Budou tedy těla spra
vedlivých oslavena, v jejichž záři znáti bude ty ctnosti ašlechetné—
skutky, které za živa činili. Jinak ale vypadati budou těla ne
šlechetníkůu Budou temná a hříchy zohyzděna tak, že na nich
viděti bude nepravosti, které páchali. Vždyť i v životě někdy po
zorovati jest na tváři lidí neřesti jejich, jako na př. hněv, opilství
atd. Povězte mi tedy ještě jednou, jak lišiti se budou spravedliví
od hříšníků?

Již jsem podotkl, proč že vzkřísí Bůh všechny lidi? O té
odměně neb trestu rozhodne Pán Ježíš, který přijde k tomu soudu
s nebe v oblacích s mocí velikou a velebností provázen anděly.
(Op.) To jest ten druhý příchod Páně na svět, o němž předpo
věděl apoštolům a o němž dosvědčovali i andělé při Jeho na nebe
vstoupení. Kdo jste si to pamatoval, jak pravili k apoštolům, když
za Ježíšem k nebi hleděli? (Muži galilejští . . .) Přijde tedy Pán
Ježíš v den poslední a k čemu? 1 o tom jsme se již učili v sed—
mém článku víry, jak zní? K tomu soudu dá Pán Ježíš skrze—
anděly shromáždili všechny lidi na jednom místě a ti rozdělí spra
vedlivé od bezbožných. Podle čeho poznají, kdo jsou dobříakteří
zlí? Rozdělí je tedy a postaví spravedlivé na pravici, bezbožné
pak na levou stranu. A [nyní bude Pán Ježíš držeti soud druhý
a poslední přede všemi anděly a nade všemi lidmi, pročež jme
nuje se tento soud všeobecný čili veřejný na rozdíl od onoho.
soudu hned po smrti každého člověka. Jak nazvali jsme ten;> Proč
sluje onen soukromý? A proč tento všeobecný? Jednu příčinu, proč
Pán Ježíš bude držeti tento druhý soud, již jsem vám pověděl,
totiž aby vzalo i tělo naše odměnu neb trest. Má ale ten Soudce
věčný ještě druhou příčinu k tomuto soudu všeobecnému, totiž
aby spravedlnost Jeho zjevna byla všem andělům i lidem. Neboť“
kdo jest přítomen při soudu soukromém? Zůstává tedy tajno, jak
dopadlo to s duší člověka při tom soudu. Však při soudu obec
ném vyřkne Pán Ježíš ortel Svůj veřejně a to společně nade všemi
spravedlivými a taktéž najednou nade všemi hříšníky. Řekne totiž
spravedlivým: »Pojďte, požehnaní Otce mého, a vládněte králov
stvím, kteréž vám připraveno jest od ustanovení světa;“ bez
božným pak řekne: »Odejděte ode mne, zlořečení, do ohně
věčného, kterýž jest připraven ďablu i andělům jeho.< Mat. 25,
34, 41. '
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Tak rozhodnuto bude na celou věčnost. Očistec pak více ne—
bude, ale zůstanou jen dvě místa; která? V nebi radovati se
budou spravedlíví na věky a ta blaženost nazývá se život věčný,
který vyznáváme dvanáctým článkem; jak zní? Zavrženci ale
budou se v pekle na věky trápiti bez naděje na vysvobození a
toto trápení pekelné sluje věčná smrt. Tak oznámil nám Kristus
ježíš a, že se tak stane, věříme pevně a beze všeho pochybování,
jakž i také každodenně v apoštolském vyznání se modlíme Aby
chom pak svou pevnou víru dali najevo, dokládáme po dva—
náctém článku víry slovo »amenc, jako bychom řekli: Všechno, co
v apoštolském vyznání jsem si připomínal, jest svatá, nezrušitelná
pravda. Tak věřím, tak vyznávám. Tak platí o všech dvanácti
článcích víry, platí i zvlášť o naší věčnosti; pročež celé apoštolské
vyznání víry se pomodlíme a poprosíme Pána ježíše, aby ten soud
na věčnosti pro nás dobře dopadl a my jednou do nebe při
jati byli.

96.

Učili jsme se během školního roku pravdám sv. náboženství,
které Včřiti máme, a připomínali jsme si povinnosti, které konati
máme. Poznaly jste to dílo vykoupení lidstva, které Kristus ježíš
vykonal; na 'mysl jsem vám stále uváděl náš cíl a povolání, totiž
SPáSu věčnou. Nezapomínejte na to nikdy. Dnes pro lepší pamět
v krátkém souhrnu připomenu vám, co jsem během školního roku
vám vykládal, a co každý katolický křesťan věděti & včřiti má.
Pamatujte si" tedy první základní pravdu svaté víry naší: že jest
jeden Bůh ve třech božských osobách. Odkud poznáváme, že
Bůh jest? jaký jest Bůh? Může býti více Bohů? Které jsou
božské osoby a jak se rvozeznávají? jak jmenujeme .tři božské
'osoby jedním jménem? Cím vyznáváme nejsvětější Trojici Boží?
Proč nazýváme Boha všemohoucím Stvořitelem nebe i země?
Kteří jsou nejznamenitější tvorové Boží? Zčeho pozůstává člověk?
Proč stvořil Bůh lidí? 'Co jest Prozřetelnost Boží? — Pán Bůh
tedy O Nás pečuje, ale chce také, abychom my jeho přikázaní za
chovávali. Která jsou přikázaní Boží a církevní? jsme povinni
zachovávati přikázaní Boží a církevní? Kdo nám to poručil?
A On nás z toho bude také jednou soudit. Kdy a kolikerý jest
soud? Co jsem vám vypravoval o soudu obecném? Není tedy
Pánu Bohu jedno, jak se chováme, ale chce, abychom spravedlivě
živí byli. jaké je pravidlo křesťanské spravedlnosti? Abychom
tím spíše tímto pravidlem se řídili, slibuje Bůh za dobré odměnu,
za zlé pak trest. jest to tak spravedlivé? A tuto spravedlnost
skutečně také Pán Bůh koná; pamatujte si tedy druhou základní
pravdu, že Bůh nejvýš spravedlivý všechno dobré odměňuje a
všechno zlé trestá. (Op.) Co jest dobré? Co se líbí Bohu? Co
jsou dobré skutky? Které jsou nejpřednější dobré skutky? Co
jest modlitba? Proč se modlíme? Které modlitby znáte? Koli
kerý rozeznáváme půst? Co jest ctnost? jaké rozeznáváme ctnosti?
'Co jest zlé? jak dopouštějí se lidé hříchů? Kolikerý jest hřích?
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Jaký může býti hřích osobní? Kde a jak odpouštějí se hříchové?
Zavrhl Bůh lidi na věky pro hřích prvotní? Koho jim slíbil Bůh
nejvýš milosrdný? Kdo jest ten Vykupitel lidí? _Kdo jest Ježíš
Kristus? A tu přicházíme k třetí základní pravdě, že Syn Boží
se vtělil, aby nás smrtí Svou na- kříži vykoupil a spasil. (Op.) Jak
stalo se vtělení Syna Božího? Kde se narodil? Kdo jest Matka'
Ježíše Krista? Proč nazývá se Matka Boží? Kdy počal Pán Ježíš
učit? Věřili všichni v Pána Ježíše? Co učinili Jeho odpůrci a ne—
přátelé.? Kdy a kde trpěl a umřel Kristus Ježíš? Kdy vstal
z mrtvých? Kdy vstoupil na nebesa? A přijde zase s nebe? Kdy
a k čemu? Proč bude držet tento druhý soud? K tomu soudu
tedy všichni lidé vzkříšení budou. Co rozumíme těla vzkříšením?
Tedy jen tělo umírá, ale duše ne; jaká je duše lidská? A to jest
čtvrtá pravda sv. náboženství našeho, že jest duše lidská ne
smrtelná. (Op.) Jest tedy duše důležitější část a máme se o ni
starati více než o tělo. O tělo se staráme, zaopatřujíce mu pokrm
a oděv; podobného čehos ale v duchovním ohledu potřebuje
i duše. Co jest pokrm pro duši? Ano, milost Boží, bez níž by
duše téměř umírala jako hladem a tudíž života věčného čilí spa
sení by nedosáhla. Pamatujte si tedy pátou základní pravdu, že
jest milosti Boží ku spasení nevyhnutelně potřeba? Co jest milost
Boží.? Kdo nám ji zasloužil? Jakou rozeznáváme milost.? Kde
se nám uděluje posvěcující milost.? Kdo nás tou milostí posvě
cuje? Jak se jmenuje proto Duch Sv.? Kdo ustanovil svátosti
a kolik? Kolik věcí patří ku každé svátosti.? Které svátosti jste
přijaly již vy? Co jest milost svátostná? C0 působí tato milost
Při SVÚÍOSÚkřtil, biřmování. . Oděv pro duši jest splavedlnost
křesťanská, ktetou životem svým si zasloužiti máme Opakujte
mně tedy ještě jednou, co musí každý katolický křesťan vědět &
věřit? (l., 2., 3., 4., 5.) To připomínejte si každodenně, ale dle
těchto pravd se také řiďte vždy v'životě svém a prostředků ku
spasení napomáhajících používejte. Cemu jste se naučily ve škole,
to má vám býti vodítkem a pravidlem pro život. 'Mnohá dobrá
poučení, pokynutí a povzbuzení jste přijaly během toho roku,
mnohých dobrých vnuknutí a milostí od Boha vám poskytnuto
bylo, přičiňte se tedy, abyste jako Ježíšek i vy prospívaly věkem,
moudrosti a milostí před Bohem i před lidmi. Nyní ale poděku
jeme Pánu Bohu za všechna dobrodiní nám v tomto roce po—
skytnutá.

! )“ K.



KateChismus v příkladech.
Na základě spisů církevně schválených sestavil VÁCLAV DAVÍDEK,

katecheta v Turnově.

(Pokračování. .

O devátém a desátém přikázaní Božím.

„Nepožádáš manželky bližního svého.“ ——„Aniž požádáš
statku jeho.“

Velice zaměstnaný mnich.

»Nejmflejší, prosím vás, abyste jakožto příchozí a pohostinní,
zdržovali se od tělesných žádostí, kteréž bojují proti dušm
[. Petr 2, 11. V těchto slovech sv. apoštola jest téměř všechno
zahrnuto, co Bůh od nás v devátém přikázaní žádá. Slova tato
nutí nás k boji, jejž každodenně podstupovati musíme. ——Sestárlý
mnich naříkával k večeru obyčejně na velikou únavu. jeho opat
tázal se proto, co jest vlastně příčinou jeho tak veliké únavy?
'AChM Odpověděl, »musím každého dne velice pracovati a nevy
konal bych nikdy dílo mi předložené, kdyby mi Bůh Svoji milost
každodenně nepropůjčoval. Musím každodenně dva sokoly krotiti,
dva zajíce zdržovati, dva krahujce cvičiti, jednu zlou saň (draka)
přemáhati, lva krotiti a jednu nemocnou osobu ošetřovatinn »Co
pravišřc odpovídá opat, »takové práce přece nikdo nemusí z nás
vykonávati! K tomu nemáme dosti časulc »A přece je musím já
vykonávati, důstojný pane opate,a odpovídá mnich; »oni dva
sokolové jsou mé oči, které střežiti musím, aby se jim něco ne
líbilo, co by mé duši škodilo. Oni dva zajíci jsou mé nohy, jež
zdržovati musím, aby se po světském zisku nepachtily a na cestě
hříchu nekráčely; oni dva krahujcové jsou mé ruce, jež k práci
nutiti musím; zlá saň jest můj jazyk, jejž zdržovati musím od
zbytečných řečí; lev jest mé srdce, s nímž stále mám boj, onen
nemocný jest mé vlastní tělo, které je brzy hladové anebo žiznivě,
brzy zdravé nebo nemocné, brzy rozpálené nebo je mu zima ——
zkrátka mé tělo jest vždy v takovém stavu, že ošetřování z mé
strany jest povždy nezbytné. To všechno mne každodenně tak
velice unavujew —"S podivením naslouchal opat řeči mnichově
a pak dodal: »Milený bratře, kdyby všichni naši mnichové, ba
všichni lidé takovýmto způsobem bojovali, pak by ten čas života
našeho byl stráven jen ku cti a slávě Boha nejsvětějšiho.a

Mehl. příkl.
Správné poučení.

Nikdo není prost všelikých pokušení, která na nás z tohoto
světa d'orách; aby však pokušení do srdce našeho nevniklo
a v něm. příbytek příjemný si nenašlo, tomu máme povždy se
brániti a na stráži státi.
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Jinoch mladistvý stěžoval si nábožnému starci na tak četná
“pokušení a tělesné žádosti, jež jej každodenně ke hříchu svádějí.
Aby ho k boji proti těmto našim nepřátelům povzbudil a upo
kojil, pravil stařec: Hleď! Aby pták nějaký přes střechu domu
tvého nepřelétl, tomu nemůžeš zabrániti; musíš nechati ptáka
volně letěti. Chce-li však tentýž pták u tebe v domě se uhnízditi
a již si příbytek svůj staví — tomu můžeš předejití; a ty máš
tomu předejití, abys pak škody neutrpěl. Ibidem.

Spokojenost činí člověka šťastným.

V kuchyni zámku versaillského byl u Ludvíka XIV. chlapec
jeden zaměstnán, který měl na práci aby rožněm nad ohněm
točil. ]edenkráte šel král okolo a spatřil chlapce, kterak se při
svém zaměstnání dobře baví a usmívá; zastavil se proto u něhO
a pravil: »Odkud pak pocházíš, a jaké jest tvé zaměstnání unásřa
— »PocházímzLyonu.f odpovídá jinoch, aniž by věděl, že mluví
skrálem, »jmenuji se Stěpán aučím se zde kuchařem, jímž jednou
chci se státi.c ——»Co pak si vyděláš denně při svém úřaduřx ——
>Vydělám si tolik co král !: ——»Hm! a mnoho-li si vydělá králřc
— »Tolik, co potřebuje, a tolik si vydělám já též. K čemu bych
se po něčem více ještě pachtilřc — Král se usmál jeho odpovědí a
dodal pro sebe: »Kéž bych i já byl tak šťasten !: Malý čtenář.

Posunuty' mezník.

' Rolník jeden neustále touže louku svoji si zvětšiti, vstal časně
z rána a od nikoho nejsa pozorován, posunul mezník do louky
sousedovy. Brzy na to bylo mu vylézti na vrbu. Když již nahoře
byl, spadl mu řebřík a nárazem jeho o zem se rolník tak ulekl.
že sám spadl též a to právě na onen mezník, který den před tím
nespravedlivě posunul. Ránu, kterou pádem tímto utrpěl, dlouho
nepřežil. Do týdne byl pochován. — Kdyby byl mezník nechal
na starém místě, jistě pádem se stromu by si byl neublížil, ježto
louka kyprá byla. Pamatuj _sidobře: »Nepožádáš statku bližního
svého.: —



Listy vědecké.
ewa takes-m
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“Soustavný přehled státních předpisů o matrice
křestní.

Sebral Th. C. JAN PAULY, kaplan na Smíchově.
(Dokončení)

Při tom budiž podotknuto, že dne 10. září 1897 byla vy
dána nová instrukce pro porodní báby, která zavádí některé
změny. '

_ Citovaný %10. o oznámení porodu duchovnímu správcivčas
jest vysloven též v nové instrukci v % 27.; % 11., dle něhož po
rodní bába jest povinna udíleti v čas potřeby křest z nouze,
obsažen též v š 27.; S 12 staré instrukce, který nařizuje, aby
bába ke křtu se dostavila, zahrnut jest v š 31. nové instrukce;
%13. který stanoví, aby mrtvě rozené dítě bylo lékařem ohledáno,
jest obsažen v š34. nové instrukce. _

Mimo to dle 5 4. nové instrukce jest povinna porodní bába
představiti se duchovnímu správci, v jehož osadě porodní praxi pro—
vozovati chce. ,

Dle % 14. nesmí bez přivolení úředního. žádné osoby přijí
niati do svého bytu ku slebnutí.

Dle % 31. má udati při křtu duchovnímu správci: Místo,
den a měsíc narození, původ manželský neb nemanželský, na
rodilo-li se dítko živé nebo mrtvé, byl-li & od koho křešt z nouze
vykonán, jméno, příjmení, náboženství'a stáří otce i matky, cha
rakter otcův, den sňatku, u nemanželských dětí stav matčin.

IL Otec.

Rubrika tato má se vyplniti dle předloženého oddačního listu
anebo, když oddavky zapsány jsou v místní matrice, dle této.

Zapisuje se: Jméno, příjmení, charakter otcův; jeho otec
i matka s jménem rodným (rozená N.), místo, číslo domu, okres
Rádce duchovní. 53
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a hejtmanství, kde se otec narodil. Též má tam býti zazname—
náno, kdy se otec narodil k vůli populačním tabulkám.

Charakter má se zapsati dle udání porodní báby nebo při
tomného otce. Při zapisování charakteru dlužno mimo druh po—
volání též podřadný druh zapsati; kupř. hodinář mistr, kovářský
dělník, účetní v továrně a p. Charakter: »soukromníka uznalo
štýrské místodržitelství za nedostatečný. (Výws ze dne 21. června
1873 č. 7766.)

Stav šlechtický možno dle dvorního dekretu ze dne 18. března
1819 zapsati toliko po praesentaci šlechtického diplomu.

Dle minist. výnosu ze dne 7. srpna 1880 č. 9842 má se
zápis do matriky vykonati po dokonání křtu za přítomnosti stran.
Duchovní správce má právo žádati, když jest toho zapotřebí, aby
otec k zápisu se dostavil, a kdyby otec tak učiniti nechtěl, může
žádati hejtmanství, aby ho k tomu donutilo.

Když se narodí dítko před šestým měsícem po uzavření
manželství, bude záhodno, aby otec do matriky se podepsal:
Prohlašuji, že jsem otcem tohoto dítka. N. N. otec.

Dle patentu ze dne 20. února 1784 Š'4. nemá se do matriky
zapisovati nemanželský otec, leč na výslovnou jeho žádost. Avšak
záhodno jest se vyptati, kdo jest otcem tohoto dítka, a jméno
jeho olůvkem vepsati, poněvadž se nezřídka stává, že mnohdy
muž, který si za manželku vzal matku jistého dítka, jehož otcem
není, si chce dáti toto dítko na své jméno připsati, což ovšem
dle zákona jest nepřípustné. '.

I2. Matka.

V rubrice této dlužno poznamenati jméno, příjmení matky,
místo jejího narození, číslo domu, okres a hejtmanství jejího otce
a jeho charakter i matku jménem rodným.

Když dítko dle uvedených norem v rubrice 7 sub. lit. a,
b, c, jest nemanželské, vyplní se toliko rubrika matky a rubrika
otce zůstane nevyplněná.

jako dokument, dle něhož duchovní správce jméno matky
do matriky zapisuje, má obyčejně žádati křestní list, když jest matka
svobodná, nebo oddační lis', když jest matka rozvedena nebo
ovdovělá. jen v nevyhnutelných případech spokojil by se služební
knížkou nebo listem domovským, poněvadž data tam uvedená
bývají nespolehlivá. Vždy však udělá lépe, když oddačního nebo
křestního listu strana nemá, neptá-li se, kde se matka narodila
a pak na farní úřad si pro potřebná data dopíše.

jestliže dítko jako nemanželské se zapsati má, a matka jest
vdovou nebo od muže rozvedena, pak nutno vedle rodnéhojména
jejího též napsati jméno, které má po muži, na př. josefa Bráz—
dová, ovdovělá Zelená.

Dle dekretu dvorní kanceláře ze dne 13. ledna 1814 může
svobodná matka udati nepravé jméno, vlastně smyšlené. Této vý—
hody však jest zbavena matka, která ovdověla anebo od muže
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rozvedena byla, když nemanželské dítko porodila. jméno smyšlené
možno zapsati jen na výslovnou žádost strany s poznámkou
»dle udání<<.

Poněvadž jméno smyšlené pokud se týče legitimace domov
ského práva, vojenské povinnosti dědického práva a p. s mno
hými potížemi spojeno jest, dlužno co nejpřísněji si vykládati tuto
výhodu.

Jestliže matka při zápisu svého nemanželského dítka udala
jméno nepravé a později žádá, aby zapsáno bylo do matriky její
jméno pravé, má za to poručník dítka u církevních a světských
úřadů žádati a teprve na základě soudního prohlášení matky, jímž
doznává své mateřstvikonomu dítku, může farář matriku opraviti.
(Rozh. spr. dv. ze dne 22. února 1881 č. 2010.) Kdyby toliko
u faráře matka sama o tuto změnu žádala, třeba by dva svědci
její výpovědi dotvrzovali, nesměl by farář změnu v matrice
provésti.

' Jestliže jest matka vdovou a porodila-li v čase zákonem
předepsaném, tak že dítko jako posthumus, tedy manželské za
psáno býti má, musí farář žádati úmrtní list manželův anebo se
optati, kde zemřel, aby si u tamního úřadu farního jistotu zjednati
mohl. Když otec zemřel na osadě, pak ovšem mu dostačí úmrtní
matrika.

I3'. Kmotři. .

Církev připouští za kmotra jednu osobu nebo dvě různého
pohlaví.“Tři kmotři býti nesmějí. Kmotrem může býti každý ka
tolický křesťan, který svátost oltářní přijal. Vyloučení jsou němí,
blbí, manželé v občanském sňatku žijící, manželé smíšeného man
želství, když záruky o katolickém vychování dítek nedali, aznámí
hříšníci veřejní. Reholníci kmotry býti nesmějí, klerikové, vyšších
svěcení nemají snadno kmotrovství přijati.

Osoby, které členy Církve nejsou, kmotry býti nemohóu.
(Dekr. dvorní kanc. ze dne 25. června 1801.)

Kmotr může se dáti zastupovati. Má se však, jak dekret
dvorní kanc. ze dne 9. srpna 1810 přikazuje, vykázati ten, kdo
kmotra zastupuje, že kmotr k tomu svolil a že jest způsobilým
ke kmotrovství.

Do matriky mají se kmotři zapisovati vlastnoručně a udati
' stav i své bydliště. Totéž platí'o zástupci kmotrově.

Kdyby strana žádala, aby se jich do matriky více podepsalo
než muž a žena, možno to připustiti, ale jen tak, že ostatní jsou
svědky a ne kmotry. (Dekret dvorní kanc. ze dne 10. června 1802.)

I4. Poznamenáni.

Do této rubriky dlužno zapsati přidítkách manželských, kdy
a kde rodiče byli oddáni, "přidítkách, které se narodily po smrti
otcově a jako manželské se zapisují, kdy a kde otec zemřel, při
dítkách mrtvě narozených číslo ohledacího lístku úmrtního, při

53===
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nemanželských dítkách vdovy nebo matky rozvedené, kdy manžel
zemřel, anebo kdy rozvod se stal; při dítkách ze smíšeného man
želství, které po zákonu do Církve jen na základě obapolné
smlouvy přijaty býti mohou, datum této smlou'vy. Záhodno též
bude poznamenati tam příslušnost.

+++
Z právní praxe a kasuistiky.

Sbírka praktických hlavně rozhodnutí světské legislativy v oboru
církevního práva.

SděluJe DP. ANT. BRYCHTA.

Jestližebylo mezimanželyvšeobecné spolčení statků
(unio bonorum)svatební smlouvou umluveno, nemůže
manželka žádati, aby jí svršky, do společnosti manželské přine—
sené, z konkursní podstaty manželovy vydány byly; manželka
má pouze nárok na rozdělení zbytků, který po srážce všech
manželových a její dluhů ze společného jmění zůstane. Nejvyšší

soud dne 3. dubna 1867 č.*2027. *

Uznal-li soudce na rozvedení manželů a jsou--li o b ě stra n y
rozvedením vinny, může každá stranažádati,aby svatební
smlouva zrušena byla. Nejvyššísoud dne 15 března 1865
číslo 1661. Srovn. % 1264 obč. zák.

* *

Bylo—limanželství nekatkolíků rozloučeno (rozvázáno),
mohou takové rozloučené osoby, dokud druhá rozloučená strana
je naživě,jen s osobami nekatolickými vejíti v platné
manželství, vyjma osoby ty, které dle důkazů, při zrušení man
želství podaných, zavdaly cizoložstvím, poštíváním neb jiným
trestuhodným způsobem příčinu. že bylo manželství zrušeno. Dv.
dekret ze dne 26. srpna 1814, zaslaný všem appellačním soudům.
(S. s. z. č. 1099)

* *

Byl 11manželský svazek smrtí jednoho neb obou manželů
rozvázán může úřad k tomu povolaný předsevzíti úřední vy
šetřování o platností zrušeného manželství,když účastníci,
dle zákona k tomu oprávnění, za vyšetření a rozhodnutí této věci
žádají, aby zjednaliprůchodu soukromoprávním náro
kům; hrdelní soudce (může tak učiniti) za účelem úředního řízení,
úřad administrativní v zájmu státní správy. Dekret dv. kanceláře
ze dne 18. července 1837. (S. pol. zák. sv. 65. sti. 41.7)

V případech, kdy se má neplatnost manželství vyšetřovati
z povinnosti úřadu, není třeba ustanoviti zvláštního
žalobce. Dv. dekret ze dne 25. listopadu 1839 čís. 92. S. s. z.

* *
ak
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V příčiněoprav matrik (křestních, oddacích i úmrtních)
mohou politické úřady jen tehdy zakročiti, kdyžljde'o opravu
matrik,*) které vedou duchovní správcové jako státní fu nk
cionáři v základě dv. dekretu ze dne 20. února 1784. Vzhledem
k matrikám, jež vedly farní úřady před vydáním tohoto dv.
dekretu bez vlivu a kontroly státní, je tato ingerence politických
úřadů vyloučena.**) Správní soud dne 7. listopadu 1889 č. 3614.

* *
*

Správcovéduchovnínemají právo vyšetř-ovati pravé
jméno matky nemanželského dítěte, nýbrž majíjméno
takové osoby zapsati do matriky pokřtěných s poznámkou »dle
udáním Dv. dekret ze dne 13. ledna 1814. ——Ani političtí úřa
dové nemohou po pravém jménu nemanželské matky pátrati,
poněvadž lze dle dv. dekretu ze dne 8. dubna 1844 č. 799 opravu
matriky naříditi je n tehdy, když z nedopatření nebo z jiné
příčiny opomenulo se původně (při zápisu dotyčného “matričního
aktu) něco poznamenati, aneb když matrika nebo některé
její listy byly zničeny.***) Správní soud dne 16. září 1880 č. 1441.

*

Hypotbekární věřitelové n e m oh o u býti zaplaceni z n á h r a (1y
(pojistného), kterou pojišťovací Společnost za shořelý dům vyplatila.
Nejvyšší soud dne 10. dubna 1867 čís. 2918.

$: df
*

Jestliže zamlčel pojištěný svou nemoc, jež není nebez
pečná, není tím pojišťovací společnost zproštěna povinnosti,
p0jistné vyplatiti, když nebyl pojištěný před uzavřením smlouvy
se společností na svou nemoc výslovně tázán. Nejvyšší soud
dne 15. června 1868 čís. 10836. '

:i— **

Vznikne-li spor o rušení práva držebnosti v příčině užívání
vody na př. od mlynářů nebo majitelů továren, luk atd., třeba
spor podati k rozhodnutí soudu — a ne úřadu politi
ckému ani okresnímu nebo zemskému výboru — po
něvadž otázka, zdali byla držebnost někoho porušena, .náleží dle
své povahy před, stolici soudní. Nejvyšší soud dne 9. června
1885 č. 6731.

_ *) Dekretem dv. kanceláře ze dne 5. dubna 1844 č. 10573 byla oprava
matrik, duchovním správcům zákonem přidělených, řízením zemským za
m ožnou prohlášena.

**) Z toho plyne, že politické úřady nejsou oprávněny naříditi opravu
některého matričního aktu, před rokem 1784 v matrice zapsaného. Tím zru
seno je rozhodnutí c. k. ministerstva vnitra ze dne 12. ledna 1889 č. 17196
ex 1888, kterým byla taková Opravaímatriky (křestní) v "jednom konkretnim
případě farnímu úřadu nařízena.
' ***) K tomuto důležitému nařízení třeba míti v praxi bedlivého zřetele,

čim ste předejde mnohé nesnází a po případě inesprávnému zápisu křtuv ma rice. —
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K práci neschopné chudé podporovati má především obec,
kam jsou domovem příslušní. O způsobu zaopatřenírozho
dují úřady administrativní dle vlastního uznání. Správní soud dne
16. listopadu 1889 č. 3393. aaa

hiterární oznamovatel.
„OBRANi “. Časopis věnovaný zájmům katolicko-politickým. ——

Vnašich dobách, kdy na stranu katolickou dějí se stálé útoky,
je záhodno, bychom měli nějakou zbraň na obranu proti vše—
stranným útokům těmto. Velice vhodnou zbraní takovou je
»Obranax. Není zároveň časové otázky, jíž by se ».Obranae
nechopila k důkladnému uvážení. V zájmu nás všech katolíků
jest nutno, by časopis takového rázu (z něhož »Obranac se
nikdy nevymanila a nevymaní) byl nejen duševně, ale i mate
rielně podporován, by snad pro hmotné nesnáze nebyl jen tupou
zbraní. — Doposud vystupovala »Obranae: břitce nejen proti
odpůrcům z protívných stran, ale i proti všem nepořádkům
v řízení politickém '— neposuzujíc snad strannicky, ale podro
bujíc vše zdravé a spravedlivé kritice. — jest tudíž záhodno,
aby všickni, kdož k naší straně se hlásí, podporovali »Obranm
hojným odebíráním; nepatrné'předplatné umožňuje malou tuto
oběť ve prospěch svaté naší věci, k jejíž hájení ochotně vždy
postaviti se máme. — „Literární přiloha“, jež přidána jest
k »Obrančr, přináší velice cennou ethickou kritiku »Divadelní
listy<< vedle jiných pěkných příspěvků krásné prosy z péra
Boh. Brodského, Al. Koudelky (O. S. Vetti) a j. — Doporuču
jeme vřele cenný časopis tento všem svým čtenářům, obzvláště
těm, které život politický zajímá. — »Obrana<< vychází 5. a 20.
každého měsíce. — Předplatné celoročně 3 zl.; předplatitelům
5 výtisků šestý zdarma. Administrace: Praha, Pštrossova ulice
číslo ZOO—Il. '

* * *

„LUDMILA“ č. 2. Sbírka/zábavné četby pro český lid. Ročně
6 čísel za předplatné 1 zl. (poštou 1 zl. 10 kr.).

Máme v rukou již 2. číslo této cenné sbírky »Z města do
vsix z péra Petra Kopala, jednoho z nejlepších našich spisovatelů
— jehož břitká satira z nenadání vždy stihne nejcitlivější stránku
povahy lidské ——zároveň však kladouc hned konejšivý balsám
na rány způsobené. ——jeho vtip, zdravý a 2 mezi se nevymyká
jící, působí velice blahodárně. ltato nejnovější práce druží se
čestně k dřívějším spisům jeho. — Mladá žínka výtečného, a tím
tedy i zámožného advokáta pražského Dra. Sázavského, jako vět
šina mladých, v přepychu žijících paniček, oddává se výstředno—
stem, jež přivedly ji až do lidského posměchu. —Povaha její
není nikterak špatná — jen hejčkání zbožňujícího ji muže kazíji
— a tu se stane, shodou okolností, že z výstředností svých vy—
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střízliví, Odstěhuje se z Prahy na statek Chýškov s bodrou mat—
kou svého muže, statečnou to panímámou. Nadvládu v Chýškově
měl žid Mandelblůh pomocí své vinopalny a herny, kdež utápěli
jak chalupníci tak sedláci své-jmění. Nastal tedy boj mezi českým
Tolstým Drem Sázavským a žídem— vněmž vítězí Dr. Sázavský,
a tu nastává v Chýškově obrození, zpražské dámy stává se bodrá
panímáma. ——Tot“ kratinký obsah Kopalovy povídky, v níž
mistrně líčí život, jaký na mnohých dosud místech českého ven
kova panuje. Sám autor praví: Nepodávám čtenářům cukrovinek
ani voňavek, nýbrž obyčejný domácí chlebíček. — Chce-li někdo
skutečně cennou četbou se pobaviti, doporučujeme mu lidovou
četbu »Ludmilua, jež svou lácí umožňuje, že i méně zámožnější
mohou se na ni předplatiti.

* *

Kam jdeš? Kniha útěchy pro doby trudné, kterou sepsal Th.
Dr. Karel L. Rehák. S titulním obrázkem, 404 str. Se svo
lením nejd. k. a. konsistoře v Praze. Cena.1 zl. 20 kr. Ná—
kladem Cyrillo-NIethodějské knilitiskárny.

Zajímavá kniha ta, asi jediná svého druhu v naší české lite
ratuře, pojednávávpodobě dopisův o budoucí naší odplatěvnebi;
a sice vykládá: I. V čem nebe záleží? (jest královstvím, mě
stem, domem Božímirájem); II. jak se do nebe dostaneme?
(O „cestách, vůdci, branách, závorách i klíčích do nebe); a III.
Kterak se v nebi žije? (0 vítězoslávěvstupujícího do nebe;
o přeblaženém obcování nebešt'anů s Bohem i mezi sebou). Vza
končení přidáno množství krátkých odpustkových modliteb ku
snadnému získání bohatší odplaty nebeské. Kniha založena jest
na přečetných rozjímáních na slovo vzatých spisovatelův a dopo
ručuje se velmi i obsahem i uhlazcnou formou.

* .

Vademecum seu Brevis synopsis materiarum et casuum
in cura animarum -frequentiorum. Ad usumpotissimum
clericorum et neosacerdotum juxta Optimos fontes et probatos
auctores concinnavít Dr. Antonius Brychta. Stran 544
— 80. ——Cena brož. 1 zl. 60 kr., poštou 1 zl. 75 kr.

Nemálo zajisté zavděčil se kuratnímu duchovenstvu chvalně
známý spisovatel vsdp. Dr Antonín Brychta vydáním svrchu
zmíněného velice praktického spisu.- Odběratelům »R. D.<<jest
vsdp. pan spisovatel s dostatek znám svými důkladnými, cennými
a časovými statěmi z oboru církevního práva. Veškeré stati vy
nikají bohatostí probrané látky a pramenů sem spadajících, prak
tickým zpracováním a vhodným upotřebením všeho, co v du—
chovní správě jeví se býti potřebným a pamětihodným. Upo
zorňujeme jen na předůležité vědecké stati v letošním »R_ DJ
uveřejněné, ku př. :->ohrobních nápisechc, »o příčinách
bezko'nfcssnosti nových obecních hřbitovůc, »k otázce
o litaniíchc, »z právní praxe a kasuistikyg atd.
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Spis svrchu zmíněný jest výsledkem několikaleté úmorné
“prácea bude zvláště mladšímu duchovenstvu na pros pě ch, ježto
obsahujehojnousbírku praktických případů, rozhod
nutí posvátné kongregace ritů, tridentského sněmu,
na slovo vzatých kanonistů atd. 0 zavilých a choulostivých otáz
kách, kde dobrá rada bývá vítanou.

By se mohla věc o niž běží bez dlouhého průtahu nalézti,
zpracována jest látka abecedně pro způsobu slovníku. Podrobný
index usnadňuje hledání.

Vzhledem ke kultu, který se za našich dnů provozuje
s Husem, třeba že sotva druhý a třetí ví, čemu I—Iusučil
a v čem pobloudil, seřaděny jsou v přídavku sv. Církvi za—
vržené artikule (jakož i pro_vnitřní souvislost artikule \zVikleřfovy
a Luthrovy) a poskytnuta čtenáři možnost, by se mohl v tomto
oboru krátce orientovati a proti odpůrcům s úspěchem vy
stoupiti.

Mimo to připojena jest veledůležitá trest nynějšího discipli
nárního církevního práva, obsahující konstituci Pia IX. »Apo—
stolicae Sedisz, kterou by čtenář mnohdy k poučení a k ob—
hájení pravdy a práva potřeboval, ale ve své bibliotéce (aneb
i jinde) marně hledal.

Uplný na konci knížky připojený »SyllabuSc s udáním
pramene, odkud jednotlivé zavržené bludy z theologie, z ethiky
a hlavně církevního práva jsou vzaty, a kterou papežskou ency—
klikou neb allokucí jsou zavrženy ——— ——bude jistě čtenáři
rovněž vítaným.

Připojenyjsou též »Regulae juris canonicic, kterými,
se nejednou leckdos chce blýskati, které ale ne každý vpřesném
authentickém znění zná, aniž ví, odkud jsou vzaty.

Z přednějšich pramenů, z nichž vsdp. spisovatel čerpal, jme
nujeme: Papež Benedikt X_IV. »de servorum Dei beatilicatione et
beatorum canonisatione; de ss. missae sacrificio; institutiones eccle

' siasticae; de synodo dioecesana libri tredecim.
Sv. Alfonsa »theologia moraliSc; Bellarmin »de matri—

moniOc; Ferraris »Prompta bibliotheca canonica, juridica, moralis
et theologicak; Můhlbauer »Decreta authentica congreg. SS. ri
tuuma; Caisson »Manuale totius juris Canonicic; De Herdt' »Sacrae
liturgiae praxiSc; Hartmann »Reportorium rituumc atd. Spis vsdp.
kanovníka Dr. Antonína Brychty doporučujeme veškerému'ducho—
venstvu co nejvřeleji. Redakce.


